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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Perbandingan Dengan Studi Kasus Sebelumnya 

Studi kasus tentang penggunaan MADM dalam sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan pengambilan keputusan sering dibahas dikarenakan mudahnya mengambil 

keputusan menggunakan metode-metode MADM yang ada. Beberapa metode di antaranya 

adalah metode SAW, WP, AHP, dan lainnya. Salah satu permasalahan pengambilan 

keputusan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode-metode SPK adalah 

pengambilan keputusan bisnis dan pengambilan keputusan dalam seleksi SDM. 

Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fuad Syarif (2009) yaitu 

menentukan pemasok pada toko Cahaya Keramik, pada penelitian ini digunakan metode 

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

fuzzy dalam pemilihan pemasok dengan mengacu pada kriteria yaitu kualitas, delivery, harga, 

lokasi geografis pemasok, impresi, dan beberapa kriteria lainnya. Berdasarkan hasil 

pengujian dari penelitian, penggunaan fuzzy TOPSIS dalam pemilihan pemasok dapat 

memudahkan pengambilan keputusan dalam pemilihan pemasok dan memberikan 

rekomendasi pemasok terbaik. 

Penelitian lainnya yang terkait dengan seleksi sumber daya manusia dilakukan oleh 

Mahardika (2014) yang menggunakan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) untuk menentukan calon guru honorer pada SD Tanjung Kabupaten 

Klaten. Penyeleksian guru honorer dilakukan dengan mengevaluasi kriteria-kriteria yang ada. 

Beberapa kriteria yang dijadikan acuan adalah pengalaman kerja, kompetensi, index prestasi 

tes kejujuran, wawancara, pendidikan terakhir dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut didapatkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi untuk rekrutmen calon 

guru dan mampu memberikan hasil dari pengolahan nilai dari kriteria-kriteria di atas. 

Jayanti (2014) juga melakukan penelitian  tentang pemilihan karyawan untuk lembaga 

Cilacs UII dengan menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS). Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian tersebut antara 

lain:  teaching preparation, activity, creativity, classroom management, teaching method, 

material/media, language, communicativeness, dan lain-lain. Dari hasil pengujian, sistem 

mampu memberikan pertimbangan untuk menentukan karyawan yang lulus pada setiap 
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tahapan tes.  Sistem ini mampu membantu lembaga Cilacs lebih cepat menentukan karyawan 

yang layak dan maksimal dengan adanya nilai dari kriteria-kriteria di atas.   

 Penelitian tentang seleksi sumber daya manusia juga dilakukan penulis dalam 

menentukan perekrutan pegawai Hotel Alana. Penelitian dilakukan dengan penyeleksian 

calon-calon pegawai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak hotel. Penelitian 

dilakukan pada 3 divisi hotel yaitu: divisi housekeeping, divisi marketing, dan divisi front 

office. Proses penyeleksian ketiga divisi tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda. 

Perbandingan yang akan dibuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

No Judul Penelitian 

Perbandingan Penelitian 

Model / metode 
Domain 

masalah 
Platform 

Jenis 

Pengujian 

Hasil Akhir 

1. Aplikasi Metode Topsis dengan 

Pendekatan Fuzzy dalam 

Permasalahan Pemilihan 

Pemasok (Studi Kasus Cahaya 

Keramik)(2009). 

Model MADM 

Metode  fuzzy 

TOPSIS 

Pemilihan 

Pemasok 

MS Excel Efektivitas Aplikasi Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Pemilihan 

Pemasok 

2. Sistem Pendukung Keputusan 

Rekrutmen Calon Guru 

Honorer.(Studi Kasus : SD 

Tanjungan Kabupaten 

Klaten)(2014) 

Model MADM 

Metode TOPSIS 

Penentuan 

guru honorer 

Desktop  Validitas Aplikasi Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Rekrutmen Guru 

Honorer 

3. Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Karyawan 

Menggunakan Metode Topsis 

(Studi Kasus Cilacs UII)(2014) 

Model MADM 

Metode TOPSIS 

Seleksi 

Penerimaan 

Karyawan 

Website Validitas Website SPK 

Pemilihan 

Karyawan 

Cilacs 

4. Sistem Pendukung Keputusan 

Perekrutan Pegawai Hotel Studi 

Kasus Hotel Alana (2018) 

Model MADM 

Metode fuzzy 

TOPSIS 

Seleksi Calon 

Pegawai 

Desktop Efektifitas Aplikasi Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Perekrutan 

Pegawai Hotel 
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2.2 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan. Logika fuzzy 

mempunyai fungsi untuk “meniru” kecerdasan yang dimiliki manusia dalam melakukan 

sesuatu dan mengimplementasikannya ke suatu perangkat, dalam hal ini adalah program 

komputer. 

Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas 

California di Berkeley pada tahun 1965. Pengenalan logika ini secara tidak langsung 

mengisyaratkan bahwa tidak hanya teori probabilitas saja yang dapat digunakan untuk 

merepresentasikan masalah ketidakpastian (Kusumadewi, 2006). 

Konsep logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung 

unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, samar-samar, dan sebagainya. Logika fuzzy yang 

dikembangkan berdasarkan cara berfikir manusia juga berfungsi sebagai jembatan antara 

bahasa mesin yang memiliki presisi tinggi dengan bahasa manusia yang menekankan pada 

makna atau arti. 

Logika fuzzy memiliki beberapa keunggulan dalam menangani masalah yang 

mengandung ketidakpastian, antara lain : 

1. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

2. Memiliki toleransi yang tinggi terhadap data-data yang tidak tepat. 

3. Didasarkan pada bahasa alami. 

4. Mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. 

5. Mampu membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman pakar secara 

langsung tanpa perlu melalui proses pelatihan 

 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami himpunan fuzzy (Susilo,2003), 

yaitu:  

1. Variabel Fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas pada suatu sistem fuzzy. 

Contoh : temperature, umur,  penampilan, dsb. 

2. Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan 

tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Himpunan fuzzy memiliki 2 atribut, yaitu linguistik 

dan numeris (Kusumadewi, 2013). 

3. Semesta Pembicaraan 
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Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan 

dalam suatu variabel fuzzy. 

4. Domain Himpunan Fuzzy 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta 

pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

 

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

2.3.1 Pengertian Metode TOPSIS 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang 

didasarkan pada konsep alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek 

dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif 

(Kusumadewi,2006). 

Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model Multi Attribute Decision Making 

(MADM) untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan 

konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasi-nya efisien, dan memiliki kemampuan 

untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis 

yang sederhana (Kusumadewi,2006).  

Terdapat beberapa fitur umum yang digunakan dalam MADM (Janko 2005 dalam 

Kusumadewi et al. 2006), yaitu : 

1. Alternatif 

Alternatif adalah objek-objek 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 menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria, W = (w1, w2, …, 

wn). Pada MADM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria. 

5. Matriks keputusan 
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Suatu matriks keputusan X yang berukuran m x n, berisi elemen-elemen xij yang 

merepresentasikan rating dari alternative Ai (i=1,2,…,n) terhadap kriteria Cj (j=1,2,…,n). 

 

2.3.2 Tahap-tahap dalam Metode TOPSIS 

Dalam menggunakan teknik metode TOPSIS, tahapan yang harus dilakukan dalam 

perancangan untuk pengambilan keputusan dengan metode TOPSIS adalah sebagai berikut 

(Kusumadewi, 2006) : 

1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang 

ternormalisasi yaitu : 

 

    
   

     
  

   

   dengan i=1,2,…,m  dan j=1,2,…,n.    (2.1) 

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

Matriks keputusan ternormalisasi terbobot adalah sebagai berikut : 

                                                                                                                                     

(2.2) 

 

Dengan : 

yij = matriks keputusan ternormalisasi terbobot 

wi = bobot preferensi 

rij = matriks ternormalisasi 

  
  

 
 

 
                                         

                                    

                              (2.3) 

  
  

 
 

 
                                         

                                    

         (2.4) 

3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif 

Solusi ideal positif A
+ 

dan solusi ideal negatif A
- 

dapat ditentukan berdasarkan rating 

bobot ternormalisasi (y
ij
) sebagai : 

      
    

      
                                                         (2.5) 

      
    

      
                                                          (2.6) 
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4. Menentukan jarak antara nilai setia alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan 

negatif 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai: 

  
       

      
 
  

                                                   (2.7) 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai:  

  
           

  
 
  

                                                     (2.8) 

5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai : 

   
  

 

  
    

                                                            (2.9) 

Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih. 

Metode TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi-kriteria 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Konsep dari 

metode ini yaitu alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak 

terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Semakin 

banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, maka 

semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Kedua 

metode ini sering digunakan dalam mengatasi situasi Multiple Attribute Decision Making 

(MADM). MADM sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mencari alternatif 

optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. 

Beberapa keuntungan pada metode Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution (TOPSIS)  menurut Yoon dan Hwang (1981:23), yaitu:  

1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami  

2. Komputasi-nya efisien  

3. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan 

dalam bentuk matematis yang sederhana. 


