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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengadaan  Bahan Baku (Procurement) 

       Manajemen pengadaan bahan baku adalah salah satu komponen utama 

dalam supplay chain management. Tujuan manajemen pengadaan bahan baku 

adalah mendapatkan efisiensi operasi melalui integrasi semua perolehan 

pergerakan bahan baku dan kegiatan penyimpanan bahan baku di perusahaan. 

       Secara tradisional bagian pengadaan dianggap sebagai bagian yang 

kurang strategis. Dewasa ini anggapan tersebut sudah banyak berubah. Ini 

dikarenakan bagian ini mempunyai potensi untuk menciptakan daya saing 

perusahaan, bukan hanya dari perannya dalam mendapatkan bahan baku 

dengan harga murah, tetapi juga dalam upaya meningkatkan time to market, 

meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan responsiveness (dengan 

memilih supplier yang bukan hanya murah, tetapi juga responsif). Menurut 

Pujawan (2005) dalam jurnalnya yang berjudul “Electronics procurement and 

manufacturing strategic objectives”, yaitu : In addition to the day-to-day 

buying activities, the procurement function is also responsible for such 

activities as soliciting and evaluating new suppliers, developing a sourcing 

portfolio that supports the strategic objectives of the company, developing 

long-term partnerships with strategic suppliers, determining the appropriate 

technologies to support procurement activities, and together with other 

functions, creating a healthy environment for effective cross-functional teams. 

Jadi, di samping tugas-tugas rutinnya untuk melakukan pembelian bahan 

baku, fungsi pengadaan juga bertanggung jawab untuk kegiatan seperti 

menambah dan mengevaluasi pemasok baru, mengembangkan data-data 

sumber yang mendukung tujuan strategis perusahaan, mengembangkan 

kolaborasi jangka panjang dengan pemasok, menentukan teknologi yang tepat 

untuk mendukung kegiatan pengadaan, dan bersama-sama dengan fungsi 

lainnya, menciptakan lingkungan yang sehat untuk tim lintas fungsional yang 

efektif. 
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      Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang 

atau procurement adalah suatu kegiatan yang cukup kompleks untuk 

mendapatkan barang yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan 

dan penggunaannnya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman 

dan harga yang terjangkau. 

2.1.1. Tugas Bagian Pengadaan  

       Melakukan proses pembelian barang dan jasa adalah salah satu 

tugas bagian pengadaan. Namun jika di lihat dari tujuannya, yakni 

untuk menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, 

berkualitas, dan terkirim tepat waktu, tugas-tugas bagian pengadaan 

tidak terbatas pada kegiatan rutin pembelian. Secara umum, tugas-tugas 

yang dilakukan mencakup: (Pujawan dan Mahendrawathi, 2010) 

a. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier.   

Hubungan  dengan supplier  bisa  bersifat  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  portfolio untuk  semua  supplier.  Di  

samping  itu,  bagian  pengadaan  juga  perlu menetapkan  berapa  

jumlah  supplier  yang harus  dipelihara  untuk  tiap jenis  item.  

Perusahaan  mungkin  memiliki  supplier  utama  dan  supplier 

pendamping (cadangan) untuk setiap item.  

b. Memilih supplier.  

Kegiatan  memilih  supplier  bisa  memakan  waktu  dan sumber  

daya  yang  tidak  sedikit  apabila  supplier  yang  dimaksud  adalah 

supplier  kunci.  Kesulitan  akan  lebih  tinggi  kalau  supplier -

supplier  yang akan  dipilih  berada  di  mancanegara  (global  

suppliers).  Untuk  supplier - supplier  kunci  yang  berpotensi  

untuk  menjalin  hubungan  jangka  panjang, proses  pemilihan  ini  
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bisa  melibatkan  evaluasi  awal,  mengundang  mereka untuk 

presentasi, kunjungan lapangan (site visit) dan sebagainya. Proses 

yang seperti ini tentu memakan waktu dan biaya yang besar. Perlu 

juga diperhatikan bahwa pemilihan supplier-supplier kunci harus 

sejalan dengan strategi supply  chain. Kalau  inovasi  adalah  salah  

satu  kunci  dalam  persaingan,  maka kemampuan supplier untuk 

memasok  material  dengan spesifikasi yang berbeda mungkin 

menjadi  pertimbangan  yang  penting.  Sebaliknya,  pada  supply  

chain yang bersaing atas dasar harga, pemasok   yang  menawarkan  

barang dengan harga murah yang mungkin harus diprioritaskan. 

c. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok.  

Kegiatan pengadaan  selalu  membutuhkan  bantuan  teknologi.  

Teknologi  yang  lebih tradisional dan lumrah digunakan adalah 

telepon dan fax. Dengan munculnya  internet,  teknologi  

pengadaan  mengalami  perkembangan  yang  sangat dramatis.  

Dewasa  ini  banyak  perusahaan  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  

pemasok  dan  barang  yang dipasok.  Electronic  procurement bisa  

juga  membantu  perusahaan  untuk memilih  pemasok  melalui  

proses  e-auction atau  e-bidding.  Spesifikasi  dan kegunaan  

berbagai  aplikasi  e-procurement tentu  berbeda-beda.  Bagian 

pengadaan  tentunya  harus  memiliki  kemampuan  untuk  dapat 

memilih  dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. 

d. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier.  

Bagian pengadaan harus memiliki data yang lengkap tentang item- 

item yang dibutuhkan maupun data-data tentang supplier mereka. 

Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama 

dan alamat masing-masing supplier, item apa yang mereka pasok, 

harga per unit, lead time pengiriman, kinerja masa lalu, serta 
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kualifikasi supplier. Kualifikasi  yang  dimaksud  di  sini  bisa  

berupa kualifikasi umum seperti sertifikasi ISO 9000 / ISO 14000 

maupun kualifikasi  khusus yang ditetapkan oleh perusahaan 

(misalnya certified atau non-certified  supplier). 

e. Melakukan proses pembelian.  

Ini adalah pekerjaan yang paling rutin dilakukan oleh bagian 

pengadaan. Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara, 

misalnya pembelian rutin dan pembelian dangan melalui tender 

atau lelang (auction). Pembelian rutin dan pembelian dengan tender 

melewati proses-proses yang berbeda. Banyak aktivitas negosiasi 

maupun  administrasi yang harus dilakukan pada proses pembelian 

ini. 

f. Mengevaluasi kinerja supplier.  

Penilaian kinerja supplier juga pekerjaan yang sangat penting 

dilakukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Hasil 

penilaian ini digunakan sebagai masukkan bagi supplier untuk  

meningkatkan  kinerja  mereka. Bagi perusahaan pembeli, kinerja 

supplier bisa digunakan sebagai 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. 
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2.2. Evaluasi dan Pemilihan Supplier  

       Evaluasi dan pemilihan supplier merupakan salah satu kegiatan bagian 

pengadaan yang memiliki peran besar untuk menjaga kelancaran proses 

produksi di suatu perusahaan manfaktur, sehingga kegiatan ini harus 

mendapat perhatian yang lebih. Hal ini disebabkan karena supplier 

merupakan bagian penting dari kegiatan pengadaan barang. Menurut Omurca 

(2013) proses seleksi dan evaluasi supplier mempunyai peran penting dan 

dampak yang signifikan terhadap purchasing management di dalam rantai 

pasok. Proses ini juga merupakan masalah yang kompleks dalam 

permasalahan pengambilan keputusan dengan beberapa kriteria yang di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling bertentangan. 

2.2.1. Kriteria Pemilihan Supplier 

       Memilih supplier merupakan kegiatan yang strategis, terutama bila 

supplier tersebut akan memasok item yang kritis dan atau akan 

digunakan dalam jangka panjang sebagai supplier yang penting. Secara 

umum banyak perusahaan yang menggunakan kriteria-kriteria dasar 

seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga, dan ketepatan waktu 

pengiriman. Namun seringkali pemilihan supplier membutuhkan 

kriteria lain yang dinggap penting oleh perusahaan. Tentunya, tingkat 

kepentingan setiap kriteria tergantung pada karakteristik dari barang 

atau jasa yang akan dibeli dan tujuan strategis yang ingin dicapai agar 

fungsi pengadaan untuk tepat mendukung strategi keseluruhan 

organisasi dapat terwujud. 

 Setelah kriteria ditetapkan dan beberapa kandidat supplier 

diperoleh, maka perusahaan harus melakukakn pemilihan calon 

supplier yang akan di gunakan. Perusahaan mungkin akan memilih satu 

atau beberapa dari alternatif yang ada. Dalam proses pemilihan ini 

perusahaan mungkin harus melakukan perangkingan untuk menentukan 

mana supplier yang akan dipilih, atau mana yang akan dijadikan 

supplier utama dan mana yang akan dijadikan supplier cadangan. 
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2.3. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode 

pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Menurut Saputro, T.E., dkk 

(2015), dalam jurnalnya yang berjudul “A literature review on MHE selection 

problem: levels, contexts, and approaches”, yaitu :...MCDM approach when 

the problem is defined as the context of multi-criteria selection problem. 

MCDM approach relies on the alternative assessment under evaluation 

criteria. Jadi, Pendekatan MCDM dapat di lakukan untuk memecahkan 

masalah dalam  konteks memilih alternatif terbaik  berdasarkan evaluasi 

beberapa kriteria. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan atau 

standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan.  

 Dalam Kusumadewi, dkk.  (2006) ada beberapa fitur umum yang akan 

digunakan dalam MCDM, yaitu : 

1. Alternatif 

Alternatif adalah obyek-obyek yang berbeda dan memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. 

2. Atribut 

Atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen, atau 

kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu 

level, namun tidak menutup kemungkinan adanya sub kriteria yang 

berhubungan dengan kriteria yang telah diberikan. 

3. Konflik antar kriteria 

Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang 

lainnya, misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan 

kriteria biaya. 

4. Bobot keputusan 

Bobot keputusan menunjukan kepentingan relatif dari setiap kriteria, W 

= (w1,w2, …, wn). Pada MCDM akan dicari bobot kepentingan dari 

setiap kriteria. 

 

http://informatika.web.id/atribut.htm
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5. Matriks keputusan 

Suatu matriks keputusan X yang berukuran m x n, berisi elemen-elemen 

xij, yang merepresentasikan rating dari alternatif Ai (i = 1,2,…,m) 

terhadap kriteria Cj (j = 1,2,…,n). 

 

Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi dua model:  

1. Multi Objective Decision Making (MODM). 

2. Multi Attribute Decision Making (MADM). 

Seringkali MODM dan MADM digunakan untuk menerangkan kelas 

atau kategori yang sama. Multiple Attribute Decision Making (MADM), 

digunakan untuk menyelsaikan masalah-masalah dalam ruang diskret. Oleh 

karena itu, pada MADM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian atau 

seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Sedangkan 

MODM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang 

kontinyu (seperti permasalahan pada pemrograman matematis). 

2.3.1. Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

MADM merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari 

alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. 

Menurut Ma’ruf (2016), pendekatan MADM dapat dilakukan 

melalui 2 langkah, yaitu : 

a. pertama, melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan yang 

tanggap terhadap semua tujuan pada setiap alternatif. 

b. kedua, melakukan perangkingan alternatif-alternatif keputusan 

tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan. 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa masalah multi - attribute 

decision making (MADM) adalah mengevaluasi m alternatif Ai 

(i=1,2,….,m) terhadap sekumpulan atribut atau kriteria Cj (j=1,2,….,n), 

dimana setiap atribut saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. 

Dimana xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i terhadap atribut ke-

j. Nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap 

atribut, diberikan sebagai, w :w = { w1, w2, ….,wn }. Rating kinerja 
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(x), dan nilai bobot (w) merupakan nilai utama yang merepresentasikan 

preferensi absolut dari pengambil keputusan. masalah MADM diakhiri 

dengan proses perangkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang 

diperoleh berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. 

Menurut Kusumadewi, dkk.  (2006) Bebebrapa metode yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah MADM , antara lain:  

a. Simple Additive Weighting (SAW)  

b. Weighted Product (WP)  

c. ELECTRE  

d. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS)  

e. Analytic Hierarchy Process (AHP)  

2.3.2. Pengertian Metode SAW (Simple Additive Weighting) 

       Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan 

terbobot. Menurut jurnal Wulandari, F.R., dan Nugroho, S (2015) 

mengatakan, “Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. 

Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) 

ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada”. Menurutnya, Metode SAW dipilih karena 

dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain terletak 

pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat 

karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah 

ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang 

akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. 

Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling 

banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multi Attribute Decision 

Making (MADM). Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan 

menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif 

diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating 

(yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating 
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tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses 

normalisasi matriks sebelumnya. 

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah (Wulandari, F.R., dan 

Nugroho, S ,2015):  

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

mengambilan keputusan, yaitu Ci.   

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.   

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun 

atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R.   

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan 

dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vector bobot 

sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif 

terbaik (Ai) sebagai solusi. 

Berikut merupakan penjelasan lebih spesifik dari setiap langkah-

langakh perhitungan dengan metode SAW, yaitu : 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

mengambilan keputusan. Kriteria yang di maksud dalam hal ini 

yaitu seperti kriteria harga, kriteria kualitas, dll. 

2. Menentukan derajat kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria 

berdasarkan inputan nilai yang di dapat masing-masing calon 

supplier. 

3. Membentuk matriks keputusan x berdasarkan rating kecocokan 

setiap alternatif pada setiap kriteria, dengan persamaan : 

X = [
            

   
             

]        (2.1) 

Kemudian, melakukan  normalisasi  matriks dengan  cara  

menghitung  nilai rating  kinerja ternormalisasi (rij) dari alternatif  

Ai  pada atribut  Cj berdasarkan persamaan yang disesuaikan 

dengan jenis atribut (atribut keuntungan/benefit = MAKSIMUM 
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atau atribut biaya/cost  = MINIMUM). Apabila berupa artibut 

keuntungan maka nilai (xij) dari setiap kolom atribut dibagi dengan 

nilai MAX (MAX  xij) dari tiap  kolom, sedangkan  untuk  atribut  

biaya, nilai  crisp  MIN  (MIN  xij)  dari tiap kolom atribut dibagi 

dengan nilai  (xij) setiap kolom.  

Beda antara atribut keuntungan dan atribut biaya yaitu:   

 Dikatakan atribut keuntungan jika atribut yang diberikan itu 

dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan dari 

pengambilan keputusan. Jika nilai kecocokan setiap kriteria 

itu semakin tinggi nilainya semakin baik atau semakin 

diprioritaskan, maka kriteria tersebut dikatakan kriteria atau 

atribut keuntungan.    

 Dikatakan atribut biaya jika atribut yang diberikan itu 

dimaksudkan untuk meningkatkan pengurangan biaya 

operasional pengambilan keputusan yang diambil. Jika nilai 

kecocokan setiap kriteria itu semakin kecil nilainya semakin 

baik, maka kriteria tersebut dikatakan kriteria biaya.  

Rumus  :  

rij{

   

    
                                              

    
   

   
                                                       

       (2.2) 

Dimana  : 

rij= Nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij= Alternatif dan kriteria dari matriks 

Max xij = Nilai terbesar dari tiap kriteria 

Min xij = Nilai terkecil dari tiap kriteria 

4. Menentukan  nilai  preferensi untuk  setiap  alternatif  (Vi) dengan  

cara  mengalikan  matriks ternormalisasi (R) dengan nilai bobot 

(W).   

Rumus  :  Vi = ∑      
 
                    (2.3) 
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Dimana : 

Vi  =  nilai  preferensi untuk  setiap  alternatif 

wj  =  bobot dari kriteria ke j untuk setiap preferensi  

rij    =  elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi 

Setelah nilai (Vi) di dapat, langkah selanjutnya yaitu melakukan  

proses  perankingan. Nilai (Vi) yang lebih besar mengindikasikan 

bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

2.3.3. Pengertian Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution) 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution)  didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang 

terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif 

tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep 

ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara 

praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan mudah 

dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk 

mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam 

bentuk matematis yang sederhana (Lestari, S, 2011). 

Pada TOPSIS dikenal solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

Solusi ideal positif adalah solusi yang merupakan pilihan rasional 

dengan nilai yang lebih baik, sedangkan solusi ideal negatif merupakan 

solusi dengan pilihan yang kurang disukai, dengan nilai yang lebih 

kecil. Umumnya solusi ideal positif sering di identikan dengan 

keuntungan, sedangkan solusi ideal negatif di identikan dengan biaya. 

Prinsip TOPSIS adalah mencari solusi alternatif yang mempunyai jarak 

terdekat dengan solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif. 

Pada suatu matriks keputusan m x n, yaitu dengan m sebagai 

kriteria dan n sebagai alternatif. Menurut Kusumadewi dkk  (2006), 

secara umum langkah-langkah perhitungan dengan metode TOPSIS 

sebagai berikut :  
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a. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.  

b. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.  

c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal 

negatif.  

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks 

solusi positif dan matriks solusi ideal negatif. 

e. Menentukan nilai preferensi setiap alternatif.  

 

Berikut merupakan penjelasan lebih spesifik dari setiap langkah-

langakh perhitungan metode TOPSIS, yaitu : 

 Langkah 1 : Menghitung matriks keputusan ternormalisasi. 

Rumus :     rij = 
  

√∑     
 

   

      (2.4) 

Dimana :
 

rij = hasil dari normalisasi matriks keputusan  

i  = 1,2,3,......., m: 

j = 1,2,3,......., n : 

Xij = elemen dari matriks keputusan. 

 Langkah 2 : Buat matriks pembobotan ternormalisasi. 

Rumus :     Vij = wj.rij        (2.5) 

Dimana : 

Vij =  matriks ternormalisasi terbobot V 

wj  = bobot dari kriteria ke j untuk setiap preferensi  

rij   =  elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi. 

 Langkah 3 : Hitung nilai matriks solusi ideal positif dan matriks 

solusi ideal negatif.  

Rumus :  A
+
  = (y1

+
, y2

+
, y3

+
,....., yn

+
)      (2.6) 

A- = (y1
-
, y2

-
, y3

-
,....., yn

-
)      (2.7) 

yj
+
 = {

                                                       
                                     

 

yj
-
 = {
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 Langkah 4 : Menghitung nilai separasi.

Seaparation measure merupakan pengukuran jarak antara nilai setiap

alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif.

a. Perhitungan  jarak  alternatif dari solusi ideal positif  (S +).

= √∑  , dengan i = 1, 2, 3, ..., m     (2.8) 

b. Perhitungan  jarak  alternatif dari solusi ideal negatif (S-).

= √∑  , dengan i = 1, 2, 3, ..., n     (2.9) 

 Langkah 5 : Menentukan kedekatan relatif terhadap solusi ideal.

Kedekatan relatif dari alternatif solusi ideal positif  (S +) dengan

solusi ideal negatif (S-), direpresentasikan dengan rumus :

Vi =   (2.10) 

Dimana : 

Vi =  nilai preferensi setiap alternatif. 

= solusi ideal negatif. 

 = solusi ideal positif. 

Kemudian, menentukan ranking alternatif. 

Alternatif dapat diranking berdasarkan urutan Ci*. Maka dari itu, 

alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap 

solusi ideal positif dan berjarak terjauh dengan solusi ideal negatif. 


