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BAB I 

PENGERTIAN 

 

Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung 

keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif – alternatif yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data, informasi dan rancangan model. Sistem 

pendukung keputusan pemilihan telepon seluler ini diharapkan dapat membantu para 

pengguna aplikasi ini untuk memilih telepon seluler sesuai dengan yang diinginkan 

berdasarkan alternatif dan kriteria yang telah ditentukan oleh pengguna. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah Technique For Order Preference By 

Similarity To Ideal Solution (TOPSIS).  

Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah Multi Attribute Decision Making (MADM). Metode TOPSIS didasarkan pada 

konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek 

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

negatif. Metode TOPSIS memiliki beberapa kelebihan, diantara konsepnya yang 

sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan 

untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk 

matematis yang sederhana.” - Akhmad Fadjar Siddiq, 2012 

“Sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode yang digunakan salah 

satunya TOPSIS (Technique Order Preference by Similarity to Ideal Solution).Topsis 

didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki 

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

solusi ideal negatif.Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan 

keputusan secara praktis. Pengambilan keputusan prioritas peserta sertifikasi guru ini 

menggunakan kriteria-kriteria dalam penilaiannya, kriteria tersebut adalah masa 

kerja guru, usia guru, golongan / pangkat guru, beban kerja guru, tugas tambahan 

dan prestasi kerja yang didapat.” - Aris Rakhmadi S.T.,M.Eng, 2014 



“TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasarkan pada 

konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi 

ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negative. Konsep 

ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. 

Konsepnya  

sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk 

mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis 

yang sederhana” - Kusumadewi, 2006   

Metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang 

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981. Metode ini banyak 

digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multikriteria atau kriteria 

yang banyak. 

Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah Multi Attribute Decision Making (MADM). TOPSIS telah digunakan dalam 

banyak aplikasi termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan performansi 

dari perusahaan, pebandingan dalam suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, 

evaluasi pelanggan, dan perancangan robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

TAHAPAN-TAHAPAN METODE TOPSIS 

 

1. Membangun sebuah matriks keputusan  

Matriks keputusan X mengacu terhadap m alternatif yang akan dievaluasi 

berdasarkan n kriteria. Matriks keputusan X dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

ai ( i = 1, 2, 3, . . . , m ) adalah alternatif-alternatif yang mungkin,  

xj ( j = 1, 2, 3, . . . ,n ) adalah atribut dimana performansi alternatif diukur,  

xij adalah performansi alternatif ai dengan acuan atribut xj.  

 

2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi  

Persamaan yang digunakan untuk mentransformasikan setiap elemen xij adalah:  

 

dengan i = 1, 2, 3, . . . , m; dan j = 1, 2, 3, . . . , n; 

Keterangan:  

rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R,  

xij adalah elemen dari matriks keputusan X.  

 



3. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot  

Dengan bobot wj = ( w1,w2 ,w3 , . . . ,wn ), dimana wj adalah bobot dari kriteria 

ke-j dan Σ=1 𝑤𝑗𝑛𝑗 = 1, maka normalisasi bobot matriks V adalah:  

 

dengan i = 1, 2, 3, . . . , m; dan j = 1, 2, 3, . . . , n.  

Keterangan:  

vij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisai terbobot V,  

wj adalah bobot kriteria ke-j  

rij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R.  

 

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

Solusi ideal positif dinotasikan A+ , sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan A-. 

Berikut ini adalah persamaan dari A+ dan A- :  

a. A+ = {(max vij | j € J ), (min vij | j € J’ ), i = 1, 2, 3, . . . , m}  

 = {v1-,v2-,v3-,…,vn-}  

b. A- = {(min vij | j € J ), (max vij | j € J’ ), i = 1, 2, 3, . . . , m}  

 = {v1-,v2-,v3-,…,vn-}  

 

J = { j = 1, 2, 3,..., n dan J merupakan himpunan kriteria keuntungan (benefit 

criteria)}.  

Keterangan:  

vij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V,  

vj+( j = 1, 2, 3, . . . , n ) adalah elemen matriks solusi ideal positif,  

vj- = ( j = 1, 2, 3, . . . , n ) adalah elemen matriks solusi ideal negatif.  

 

5. Menghirung separasi  

a. S+ adalah jarak alternative dari solusi ideal positif didefenisikan sebagai:  

 

 



 

b. S- adalah jarak alternative dari solusi ideal negative didefenisikan sebagai:  

 

Keterangan:  

si+ adalah jarak alternative ke-I dari solusi ideal positif,  

si- adalah jarak alternative ke-I dari solusi ideal negatif,  

vij adalah elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot V,  

vj+ adalah elemen matriks solusi ideal positif,  

vj- adalah elemen matriks solusi ideal negatif. 

 

6. Menghitung kedekaan terhadap solusi ideal positif.  

Kedekatan relatif dari setiap alternative terhadap solusi ideal positif dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut:  

 

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

Keterangan:  

ci+ adalah kedekatan relatif dari alternative ke-I tehadap solusi ideal positif,  

si+ adalah jarak alternatif ke-I dari solusi ideal positif,  

si- adalah jarak alternative ke-I dari solusi ideal negatif.  

 

7. Merangking alternative  

Alternative diurutkan dari nilai C+ terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan nilai 

C+ terbesar merupakan solusi terbaik. 

 

 

 

 

 



BAB 3 

IMPLEMENTASI METODE TOPSIS DALAM KASUS 

 

Sebuah Perusahaan BPR BKK yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan usah antara 

lain adalah : 

1. Tabungan 

2. Pinjaman 

Yang menjadi contoh disini adalah dalam bidang Pinjaman, karena dalam 

menentukan orang layak mendapat pinjaman dana harus melalui berbagai macam 

tahapan yang secara konfensional Perusahaan BPR BKK tersebut memiliki, tetapi 

tentunya belum memadai dalam manangani kasus-kasus khusus. Oleh sebab itu 

dibuatlah suatu sistem  pendukung keputusan untuk membantu BPR BKK dalam 

menangani permasalahan pinjaman. 

1. Data Nasabah 

 

Keterangan : 

K1 : Usia Debitur K8 : Lama Bekerja/Usaha 

K2 : Jumlah Tertanggung K9 : Kewajiban Lain 

K3 : Status Tempat Tinggal K10 : Sistem Angsuran Gaji 

K4 : Status Pekerjaan K11 : Kuasa Pemotongan Gaji 

K5 : Status Perkawinan K12 : Prosesntasi Pemotongan Gai 

K6 : Penghasilan/Bulan K13 : Aset Lain 

K7 : Sumber Penghasilan Lain K14 : Saldo Rekening Bank 



 

2. Menentukan Nilai Kriteria  

 

 

3. Mengkonversikan Data Diatas Dalam Bentuk Fuzzy 

 

 

4. Menghitung Matrik Yang Ternormalisasi 

Rumus : 



 
 

Dimana : i = 1, 2….., m; dan j = 1, 2, ….., n 
 

 

dan selanjutnya sampai x14 caranya sama dengan diatas. 

Sehingga, dihasil matriks yang ternormalisasi (R) : 

 

 

5. Menghitung Matrk Yang Ternormalisasi Yang Terbobot (Y) 

Untuk bobot yang sudah ditentukan (W) 

Untuk rumusnya menggunakan : Rumus: yij = wi*rij ; dengan i = 1,2, …, m; dan 

 j = 1,2, …, n 

Hasilnya akan menjadi : 

 

Untuk Y21,Y31…. Y514 silahkan diteruskan sendiri 

http://1.bp.blogspot.com/-d8COIBYxiQc/VQ0AMRti-XI/AAAAAAAAAhk/NtOUnfrrCvY/s1600/rumus1.JPG


Hasil dari perhitungan diatas sebagai berikut : 

 

 

6. Menentukan Solusi Matrik Ideal Positif (A+) dan Matrik Idel Negatif (A-) 

Rumus : A+ = max(y1+,y2+,…,yn+) dan  A- = max(y1-,y2-,…,yn-) 

 

Setelah menentukan nilai positif dan negatifnya maka akan menghasilkan : 

 

 

7. Menghitung Jarak Solusi Ideal Positif (D+) dan Solusi Ideal Negatif (D-) 

Rumus : 

 

 

 

 



 

Hasil D+ nya adalah : 

 

Untuk D- nya = 



 

Hasil D- Nya adalah 

 

 

8. Menghitung Nilai Preferensi untuk setiap alternatif. 

 

 



Hasilnya : 

 

 

9. Urutan Rangkang 

Urutan Rangking : V2 > V4 > V5 > V1 > V3 Dari nilai V ini dapat dilihat bahwa V2 

memiliki nilai terbesar. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan jika yang berhak mendapat kredit sesuai 

dengan rentang nilai yang sudah ditentukan adalah : 

Rentang nilainya : 

 

 

10. Kesimpulan 
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