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BAB II1 

LANDASAN TEORI1 

1.1   Supply Chain Managementc 

     Supply Chain adalah rantai pasokan yang didefinisikan sebagai 

sekelompok perusahaan yang bepartisipasi saling menambah nilai aliran input 

awal sampai ke produk akhir untuk konsumen (Dawei Lu, 2011).  Dari 

definisi tersebut ada beberapa syarat agar terbentuknya rantai pasok. Pertama, 

rantai pasokan akan terbentuk dan hanya bisa dibentuk jika ada lebih dari satu 

perusahaan yang berpartisipasi. Kedua, perusahaan yang berpartisipasi tidak 

memiliki bisis yang sama. Ketiga, perusahaan saling terkait dalam komitmen 

bersama untuk menambah nilai pada aliran material yang mengalir melalui 

rantai pasok ini baik yang terlibat langsung atau tidak langsung.  (Chopra dan 

Meindl, 2004).  

     Supply Chain Management (SCM) adalah manajemen material dan 

informasi, serta koordinasi dengan semua stake holder dalam rantai pasok 

untuk memberikan tingkat kepuasan tertinggi terhadap pelanggan dengan 

biaya serendah mungkin (Ilyas, 2017). Supply Chain Management (SCM) 

menurut Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 

adalah manajemen rantai pasok yang di dalamnya terdapat perencanaan serta 

pengelolaan seluruh kegiatan yang dilakukan dari awal hingga akhir.  

   Pengertian Supply Chain Management sudah di jelaskan oleh beberapa 

para ahli seperti yang di atas, jadi intinya pada cara kerja supply chain ini 

akan menentukan gambaran secara umum pentingnya komponen management 

terhadap berjalannya seluruh proses bisnis yang di kelola . Tujuan  rantai 

pasok adalah untuk memuaskan kebutuhan pelangan dan dalam prosesnya 

menghasilkan keuntungan untuk setiap stake holder di dalamnya. Rantai 

pasok memunculkan gambar produk atau pasokan yang bergerak dari 

pemasok ke produsen dan distributor ke pengecer, dan dari pengecer ke 

pelanggan. Selain itu ada hal yang paling penting yaitu memvisualisasikan 

informasi, dana, dan produk yang mengalir di kedua rantai ini. 
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1.2 Pengadaan (Procurement) 

              Menurut pendapat Weele (2010) procurement adalah proses 

mendapatkan barang atau jasa. Suatu keuntungan jika barang atau jasa yang 

diberikan sesuai permintaan, dengan biaya terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan pembeli dari sisi kualitas dan kuantitas, waktu pengiriman 

serta  lokasi. Menurut Christopher dan Schooner (2007) pengadaan adalah 

aktivitas mendapatkan suatu yang berupa barang atau jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan penggunanya. Menurut pendapat para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa pengadaan adalah proses mendapatkan barang atau 

jasa yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Intinya pada pengadaan 

atau procurement ini mengacu pada proses mendapatkan barang dari supplier 

contohnya bisa meliputi pembelian,kegiatan logistik, barang masuk digudang 

sebelum digunakan 

 

1.3 Supplier  

    2.3.1  Pengertian Supplier 

          Menurut Hansen dan Mowen (2001) pemasok atau supplier termasuk 

mitra bisnis dengan peran penting dalam menjamin ketersediaan barang 

pasokan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Supplier termasuk dalam 

segmen. Segmen adalah suatu subunit dari perusahaan yang cukup penting 

sebagai konttribusi laba dan berbagai aktivitas lainnya.  Supplier atau yang 

biasa disebut pemasok adalah pihak yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan manufaktur/produsen. Hampir semua perusahaan 

mengandalkan material dari perusahaan lain untuk mendukung 

kemampuan mereka dalam mencapai kepuasan customer. Oleh karena itu, 

mulai dari supplier yang akan menentukan kualitas akhir sebuah produk. 

Konsep rantai pasok pasti sudah tidak asing dengan supplier, karena 

merupakan bagian supply chain yang sangat penting dimana supplier 

sebagai pemasok bahan mentah (raw material) bagi pabrik. Mengingat 

sangat pentingnya peran supplier, jika supplier yang dimiliki perusahaan 

tidak dapat diandalkan maka akan ada masalah yang ditimbulkan salah 

satunya adalah stockout atau lead time yang akan merugikan pabrik.   
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    2.3.2  Evaluasi Kinerja Supplier 

          Evaluasi kinerja supplier adalah sebuah evaluasi keputusan yang 

multi objektif dan multi kriteria yang menggunakan faktor yaitu kualitatif 

dan kuantitatif (Zeydan et al, 2011). Hal tersebut terjadi karena evaluasi 

kinerja supplier mempertimbangkan lebih dari satu kriteria. Oleh karena 

itu disinilah pentingnya evaluasi pemasok, agar selalu terpantau kinerja 

dari pemasok untuk mengurangi resiko kerugian dan berusaha 

meningkatkan prlayanan demi tercapainya kerjasama terhadap perusahaan. 

Menurut Indrajid dan Djokopranoto (2005) evaluasi pada umumnya, 

dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Keduanya memiliki 

kelebihan dan kekurangan, umumnya pada pendekatan kuantitatif yang 

dihasilkan biasanya lebih baik daripada pendekatan kualitatif, dikarenakan 

hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.  Sebagai contoh 

evaluasi kinerja supplier ini pernah dilakukan pada penelitian yang 

dilakukan Yuliandono, dkk (2014), penelitian ini mengevaluasi kinerja 

pemasok gasket menggunakan metode FAHP dan TOPSIS menggunakan 

studi kasus di PT. Pertamina Talisman Jambi-Merang. 

    2.3.3 Kriteria Evaluasi Kinerja Suplier 

             Setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda untuk penilaian 

kinerja pemasok, tergantung kebutuhan dan tujuan perusahaan.  Pemilihan 

pemasok yang tepat dapat mengurangi biaya pembelian dan meningkatkan 

daya saing perusahaan. Dalam kondisi industri yang sangat kompetitif 

seperti saat ini, evaluasi juga mempunyai fungsi penting untuk mengetahui 

peringkat perfomansi supplier-supplier yang sudah lama bekerjasama 

dengan perusahaan. Jika hal ini dilakukan pastinya akan mempererat 

kedekatan dan hubungan jangka panjang yang telah dibangun oleh 

perusahaan dan pemasok. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang 

menggunakan berbagai macam kriteria untuk evaluasi kinerja supplier. 

Pada penerapannya, kriteria evaluasi nanti tidak akan secara mutlak harus 

digunakan semua, akan tetapi menyesuaikan dengan keadaan dilapangan. 
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Berikut contoh kriteria evaluasi yang di usulkan oleh Dickson (1996)  

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Supplier Dickson1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dickson (1996)  

Tabel di atas adalah 23 kriteria yang diusulkan oleh Dickson. Skor 

pada tabel di atas nerarti tingkat kepentingan dari kriteria berdasarkan 

survei yang direspon oleh 170 manajer pembelian Amerika Serikat.. 
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    Menurut Akarte et al (2001) kriteria evaluasi kinerja supplier ada 4, 

yaitu :   

1. Kemampuan Pengembangan Produk (Product Development 

Capability), 

2. Kemampuan Manufaktur (Manufacturing Capability) 

3.  Kualitas (Quality Capability) 

4. Biaya dan Waktu (Cost and Time).  

 

Menurut Chopra (2013) terdapat 10 kategori evaluasi kinerja supplier  

yaitu : 

1. Harga Pemasok ( Supplier Price) contoh : bahan, dan overhead. 

2. Ketentuan Pemasok ( Supplier Terms) contoh : syarat pembayaran, 

frekuensi pengiriman, diskon dan jumlah lot size. 

3. Biaya Kirim (Delivery Cost) contoh : biaya transportasi dan biaya 

pengemasan. 

4. Biaya Simpan (Inventory Cost) contoh : persediaan pemasok, 

termasuk bahan mentah dalam proses dan barang jadi. 

5. Biaya Pergudangan (Warehousing Cost)  

6. Biaya Kualitas (Quality Cost) contoh : biaya inspeksi, pembuatan 

kembali produk, pengembalian produk. 

7. Reputasi (Reputation) contoh : dampak reputasi dari masalah 

kualitas.  

8. Biaya Lain (Other Cost) contoh :nilai tukar 

9. Pendukung ( Support) contoh : biaya administratif 

10. Kemampuan Pemasok (Supplier Capabilies) contoh : Lead Time, 

ketepatan waktu. 

Ketika mengevaluasi pemasok, ada beberapa faktor selain harga yang 

harus dipertimbangkan ( Chopra dan Meindl, 2004) : 

1. Lead time 

2. Ketepatan waktu 

3. Fleksibilitas pasokan 
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4. Frekuensi pengiriman/ ukuran lot minimum 

5. Kualitas pasokan 

6. Biaya transportasi 

7. Harga 

8. Kemampuan koordinasi informasi 

9. Nilai tukar, pajak 

10. Tingkat kelayakan pemasok 

 

1.4 Metode Evaluasi Kinerja Supplier 

        Semakin majunya zaman, makin banyak pula para ahli mengembangakan 

metode untuk mengevaluasi kinerja dari pemasok.  Menurut W.C. Benton, Jr. 

(2014) ada 2 kategori utama evaluasi pemasok yaitu, evaluasi berbasis proses 

adalah penilaian proses produksi atau layanan pemasok dan evaluasi berbasis 

kinerja adalah penilaian kinerja pemasok untuk berbagai kriteria seperti, 

keandalan pengiriman, biaya,dan kualitas. Model evaluasi seperti ini lebih 

taktis untuk mengukur kinerja supplier sehari hari karena merupakan evaluasi 

setelah fakta yang terjadi. Evaluasi kinerja lebih umum daripada evaluasi 

proses, mungkin karena data objektif sudah tersedia dan lebih mudah diukur.  

       Menurut Tzeng dan Huang (2011) metode lainnya yang digunakan dalam 

membuat keputusan dengan banyak atribut atau multi kriteria antara lain  : 

1. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) ini digunakan pada 

pengambilan keputusan dan melakukan pembobotan pada kriteria 

secara sistematis. AHP mengasumsikan setiap kriteria adalah 

independen satu sama lain. Salah satu contoh yang menggukanan AHP 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Zahir (2014) yaitu Evaluasi 

Kinerja Pemasok dengan Metode Analytical Hierarchy Process, studi 

kasus pada PT. Asian Nasmoco Industri dan Handayani dan Darmianti  

(2017) yaitu Pemilihan Supplier Bahan Baku Bangunan dengan 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada PT. Cipta Nuasa 

Prima Tangerang. 
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2. ANP (Analytical Network Process)1 metode ini hamper sama dengan 

AHP yaitu melakukan pembobotan pada kriteria Meskipun keduanya 

mirip akan tetapi hasil yang dihasilkan tetap beda. ANP 

mengakomodasikan adanya dependensi antar kriteria. Salah satu 

contoh penelitian yang menggunakan metode ini dilakukan Musyaffak, 

dkk (2013) yaitu Penilaian Kinerja Supplier Pakan Ternak 

menggunakan Metode ANP. 

3. Metode SAW (Simple Additive Weighting)12 

Metode SAW digunakan secara luas untuk pengamilan keputusan 

berbagai atribut MADM (Multi Atribut Decision Making), karena 

fungsi aditif linier dapat mewakili preferensi pengambil keputusan. 

Contoh peneliti sebelumnya yang juga menggunakan  metode SAW 

adalah Pradipta dan Diana (2017) Sistem Penunjang Keputusan 

Pemilihan Supplier pada Apotek dengan Metode SAW  

4. VIKOR 

Metode ini dikembangkan untuk multikriteria optimalisasi system 

yang kompleks. Metode ini menentukan daftar peringkat kompromi, 

solusi kompromi, dan interval stabilitas berat untuk stabilitas 

preferensi solusi kompromi yang di peroleh diawal. Metode VIKOR 

berfokus pada pemberian peringkat dan pemilihan dari serangkaian 

alternative dengan adanya kriteria yang membingungkan. Salah satu 

contoh yang menggukanan VIKOR adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Siregar, dkk (2017) yaitu Implementasi Metode Vikor dalam 

Pemilihan Supplier Bahan Baku. 

5. Metode TOPSIS ( Teqnique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution)4 gagasan utama datang dari konsep untuk memilih 

alternative terbaik yang terdekat dengan positif, solusi ideal (solusi 

optimal) dan terjauh dari solusi negative (inferior solusi). Kemudia 

pilih yang terbaik dari pemilahan yang akan menjadi alternative 

terbaik. Contoh penelitian yang menggunakan metode ini adalah yang 

dilakukan oleh Yusnaeni, dkk  (2017) yaitu Pemilihan Supplier Bahan 

Baku dengan Metode TOPSIS. 
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Pada penelitian kali ini akan menggunakan dua metode yaitu 

pembobotan kriteria yang akan ditentukan dari perbandingan berpasangan 

pada metode AHP dan metode TOPSIS untuk memperoleh peringkat tiap 

pemasok dari yang terbaik hingga terburuk. Melalui peringkat tersebut dapat 

diketahui pemasok mana yang mempunyai kinerja terbaik. 

1.5 AHP (Analytical Hierachy Process ) 

                 Metode lainnya yang tak asing adalah metode AHP (Analytical 

Hierarchy Process)b yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, yaitu 

pendekatan dasar untuk pengambilan keputusan. Metode AHP  digunakan 

untuk memilih yang terbaik dari beberapa alternaltif yang dievaluasi.  

Pengambilan keputusannya menggunakan penilaian perbandingan 

berpasangan sederhana yang kemudian digunakan untuk mengembangkan 

prioritas keseluruhan untuk menentukan peringkat alternative.  

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Tiga Level Hirarki AHP 

     Gambar diatas dapat  diketahui bahwa bentuk paling sederhana yang 

digunakan untuk menyusun keputusan  adalah hirarki yang terdiri dari 3 

tingkatan yaitu, tingkat atas ada tujuan keputusan (Goal) , tingkat ke dua 

adalah  kriteria, dan tingkat ke 3 adalah alternatif (Saaty dan Vargas, 2012). 

Dengan diubah menjadi struktur hirarki permasalahan yang kompleks akan 

terlihat tebih terstruktur.  

        Ada banyak cara untuk menentukan nilai dari kriteria dan sub kriteria, 

salah satu contohnya yaitu menggunakan skala likert.  
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Skala likert dipilih untuk menilai tingkat masing-masing alternatif. 

Skala yang  digunakan adalah skala 1 sampai 5 : 

a. 5 = Sangat Penting 

b. 4 = Penting 

c. 3 = Sedang 

d. 2 = Kurang Penting 

e. 1 = Tidak Penting 

    2.5.1 Dasar -  Dasar  AHP 

        Dasar - dasar yang digunakan dalam AHP adalah sebagai berikut 

(Mulyono, 1996): 

a. Decomposition 

Setelah masalahnya didefinisikan, langkah selanjutnya adalah 

decomposition yaitu membagi masalah yang ada menjadi bagian – 

bagian. Agar hasilnya lebih akurat maka pembagian dipecah 

hingga unsurnta tidak dapat lagi dipecah yang artinya masalah 

yang ada sudah sangat spesifik.  

b. Comparative Judgment 

Prinsip Comparative Judgment  artinya membuat penilaian antara 

sua elemen pada tingkatan yang sama. Prinsip ini merupakan yeng 

terpenting dari AHP, dikarenakan hasilnya perpengaruh pada 

prioritas elemen. Hasil penilaian nantinya menggunakan bentuk 

matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison).  Skala 

yang digunakan ketika membandingkan dua elemen, dapat 

menggunakan skala pada tabel 2.3. 
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                 Tabel 2.2 Skala Tingkat Kepentingank 

 

 Sumber : Mulyono,1996 

 

c. Synthesis of Priority 

Setelah didapatkan matriks perbandingan berpasangan kemudian 

dicari local priority  dengan menghitung terlebih dahulu 

eigenvector. Local priority digunakan untuk mendapatkan global 

priority, hal ini dikarenakan matriks perbandingan berpasangan ada 

pada setiap tingkatan, sehingga untuk harus dilakukan sintesa. 

d. Logical Consistesy 

Tahap ini adalah mengukur nilai konsistensi keseluruhan melalui 

suatu rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10% atau 

kurang. 

    2.5.2  yLangkah-langkah perhitungan AHPb 

         Berikut ini adalah tahapan metode AHP (Setyaningsih dan Ngatawi 

,2011) : 

a. Membuat struktur hirarki dengan diawali tujuan utama, lalu 

mnentukan jenis  kriteria, sub kriteria dan alternatif yang akan 

digunakan 

b. Menyusun kriteria ke dalam matriks berpasangan yang 

menggambarkan pengaruh tiap elemen terhadap masing masing 



14 

 

 

 

kriteria. Perbandingan berdaarkan pilihan dari pembuat 

keputusan dengan menilai antara satu kepentingan dengan 

kepentingan lainnya.  

aij = 
𝑤𝑖

𝑤𝑗
, i, j = 1,2,….,n    …………………………(pers 1) 

n menyatakan jumlah kriteria, wi bobot kriteria ke-i dan aij 

perbandingan bobot kriteria ke i dan ke j 

c. Menormalkan tiap kolom dengan cara membagi tiap nilai kolom 

ke-i dan baris ke-j dengan nilai paling besar di kolom i 

aij = 
𝑎𝑖𝑗 

max 𝑎𝑖𝑗
 …………….…………………………(pers 2) 

d. Jumlahkan nilai pada tiap kolom ke i 

aij =∑i aij …………….……………………………(pers3) 

e. Menentukan bobot prioritas tiap kriteria ke i dengan membagi 

tiap nilai a dengan jumlah kriteria yang dibandingkan (n) 

wi = 
𝑎𝑖

𝑛
…………….…………………….…………(pers 4) 

f. Menghitung Eigen vector dan diuji kosistensinya, jika tidak 

konsisten maka akan dilakukan pengambilan data ulang. 

λ max = 
∑𝑎

𝑛
…………….……………………….…(pers 5) 

g. Mengulangi langkah b,c,d,f untuk seluruh tingkat hierarki 

h. Menghitung nilai eigen vector dari tiap matriks berpasangan. 

Nilai yang dimaksud adalah bobot tiap elemen. Langkah ini 

digunakan untuk mengurutkan dan penentuan prioritas mulai 

hirarki terendah sampai tujuan. 

i. Hitung Konsistensi Index (CI) 

Perhitungan ini dilakukan untuk menghitung penyimpangan dari 

konsistensi nilai 

CI          = 
λ max − n

𝑛−1
…………….………………..…(pers 6) 

 

λ max   = eigen value 

  n      = ukuran matriks 
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Tabel 2.3 Nilai Index Random (RI) 

 

 

  Sumber : Saaty 2012 

 

j. Menguji konsistensi hirarki 

Maksimal ketidak konsistenan akan di ukur melalui rasio 

konsistensi (CR), Bila nilai CR<10% maka ketidak konsistenan 

masih bisa diterima. 

 

    2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan  AHP 

         AHP memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam system 

analisisnya. Berikut adalah kelebihan AHP menurut Syaifullah (2010) : 

1. Kesatuan, AHP sangat luwes untuk berbagai macam permodelan 

masalah yang tidak terstruktur. 

2. Kompleksitas, AHP menggunaka rancangan berupa system dan 

deduktif untuk memecahkan permasalahan yang rumit. 

3. Saling Ketergantungan, metode ini bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah yang mengalamai saling ketergantungan 

antara satu dengan lainnya. 

4. Penyusunan Hirarki, metode ini akan memecah tiap elemen ke dalam 

kelompok tersendiri lalu akan di urutkan secara hirarki. 

5. Pengukuran, AHP menyediakan metode untuk mendapatkan prioritas 

dan menggunakan skala pengukuran. 

6. Konsistensi, dalam metode AHP akan dilakukan perhitungan tingkat 

konsistensinya juga. 

7. Sintesis, AHP dapat mengarahkan keseluruhan perkiraan kepada 

masing-maising alternatif. 

8. Tawar menawar, AHP memungkin memilih alternative terbaik 

sesuai tujuan dari perusahaan. 

9. Penilaian dan konsensus, AHP mengabungkan penilaian yang 

berbeda buakan mengharuskan adanya consensus. 
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10. Pengulangan proses, AHP mampu  menyaring definisi dari suatu 

permasalahan dan mengembangkannya. 

        Kekuarangan dari metode AHP adalah ketergantungannya pada input  

utamanya. Input ini berupa persepsi, jadi merupakan subjektivitas sang ahli, 

maka dari itu penilaian ini tidak akan berguna jika memberikan penilaian 

yang keliru. 

1.6    TOPSIS (Technique for Order by Similarity to Ideal Solution)342 

         TOPSIS adalah suatu metode untuk pengambilan keputusan multi 

kriteria. Metode ini di perkenalkan pertama kali oleh Hwang dan Yoon 

(1981) yang berupaya untuk menunjukkan alternative terbaik dan secara 

bersamaan memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif yaitu jumlah 

seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai seluruh atribut dan jarak terpanjang 

dari solusi ideal negative yaitu nilai terburuk yang dicapai atribut.  Menurut 

Sasi dan Digalwar (2015) TOPSIS adalah teknik pengambilan keputusan 

dengan pendekatan berbasis tujuan untuk menemukan alternative yang paling 

dekat dengan solusi ideal.  Solusi ideal adalah solusi terbaik dari aspek 

apapun yang tidak ada akan tetapi mencoba untuk memperkirakan adanya.  

Solusi ideal akan di dapat dengan cara menentuka terlebih dahulu nilai solusi 

ideal negative dan positif, selanjutnya baru bisa dilakukan perankingan 

berdasarkan batasan yang sudah di dapat melalui solusi ideal positif dan 

negative. 

     2.6.1  3Langkah – Langkah Metode TOPSIS1 

          Dibawah ini adalah lagkah-langkah  metode TOPSIS menurut Sasi 

dan Digalwar (2015) : 

1. Menyusun matriks keputusan yang sudah ternormalisasi  

2. Perhitungan normalisasi matriks tersebut menggunakan rumus : 

rij = 
𝑋𝑖𝑗

√∑ =1 𝑋𝑖𝑗2  𝑚
𝑖

…………….…………………………(pers 7) 

i = 1,2,3…m dan j = 1,2,3,…n,  

rij = elemen matriks keputusan yang ternormalisasi 
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R,xij = elemen keputusan matiks X 

3. Masukkan bobot kedalam matriks keputusan 

Nilai seluruh alternative dikali dengan nilai bobot masing-masing 

sub kriteria. Perhitungan dapat dilakukan menggunakan rumus : 

Vij = Wj * Rij…………….……………………………(pers 8) 

4. Menghitung nilai solusi ideal negative dan solusi ideal positif 

A+ = {(max Vij| j ϵ J), ( min Vij | j ϵ J ׳), i} 

     = 1,2,3,….m…………….…………………………(pers 9) 

     =  {A1+ A2+ A3+,…..An+ } 

A- = {(min Vij| j ϵ J), ( max Vij | j ϵ J ׳), i} 

     = 1,2,3,….m…………….…………………………(pers 10) 

     =  {A1- A2- A3-,…..An- } 

J = 1,2,3,….m 

Dimana J terkait dengan kriteria bermanfaat 

J 1,2,3 = ׳,…m 

Dimana J ׳ terkait dengan kriteria biaya 

5. Memghitung nilai separasi 

S+  = √∑ (𝐴𝑖𝑗 − 𝐴𝑗+)𝑛
𝑗=1

2…………….………………(pers 11) 

 dengan i = 1,2,…m 

S-  = √∑ (𝐴𝑖𝑗 − 𝐴𝑗−)𝑛
𝑗=1

2…………….…………….…(pers 12) 

 dengan i = 1,2,…m 

 S+  =  jarak alternative dari solusi ideal positif 

 S-  =  jarak alternative dari solusi ideal negatif 

 Aj
+ =  matriks solusi ideal positif 

Aj
- =  matriks solusi ideal negativ 

6. Menghitung nilai kedekatan relative terhadap solusi ideal positif 

Ci
+ 

𝑆𝑖−

𝑆𝑖−+ 𝑆𝑖+ , 0 ≤ Ci+ ≤ 1…………….……………………(pers 13) 

7. Perankingan Supplier 

Setelah dilakukan penghitungan kedekatan relatif positif akan 

muncul hasil perankingan supplier 
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    2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan  TOPSIS 

        Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki TOPSIS adalah sebagai 

betikut menurut Affifah, dalam Hidayat,2016 : 

1) Perhitungan metode TOPSIS lebih sederhana,rasional dan 

komprehensif (Maruli, 2012) 

2) Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari 

alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. 

Kekurangan dari metote TOPSIS ini adalah harus adanya bobot yang 

ditentukan terlebih dulu, yang digunakan sebagai inputan awal. 

 


