
 9 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Manajemen Pengadaan 

2.1.1 Bagian Pengadaan dan Competitive Advantage.  

Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama supply chain 

management. Pada perusahaan manufaktur, barang yang harus dibeli oleh bagian 

pengadaan bisa diklasifikasikan secara umum menjadi (Pujawan, 2005) : 

a) Bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi 

b) Capital equipment seperti mesin dan peralatan jangka panjang lainnya 

c) Suku cadang mesin, alat tulis kantor, dan sebagainya yang biasanya 

dinamakan maintenance, repair, and operating (MRO) 

Secara tradisional kegiatan ini dianggap hanya merupakan kegiatan 

pendukung. Pada tulisannya di Harvard Business Review tahun 1974, Amer 

mengemukakan bahwa pimpinan perusahaan cenderung menilai bahwa bagian 

pengadaan memiliki peran pasif dalam organisasi bisnis. Namun, pada tahun 

1980-an pandang tersebut mulai berubah. Banyak ahli yang menganggap bahwa 

kegiatan pengadaan adalah kegiatan strategis. Pandangan ini tentu didorong oleh 

persaingan yang semakin ketat sehingga pelaku bisnis mulai sadar bahwa 

efesiensi dan value creation tidak hanya perlu dilakukan di bagian produksi, 

namun juga di bagian-bagian lain termasuk salah satunya bagian pengadaan.  

 Bagian pengadaan juga punya peran dari aspek competitive advantage. 

Kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan manufaktur akan sangat 
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ditentukan oleh kemampuan bagian pengadaan untuk mendapatkan sumber-

sumber bahan baku dan komponen yang berkualitas dan/atau menjadi jembatan 

dalam membina supplier-supplier yang ada dengan berbagai program peningkatan 

kualitas. Dalam konteks supply chain management, menyadari bahwa kualitas 

ditentukan oleh semua pihak dalam supply chain, termasuk supplier. 

 Sebagai salah satu faktor penting dalam berkompetisi, waktu bisa sangat 

menetukan keberhasilan supply chain dalam pertarungan di pasar. Untuk 

mendukung keunggulan dari segi waktu, bagian pengadaan tentunya bisa memilih 

supplier yang memiliki kemampuan untuk mengirim barang dalam waktu yang 

lebih pendek tanpa harus mengorbankan kualitas dan meningkatnya harga. 

 

2.1.2 Tugas Bagian Pengadaan 

Menurut Pujawan (2005) tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian 

pengadaan secara umum mencakup: 

1. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier. 

Hubungan dengan supplier bisa berifat kemitraan jangka panjang maupun 

hubungan transaksional jangka pendek. Model hubungan mana yang tepat 

tentunya tergantung pada banyak hal, termasuk diantaranya kritis tidaknya 

barang yang dibeli dari supplier yang bersangkutan dan besar tidaknya 

nilai pembelian. Bagian pengadaanlah yang punya tugas untuk merancang 

relationship portofolio untuk semua supplier. Disamping itu, bagian 

pengadan juga perlu mentapkan berapa jumlah supplier yang harus 
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dipelihara untuk tiap jenis item. Perusahaan mungkin memiliki supplier 

utama dan supplier pendamping (cadangan) untuk setiap item. 

2. Memilih supplier. 

Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang 

tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. 

Kesulitan yang akan lebih tingggi kalau supplier-supplier yang akan 

dipilih berada di mancanegara (global supplier). Untuk supplier-supplier 

kunci yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang, proses 

pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk 

presentasi, kunjungan lapangan (site visit) dan sebagainya. 

3. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. 

Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi 

yang lebih tradisional adalah telepon dan fax. Dengan munculnya internet, 

teknologi pengadaan yang menggunakan electronic procurement (e-

procurement) yakni aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan. Dengan e-

procurement, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik yang bisa 

mengakses berbagai data supplier dan barang yang dipasok. Electronic 

procurement bisa juga membantu perusahaan untuk memilih supplier 

melalui proses e-auction atau e-building. 

4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. 

Bagian pengadaan harus memilki data lengkap tentang item-item yang 

dibutuhkan maupun data tentang supplier-supplier mereka. 
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5. Melakukan proses pembelian. 

Ini adalah pekerjaan yang paling ruting dilakukan oleh bagian pengdaan. 

Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara misalnya 

pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang 

(auction).  

6. Mengevaluasi kinerja supplier. 

Penilaian kinerja supplier juga pekerjaan yang sangat penting dilakukan 

untuk menciptakan daya saing yang berkelajutan. Hasil penilaian ini 

digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja 

mereka. Bagi perusahaan pembeli, kinerja supplier bisa digunakan sebagi 

dasar untuk menentukan volume pembelian (kalau ada lebih dari satu 

supplier untuk item sejenis) maupun untuk menentukan peringkat supplier. 

kriteria yang digunakan untuk menilai supplier seharusnya mencerminkan 

strategi supply chain dan jenis barang yang dibeli. 

 

2.2 Pemilihan Supplier  

2.2.1 Peranan Supplier Dalam Supply Chain 

Banyak perusahaan yang juga melibatkan supplier-supplier kunci mereka 

dalam kegiatan pengembang produk. Keterlibatan mereka bisa jadi cukup penting 

dalam memberikan masukan tentang ketersediaan material yang dibutuhkan untuk 

memproduksi produk baru. Supplier juga biasanya lebih mengerti sifat-sifat 

material yang mereka pasok sehingga keterlibatan mereka bisa bermanfaat dalam 

merancang produk baru. Keterlibatan mereka sejak awal dalam proses 
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pengembangan produk akan sangat mebnatu keseluruhan rantai dalam supply 

chain dalam mempercepat time-to-market. Bagi supply chain yang menghadapi 

pasar yang dinamis dan menangani produ-produk yang inovatif, keterlibatan 

supplier dalam merancang produk baru sangatlah esensial (Chopra, 2004).  

 

2.2.2 Kriteria Pemilihan Supplier 

Memilih supplier merupakan kegiatan startegis, terutama apabila supplier 

tersebut akan memasok item kritis dan/atau akan digunakan dalam jangka panjang 

sebagai supplier penting. Kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam 

pemilhan supplier. Kriteria yang digunakan tentunya harus mencerminkan 

startaegi supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok.   

Secara umum banyak perusahaan yang menggunakan kriteria-kriteria 

dasar seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga, dan ketepatan waktu 

pengiriman. Namun seringkali supplier membutuhkan berbagai criteria lain yang 

dianggap penting oleh perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dickson hampir 40 tahun yang lalu 

menunjukan bahwa kriteria pemilihan supplier bisa sangat beragam. Table 2.1 

menunjukkan 22 kriteria yang diidentifikasikan oleh Dickson. Angka pada kolom 

kedua menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing criteria berdasarkan 

kumpulan jawaban dari survey yang direspon oleh 170 manajer pembelian di 

Amerika Serikat. Responden diminta memilih ankga 0-4 pada skala likert dimana 

4 berarti sangat penting. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

responden melihat kualitas sebagai aspek terpenting dalam meilih supplier. harga 
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ternyata hanya menempati urutan no. 5 dan memiliki skor yang secara signifikan 

lebih rendah dari kualitas dan aspek pengiriman (delivery) (Dickson, 1966).  

Table 2.1  Kriteria pemilihan/ evaluasi supplier (Dickson1966) 

KRITERIA SKOR 

Quality 3.5 

Delivery 3.4 

Performance history 3.0 

Waranties and claim policies 2.8 

Price 2.8 

Technical capability 2.8 

Financial position 2.5 

Prosedural compliance 2.5 

Communication system 2.5 

Reputation and position in industry 2.4 

Desire for business 2.4 

Management and organization 2.3 

Operating controls 2.2 

Repaire service 2.2 

Attitude 2.1 

Impression 2.1 

Packaging ability 2.0 

Labor relations records 2.0 

Geographical location 1.9 

Amount of past business 1.6 

Trainninng aids 1.5 

Reciprocal arrangements 0.6 

 

Sedangkan menurut Chopra (2004) faktor-faktor yang sebaiknya 

dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan supplier antara lain: 

a) Replenishment lead time 

Waktu replenishment yang lebih cepat akan memberikan nilai positif pada 

supplier. hal ini akan membuat perusahaan lebih leluasa dalam mengatur 

perencanan produksinya. 
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b) On time performance 

On time performance lebih mengacu pada variabilitas dari lead time, 

semakin kecil variabilitas lead time maka akan menjadi nilai lebih pada 

supplier. 

c) Supply flexibility 

Adalah variasi dari jumlah pemesanan yang dapat ditoleransi oleh supplier 

tanpa mempengaruhi faktor-faktor yang lain. Semakin fleksibel semakin 

baik. 

d) Delivery frequency / minimum lot size 

Delivery frequency / minimum lot size nantinya dapat mempengaruhi 

inventory cycle yang pada akhirnya mempengaruhi holding inventory cost, 

sehingga supplier yang menawarkan delivery order yang lebih sering dan 

lot size yang kecil mendapatkan nilai lebih. 

e) Supply quality 

Supply quality menjadikan hal yang sangat penting karena semakin buruk 

kualitas pengiriman maka mengakibatkan perusahaan melakukan 

pemesanan ulang yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. 

f) Inbound transportation cost 

Meliputi biaya yang harus dibayarkan. Biasanya dipengaruhi oleh jarak, 

jenis transportasi dan frekuensi pengiriman.  

g) Pricing term 

Yang menjadikan pertimbangan antara lain harga diskon yang ditawarkan, 

lama jangka waktu pembayaran dan lain-lain. 
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h) Information coordination capability 

Kemampuan supplier untuk berbagi informasi sehingga mempengaruhi 

koordinasi supplier dan buyer. 

i) Design collaboration capability 

Kemampuan supplier untuk memenuhi design yang dibutuhkan oleh 

buyer. 

j) Exchange rates, taxes, and duties 

Faktor ini hanya mempengaruhi nilai supplier yang akan dipilih memiliki 

perbedaan mata uang dan barang yang dibutuhkan harus diimport dari luar 

negeri. 

k) Supplier variability 

Kemampuan supplier untuk memenuhi janji yang mereka buat dari nama 

baik supplier yang menjadi slah satu garansi dan menjadikan nilai lebih 

bagi supplier. 

Akan tetapi kritera-kriteria tersebut tidak sepenuhnya harus 

diimplementasikan pada sebuah perusahaan. Dalam implementasinya juga harus 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

 

2.2.3 Portofolio Hubungan dengan Supplier 

Salah satu yang menjadi tugas pneting bagian pengadaan adalah 

menciptakan hubungan yang proposional dengan supplier. Hubungan yang 

proposional yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang secara tepat 

menerminkan kepentingan strategis tiap-tiap supplier. Untuk menciptakan model 
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hubungan yang sesuai, perusahaan perlu membuat klasifikasi supplier berdasrakan 

berbagai kriteria yang revelan. Pada bagian ini akan diperkenalkan suatu 

portofolio yang bisa digunakan sebagai patokan umum dalam melkukan 

diferensiasi hubungan dengan supplier yang memiliki tingkat kepentingan yang 

berbeda-beda bagi perusahaan. 

Beberapa model portofolio hubungan dengan supplier ditulis oleh Olsen 

dan Ellram (1997), Bensaou (1999), dan Handfield, et al. (2000). Bagian ini pada 

dasarnya merupakan sintesis dari model-model mereka. Ada dua faktor yang bisa 

digunakan dalam merancang hubungan dengan supplier. yang pertama adalah 

tingkat kepentingan strategis item yang dibeli bagi perusahaan/ supply chain. 

Logikanya, semakin strategis posisi suatu item adalam perusahaan, makin perlu 

untuk menciptakan hubungan yang dekat dan berorientasi jangka panjang dengan 

supplier dari item tersebut. Strategis tidaknya sutau item dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti: 

1) Kontribusi item tersebut terhadap kegiatan/ kompetensi inti perusahaan 

2) Nilai pembelian dalam setahun 

3) Image/ brand name dari supplier 

4) Resiko keidaktersediaan item yang bersangkutan 

 Faktor kedua adalah tingkat kesulitan mengelola pembelian item tersebut. 

Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin banyak deiperlukan intervensi dari 

manajemen. Secara umum tingkat kesulitan pembelian suatu item ditentukan oleh 

beberapa hal seperti: 
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1. Kompleksitas dan keunikan item 

2. Kemampuan supplier dalam memenuhi permintaan 

3. Ketidakpastian (ketersediaan, kualitas, harga, waktu pengiriman)  

 

Bottleneck Supplier 

 Sulit mencari subtitusi 

 Pasar monopoli 

 Supplier baru sulit masuk 

Critical Strategic Supplier 

 Penting / strategis 

 Subtitusi sulit 

 

Non-Critical Supplier 

 Ketersediaan cukup 

 Item-item cukup standar 

 Subtitusi dimungkinkan 

 Nilainya relatif rendah 

Leverage Supplier 

 Ketersediaan cukup 

 Subtitusi dimungkinkan 

 Spesifikasi standar 

 Nilainya relatif tinggi 

 

Gambar 2.1 Commodity portofolio matrix 

(Sumber : Olsen, R.F dan Ellram, L. M, 1997) 

Supplier yang tingkat kepentingannya rendah dan relatif mudah untuk 

ditangani diklasifikasikan sebagai non-critical supplier. supplier dari barang-

barang yang relatif standar, ketersediaannya cukup, mudah dicari subtitusinya, 

dan nilainya relatif rendah masuk dalam klasifikasi ini. Sebaliknya, critical 

strategic supplier adalah mereka memasok barang atau jasa dengan nilai yang 

besar dan barang atau jasa tersebut kritis bagi perusahaan. Ketidaktersediaannya 

barang bisa mengakkibatkan masalah serius bagi kelangsungan perusahaan. Pada 

bagian kiri atas adalah bottleneck supplier. Mereka adalah pemasok item-item 

yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi perusahaan dan nilai transaksinya juga 

relatif rendah, namun barang atau jasa tersebut tidak mudah diperoleh. Ini 

Tinggi 

Tingkat 

Kesulitan 

Rendah 

Tinggi Tingkat 

Kepentingan 
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mungkin disebabkan karena supplier barang atau jasa tersebut relatif sedikit 

sedangkan yang membutuhkannya banyak. Klasifikasi terakhir, yang berkebalikan 

dengan bottleneck supplier, adalah leverage supplier. Yang masuk dalam 

kelompok ini adalah supplier-supplier yang memasok item yang tingkat 

kepentinganya tinggi bagi perusahaan namun item-item tersebut relatif mudah 

diperoleh karena mungkin spesifikasinya standar dan banyak supplier yang bisa 

memasoknya. 

Bottleneck Supplier 

 Penyerdahaan / 

standarisasi item 

Critical Strategic Supplier 

 Strategic partnership, 

fokus ke keunggulan 

strategis 

Non-Critical Supplier 

 Simplifkasi proses, focus 

ke harga per unit 

Leverage Supplier 

 Pelihara bargaining power 

terhadap supplier 

 

Gambar 2.2 Fokus manajemen untuk tiap kelompok 

 Hubungan yang bersifat jangka panjang yang membutuhkan investasi 

bersama dari pihak perusahaan maupun supplier hanya rasional dilakukan untuk 

critical strategic supplier. Investasi perusahaan untuk mengembangkan 

kemampuan supplier yang masuk golongan critical strategic supplier perlu 

dilakukan sehingga mereka bisa memasok barang atau jasa dengan kualitas yang 

lebih baik dengan pengiriman yang lebih tepat waktu. Investasi bisa dilakukan 

dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen, inisiatif bersama untuk 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk melakukan cost reduction.  

Tinggi 

Tingkat 

Kesulitan 

Rendah 

Tinggi Tingkat 

Kepentingan 
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 Untuk supplier yang termasuk dalam kategori non-critical, focus 

manajemen hendaknya pada penyederhanaan proses pembelian dengan 

memberikan otoritas bagi tingkat manajemen yang lebih rendah untuk mengambil 

keputusan pembelian dan mengurangi proses-proses yang memakan waktu dan 

biaya. Karena item-item yang dipasok biasanya relatif standard an tidak bernilai 

strategis, kriteria utama dalam keputusan pembelian adalah harga per unit. 

Perusahaan perlu menaruh perhatian yang sangat signifikan terhadap 

bottleneck supplier, karena kalau tidak, ketersediaan item-item yang mereka pasok 

sering menjadi penghambat. Biasanya ketersediaan yang rendah diakibatkan tidak 

banyak supplier yang mau memasok item tersebut. Alasannya bisa karena secara 

alamiah barang atau jasa tersebut tidak mudah diperoleh atau karena tidak banyak 

nilai ekonomisnya bagi supplier sehingga tidak banyak yang berminat untuk 

memperoduksi atau memasok. Terhadap supplier-supplier yang seperti ini 

perusahaan bisa meningkatkan standarisasi atau penyederhanaan spesifikasi 

barang atau jasa sehingga lebih mudah diperoleh. 

Supplier yang masuk kategori leverage adalah yang relatif mudah untuk 

dikelola karena banyak pemasok yang berkompeten, item-item yang dipasok bisa 

disubtitusi, dan ketersediaannya cukup. Oleh karena itu biasanya perusahaan 

memiliki posisi tawar yang bagus. Oleh karena itu, fokus manajemen mestinya 

adalah mempertahankan osisi tawar tersebut. Pada kasus-kasus tertentu mungkin 

perusahaan bisa mengubah model hubungan ke kemitraan jangka panjang, namun 

itu hanya perlu dilakukan kalau ada potensi perbaikan yang cukup signifikan. 
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2.3 Analitycal Network Process (ANP) 

2.3.1 Pengenalan Analitycal Network Process  (ANP) 

Analitycal Network Process  (ANP) merupakan suatu metode yang 

menghasilkan kerangka untuk mengatasi permasalahan pengambilan keputusan 

tanpa membuat asumsi-asumsi yang berkaitan dengan independensi antar level 

elemen yang lebih tinggi dengan level elemen yang lebih rendah serta 

independensi dari elemen-elemen dalam satu level. ANP menggunakan network 

tanpa membutuhkan suatu penjelasan yang spesifik tentang level-level yang ada 

seperti pada hierarki (Saaty,1999).  

ANP merupakan metode pemecahan suatu masalah yang tidak terstruktur 

dan adanya ketergantungan hubungan antar elemennya. Konsep ANP 

dikembangkan dari teori AHP yang didasarkan pada hubungan saling 

ketergantungan antara beberapa komponen, sehingga AHP merupakan bentuk 

khusus dalam ANP. Konsep utama dalam ANP adalah influence, sementara 

konsep utama dalam AHP adalah preference. 

Aktivitas saling mempengaruhi merupakan konsep inti dari ANP. Melalui 

metode ANP, akan diprediksi dan dipresentasikan kompetitor-kompetitor disertai 

dengan dugaan akan adanya interaksi diantara kompetitor-kompetitor tersebut dan 

juga termasuk kekuatan relatif dari interaksi-interaksi tersebut dalam usaha untuk 

saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 
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2.3.2 Konsep Analitycal Network Process  (ANP) 

Analitycal Network Process  (ANP) adalah suatu teori pengukuran yang 

secara umum digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh diantara beberapa 

elemen yang terkait atau alternatif terhadapa suatu atribut atau kriteria. Dalam 

struktur hierarki, ANP biasanya digunakan untuk mengevaluasi alternatif terhadap 

kriteria yang ditentukan. 

Seperti halnya dengan AHP, ANP melibatkan hubungan secara hieraki 

tetapi tidak membutuhkan struktur yang baku seperti pada AHP sehingga mampu 

untuk menangani hubungan yang lebih kompleks antar level-level keputusan 

dengan atribut-atribut. ANP memodelkan sistem dengan hubungan timbale balik 

dan sistem dimana suatu level yang mungkin mendominasi maupun didominasi, 

baik langsung maupun tidak langsung oleh level lain. 

Menurut Saaty (1999), ANP terbagi atas 2 bagian, yaitu : 

1. Kontrol hierarki atau jaringan kriteria dan sub kriteria yang mengontrol 

interaksi. 

2. Suatu jaringan yang menggambarkan saling mempengaruhi pada elemen-

elemen dan kluster-kluster. 

Jaringan antar kriteria berbeda-beda dan supermatriks yang berbeda dari 

limiting matriks dihitung untuk stiap kriteria kontrol. Pada akhirnya setiap super 

matriks dibobotkan oleh prioritas dari kriteria kontrol dan hasilnya disintesa 

melalui penambahan untuk keseluruhan kriteria kontrol. 

Beberapa ide dasar yang digunakan sebagai acuan dalam ANP menurut 

Saaty (1999) adalah sebagai berikut : 
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1) ANP dikembangkan dari AHP. 

2) Dengan memunculkan saling keterpengaruhan, ANP berkembang diatas 

AHP yang tidak melibatkan keterpengaruhan. 

3) ANP melibatkan saling keterpengaruhan dalam satu set elemen 

(innerdependence) dan antara set elemen yang berbeda (outerdependence). 

4) Struktur jaringan ANP yang lebih bebas emungkinkan utnuk 

merepresentasikan berbagai permasalahan pengambilan keputusan tanpa 

memandang elemen apa yang pertama dan elemen apa sesudahnya seperti 

pada hierarki. 

5) ANP merupakan struktur non-linear yang melibatkan source, cycle, dan 

sink. Sedangkan hierarki adalah linear dengan sebuah goal pada level 

tertinggi dan alternatif pada level terendah. 

6) ANP tidak hanya memprioritaskan elemen tapi juga beberapa grup atau 

kluster elemen seperti yang sering terjadi pada kondisi riil. 

7) ANP menggunakan ide dari hierarki kontrol atau jaringan kontrol untuk 

kriteria-kriteria yang berbeda. Pada umumnya mengarah pada analisa akan 

keuntungan, kesempatan, biaya, dan resiko. 

ANP sendiri dapat memodelkan sistem dengan feedback dimana satu level 

mungkin mendominasi dan didominasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh level lainnya. Sebuah panah searah atau dua arah pada tiap-tiap 

kriteria yang berbeda dapat dikatakan menggambarkan outerdependencies dalam 

ANP, jika outerdependencies terjadi/muncul dalam level yang sama dalam sebuah 

analisis sebuah loop panah umumnya digunakan untuk menggambarkannya. 
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Gambar 2.3 Model network innerdependency dan outer dependency 

Dalam pembuatan network pada ANP ada beberapa jenis feedback yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan, tiap-tiap network memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Beberapa jenis network tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 (A) Hierarchy  (B) Suparchy  (C) Intarchy   

(D) Sinarchy  (E) Hiernet 
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Kluster 2 
Kluster 3 

Kluster 4 

Kluster 5 

Alternatif 

innerdependency 
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Berdasarkan gambar diatas, network suatu jaringan dapat dibedakan atas 

beberapa jenis, antara lain (Jharkharia, Sanjaya & Shankar, 2005) : 

1. Hierarchy 

Adalah sebuah struktur network sederhana dengan tujuan berada pada 

bagian paling atas. 

2. Suparchy 

Adalah struktur yang hampir sama dengan Hierarchy tetapi pada suparchy 

tidak memiliki tujuan, sebagai gantinya suparchy memiliki feedback pada 

level teratas (top level). 

3. Intarchy 

Adalah sebuah network gabungan antara hierarchy dan suparchy dimana 

pada jaringan tersebut memiliki tujuan dan feedback-nya terjadi pada level 

menengah (intermediate level). 

4. Sinarchy 

Adalah sebuah network hierarchy dengan feedback yang terjadi pada 2 

level terbawah (bottom level). 

5. Hiernet 

Adalah sebuah network yang dibuat secara vertikal untuk memfasilitasi 

feedback dari level dibwahnya. Network model ini memungkinkan sebuah 

sistem untuk memiliki interaksi antar tiap komponen. 

 ANP sendiri ditujukan untuk meningkatkan relative dari suatu set aktivitas 

dalam Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan menggunakan Pairwise 

Comparison. Secara umum ANP diterapkan pada dominasi pengaruh diantar stake 
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holder/ alternatif dalam hubungan berpasangan yang digunakan dalam ANP 

seperti pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Skala Penilaian Aktivitas Dalam Matrik Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 

 

3 

 

 

Kedua elemen sama pentingnya 

 

Elemen yang satu sedikit lebih 

Penting dari yang lain 

Dua elemen menyumbangnya sama 

besar pada sifat ini 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen atas 

yang lainnya 

5 

Elemen yang satu esensial atau 

sangat penting ketimbang 

elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan  kuat menyokong satu elemen 

yang lainnya 

7 

 

 

9 

 

 

 

2,4,6,8 

Satu elemen jelas lebih penting 

dari elemen yang lainnya 

 

Elemen mutlak lebih penting 

dari elemen lainnya  

 

 

Nilai-nilai diantara dua 

pertimbangn yang 

berdekatan/berurutan 

Satu elemen dengan kuat disokong 

dan dominannya telah terlihat 

dipraktek  

Bukti yang menyokong elemen yang 

satu yang lainnya memiliki tingkat 

penegasan tetinggi yang mungkin 

menguatkan 

Nilai ini diberikan bila diperlukan 

kompromi antara dua kepentingan 

atau partimbangan 

Kebalikan 

 

Jika dibandingkan aktifitas mendapat satu nilai bila dibandingkan 

aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan disbanding dengan I 

  
Sumber : ( Saaty Thomas. L, 1980) 
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2.3.3 Tahapan  Dalam Analitycal Network Process  (ANP) 

Berikut ini adalah kerangka langkah-langkah pengolahan umum yang 

dikerjakan dengan menggunakan ANP : 

1) Menentukan suatu kontrol hirarki yang mecakup kriteria-kriteria dan sub 

kriteria utnuk membandingkan komponen-komponen dari sistem. 

2) Menentukan kluster dari sistem dengan elemen-elemen-nya untuk tiap 

kriteria kontrol atau sub kriteria kontrol. 

3) Menetapkan hubungan keterpengaruhan untuk tiap kluster, kluster mana 

yang mempengaruhi kluster lain dan mempengaruhi elemen untuk suatu 

kriteria. 

4) Melakukan perbandingan berpasangan untuk tiap kluster yang 

mempengaruhi kluster yang lain. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

bobot kepentingan pada elemen untuk kolom pada supermatriks. 

5) Melakukan perbandingan berpasangan tiap elemen pada kulster yang lain 

yang berhubungan dengan elemen dalam kluster itu sendiri. Perbandingan 

dilakukan untuk tiap kriteria dan sub kriteria dari kontrol hirarki. 

6) Buatlah sebuah supermatriks dengan melakukan kulster dan elemn yang 

ada dalam kluster tersebut secara berurutan vertikal dibagian kiri dan 

horizontal pada bagian atas. 

7) Hitunglah limiting priorities dari supermatriks dengan mengalikan 

supermatriks dengan dirinya sendiri sampai didapatkan angka yang sama 

pada baris matriks serta memperhatikan sifanya apakah ia termasuk 
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irreducible atau reducible dengan akar sederhana atau akar majemuk dan 

apakah cylic atau non-cyclic. 

8) Mensintesis limitting priorities dengan memberi bobot pada limitting 

supermatriks dari kriteria kontrol. 

ANP mampu menangani saling ketergantungan antar unsur-unsur dengan 

memperoleh bobot gabungan melalui pengembangan dari supermatriks. 

Supermatriks terdiri dari 3 tahap yaitu (www.superdecision.com) :  

1) Tahap supermatriks tanpa bobot (unweighted supermatrix). Merupakan 

supermatriks yang didirikan dari bobot yang diperoleh dari matriks 

perbandingan berpasangan. 

2) Tahap supermatriks terbobot (weighted supermatrix). Merupakan 

supermatriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen di dalam 

komponen dari unweighted supermatrix dengan bobot cluster yang sesuai 

sehingga setiap kolom pada weighted supermatrix memiliki jumlah 1. Jika 

kolom pada unweighted supermatrix sudah memiliki jumlah 1, maka tidak 

perlu membobot komponen tersebut pada weighted supermatrix;  

3) Tahap supermatriks batas (limit supermatrix). Merupakan supermatriks 

yang diperoleh dengan menaikkan bobot dari weighted supermatrix. 

Menaikkan bobot tersebut dengan cara mengalikan supermatriks itu 

dengan dirinya sendiri sampai beberapa kali. Ketika bobot pada setiap 

kolom memiliki nilai yang sama, maka limit matrix telah stabil dan proses 

perkalian matriks dihentikan. 

http://www.superdecision.com/
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Hasil akhir perhitungan memberikan bobot prioritas dan sintesis. Prioritas 

merupakan bobot dari semua elemen dan komponen. Didalam prioritas terdapat 

bobot limitting dan bobot normalized by cluster. Bobot limiting merupakan bobot 

yang didapat dari limit supermatrix sedangkan bobot normalized by cluster 

merupakan pembagian antara bobot limiting elemen dengan jumlah bobot limiting 

elemen-elemen pada satu komponen.  

Sintesis merupakan bobot dari alternatif. Didalam sintesis terdapat bobot 

berupa ideals, raw dan normals. Bobot normals merupakan hasil bobot alternative 

seperti terdapat pada bobot normalized by cluster prioritas. Bobot raw merupakan 

hasil bobot alternatif seperti terdapat pada bobot limiting prioritas atau limit 

matrix. Bobot ideals merupakan bobot yang diperoleh dari pembagian antara 

bobot normals pada setiap alternatif dengan bobot normals terbesar diantara 

alternative-alternatif tersebut. 

Jika diasumsikan suatu sistem memiliki N cluster dimana elemen-elemen 

dalam tiap cluster saling berinteraksi atau memiliki pengaruh terhadap beberapa 

atau seluruh cluster yang ada. Jika cluster dinotasikan dengan Ch, dimana h = 1, 

2, …, N, dengan elemen sebanyak nh yang dinotasikan dengan eh1, eh2, …, ehnh. 

Pengaruh dari satu set elemen dalam suatu cluster pada elemen yang lain dalam 

suatu sistem dapat direpresentasikan melalui vektor prioritas berskala rasio yang 

diambil dari perbandingan berpasangan. 

Bila dilihat dari jenis jaringan sistem Strategy Map pada BSC menujukkan 

berjenis hiernet atau Feedback Nerwork. Jaringan ini memiliki kompleksitas yang 

tinggi dibanding dengan jenis lain, karena adanya fenomena feedback dari cluster 
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satu ke cluster lain atau dengan cluster-nya sendiri. Perspektif pada BSC 

dinyatakan sebagai cluster sedangkan elemen dan sub elemennya merupakan 

strategi objektif dengan KPI-KPI-nya. Pada Gambar 2.5, memperlihatkan salah 

satu contoh jaringan hiernet dengan sistem Stategy Map dengan BSC. 

 

Gambar 2.5. Feedback Network (Hiernet) 

Setelah model dibuat, maka dilakukan pentabelan dari hasil data pairwaise 

comparison dengan menggunakan tabel supermatrik. Pada Gambar 2.6 

diperlihatkan format dasar tabel supermatrik. 

 

Gambar 2.6. Format dasar tabel supermatrik 

Dimana blok i, j dari matriks ini adalah: 
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Gambar 2.7. Matrik Blok i dan j 

Dengan teridentifikasi model Strategy Map dan modelnya dalam konteks 

ANP, maka dilakukan pembobotan menggunakan metode ANP. Algoritma 

perhitungan pembobotan yang dilakukan dimulai dari data dengan bentuk 

pairwaise comparison sampai dihasilkan bobot tiap indikator kinerjanya. Detail 

algoritma ditunjukkan pada gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Diagram Perhitungan Bobot dengan ANP 

 

2.3.4 Menghitung Eigen Vektor Dan Eigen Value 

Elemen-elemen pada masing-masing baris dari matriks bujur sangkar hasil 

perbandingan berpasangan dikaitkan secara kumulatif, kemudian hasil perkalian 
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dimasukkan akar denga derajat sesuai jumlah elemen pada baris matriks. Hasil 

prses ini berupa matriks kolom, sedangkan eigen vektor diperoleh dengan 

membagi matrik dengan jumlah komulatif  elemen pada matriks kolom. Perkalian 

antara matrik perbandingan berpasangan dengan dengan eigenvector akan 

menghasilkan kolom baru. Eigen value merupakan hasil bagi antara elemen yang 

besesuaian dari matriks kolom baru dengan eigenvektor. Eigen value maksimum 

adalah rata-rata dari elemen-elemen pada matriks eigen value dan nilai matriks 

eigen value didapatkan dari :       

                               
parameternJumlah

EigenvalueMatriks
maksimum


 …………….. (1) 

 

2.3.5 Menguji Konsistensi Data 

Konsistensi data diketahui dari nilai ratio konsistensi (CR) yang 

merupakan hasil bagi antara indeks konsistensi (CI) dan indeks random (RI). CI 

diperoleh dengan mengurangkan maksimumterhadap n (jumlah elemen) dan 

membagi dengan (n-1), SedangkanRI diperoleh dari table 2.3. 

Tabel 2.3  Indeks Random 

Matriks 

Ordo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Indeks 

Random 
0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,31 1,41 1,45 1,49 1,51 

Sumber : (Saaty Thomas. L, 1980) 

 

Didalam penentuan bobot masing-masing kriteria perlu dilakukan 

pengujian terhadap konsistensi preferensi untuk mengetahui apakah ada unsure 

acak. Langkah pengujian konsistensi adalah sebagai berikut : 
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a. Mengalikan setiap elemen pada setiap kolom matriks penilaian perbandingan 

berpasangan dengan bobot yang berkaitan. Hasil perkalian ini membentuk 

matriks baru. 

b. Menjumlahkan masing-masing pada setiap matriks baru. Hasil penjumlahan 

ini akan membentuk vektor jumlah baris. 

c. Membagi vektor jumlah baris ini dengan vektor bobot. Hasil pembagian ini 

akan membentuk vektor baru. 

d. Menghitung rata-rata elemen vektor baru (λmax). 

e. Menghitung indeks konsistensi dengan rumus sebagai berikut : 

Indeks Konsistensi (CI ) = 
1



n

nmaks
……………………………………….. (2) 

f. Menghitung ratio konsistensi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Ratio Konsistensi (CR) = 
RI

CI
……………………………………………… (3) 

g. Penilaian dikatakan konsistensi apabila ratio konsistensi < 0,10. 

Apabila ratio konsistensi ini > 0,10, maka ada unsur acak didalam 

memberikan penilaian. 

 

2.4 Fuzzy Logic 

2.4.1 Sejarah 

Konsep Fuzzy Logic diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas 

California di Berkeley pada 1965, dan dipresentasikan bukan sebagai suatu 

metodologi control, tetapi sebagai suatu cara pemrosesan data dengan 

memperkenankan penggunaan partial set membership dibanding crisp set 
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membership atau non-membership. Pendekatan pada set teori ini tidak 

diaplikasikan pada system control sampai tahun 70an karena kemampuan 

computer yang tidak cukup pada saat itu. Profesor Zadeh berpikir bahwa orang 

tidak membutuhkan kepastian, masukan informasi numerik, dan belum mampu 

terhadap control adaptif yang tinggi. 

Konsep fuzzy logic kemudian berhasil diaplikasikan dalam bidang control 

oleh E.H. Mamdani. Sejak saat itu aplikasi fuzzy berkembang kian pesat. Di tahun 

1980an negara Jepang dan negara – negara di Eropa secara agresif membangun 

produk nyata sehubungan dengan konsep logika fuzzy yang diintegrasikan dalam 

produk – produk kebutuhan rumah tangga seperti vacuum cleaner, microwave 

oven dan kamera video.  Sementara pengusaha di Amerika Serikat tidak secepat 

itu mencakup teknologi ini. Fuzzy logic  berkembang pesat selama beberapa tahun 

terakhir. Terdapat lebih dari dua ribu produk dipasaran yang menggunakan konsep 

fuzzy logic, mulai dari mesin cuci hingga kereta berkecepatan tinggi. Setiap 

aplikasi tentunya menyadari beberapa keuntungan dari fuzzy logic seperti 

performa, kesederhaan, biaya rendah dan produktifitasnya. 

 

2.4.2 Pengertian 

Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai 

dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzzy dikenal derajat 

keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 (nol) hingga 1(satu). Berbeda dengan 

himpunan tegas yang memiliki nilai 1 atau 0 (ya atau tidak). Logika Fuzzy 

merupakan seuatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran 
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(fuzzyness) antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy suatu nilai bias 

bernilai benar atau salah secara bersama. Namun berapa besar keberadaan dan 

kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika 

fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Berbeda dengan 

logika digital yang hanya memiliki dua nilai 1 atau 0. Logika fuzzy digunakan 

untuk menterjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa 

(linguistic), misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan 

dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Dan logika fuzzy menunjukan 

sejauh mana suatu nilai itu benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Tidak 

seperti logika klasik (scrisp)/tegas, suatu nilai hanya mempunyai 2 kemungkinan 

yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak. Derajat keanggotaan 0 (nol) 

artinya nilai bukan merupakan anggota himpunan dan 1 (satu) berarti nilai 

tersebut adalah anggota himpunan (Zadeh, 1965).  

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input kedalam suatu ruang output, mempunyai nilai kontinyu. Fuzzy dinyatakan 

dalam derajat dari suatu keanggotaan dan derajat dari kebenaran. Oleh sebab itu 

sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama.  

Beberapa contoh yang dapat mendeskripsikan logika fuzzy sebagai berikut 

(Kusumadewi dan Purnomo, 2004): 

1. Manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi seberapa 

banyak persediaan barang pada akhir minggu ini, kemudian manajer 

produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok 

hari. 
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2. Pelayan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu, kemudian 

tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayan 

yang diberikan. 

3. Anda mengatakan pada saya seberapa sejuk ruangan yang anda 

inginkan, saya akan mengatur putaran kipas yang ada pada ruangan ini. 

4. Penumpang taksi berkata pada sopir taksi seberapa cepat laju 

kendaraan yang diinginkan, sopir taksi akan mengatur pijakan gas 

taksinya.  

Salah satu contoh pemetaan suatu input-output dalam bentuk grafis seperti 

terlihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Contoh pemetaan input-output 

Logika Fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat 

keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti 

seperti "sedikit", "lumayan" dan "sangat". Sedangkan karakteristik utama dari 

fuzzy logic yang ditemukan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh adalah sebagai berikut: 

 Dalam fuzzy logic, penalaran tepat dipandang sebagai suatu kasus terbatas 

dari penalaran kira –kira. 
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 Dalam fuzzy logic segala sesuatunya adalah masalah derajat. 

 System logis manapun dapat difuzzifikasi. 

 Dalam fuzzy logic, pengetahuan diinterpretasikan sebagai koleksi dari 

fuzzy yang dipaksakan pada sekumpulan variabel. 

 Kesimpulan dipandang sebagai sebuah proses dari perkembangan 

pembatas elastis.  

2.4.3 Alasan Penggunaan Fuzzy Logic 

Ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fuzzy, antara 

lain (Klir dan Yuan, 1995): 

1) Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2) Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3) Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. 

4) Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5) Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses 

pelatihan. 

6) Logika fuzzy dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. 

7) Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami.  
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2.4.4 Aplikasi Fuzzy Logic 

Beberapa aplikasi logika fuzzy, antara lain: 

a) Pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzzy di 

Jepang (Matsushita Electric Industrial Company). Sistem fuzzy digunakan 

untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis 

dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang 

digunakan adalah: seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang 

dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik , mengeluarkan cahaya ke air 

dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin 

kotor, maka sinar yang sampai makin redup. Disamping itu, sistem juga 

dapat menentukan jenis kotoran (daki atau minyak). 

b) Transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem 

fuzzy pada transmisi otomatis, dan mampu menghemat bensin 12 – 17%. 

c) Kereta bawah tanah Sendai mengontrol pemberhentian otomatis pada area 

tertentu. 

d) Ilmu kedokteran dan biologi, seperti sistem diagnosis yang didasarkan 

pada logika fuzzy, penelitian kanker, manipulasi peralatan prostetik yang 

didasarkan pada logika fuzzy, dll. 

e) Manajemen dan pengambilan keputusan, seperti manajemen basis data 

yang didasarkan pada logika fuzzy, tata letak pabrik yang didasarkan pada 

logika fuzzy, sistem pembuat keputusan di militer yang didasarkan pada 

logika fuzzy, pembuatan games yang didasarkan pada logika fuzzy, dll. 
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f) Ekonomi, seperti pemodelan fuzzy pada sistem pemasaran yang kompleks, 

dll. 

g) Klasifikasi dan pencocokan pola. 

h) Psikologi, seperti logika fuzzy untuk menganalisis kelakuan masyarakat, 

pencegahan dan investigasi kriminal, dll. 

i) Ilmu-ilmu sosial, terutam untuk pemodelan informasi yang tidak pasti. 

j) Ilmu lingkungan, seperti kendali kualitas air, prediksi cuaca, dll. 

k) Teknik, seperti perancangan jaringan komputer, prediksi adanya gempa 

bumi, dll. 

l) Riset operasi, seperti penjadwalan dan pemodelan, pengalokasian, dll. 

m) Peningkatan kepercayaan, seperti kegagalan diagnosis, inspeksi dan 

monitoring produksi. 

 

2.4.5 Perbedaan Logika Fuzzy Dengan Logika Tegas 

Perbedaan antara  kedua  jenis  logika  tersebut  adalah :  logika  tegas  

memiliki  nilai tidak = 0.0 dan ya =1.0, sedangakan logika  fuzzy memiliki  nilai  

antara  0.0 hingga 1.0.  Secara  grafik perbedaan antara  logika  tegas  dan logika  

fuzzy ditunjukkan oleh gambar d ibawah ini : 

 

   (a)         (b)  

Gambar 2.10 (a) Logika tegas dan (b) Logika fuzzy 
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Didalam gambar 2.1.a)  apabila  X  lebih dari  atau sama dengan 10 baru 

dikatakan benar  yaitu bernilai  Y=1, sebaliknya nilai  X  yang kurang dari  10 

adalah salah yaitu Y=0. Maka angka 9 atau 8 atau 7 dan seterusnya adalah 

dikatakan salah.  Didalam gambar 2.1.b) nilai X = 9, atau 8 atau 7 atau nilai antara 

0 dan 10  adalah dikatakan ada benarnya dan ada juga salahnya.  

Dalam  contoh kehidupan kita  seseorang dikatakan sudah dewasa apabila  

berumur  lebih  dari  17 tahun, maka  sesiapapun yang kurang dari  umur tersebut  

di  dalam  logika  tegas  akan dikatakan sebagai  tidak dewasa  atau anak-anak. 

Sedangkan  dalam  hal  ini  pada  logika  fuzzy umur  dibawah 17 tahun dapat saja  

dikategorika  dewasa  tapi  tidak penuh, misal  untuk umur  16 tahun  atau 15 

tahun atau 14 tahun atau 13 tahun. Secara  grafik dapat  digambarkan sebagai 

berikut: 

 

(a)     (b) 

Gambar 2.11 Perbandingan contoh a) logika tegas dan b) logika fuzzy dalam 

penentuan golongan umur manusia dalam 
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2.4.6 Himpunan Fuzzy 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy 

menurut Kusumadewi (2000), yaitu: 

a. Variabel  fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh: umur, temperatur, permintaan, dsb. 

b. Himpunan  fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

Contoh: 

 Variabel umur, terbagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu: MUDA, 

PAROBAYA, dan TUA. (Gambar 2.7) 

 Variabel temperatur, terbagi menjadi 5 himpunan fuzzy, yaitu: 

DINGIN, SEJUK, NORMAL, HANGAT, dan PANAS. (Gambar 2.12) 

 

Gambar 2.12 Himpunan fuzzy untuk variabel temperatur 

c. Semesta pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 
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himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton 

dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan 

positif maupun negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak 

dibatasi batas atasnya. 

Contoh: 

 Semesta pembicaraan untuk variabel umur: [0 + ∞) 

 Semesta pembicaraan untuk variabel temperatur: [0 40] 

d. Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Seperti halnya semesta pembicaraan, domain merupakan himpunan 

bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke 

kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. 

Contoh domain himpunan fuzzy: 

 MUDA = [0 45] 

 PABOBAYA = [35 55] 

 TUA = [45 + ∞) 

 DINGIN = [0 20] 

 SEJUK = [15 25] 

 NORMAL = [20 30] 

 HANGAT = [25 35] 

 PANAS = [30 40] 
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Dalam  teori  logika  fuzzy dikenal  himpunan fuzzy (fuzzy  set)  yang 

merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan variabel  bahasa (linguistik  

variable), yang dinyatakan dalam fungsi keanggotaan. Didalam semesta 

pembicaraan (universe of discourse)  U,   fungsi  keanggotaan  dari  suatu  

himpunan fuzzy tersebut  bernilai antara 0.0 sampai dengan 1.0. 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu 

himpunan A, yang sering ditulis dengan µA[x], memiliki 2 kemungkinan, yaitu: 

a. Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu 

himpunan, atau 

b. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu 

himpunan. 

Contoh 2.1 : 

A) Jika diketahui: 

S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} adalah semesta pembicaraan. 

A = {1, 2, 3} 

B = {3, 4, 5} 

Bisa dikatakan bahwa: 

 Nilai keanggotaan 2 pada himpunan A, µA[2] = 1, karena 2A. 

 Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A, µA[3] = 1, karena 3A. 

 Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A, µA[4] = 0, karena 4A. 

 Nilai keanggotaan 2 pada himpunan B, µB[2] = 0, karena 2B. 

 Nilai keanggotaan 3 pada himpunan B, µB[3] = 1, karena 3B. 
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Contoh 2.2 : 

Misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu: 

 MUDA umur < 35 tahun 

 PAROBAYA 35 ≤ umur ≤ 55 tahun 

 TUA umur > 55 tahun 

Nilai keanggotaan secara grafis, himpunan MUDA, PAROBAYA dan 

TUA ini dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 

   (a)    (b)       (c) 

Gambar 2.13  Himpunan: MUDA, PAROBAYA, dan TUA 

Pada Gambar 2.6, dapat dilihat bahwa: 

 Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan MUDA 

(MUDA[34] = 1); 

 Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan TIDAK MUDA 

(MUDA [35] = 0); 

 Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan 

TIDAK MUDA ((MUDA [35 th -1hr] = 0); 

 Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan PAROBAYA 

(PAROBAYA [35] =1); 
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 Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan TIDAK 

PAROBAYA (PAROBAYA [34] = 0); 

 Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan PAROBAYA 

(PAROBAYA [35] = 1); 

 Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan 

TIDAK PAROBAYA (PAROBAYA [35 th - 1 hr] = 0); 

Dari sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan crisp untuk 

menyatakan umur sangat tidak adil, adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai 

mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan fuzzy 

digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk dalam 2 

himpunan yang berbeda, MUDA dan PAROBAYA, PAROBAYA dan TUA, dsb. 

Seberapa besar eksistensinya dalam himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai 

keanggotaannya. Gambar 2.14 menunjukkan himpunan fuzzy untuk variabel umur. 

 

Gambar 2.14 Himpunan fuzzy untuk variabel Umur 

Pada Gambar 2.14, dapat dilihat bahwa: 

 Seseorang yang berumur 40 tahun, termasuk dalam himpunan MUDA 

dengan µMUDA[40]=0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan 

PAROBAYA dengan µPABOBAYA[40]=0,5. 
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 Seseorang yang berumur 50 tahun, termasuk dalam himpunan MUDA 

dengan µTUA[50]=0,25; namun dia juga termasuk dalam himpunan 

PAROBAYA dengan µPABOBAYA[50]=0,5. 

Kalau pada himpunan crisp, nilai keanggotaan hanya ada 2 kemungkinan, 

yaitu 0 atau 1, pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 

sampai 1. Apabila x memiliki nilai keanggotaan fuzzy µA[x] = 0 berarti x tidak 

menjadi anggota himpunan A, demikian pula apabila x memiliki nilai 

keanggotaan fuzzy µA[x]=1 berarti x menjadi anggota penuh pada himpunan A. 

Terkadang kemiripan antara keanggotaan fuzzy dengan probabilitas 

menimbulkan kerancuan. Keduanya memiliki nilai pada interval [0,1], namun 

interpretasi nilainya sangat berbeda antara kedua kasus tersebut. Keanggotaan 

fuzzy memberikan suatu ukuran terhadap pendapat atau keputusan, sedangkan 

probabilitas mengindikasikan proporsi terhadap keseringan suatu hasil bernilai 

benar dalam jangka panjang. Misalnya, jika nilai keanggotaan suatu himpunan 

fuzzy MUDA adalah 0,9; maka tidak perlu dipermasalahkan berapa seringnya nilai 

itu diulang secara individual untuk mengharapkan suatu hasil yang hampir pasti 

muda. Di lain pihak, nilai probabilitas 0,9 muda berarti 10% dari himpunan 

tersebut diharapkan tidak muda. 

Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu: 

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti: MUDA, 

PAROBAYA, TUA. 
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2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu 

variabel seperti: 40, 25, 50, dsb. 

 

2.4.7 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi Keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya 

(sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 

sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang 

bisa digunakan, antara lain sebagai berikut (Bellman & Zadeh, 1970) : 

a. Representasi Linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat 

keanggotannyan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling 

sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep 

yang kurang jelas. 

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear, yaitu : 

 Pertama, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai domain 

yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi (Gambar 2.15) 
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Gambar 2.15 Representasi linear naik 

Fungsi keanggotaan : 

 

          ………..………..(4) 

 

Contoh 2.3 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan PANAS pada variabel temperature 

ruangan seperti terlihat pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Himpunan Fuzzy : PANAS 

PANAS [32] = (32-25) / (35-25) 

= 7/10 = 0,7 
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 Kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai 

domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian 

bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

lebih rendah (Gambar 2.17). 

 

Gambar 2.17 Representasi Linear Turun 

Fungsi keanggotaan : 

       ………………………….( 5 ) 

 

Contoh 2.4 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan DINGIN pada variabel temperatur 

ruangan seperti terlihat pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18 Himpunan Fuzzy : DINGIN 
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DINGIN [20] = (30-20) / (30-15) 

  = 10/15 = 0,667 

b. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis 

(linear) seperti terlihat pada Gambar 2.19 

Fungsi keanggotaan : 

 

        ………….. (6) 

 

Gambar 2.19 Kurva segitiga 

Contoh 2.5 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan NORMAL pada variabel temperatur 

ruangan seperti terlihat pada Gambar 2.20. 
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Gambar 2.20 Himpunan fuzzy: NORMAL (kurva segitiga) 

 

NORMAL [23]  = (23-15) / (25-15) 

= 8/10 = 0,8 

c. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva Segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja 

ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 (Gambar 2.21). 

 

Gambar 2.21 Kurva trapezium 

Fungsi keanggotaan : 

 

        …………. (7) 
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Contoh 2.6 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan NORMAL pada variabel temperatur 

ruangan seperti terlihat pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22 Himpunan fuzzy: NORMAL (kurva trapesium) 

NORMAL[23]  = (35-32) / (35-27) 

= 3/8 = 0,375 

d. Representasi Kurva Bentuk Bahu 

Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang 

direpresentasikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan 

naik dan turun (misalkan: DINGIN bergerak ke SEJUK bergerak ke 

HANGAT dan bergerak ke PANAS). Tetapi terkadang salah satu sisi dari 

variabel tersebut tidak mengalami perubahan.  

Sebagai contoh, apabila telah mencapai kondisi PANAS, kenaikan 

temperatur akan tetap berada pada kondisi PANAS. Himpunan fuzzy 

„bahu‟, bukan segitiga, digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah 

fuzzy. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, demikian juga bahu kanan 

bergerak dari salah ke benar. Gambar 2.23 menunjukkan variabel 

TEMPERATUR dengan daerah bahunya. 



 53 

 

Gambar 2.23 Daerah „bahu‟ pada variabel TEMPERATUR 

e. Representasi Kurva-S 

Kurva PERTUMBUHAN dan PENYUSUTAN merupakan kurva-S 

atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan 

permukaan secara tak linear. 

Kurva-S untuk PERTUMBUHAN akan bergerak dari sisi paling 

kiri (nilai keanggotaan = 0) ke sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1). 

Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaannya 

yang sering disebut dengan titik infleksi (Gambar 2.24). 

 

Gambar 2.24 Himpunan fuzzy dengan kurva-S: PERTUMBUHAN 
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Kurva-S untuk PENYUSUTAN akan bergerak dari sisi paling 

kanan (nilai keanggotaan = 1) ke sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) 

seperti telihat pada Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 Himpunan fuzzy dengan kurva-S: PENYUSUTAN 

Kurva-S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu:  

nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ), dan titik infleksi 

atau crossover (β) yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Gambar 

2.26 menunjukkan karakteristik kurva-S dalam bentuk skema. 

 

Gambar 2.26Karakteristik fungsi kurva-S 
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Fungsi keangotaan pada kurva PERTUMBUHAN adalah: 

 

              ……….(8)  

 

Contoh 2.7 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan TUA pada variabel umur seperti 

terlihat pada Gambar 2.27. 

TUA [50]  = 1 – 2 ((60-50)/(60-35))
2 

= 1 – 2(10/25)
2 

= 0,68 

 

Gambar 2.27 Himpunan Fuzzy: TUA 

Sedangkan fungsi keanggotaan pada kurva PENYUSUTAN adalah: 

 

            ……….. (9) 

 

Contoh 2.8 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan MUDA pada variabel umur seperti 

terlihat pada Gambar 2.28. 
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MUDA[50]  = 2((50-37)/(50-20))
2 

= 2(13/30)
2 

= 0,376 

 

Gambar 2.28 Himpunan Fuzzy: MUDA 

 

f. Representasi Kurva Bentuk Lonceng (Bell Curve) 

Untuk merepresentasikan bilangan fuzzy, biasanya digunakan kurva 

berbentuk lonceng. Kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas 

diaman perbedaan ketiga kurva ini terletak pada gradiennya, yaitu:  

1) Himpunan fuzzy π (Kurva Phi) 

Kurva PI berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak 

pada pusat dengan domain (γ), dan lebar kurva (β) seperti terlihat pada 

Gambar 2.29. Nilai kurva untuk suatu nilai domain x diberikan 

sebagai: 

Umur (tahun) 
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Gambar 2.29 Karakteristik kurva Phi 

Fungsi keanggotaan : 

 

              ……………. (10)  

 

Contoh 2.9 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan PAROBAYA pada variabel umur 

seperti terlihat pada Gambar 2.30. 

µPAROBAYA [42]  = 1 - 2((45-42)/(45-35))
2 

= 1 - 2(3/10)
2 

= 0,82 

µPAROBAYA [51]  = 2((55-51)/(55-45))
2 

= 2(4/10)
2 

= 0,32 
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Gambar 2.30 Himpunan Fuzzy: PAROBAYA dengan kurva phi 

2) Kurva Beta () 

Seperti halnya kurva Phi (π), kurva BETA juga berbentuk lonceng 

namun lebih rapat. Kurva ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, 

yaitu nilai pada domain yang menunjukkan pusat kurva (γ), dan 

setengah lebar kurva (β) seperti terlihat pada Gambar 2.31. Nilai kurva 

untuk suatu nilai domain x diberikan sebagai: 

 

Gambar 2.31 Karakteristik fungsional kurva BETA 
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Fungsi keanggotaan : 

 

               ……………………(11)  

 

Salah satu perbedaan mencolok kurva BETA dari kurva Phi (π) adalah, 

fungsi keanggotaannya akan mendekati nol hanya jika nilai (β) sangat 

besar. 

Contoh 2.10 : 

Fungsi keanggotaan untuk himpunan PARO BAYA pada variable 

umur seperti terlihat pada Gambar 2.32. 

µPAROBAYA [42]  = 1/(1+((42-45)/5)
2
) 

= 0,7353 

µPAROBAYA [51]  = 1/(1+((51-45)/5)
2
) 

= 0,4098 

 

Gambar 2.32 Himpunan Fuzzy: PAROH BAYA dengan kurva Beta 

3) Kurva Gauss 

Jika kurva π dan kurva  menggunakan 2 parameter yaitu (γ) dan (β), 

kurva GAUSS juga menggunakan (γ) untuk menunjukkan nilai domain 
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pada pusat kurva, dan (k) yang menunjukkan lebar kurva (Gambar 

2.33). Nilai kurva untuk suatu nilai domain x diberikan sebagai: 

 

Gambar 2.33 Karakteristik fungsional kurva GAUSS 

Fungsi keanggotaan : 

            ……………………(12) 

  

g. Koordinat Keanggotaan 

Himpunan fuzzy berisi urutan pasangan berurutan yang berisi nilai 

domain dan kebenaran nilai keanggotaannya dalam bentuk: 

 Skalar(i) / Derajat(i) …………………. (13) 

„Skalar‟ adalah suatu nilai yang digambar dari domain himpunan 

fuzzy, sedangkan „Derajat‟ skalar merupakan derajat keanggotaan 

himpunan fuzzy-nya. 
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Gambar 2.34 Titik-titik koordinat yang menunjukkan PENGENDARA 

BERESIKO TINGGI 

Gambar 2.34 merupakan contoh himpunan fuzzy yang diterapkan 

pada sistem asuransi yang akan menanggung resiko seorang pengendara 

kendaraan bermotor berdasarkan usianya, akan berbentuk „U‟. 

Koordinatnya dapat digambarkan dengan 7 pasangan berurutan sebagai 

berikut: 

16/1    21/.6    28/.3    68/.3    76/.5    80/.7    96/1 

Gambar 2.34 memperlihatkan koordinat yang menspesifikasikan 

titik-titik sepanjang domain himpunan fuzzy. Semua titik harus ada di 

domain, dan paling sedikit harus ada satu titik yang memiliki nilai 

kebenaran sama dengan 1. Apabila titik-titik tersebut telah digambarkan, 

maka digunakan interpolasi linear untuk mendapatkan permukaan fuzzy-

nya seperti terlihat pada Gambar 2.35. 
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Gambar 2.35Kurva yang berhubungan dengan PENGENDARA BERESIKO 

TINGGI 

 

2.4.8 Fuzzyfikasi dan Variabel Linguistik 

Fuzzifikasi  adalah suatu proses  pengubahan nilai  tegas/real  yang ada  ke  

dalam fungsi keanggotaan.  

Misal: merujuk pada gambar 2.36 fuzzifikasi dari suhu 35
0
 C adalah : 

 

Gambar 2.36 Fungsi Fuzzyfikasi suatu sinyal 
 

 

µA1 =  

µA2 = 
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 Variabel linguistik adalah variabel yang mempunyai bentuk penilaian yang 

diwujudkan kedalam ungkapan atau kalimat yang biasa digunakan di dalam 

proses penilaian secara kualitatif (Zadeh, 1965). Konsep dari variabel linguistik 

sangat berguna ketika digunakan dalam situasi dimana permasalahan yang 

dianalisa sangat rumit dan sulit untuk didefinisikan kedalam bentuk kuantitatif. 

 Ada suatu hipotesis yang dilakukan oleh ilmuwan kognitif yang 

menyatakan bahwa bentuk bahasa komunikasi yang digunakan manusia untuk 

menggambarkan kesan mental dalam penilaian yang bersifat kualitatif lebih 

nyaman untuk digunakan dibandingkan menggunakan penilaian dengan besaran 

kuantitatif. 

Walaupun sifat dari penilaian secara linguistic tersebut berkemungkinan 

menggunakan unsure ketidakpastian tetapi mempunyai keunggulan bahwa model 

tersebut lebih mudah untuk digunakan. Menurut Zedah (1965), bahasa (linguistic) 

yang digunakan sehari-hari telah menjadi kebiasaan bagi kita untuk dipergunakan 

dalam suatu penilaian. Sejak begitu banyaknya informasi yang mempengaruhi 

dalam proses komunikasi yang paling alamiah dimana sangat memungkinkan 

adanya unsur ketidakpastian didalamnya, maka konsep Fuzzy dalam hal ini 

memberikan sebuah mekanisme baru yang mampu menjembatani antara penilaian 

linguistik yang bersifat kualitatif untuk ditramsformasikan kedalam suatu bentuk 

kuantitatif sehingga dapat dianalisa secara matematis. 

Teknik komputasinya menggunakan bilangan fuzzy dimana setiap fungsi 

keanggotaan (skala bilangan fuzzy) didefinisikan oleh 3 parameter menjadi 
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bialangan fuzzy triangular (l,m,u) yaitu nilai bawah (lower), nilai tengah (mean), 

dan nilai atas (upper). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Fungsi keanggotaan variabel lingustik untuk kriteria tingkat 

kepentingan 

 

2.4.9 Defuzzyfikasi (Penegasan) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh 

dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan 

suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan 

suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai 

crisp tertentu sebagai output seperti terlihat pada Gambar 2.38. 

Sama Penting 
Sedikit Lebih 

penting 

Lebih 

Penting 

Sangat 

Penting 

Mutlak 

Penting 

U, (x) 

1 

1 3 5 7 9 
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Gambar 2.38 Proses defuzzifikasi 

Ada beberapa metode defuzzifikasi pada komposisi aturan MAMDANI, 

antara lain: 

a. Metode Centroid (Composite Moment) / Center of Gravity (COG) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat 

(z*) daerah fuzzy. Berdasarkan Letheri H, Tsoykalas (Putchi University) 

and Robert E. Uhrig (The University of Tenesse). Perhitungan de-fuzzy-

fikasi dapat diperoleh dengan menggunakan rumus : 

  

       ……………………………………………………... (14) 
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b. Metode Bisektor 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada 

domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan setengah dari jumlah total 

nilai keanggotaan pada daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

 

Zp     sedemikian hingga       ………(16) 

c. Metode Min of Maximum (MOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-

rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

d. Metode Largest of Maximum (LOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai 

terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

e. Metode Smallest of Maximum (SOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai 

terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

 

2.4.10 Fuzzy-ANP 

Dalam kajian ini, metode fuzzy-ANP (FANP) telah banyak digunakan dan 

diaplikasikan untuk memilih metode terbaik pada peninjauan ulang yang konkrit. 

Model seleksi awal umumnya menggunakan data crisp untuk mengevaluasi 

alternatif-alternatif. Sedangkan, sebuah nilai ketidakpastian dihubungkan dengan 

berbagai parameter dalam model seleksi. Nilai parameter kualitatif 

ditransformasikan kedalam bialangan fuzzy triangular dan digunakan juga untuk 
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menghitung nilai fuzzy. Jauh lebih lanjut, suatu skala 1 sampai 9 digunakan untuk 

menyatakan penilaian dalam pembuatan keputusan. Skala penilaian tersebut 

seringkali digunakan oleh decision maker berdasarkan skala penilaian yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty di dalam AHP maupun ANP (Tuzkaya dan 

Önut, 2008).  

 Untuk mengevaluasi penilaian dari decision maker, matrik perbandigan 

berpasangan distrukturkan menggunakan bilangan fuzzy triangular (l, m, u). 

Matriks fuzzy triangular m x n dapat dituliskan sebagai berikut (Khodaverdi, et.al, 

2010): 
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Elemen amn merepresentasikan perbandingan komponen m (elemen baris) 

dengan komponen n (elemen kolom). Jika A
~

 adalah suatu matriks perbandingan 

berpasangan (seperti yang diperlihatkan pada equation 18), itu diasumsikan bahwa 

merupakan resiprokal, dan nilai resiprokal  1/amn ditetapkan untuk elemen amn 

sebagai berikut: 
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 Penggunaan variabel linguistik untuk menilai tingkat kepentingan atribut 

dan prioritas dari alternatif seperti tabel dibawah ini yang mencantumkan skala 

ANP dan fuzzy sesuai dengan variabel linguistik yang digunakan. 

 Tabel 2.4 Transformasi variabel linguistik menjadi bilangan Fuzzy 

 

 Sedangkan transformasi skala penilaian kriteria dalam ANP yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty menjadi bilangan fuzzy triangular menurut 

Nuhodzic et.al (2010) terlihat seperti table 2.5 berikut ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Linguistic Scale of Importance 
Numerical 

Rating for AHP 

Fuzzy 

Number For 

Fuzzy AHP 

Membership Function Domain 

Equal importance 1 1
~

 M (x) = 
13

3



 x
 1≤ x ≤3 

Moderate importance 3 3
~

 

M (x) = 
13

1



x
 

M (x) = 
35

5



 x
 

1≤ x ≤3 
 
 

3≤ x ≤5 

Strong importance 5 5
~

 

M (x) = 
35

3



x
 

M (x) = 
57

7



 x
 

1≤ x ≤3 

Very strong importance 7 7
~

 

 M (x) = 
57

5



x
 

   M (x) = 
79

9



 x
 

1≤ x ≤3 

Extreme importance 9 9
~

  M (x) = 
79

7



x
 1≤ x ≤3 
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Tabel 2.5 Bilangan fuzzy berdasarkan Saaty’s scale 

Fuzzy Number 
Fuzzy Triangular 

Number (l.m.u) 

Reciprocal Fuzzy 

Number 

Reciprocal Fuzzy 

Triangular Number  

1
~

 (1,1, 1) 1/ 1
~

 (1,1, 1) 

2
~

 (1, 2, 3) 1/ 2
~

 (1/3, 1.2, 1) 

3
~

 (1, 3, 5) 1/ 3
~

 (1/5, 1/3, 1) 

4
~

 (2, 4, 6) 1/ 4
~

 (1/6, 1/4, 1/2) 

5
~

 (3, 5, 7) 1/ 5
~

 (1/7, 1/5, 1/3) 

6
~

 (4, 6, 8) 1/ 6
~

 (1/8, 1/6, 1/4) 

7
~

 (5, 7, 9) 1/ 7
~

 (1/9, 1/7, 1/5) 

8
~

 (6, 8, 9) 1/ 8
~

 (1/9, 1/8, 1/6) 

9
~

 (7, 9, 9) 1/ 9
~

 (1/9, 1/9, 1/7) 

Sumber : ( Nuhodzic, et.al, 2010) 

 

2.5 Goal Programming 

2.5.1 Pengenalan Goal Programming 

Linier Goal Programming (LGP) atau Multiple Obyektive Programming 

merupakan pengembangan dari Linier Programming (LP). LGP pertama kali 

diperkenalkan oleh Charles & Cooper pada tahun 1961. Sebagai salah satu alat 

untuk memutuskan masalah-masalah yang tidak memungkinkan diselesaikan 

dengan program LP (Steuer, 1986). 

Goal Programming adalah kelanjutan dari Linier Programming dimana 

tujuan manajemen yang sesungguhnya adalah untuk mencapai goal secara tepat 

berdsarkan kendala yang dimiliki. Tujuan dari goal program adalah untuk 

meminimumkan penyimpangan dalam mencapai tujuan manajemen. Oleh karena 

itu, setiap18 goal merupakan bagian dari fungsi tujuan. 
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2.5.2  Konsep dan Terminologi Goal Programming 

Ide dasar dalam Goal Programming (GP) adalah melibatkan seluruh 

tujuan manajerial (managerial objectives) ke dalam formulasi GP. Sebuah tujuan 

adalah pernyataan harapan atau keinginan dari pembuat keputusan, seperti : 

“menjaga stabilitas jumlah buruh”, atau “menghemat biaya listrik”. Untuk setiap 

tujuan pembuat keputusan kemudian membuat spesifikasi tingkat aspirasinya 

dalam bentuk numerik yang lebih pasti, misal : “menghemat biaya listrik paling 

sedikit 10%”. Namun karena tingkat aspirasi tidak selalu dapat dicapai dengan 

memuaskan, maka penyimpangan (deviation) terhadap tujuan itu bisa diupayakan. 

Dalam goal programming, target yang bersifat numerik harus terlebih dahulu 

ditentukan pada setiap tujuan. Selanjutnya adalah mencari solusi yang 

meminimukan total penyimpangan tujuan-tujuan tersebut dari target-targetnya. 

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

X1, X2, ....,Xn = variabel keputusan 

K = banyaknya tujuan yang dipertimbangkan 

Cjk = koefisien Xj (j= 1, 2, ...., n) pada fungsi obyektif dalam setiap    

   tujuan –k (k = 1, 2, ...., K) 

gk  = target untuk tujuan –k 

Solusi untuk persoalan GP adalah bagaimana mendekati target-target yang 

telah menjadi tujuan itu sedekat mungkin, dan jika terjadi penyimpangan maka 

penyimpangan-penyimpangan itu minimum. 

……………………………………………………... (17) 
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Dimana: 

Cjk = koefisien Xj (j= 1, 2, ...., n) pada fungsi obyektif dalam setiap   

   tujuan   –k (k = 1, 2, ...., K) 

Xj = variabel keputusan (j= 1, 2, ...., n) 

gk = target untuk tujuan –k 

Karena tidak mungkin dapat mencapai seluruh target, maka perlu 

didefinisikan sebuah fungsi obyektif menyeluruh untuk GP yang kompromistis 

dengan tujuan mencapai berbagai target. Dengan asumsi bahwa penyimpangan itu 

bisa bernilai negatif atau positif, maka fungsi obyektif menyeluruh untuk 

persoalan GP dapat ditulis sebagai berikut: 

      ……………………………………………………………………(18) 

Dimana: 

Zmin = fungsi objektif minimal 

Cjk = koefisien Xj (j= 1, 2, ...., n) pada fungsi obyektif dalam setiap 

       tujuan –k (k = 1, 2, ...., K) 

Xj  = variabel keputusan (j= 1, 2, ...., n) 

gk  = target untuk tujuan –k 

Dengan demikian fungsi objektif GP diekspresikan sebagai fungsi 

preferensi (preference function) atau fungsi pencapaian (achievement function) 

terbatas kepada penyimpangan dari target. Fungsi objektif menyeluruh itu sangat 

rumit untuk diselesaikan. Maka dengan transformasi format LP kepada fungsi 

objektif menyeluruh tersebut, dapat dilakukan solusi dengan lebih sederhana.  
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Langkah awal dari transformasi itu adalah dengan membuat variabel baru 

yang terdefinisi sebagai: 

    untuk k = 1,2,3,….., k 

Dengan demikian, fungsi objektif GP menjadi: 

 ……………………………………………………(19) 

 

Karena dk bisa bernilai positif atau negatif maka variabel ini dapat diganti 

dengan dua variabel non negatif baru, sehingga dk = dk
+
 - dk

-
, dimana dk

+
 dan dk

-
 > 

0. |dk| dk
+
 dan dk

-
 merupakan variabel penyimpangan (deviational variables) yang 

merepresentasikan tingkat pencapaian melebihi target (over achievement) dan 

pencapaian dibawah target (under achievement). Secara bersamaan tidak mungkin 

terjadi over achievement dan under achievement, maka berlaku hubungan sebagai 

berikut: dk
+
 x dk

-
 = 0. Dalam formulasi GP ini setiap target dimasukkan dalam 

kendala-kendala dalam persamaan. Fungsi kendala semacam ini disebut sebagai 

kendala tujuan (goal constraint), dimana didalam persamaanya telah melibatkan 

variabel penyimpangan, dk
+
 dan dk

-
. Selanjutnya metode simplek dapat 

diaplikasikan untuk memperoleh solusi persoalan GP tersebut. 

Pada beberapa situasi, penyimpangan dari suatu target tertentu menjadi 

lebih penting bagi pembuat keputusan dibanding penyimpangan target lainya. 

Demikian pula pada sebuah target tertentu bisa saja penyimpanganya jauh lebih 

penting dari penyimpangan target lainya dengan arah yang berlawanan. Pada 

situasi seperti ini, maka bisa dimasukkan bobot yang berbeda (differential weight), 

Wk
+
 dan Wk

-
 pada setiap penyimpanganya: 



 73 

 

    ………………………………….………(20)    

 

     ………………………………….(21) 

  ………………………………………..………………...(22) 

 

Pada banyak kasus, sebuah GP mengandung dk
+
 dan dk

-
, walaupun kedua 

variabel penyimpangan ini tidak muncul pada fungsi objektif. Dengan demikian 

sangat mungkin untuk menuliskan fungsi kendala target seperti: 

 ………………………... (23) 

 

 

 

 

 

 


