
5 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Procurement ( Pengadaan Material) 

Dalam manajmen pengdaaan matrial ada banyak bagian yang diperlukan, 

salah satunya adalah komponen supply chain management. Manajemen 

pengadaan memiliki tujuan untuk memperoleh efesiensi operasi dengan 

hubungan dari kesluruhan perolehan, gerak material serta kegiatan simpan 

material di perusahaan  (Render & Heizer, 2001). 

Setiap perushaan manufaktur besar atau kecil menjelaskan bahwa salah satu 

bagian yang trategis adalah bagian pengadaan. Hal ini penting akrena dapat 

menciptakan potensi persaingan perusahaan dan supplu chain, tujuan adalah 

untuk mendapatkan bahan baku yang murah dan dalam rangka meningkatkan 

time to market, menaikkan kulitas dari produk serta naikkan 

responsiveness.bagian ini memiliki kemampuan dalam melakukan negosisasi 

dan mampu menerjemahkan fungsi tujuan strategis sebuah sistem suplier 

secetion, evaluasi suplier dan sebagainya. perusahaan kepada bagian pengadaan 

juga diharuskan memiliki kemampuan menciptakan kolaborasi dengan supplier 

yang berkualitas serta melibatkan supplier dalam merancang produk baru, 

evaluasi supply risk serta kegiatan lainnya (Pujawan, 2010) . 

2.2 Pemilihan Supplier 

2.2.1 Peranan Supllier 

Banyakperusahaan mengajak pemasok utama mereka pada melakukan 

pengembangan produk akhir, hal ini terjadi karena supplier merupakan salah 

satu supply chain. Supplier sangat memahami material yang mereka pasok dari 

sisi kualitas dan juga ketersediaan material yang ada, sehingga pentingnya 

keterlibatan supplier dalam melakukan pengembangan pruduk oleh perusahaan. 

Bagi supplu cahin yang terhadap dengan pasar yang dinamis serta menangani 

sebuah produk yang inovatif, sehingga diperlukannya keterlibatan supplier 

matrial sangatlah esensial (Pujawan, 2005). 
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Dalam melakukan pemilihan supplier diperlukan kejelian karena jika salah 

melili supplier makan perusahaan akan mengalami problem yang tidak sedikit, 

misalnya jika supplier kurang responsif ketika memenuhi kebuutuhan 

perusahaan makan akibatnya perusahaan akan mengalami kekurangan ataupun 

kelebihan material. Selain itu jika lead time pemasok panjang maka dapat 

menggagu proses prduksi perusahaan sehingga dapat mempengaruhi penjualan 

produk pada konsusmen (Limansantoso, 2013). 

Sejatinya  mementukan supplier merupakan proses peninjauan, evalusi 

serta memilih supplier sebagai bagaian dari rantai pasok yang dilakuakn 

perushaan. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa pertimbangan dalam 

melakukan memilih supplier yang berbentuk kriteria, diantaranya penyerahan 

barang, ketepatan jumlah kirim, ketepatan waktu kirim, fleksibilitas, mutu 

matrial, biaya kirim, pembayaran, informasi, pajak serta kariteria lain yang 

mempengarhi keberlangsungan kehidupan perusahaan. 

Pemilihan supplier memiliki tujuan utama yaitu melakukan penyeleksian 

dan evaluasi supplier yang paling optimal bagi perusahaan. Semua perusaaan 

yang menrapkan peilihan supplier diharapkan  memiliki spplier yang memahami 

tujuan startegis perusahaan, sehingga perusahaan memiliki best supplier dan 

juga perusahaan dapat meminimalkan biaya kebutuham bahan baku dan juga 

menaikkan daya saing bagi perusahaan (Perçin, 2006). 

2.2.2 Kriteria Supplier 

Pemilihan Dalam melakukan pemilihan supplier berlu dilakukan bebapa 

pertimbangan karena bagia ini adlah hal yang sangat strategis, terutama jika 

supplier merupaka pemasok material kritis dan diginakan pada jangka waku 

yang panang sebagai pemsok yang penting. Kriteria dalam memilih supplier 

merupakan kegiatan penting, kriteria yang dipakai pastinya menggamabrkan 

strategi sebuah supply chain ataupun karakter dari material yang akan dipasok. 

Pada umunya ada banyak perusahaan memakai sebuah keriteria basic 

yaitu haraga, kualitas matrial, ketapatan waktu dan jumlah. Tetapi faktnya 

suplier membutuhkan sebuah kriteria lainya yang dibutuhkan oleh perushaan 

dalam rangka melakukan pemilihan supplier. Dikcson melakukan penelitian 
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selama 40 tahun bahwasannya dalam pemelihan supplier itu bermacam-macam. 

Tabel 2.1 menunjukan berbagai kriteria yang digunakan dalam pemilihan 

supplier. Ada 22 keriteria yang didapat dickson. Skor pada kolom menunjukkan 

tingkat kepentingan pada setiap kriteria berdasarkan survei dengan 170 maajer 

purchasing di amerika serikat. Peneltiain tersebut menggunakan skala likert yang 

mengartikan bahwa 0 – 4 semkin tinggi nilai maka semakin dipentingkan, 

hasilnya adalah ara-rata responded memilih kualitas sebagi kriteria penting 

dalam pemilihan supplier. Sedangkan harga masuk dala peringkat ke-5 serta 

memiliki nilai yang lebih kecil dengan kualitas serta pengkiriman (Pujawan, 

2010). 

Tabel 2. 1 keriteria memilih pemasok 

kriteria nilai kriteria nilai 

Kualitas 3.5 Manajemen dan organisasi 2.3 

Pengiriman 3.4 Kontrol operasi 2.2 

Riwayat kinerja 3.0 Layanan perbaikan 2.2 

Garansi dan kebijakan klaim 2.8 Perilaku 2.1 

Harga 2.8 kesan 2.1 

Kekuatan teknis 2.8 Kemampuan kemasan 2 

Posisi keuangan 2.5 Catatan hubungan kerja 2.0 

Kepatuhan prosedural 2.5 Lokasi geofrafis 1.9 

Sistem komunikasi 2.5 Jumlah bisnis terdahulu 1.6 

Reputasi serta posisi pada 

industri 
2.4 Alat bantu pelatihan 1.5 

Keinginan untuk bisnis 2.4 kemudahan timbal balik 0.6 

Sumber: Pujawan (2010) 

 Merry, dkk. (2014) melakukan penelitian pada perusahaan Retail dan 

mendapatkan 7 kriteria danjuga atributnya, kriteri yang diidentifikasi adalah 

berikut ini: 

Tabel 2. 3 keriteria memilih supplier 

Kriteria Atribut yang terhubung 

Kualitas Kecacatan serta kesesuaian spesk 

Harga Biaya kirim, harga prodak, diskon dan cara membayar.  
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Pengiriman Waktu kirim serta pendistribusian 

Pelayanan Kunikasi, fleksibelitas, serta pelayanan pasca produk diteria  

Profil pemasok Kinerja terdahulu, kapabilitas serta konsumen list 

Risiko yang mungkin 

mempengaruhi 
Geografis supplier dan ekonomi yang stabil. 

Dokumen Dokumen yang lengkap berupa faktur pembelian 

Sumber: Merry, dkk. (2014) 

Adapun model pemilihan supplier lainnya yaitu menggunakan model 

QCDFR (Quality, Cost, Delivry, Flexibility, Respoonsiveness). Model 

tersebut dapat terlihat pada tabel 2. 3 : 

Tabel 2.3 Kriteria Pemilihan Supplier Model QCDFR 

kriteria Atribut yang terhubung 

Quality Rasa, warna, aroma 

Cost Harga material dan biaya kirim. 

Delievery Tepat jumlah dan tepat waktu. 

Flexibility Pemenuhan perubahan permintaan yang dipesan dan 

pemenuhan perubahan perintaan waktu kirim. 

Responsivenes Kekuatan untuk merespon masalah dan kekuatan 

merespon permintaan 

Sumber : Jannah (2010) 

Adapun penelitian terdahulu berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang 

dipakai pada pemiliah supplier. Penentuan ktiteria dan sub kriteria merupakan 

hal yang penting dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan supplier, oleh 

sebab itu peneliti menggunakan banyak rujukan berasal dari penelitian 

terdahulu untuk penyesuaian kriteria dan subkriteria yang akan dipakai 

nantinya sesuai dengan kondisi perusahaan. Hasil pada penelitian berikut ini 

akan menajdi rujuan peneliti dalam melakukan penelitian pemiliah supplier  

bahan baku . beriku adalah tabel 2.4 penelitian terdahulu   : 
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Tabel 2. 4 penelitian terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Studi Masalah Kriteria yang Digunakan Metode Tahun 

1 (Taufik, 

Sumantri, & 

Tantrika) 

Penerapan 

Pemilihan 

Supplier Ready 

Mix 

Repair Servve, Delivry, 

Quality, Flexibiity, 

Responsivenes, Capability, 

Performance Hstory, 

Warranties And Claim 

Polices, Manageent And 

Organization, Comunication 

System, Cost, Geograical 

Location 

AHP 

TOPSIS 

2014 

2 (Sonalitha, 

Sarosa, & 

Naba) 

Pemilihan 

Pemasok Bahan 

Mentah pada 

Restoran 

Ketersediaan, harga, waktu 

tunggu dan harga. 

AHP 2015 

3 (Wicaksono, 

Rahman, & 

Tantrika) 

Pemilihan 

supplier baja H-

BEAM  

Warranty and Claim Policies 

, Quality, Delivery, Price, 

Technical Capability, 

Attitudes.  

AHP  

TOPSIS  

2015 

4 (Freeman & 

Chen) 

Pemilihan 

Green vendor 

dalam 

memasok 

produksi alat 

elektronik.  

environmental management 

performance, green 

competency, quality, delivery 

schedule, cost. 

AHP  

Entropy  

TOPSIS  

2015  

5 (Setyaningsih) Analisis 

Pemilihan 

Supllier 

Pengiriman, Pelayanan, 

Produk, Kualitas, Biaya 

AHP 2011 

6 (Kahraman, 

Cibeci, & 

Ulukan)  

Pemilihan 

supplier dengan 

kriteria yang 

sesuai prospek 

bagi perusahaan  

1. Supplier Criteria: 

Financial, management, 

quality system and process.  

2. Produck performance: 

handling, use in manufact, 

other business, end use.  

3. Service performance: 

follow up, customer supplier, 

customer satisfaction, 

professional.  

F-AHP  2006  
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2.3 Kinerja Supplier 

Kinerja (performance) adalah gambaran umum dari program yang 

direncanakan atau peraturan dalam menciptakan visi, misi, tujuan 

sasaran,organisasi sebagai halnya diuraikan melalui pencanaan strategis suatu 

organisasi (Moeheriono & Si, 2012). Dengan cara evaluasi, perusahaan 

diharapkan mampu menghasilkan pemahaman terkait pemasok serta kinerja 

mereka bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan/ 

Dalam konsep supply chain, evaluasi pemasok saat ini merupakan proses 

yang digunakan untuk menilai kinerja pemasok pada seperangkat kriteria 

selama periode waktu tertentu (Lammi, 2016).  

Menurut Gordon (2005), mengapa perusahaan harus menilai kinerja 

supplier, karena: 

1. Ketidak mampuan mengeola apa yang dinilai. 

2. Jika anda menilai kinerja pemasok, mereka melakukan perbaikan. 

3. Anda dapat mengungkap dan menghilangkan pemborosan biaya yang ada 

dalam rantai pasokan. 

4. Anda dapat memfasilitasi peningkatan kinerja pemasok. 

5. Anda bisa menaillan daya saing dengan memperkecil waktu siklus pesanan 

serta tingkat persediaan. 

6. Anda bsia merancang keputusan bisnis yang berimpak pada perusahaan. 

pemilihan supplier merupakan kegiatan penting, terlebih supplier terkait 

memasok item yang kritis dan berkerjasama dengan supplier tersebut dalam 

jangka waktu yang lama (Pujawan & Mahendrawathi, 2010). Salah satu 

keputusan yang penting pada pengadaan bahan baku ialah pemilihan dan 

mengelolah hubungan dengan supplier yang kompeten (Deshmukh & 

Chaudhari, 2011). 

2.4 Multiple Attribute Decision Making ( MADM ) 

Multiple atribut decison making merupakan sebuah metode pemgambil 

keputusan untuk membuat ketetapan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

yang sesuai dengan beberapa kriteria tertentu. Biasanya kriteria ini berbentuk 

sebuah ukuran, aturan, serta standar keputusan yang dipakai pada pengambilan 



11 
 
 

 

sebuah keputusan. Ada 2 tujuan MCDM yang terbagi dalam dua bentuk yaitu 

multi atribute decision making serta multi objective decision making, kedua 

metode ini seringkali dipakai untuk menjelasakan kelas dan kategori yang 

mirip. MADM diapakai untuk menyelesaikan permasalahan bentuk diskrit. 

Maka dari itu MADM dipakai untuk penilaian dan seleksi alternatif yang 

jumlahnya terbatas. MODM diapai untuk menyelesaian pada ruang yang 

bersidat kontinu. Keismpulannya dalah MADM menyeleksi alternatif yang baik 

dari laternatif lainnya, MODM membuat rancangan alternatif yang terbaik. 

Adapun perbedaan yang mendasar tedapat pada tabel 2.5 (Kusumadewi, 2006). 

Tabel 2.5 Perbedaan MADM dan MODM 

 MODM MADM 

Keriteria Tujuan. Atribut 

Tujuan Eksplisit. implisit. 

Atribut Implicit. Ekplisit 

Alternatif 

kontinnu, pada hasil tak 

terbataskan. 

Diskrit, pada hasil 

sangatb terbatas. 

Fungsi Design. Penyeleksian. 

 

Adapu tools secara umum yang digunakan pada MCDM yaitu: 

a. Alternatif : merupakan objek-objek yang tidak sama serta mempunyai 

kesempatan sama  agar dapat terpilih pengambil keputusan. 

b. Atribut : merupakan sebuag komponen, karakterisik serta kriteria sebuah 

keputusan. 

c. Konflik : umumnya memiliki konflik antara kriteria dengan kriteria lainnya. 

d. Bobot keputusan : memperlihatkan kepentingan sebuah nilai relatif dengan 

setiap kriteria, W = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3,.... 𝑤𝑛). MCDM mencari nilai bobot 

kepentingan dari setap kriteria. 
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e. Matrik keputusan : matrik X berasal dari m*n, berisi elemen 𝑋𝑖𝑗, yang 

mempresentasikan bobot alternatif 𝐴𝑖 (I = 1,2, 3...,m) terhadap krieria C (j 

= 1,2, 3,....,n).  

2.4.1 Metode MADM 

Adapun beberapa metode MADM dalam menyelesaikan adalah sebagai 

beriku ini t : 

1. AHP Analytical Hierarchy Process 

2. WP Weighted Product 

3. TOPSIS Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution. 

4. SAW Simple Additive Weighting 

5. ELECTRE Elimination Et Choix Traduisant la realite 

Pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti memakai metode AHP 

sebagai pembobotan kriteria, dan menggunakan metode TOPSIS untuk 

pemelihan supplier dengan menghitung nilai preferensi tiap supplier. 

2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process merupakan model yang dikembangkan oleh 

Saaty di tahu 1970 an. Ahp merupakan model pengambil keputusan multi kriteria 

yang membantu kerangka berpikir seorang manusia meliputi logika, pengetahuan, 

pengalaman, rasa dan emosi yang dioptimalakan kedalam suatu pemrosesan 

sistem. 

Metode AHP merupakan metode pengambil keputusan dikembangkan 

dengan tujuan memberikan prioritas pada beberapa alternatif saat 

mempertimbangkan beberapa kriteria yang ada, dan memberikan keleluasaan 

decision makers dalam malukan keputusan unutk menyusun sebuah masalah yang 

lebih komplek pada bentuk hierarki dan kelompok level yang saling terintegrasi. 

Secara mendasar AHP dipakai untuk menyelesaikan masalah yang kompek serta 

tidak beraturan yang disusun dalam sebuah hirarki, memasukan nilai numerik 

untuk menggantikan presepsi manusia saat mekukan perbandingan. Serta akan 

mendapatkan kriteria dengan prioritas yang tinggi. 
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Adapun kelebihan yang dimiliki metode ini dibanding metode lain 

dikarenakan AHP memiliki struktur hirarki untuk konsekuensi dari kriteria yang 

nantinya terpilih dampai pada subkriteria yang paling detail. Membertimbangkan 

validitas dengan pada batas toleransi inkonsistensi dari berbagi kriteria serta 

sebuah alternatif yang terpilih oeleh decision maker Saaty (1990). berikut 

meruapak gambar tentang hirarki AHP. 

 

Gambar 2.1 Hirarki pada AHP 

Dengan memakai input presepsi penilaian manusia, maka model ini bisa 

mengolah sebuah data yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Sehingga tingkat 

ketilitian sebuah permasalahan yang berada pada segala lingkup di selesaikan 

dengan baik memakai metode AHP.  Kemampuan ahp juga sangat baik terakit 

dengan memecahan masalah yang sifatnya mutli objektiv serta mutli kriteria 

berdasrkan perbandingan dari pengambil keputusan yang sifatnya komperhensif. 

AHP memiliki bebrapa prinsip dalam menyelesaikan penyelesian suatu masalah 

yaitu dekomposisi, comparative judgment, sintesis dari prioritas serta loga 

konistensi. 

2.5.1 Kelebihan dan Kelemahan Metode AHP 

Adapun AHP memiliki sebuah kelebihan serta kekuarangandalam sistem 

analisinya. Kelebihan-kelebihan AHP adalah (Marimin, 2004) : 

1. Kesatuan : model individu sangat mudah dipahami dan sangat mudah 

digunak pada ragam permasalahan.  
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2. Kompleksitas :mengombinasikan seuah rancangan yang deduktif agaran 

menjadi rancangan yang kompleks.  

3. Saling ketergantungan : memberikan penyeselaian pada permasalahan 

sistem yang sifatnya nonlinier.  

4. Penyusunan Hierarki : menggambarkan keriteria dalam sebuah kelompok 

yang natinya akan menjadi sebuah tingkatan. 

5. Pengukur: metode ini memberikan sekala ukur serta model yang bertujuan 

memperoleh sebuah bobot priorotas. 

6. Konsistensi : mempertimbnagkan ketidak konsistenisa dalan mendapatkan 

prioritas. 

7. Sintesis : meberikan pengarahan pada keseluruhan pemikiran yang 

diinginkan alternatif terkait. 

8. Tawar-menawar : memberikan pertimbangan pada setiap prioritas 

berdsarkan dengan tujuan. 

9. Penilaian dan konsensus : tidak diperlukannya konsensus tetapi miliki nilai 

gabungan. 

10. Pengulangan proses : mempermudah seseorang dalam menyaring sebuah 

definisi pada suatu masalah dengan melalui pengulangan.  

Adapu kelamahan metode AHP sebagi berikut : 

1. Adanya ketergantungan meetode ini dengan input uatma yang dikapai karna 

inputnya merupakan nilai subyektif yang diberikan oleh seorang ahli. 

2. Metode ini tidak ada uji statistik sehingga ahp dikategorikan pada metode 

matematis sehingga tidak mempunyai batas percaya pada metode yang 

tercipta. 

2.5.2 Prinsip Mendasar Pada AHP 

Pada mengambil keputusan dengan AHP memiliki prinsip dasr yang wajib 

dipahami. antara lain : 

a. Dekomposisi  

Prinsip ini meruapkan pemecahan permasalahan menjadi bentuk hirarki stiap 

unsur dimana saling berhubungan. Dan untuk hasil yang akurat, pemecahan 

permasalahan dilakukan hingga unsur unsur hasil pecahan tersebut tidak 
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dapat dibagi kembali. Bisa disebut sebagai hirarki yang complete apabila 

seluruh kriteria pada suatu level saling terhubung dengan elemen dilevel 

selanjutnya. Namun jik tidak saling terhubung hirarki ini disebut incomplete. 

b. Penilaian komparatif  

Prinsip tersebut  memberikan nilai terhadap sebuah kepentingan relative pada 

dua elemen ada suatu tingkat tertentu dan memiliki kaitan dengan tingkat 

yang ada diatasnya. Penilaian ini dapat berbentuk matriks pair-wise 

comparison (perbandingan berpasangan) Tabel 2.6 yaitu merupakan matrik 

perbandingan dimana berisi nilai  preferensi beberapa alternatife pada 

kriteria. Dengan skala preferensi mulai dari 1 : tingkat paling rendah, hingga 

skala 9 : tingkat paling tinggi. Tabel 2.7  menampilkan sekala perbandingan 

berpasangan (Saaty, 2008) :  

Tabel 2.6 Matriks Perbandingan Berpasangan 

 𝐴1 𝐴2 ... 𝐴𝑛 

𝐴1 𝑎11 𝑎12 ... 𝑎1𝑛 

𝐴2 𝑎21 𝑎11 ... 𝑎2𝑛 

     

𝐴𝑛 𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ... 𝑎𝑛𝑛 

 

Tabel 2.7 Skala Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya dibanding 

dengan yang lain. 

Dua kriteria memiliki 

pengaruh yang sama besar 

tehdap tujuan. 

3 Moderat pentingnya 

dibandingkan dengan yang 

lain. 

Pengalaman dan penilaian 

sedikit menyokong satu 

kriteria dibandingkan elemen 

lainnya. 

5 Kuat pentingnya dibanding 

dengan yang lain. 

Penglaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu 
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kriteria disbanding elemn 

lainnya. 

7 Sangat kuat kepentingannya 

dibanding dengan yang lain. 

Satu kriteria yang kuat 

disokong dan dominan 

terlihat dalam praktek. 

9 Ekstrim pentingnya dibanding 

dengan yang laen. 

Bukti yang mendukung 

kriteria yang satu terhadap 

kriteria lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan. 

2,4,6,8 Nilai diantara dua penilaian 

yang berdekatan. 

Nilai ini diiberikan jka 

mempunyai 2 kompromi 

diantar 2 pilihan. 

Reciprocal Jika elemen i memiliki salah 

satu angka diatas dibandingkan 

elemen j, maka j memiliki nilai 

kebalikannya ketika 

disbanding dengan i. 

Asumsi yang netral 

Sumber : (Saaty, 2008) 

c. Sintesa prioritas  

Prinsip ini memperlihatkan matriks pair-wise comparson untuk kemudian 

mencari eigenvector guna mendapatkan priorotas lokal. Untuk mendapatkan 

global priority dapat dilakukann proses sintesa diatara priorotas lokal. Hal ini 

dapat dilakukan karena matrikspada  pairwise comparison ada ditiap tingkat. 

d. Konsistensi logis  

Karekristik ini merupakan hal yang paling penting dikarenakan bisa mencapai 

dengan agregasi semua nilaii eigen vektor yang diapat dari perolehan 

tingkatan hirarki. Selanjutnya didapatkan nilai vektor komposit berimbang 

yang emdapatkan sebuah urutan pengambil keputusan. 

2.5.3 Langkah – langkah perhitungan AHP 

Adapun langkah dalam pemgolahan dengan metode ahp, sebagai berikut 

(Setyaningsih, 2011): 

1. Penentuan kriteria yang digunakan 

Peneliti melakukan peroses diskusi dengan perusahaan untuk 

mementukan kriteria yang akan diguankan. 

2. Menyusun kriteria kedalam matrik berpasangan 
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𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

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

Keterangan : n merupakan jumlah kriteria yang akan dibandingkan, 𝑤𝑖 

merupakan bobot untuk kriteria ke i, 𝑎𝑖𝑗merupakan bobot perbandingan 

kriteria ke i dan j. 

3. Menormalisasikan kolom bersama melakuakn pemembagian pada tiap 

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

𝑎𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
        (2) 

4. Menjumlah nilai i dapat dilkuakn dengan persamaan ini : 

   𝑎𝑖𝑗 = ∑𝑖  𝑎𝑖𝑗         (3) 

5. Penentuan nilai bobot prioritas  pada tiap krteria ke i, dengan pembagian 

disetiap nilai a dengan jumlah krteria yang akan dilakukan perbadingan 

(n), yaitu: 

𝑊𝑖𝑗 =
𝑎𝑖

𝑛
       (4) 

6. perhitungan eigen value memakai persamaan rumus: 

𝜆 max =
∑ 𝑎

𝑛
       (5) 

7. perhitungan nilai konsistensi Index dan Rasio 

merupakan perhitungan nilai yang menyimpang. pada penyimpangan ini 

dapat diartikan indeks Konsistensi mengguakan persamaan: 

CI =
𝜆 𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
           (6) 

Dimana : CI       = consistency index 

     𝜆 𝑚𝑎𝑥 = eigen value maksimum 

                 n       = ukuran matriks 

Apabila C I memiliki nilai enol, berarti matrik trersebut konsisten, batas 

ketidakkonsistensian yang telah titentukan oleh Saaty diukur 

menggunakan Rasio Konsisstensi (CR), yaitu perbandingan indeks 

konsistensi dengan nilai random indeks (RI). Nilai ini bergantung pada 

ordo matrik n. Sehingga, Rasio Konsistensi (CR) menggunkan rumus 

berikut : 
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CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
           (7) 

Sebuah matrik hasil perhitungan bisa diterima apabila nilai rasio pada 

konsistensi nilain  (CR) lebihkecil samadengan 0,1 

Tabel 2.8 Nilai Indeks Random (RI) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

Sumber: Setyaningsih (2011): 

2.6 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

Pada tahu 1981 Yonn dan Hwang memperkenalkan sebuah metode 

dalam pengambilan keputusan multikriteria.  metode tersebut adalah TOPSIS, 

metode ini didasari bahwa sebuah alternatif yang telah terpilih mempunyai 

jarak terdekat sebuah solusi ideal positif serta terjauh dengan solusi ideal 

negatiff. Metode ini menunjukkan jarak solusi ideal positif dan negatif sebagai 

dasar untuk mendapatkan hubungan kedekatan menuju solusi yang pali ideal, 

dengan melkukan berbandingan dengan kedua solusi tersebut maka akan 

didapatkan urutan pilihan yang ditentukan (Imbar & Hartanto, 2011). 

Susunan prirotas yang akan dicapai membutuhkan perbandingan 

terhadap jarak relatif. TOPSIS memiliki sering digunakan karena karena 

sifatnya yang praktis. Hak tersebut bisa terjadi karena konsepnya yang sangat 

sedehana dan mudah untuk dipahami,efesien komputasinya, serta mempunuyai 

kekuatan mengukur sebuah kinerja yang relatif dan alternatif keputusan. 

Adapun tahapan dalam metode TOPSIS : 

 Menciptakan sebuah matrik keptusan ang ternormalisasi. 

 Menciptakan sebuah matrik keptusan ternormalisasi terbobot. 

 Melakukan penentuan solusi ideal positif dan negatif. 

 Melakukan penentuan jarak antar nilai tiap alternatif dengan matrik solusi 

ideal positif dan negatif. 

 Melakukan penentuan pada nilai preferensi untuk tiap alternatif. 
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Adapun Langkah yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah 

menggunakan metode TOPSI (Sari, 2018) : 

1. Membuat sebuah matrik keputusan ter-normalisasi. Matriks ternormalisasi 

didapay dengan (Persamaan 8) nilai i = 1,2,3...,m dan j=1,2,3...,n, rij 

menyatakan nilai matrik keputusan ternormalisasi, 𝑥𝑖𝑗bobot kriteria ke-j 

pada alternatif ke-i, alternatif ke i serta j kriteria ke j.  

 𝑟𝑖𝑗 =  
𝑋𝑖𝑗

√∑𝑖−1 
𝑚 𝑥𝑖𝑗

2
        (8) 

2. Membuat sebuah matrik keputusan ter-normalisasi ter-bobot menggunakan 

(Persamaan 9). Dengan i = 1, 2,...,m dan j = 1,2,...,n, wj menyatakan bobot 

dari kriteria ke j. Bobot tersebut diambil dari hasil perhitungan AHP 

sebelumnya, sedangkan rij berasal dari nilai matriks ter-normalisasi. Dalam 

memperoleh matrik ternormalisai terbobot dibutuhkan hasil bobot prioritas 

kriteria metode AHP. 

𝑦𝑖𝑗 =  𝑤𝑗  . 𝑟𝑖𝑗       (9) 

Dimana : 

𝑦𝑖𝑗   : Matrik normalisasi yang terbobot. 

𝑊𝑗  : hasil vektoor bobot [j] 

𝑟𝑖𝑗  : matrik yang ternormalisasi [i][j] 

 

3. Penentuan nilai solusi ideal positip serta negatif 

Melakukan penentuan pada matriks solusi ideal positif dan matriks solusi 

ideal negatif. Setalah mendapatkan matrik ternormalisai terbobot 

selanjutnya menacari nilai (𝐴+) dan (𝐴−). dalam menentukan solusii ideal, 

peneliti harus menentukan terlebih dahulu sebuah atribut pada setiap 

kriteria, misalnya atribut keuntungan (benefit) atau atribut biaya (cost). 

𝐴+ = ( 𝑦1
+, 𝑦2

+, … 𝑦𝑛
+);      (10) 

𝐴− = ( 𝑦1
−, 𝑦2

−, … 𝑦𝑛
−);      (11) 

Dimana 

𝑦 𝑗
+  ialah : max 𝑦𝑖𝑗  ,apabila atributj merupakan bonus. 
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    min 𝑦𝑖𝑗 , jika atribut j adalah biaya. 

𝑦 𝑗
−  ialah : min 𝑦𝑖𝑗 , apabila atribut j adalah keuntungan. 

   max 𝑦𝑖𝑗 , jika atribut j adalah biaya. 

Membangun nilai 𝐴+ dan 𝐴− berguna untuk mewakili alternatif yang most 

preferabel kepada solusi ideal serta yang least preferabel yang secara 

berurutan. 

4. Penentuan jarak antar nilai alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan 

negatif. perhitungan menggunakan (Persamaan 12 dan 13). 𝐷𝑖
+ 

menunjukkan ukuran antara nilai alternatif ke-i dengan solusi ideal possitif. 

𝐷𝑖
+ menunjukkan ukuran antara nilai alternatif ke-i bersama solusi ideal 

negatif.  

a. Rumus solusi ideal (𝐷𝑖
+) 

(12) 

b. Rumus solusi ideal negatif (𝐷𝑖
−) 

 

 (13) 

 

5. Perhitungan pendekatan solusi ideal 

Menentukan nilaipreferensi (𝑣𝑖) teruntuk setiap alternatif menggunakan 

Persamaan 14. Nilai perhitungan preferensi memperlihatkan sebuah nilai 

alterantif terbesat dari alternatif lain. 

                    (14) 

Setelah melakukan perhitungan dan mendapat nilai nilai 𝑣𝑖, maka alternatf 

akan dilakukan pemeringkatan sesuai dnegan perurutan nilai 𝑣𝑖. Nilai 

tertinggi pada 𝑣𝑖 menunjukkan nilai solusi yang disarankan. 

2.6.1 Kelebihan dan Kekurangan TOPSIS 

Metode TOPSIS juga mempunyai bebrapa kelebihan dan juga kekurangan 

yang akan dijelasakan sebagai berikut : 



21 
 
 

 

a. Metode ini memeliki konsep yang sederhana serta sangat mudah untuk 

dipahami (Hidayat, 2014). 

b. Memiliki Komputasi yang efisien serta sebuah kemampuan yang berguna 

mengukur sebuah hasil kiinerja relatif dari sebuah alternatif keputusan 

yang berbentuk matematis dan simpel (Hidayat, 2014). 

c. Sesuai dipakai membuat sebuah penilaian kriteria supplier uang dibuat 

intagibel sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan sebagi tolak ukur 

(Rouyendegh & Saputro, 2014).  

Adapun kekurangan pada metode TOPSIS, kekurangan metode ini adalah harus 

adanya sebuah input berupa bobot yang sudah ditetaokan dan dilakukan 

perhitungan sebelum melakukan pengolahan dengan metode TOPSIS. 
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