
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Bidikmisi

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,

Kementerian Agama telah melaksanakan program bantuan Bidikmisi dari tahun

2010. Kemudian Pada tahun 2012 telah mengelola secara mandiri program

tersebut bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan

Kementerian Agama.

2.1.1 Pengertian Bidikmisi

Bidikmisi adalah program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa

tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk

menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai

lulus tepat waktu (Kemenag, 2014).

2.1.2 Sasaran

Sasaran program Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan

SMA/SMK/MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus satu

tahun sebelumnya termasuk kategori tidak mampu secara ekonomi namun

memiliki potensi akademik baik, yang melanjutkan pendidikan tinggi di

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Kementerian Agama pada UIN,

IAlN dan STAIN (Kemenag, 2014).

2.1.3 Persyaratan

Berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima

program BidikmisI (UIN Suska Riau, 2015)

1. Fotocopy KTM

2. Bukti Pembayaran SPP

3. Surat Keterangan Lulus Sekolah

4. Surat Keterangan Peringkat kelas dari Sekolah

5. Legalisir Raport
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6. SKHUN

7. Ijazah

8. Akreditasi Sekolah

9. Surat Keterangan Tidak Mampu

10. Kartu Jaminan Kesehatan

11. Fotocopy Rekening Listrik

12. Fotocopy Pajak Rumah (jika ada)

13. Kartu Keluarga

14. Fotocopy KTP.

15. Fotocopy Kartu Pelajar

16. Photo rumah ukuran 5R tampak depan, samping, belakang

17. Surat Pernyataan

18. Surat Rekomendasi dari Sekolah (layak dapat beasiswa)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait

penerapan metode Fuzzy dan Promethee atau kombinasi keduanya:

1. SPK Pemberian beasiswa Bidikmisi dengan metode Fuzzy-Simple

Additive Weighting (SAW) (Studi Kasus: UBD Palembang)’ oleh

Pesos Umami (2013) menyimpukan bahwa Sistem Pendukung

Keputusan yang dibangun ini dapat mempercepat proses penyeleksian

beasiswa, karena proses seleksi dilakukan secara otomatis. Dimana

mahasiswa mengisi data-data pada formulir pendaftaran secara online

dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada selanjutnya data

mahasiswa tersebut akan langsung masuk dalam sistem untuk tahap

penyeleksian dengan metode FMADM dan SAW sehingga

mendapatkan hasil penerima beasiswa dari hasil proses sistem

tersebut.

2. SPK Penentuan Siswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode

Promethee (Studi Kasus: SMP Perguruan Kebangsaan Medan) oleh
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Dewi Safitri Hutabarat (2013) menyimpulkan bahwa SPK dengan

metode Promethee mampu memberikan solusi tepat sasaran

3. Penerapan Metode Fuzzy-Promethee pada SPK Pemilihan Media

Iklan (Studi Kasus: PT. SidoMuncul) oleh Ryan Rakasiwi Ardianto

(2014) menyimpulkan Sistem Pendukung Keputusan ini dapat

membantu mempermudah proses pemilihan media iklan dengan

memberikan perangkingan alternatif media iklan dari yang terbaik,

dan diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas penilaian karena

menggunakan metode yang telah teruji sebelumnya. Dengan

berhasilnya dibuat sistem pendukung keputusan ini, membuktikan

bahwa metode Fuzzy-Promethee mampu diimplementasikan pada

sistem dan mampu diterapkan pada kasus untuk memilih media iklan

yang terbaik.

4. Penerapan Metode Promethee dalam Menentukan Prioritas Pinjaman

Kredit KPR kepada Nasabah Debitur (Studi Kasus: Bank BRI Syariah

cabang Sidoarjo) oleh Fahroni Hadi Prabowo (2011) menyimpulkan

SPK pemilihan debittur ini mampu menghasilkan alternatif nasabah

debitur terbaik sesuais dengan perhitungan metode Promethee.

5. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Berprestasi

Menggunakan Metode Promethee (Studi Kasus: Dinas pendidikan

kota Surabaya) oleh Ranida Pradita dan Nurul Hidayat (2013)

menyimpulkan dengan sistem ini, hasil perangkingan guru berprestasi

dipengaruhi oleh kriteria preferensi dan threshold yang dimasukkan.

Pemilihan guru berprestasi dengan menggunakan sistem yang

dibuat/dikembangkan ini, hasil perangkingan guru-guru berprestasi

(dari semua peserta) jauh lebih cepat didapat dan lebih akurat, karena

sistem ini menggunakan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan

kualitas dan kuantitas prestasi para guru peserta pemilihan, serta

mereduksi subyektifitas dari para penilai.
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2.3 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan dipilih karena yang dibutuhan untuk

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu sistem

rekomendasi penilaian berbasis teknologi yang mampu dengan cepat, tepat dan

objekktif memproses data pelamar bidikmisi.

2.3.1 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan

Little (1970) dalam Turban (2005) mendefinisikan sistem pendukung

keputusan adalah Sekumpulan prosedure berbasis model untuk data pemrosesan

dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan.

Bonczek, dkk., (1980) dalam Turban (2005) mendefinisikan sistem

pendukung keputusan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga

komponen yang saling berinteraksi. Sistem bahasa (mekanisme untuk

memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung

keputusan lain), sistem pengetahuan (repositori pengetahuan yang menjadi

domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan entah sebagai data

atau sebagai prosedure), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan anatara dua

komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah

umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan).

Moore dan Chang (1980) dalam Turban (2005) mendefenisikan bahwa

sistem pendukung keputusan sebagai sistem yang dapat diperluas untuk mampu

mendukung analisis data ad hoc dan pemodelan keputusan, berorientasi terhadap

perencanaan masa depan, dan digunakan pada interval yang tidak regular dan tak

terencana.

Dengan bersumberkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) adalah sebuah sistem

informasi berbasis komputer yang dimaksudkan untuk mendukung para

pengambil keputusan tunggal pada satu sistem atau digunakan banyak orang pada

beberapa lokasi. Sistem pendukung keputusan dapat bekerja dalam situasi

keputusan semi terstruktur dengan memanfaatkan data yang tersedia dan

pemodelan pengambilan keputusan tertentu.
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2.3.2 Karakteristik dan Kapabilitas Sistem Pendukung Keputusan

Pada gambar 2.1 dapat dilihat Karakteristik dan kapabilitas sistem

pendukung keputusan menurut Turban, 2005.

Gambar 2.1 Karakteristik SPK (Turban, 2005)

1. Dukungan untuk pengambil keputusan, terutama pada situasi semi

terstruktur dan tak tersturktur, dengan menyertakan penilaian manusia

dan informasi terkomputerisasi. Masalah-masalah tersebut tidak dapat

dipecahkan oleh sistem komputer lain atau oleh metode atau alat

kuantitatif standar.

2. Dukungan disediakan untuk berbagai manajerial yang berbeda, mulai

dari pimpinan puncak sampai pimpinan lapangan.

3. Dukungan untuk keputusan individu dan kelompok. Untuk masalah

yang strukturnya lebih sedikit seringkali hanya membutuhkan

keterlibatan beberapa individu dari level organisasi yang berbeda.

4. Dukungan untuk keputusan independen dan atau sekuensial.

Keputusan dapat dibuat satu kali, beberapa kali, atau berulang - ulang.

5. Dukungan disemua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi,

desain, pilihan dan implementasi.
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6. Dukungan diberbagai proses pengambilan keputusan dan style yang

berbeda. Adanya kesesuaian antara sistem pendukung keputusan

dengan atribut keputusan individu.

7. Sistem pendukung keputusan beradaptasi sepanjang masa. Mampu

mengatasi perubahan kondisi secepatnya dan bersifat fleksibel,

sehingga pengguna dapat menambahkan, menghapus,

mengkombinasikan, mengubah, atau mengatur kembali elemen –

elemen dasar.

8. Mudah digunakan, Ramah pengguna, kapabilitas grafis yang sangat

kuat, dan antarmuka manusia-mesin interaktif dengan satu bahasa

alami dapat sangat meningkatkan keefektifan sistem pendukung

keputusan. Kebanyakan sistem pendukung keputusan yang baru

menggunakan antarmuka berbasis web.

9. Peningkatan terhadap keefektifan pengambil keputusan (akurasi,

timeliness, kualitas) ketimbang pada efisiensinya (biaya pengambilan

keputusan). Ketika sistem pendukung keputusan disebarkan,

pengambilan keputusan sering membutuhkan waktu lebih lama,

namun keputusannya lebih baik.

10. Pengambil keputusan memiliki kontrol penuh terhadap semua langkah

pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Sistem pendukung

keputusan untuk mendukung dan tak menggantikan pengambilan

keputusan.

11. Sistem Pendukung Keputusan mengarah kepada kebutuhan baru dan

penyempurnaan sistem. Sehingga sistem pendukung keputusan selalu

berkembang secara berkelanjutan dan dapat dikembangkan /

dimodifikasi sendiri oleh pengguna akhir.

12. Sistem pendukung keputusan biasanya mempunyai pemodelan dalam

menganalisis berbagai keputusan. Pemodelan dalam menganlisis

keputusan dapat disusaikan dengan keinginan pengguna.

13. Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format, dan tipe, mulai

dari sistem informasi geografis (GIS) sampai sitem berorientasi objek.
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14. Dapat dipergunakan sebagai alat standalone pada suatu lokasi atau

didistribusikan disuatu organisasi keseluruhan dan di beberapa

organisasi sepanjang rantai persediaan.

2.3.3 Komponen-komponen Sistem Pendukung Keputusan

Aplikasi sistem pendukung keputusan dapat terdiri dari subsistem seperti

yang ditunjukan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Sistematik SPK (Turban, 2005)

2.3.3.1 Subsistem Manajemen Data

Subsistem manajemen data bertugas sebagai penyediaan bank data/

database bagi sistem. Database yang disediakan berisi data yang relevan untuk

situasi dan dikelola oleh Database Management Sistem (DBMS). Subsistem

manajemen data dapat diinterkoneksikan dengan data warehouse perusahaan,

suatu repository untuk data perusahaan yang relevan untuk pengambilan

keputusan. Biasanya data disimpan atau diakses via server web database.

2.3.3.2 Subsistem Manajemen Model

Subsistem ini merupakan bagian pengelola berbagai model, artinya pada

bagian ini berfungsi membantu pengguna untuk memodifikasi atau model

perkembangan pengetahuan yang biasa disebut Model Base Management Sistem

(MBMS). Model itu sendiri adalah suatu peniruan dari alam nyata atau ekspresi

pembuatan sesuatu yang mewakili dunia nyata. Kendala yang sering dihadapi



II-8

dalam manajemen model adalah model yang disusun ternyata tidak mampu

mencerminkan seluruh variable nyata.

2.3.3.3 Subsistem Antarmuka Pengguna

Pengguna berkomunikasi dan memerintahkan sistem pendukung

keputusan melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan

dari sistem. Para peneliti menegaskan bahwa beberapa konstribusi unik dari

sistem pendukung keputusan berasal dari interaksi yang intensif antara komputer

dan pembuat keputusan. Browser web memberikan struktur antarmuka pengguna

grafis yang familiar dan konsisten bagi kebanyakan sistem pendukung keputusan.

2.3.3.4 Subsistem Manajemen Pengetahuan

Subsistem ini dapat mendukung semua subsistem lain atau bertindak

sebagai suatu komponen independen. Subsistem ini bekerja sebagai pemrosesan

data untuk menghasilkan pemahaman dari pengetahuan yang ada dan memberikan

inteligensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. Oleh karena

itu, subsistem ini dapat menyediakan keahlian yang diperlukan untuk

memecahkan masalah.

2.3.4 Proses Pengambilan Keputusan

Dalam proses Sistem Pendukung Keputusan terdapat tahap-tahap yang

harus dilakukan. Adapun tahap-tahap yang harus lakukan dalam proses

pengambilan keputusan sabagai berikut. (Irfan, 2002)

1. Tahap pemahaman ( Intelligence Phase )

Proses yang terjadi pada tahap ini adalah menemukan masalah,

klasifikasi masalah, penguraian masalah, dan kepemilikan masalah.

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari

lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan

diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan

masalah.
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2. Tahap Perancangan (Design Phase)

Tahap ini meliputi pembuatan, pengembangan, dan analisis hal – hal

yang mungkin untuk dilakukan. Termasuk juga pemahaman masalah

dan pengecekan solusi yang layak dan model dari masalahnya

dirancang, dites, dan divalidasi.

Tugas-tugas yang ada pada tahap ini, yaitu:

a. Komponen – komponen model

b. Struktur model

c. Seleksi prinsip – prinsip pemilihan (criteria evaluasi)

d. Pengembangan (penyediaan) alternative

e. Prediksi hasil

f. Pengukuran hasil

g. Skenario

3. Tahap Pemilihan ( Choice Phase )

Ada dua tipe pendekatan pemilihan, yaitu:

a. Teknis analitis, yaitu menggunakan perumusan matematis.

b. Algoritma, menguraikan proses langkah demi langkahTahap

4. Implementasi ( Implementation Phase )

Tahap ini dilakukan penerapan terhadap rancangan sistem yang telah

dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternative tindakan

yang telah dipilih pada tahap pemilihan.

2.3.5 Langkah-langkah Membangun Sistem Pendukung Keputusan

Langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun Sistem Pendukung

Keputusan dapat dijelaskan dalam delapan tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, yang penting dilakukan adalah perumusan masalah

serta penentuan tujuan dibangunnya sistem pendukung keputusan.

Langkah ini merupakan langkah awal yang sangat penting karena

menentukan pemilihan jenis sistem pendukung keputusan yang

dirancang serta metode pendekatan yang digunakan.
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2. Penelitian

Berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia,

lingkungan sistem pendukung keputusan.

3. Analisis

Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang

dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan.

4. Perancangan

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem sistem

pendukung keputusan yaitu subsistem basis data, subsistem model,

dan subsistem dialog.

5. Konstruksi

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga

subsistem yang dirancang digabungkan menjadi suatu sistem

pendukung keputusan.

6. Implementasi

Tahap ini merupakan penerapan sistem pendukung keputusan yang

dibangun. Pada tahap ini terdapat beberapa tugas yang harus

dilakukan yaitu testing, evaluasi, penampilan, orientasi, pelatihan dan

penyebaran.

7. Pemeliharaan

Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk

mempertahankan keandalan sistem.

8. Adaptasi

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan diatas

sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pemakai.

2.3.6 Model Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan

Pengembangan merupakan suatu pendekatan yang sangat rapi dan

berurutan untuk membuat sebuah sistem menjadi lebih baik. Diperlukan suatu

metodologi untuk menyediakan suatu struktur pengembangan sistem, termasuk

dalam pengembangan sistem pendukung keputusan. Model pengembambangan
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sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Traditonal System

Development Life Cycle (SDLC)/Model Waterfall. Pada model ini idealnya

pengembangan mengalir turun seperti halnya air terjun, dan jika terjadi perubahan

pengembangan sementara dari pengembangan sistem maka proses dikembalikan

ke level sebelumnya, seperti yang terlihat pada Gambar 2.3. Selanjutnya, Turban,

dkk., membagi empat fase penting dalam pengembangan model waterfall, yaitu:

Perencanaan, Analisis, Design, Implementasi.

Gambar 2.3 Model Pengembangan SPK, (Turban, 2005)

1. Kebutuhan yaitu melakukan pengumpulan data dan penetapan

kebutuhan semua elemen sistem.

2. Perencanaan yaitu melakukan perencanaan terhadap aspek yang perlu

dipecahkan dengan bantuan sistem dan kemudian melakukan studi

kelayakan atas proyek yang dikerjakan.

3. Pase analisis dilakukan terhadap sistem yang berjalan, menganalisis

seperti apa sistem akan berjalan dan apa yang dicapai oleh sistem,

serta menetapkan kebutuhan sistem.

4. Desain yaitu menetapkan domain informasi untuk sistem, fungsi dan

interfacing.

5. Implementasi yaitu pengkodean yang mengimplementasikan hasil

desain kedalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin dengan

menggunakan pemrograman tertentu.
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6. Sistem merupakan hasil akhir yang siap dipergunakan sesuai dengan

perencaan, hingga implementasi. Sistem yang sudah selesai perlu

diperhatikan dan dijaga dari gangguan – gangguan yang menyebabkan

kerusakan.

2.4 Logika Fuzzi

Logika Fuzzy dalam penlitian ini dimaksudkan untuk memberikan nilai

pembobotan yang bersifat objektif terhadap kriteria bidikmisi. Selanjutnya

dilakukan perhitungan dengan metode Promethee.

2.4.1 Pengertian Logika Fuzzy

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada

tahun 1965. Fuzzy secara bahasa memiliki arti kabur atau tidak jelas, namun pada

penerapannya logika fuzzy adalah suatu cara tepat untuk memetakan ruang input

ke dalam suatu ruang output (Kusumadewi, 2010). Dasar logika fuzzy

menggunakan teori himpunan fuzzy yang mana peranan derajat keanggotaan dari

sebuah nilai yang kemudian digunakan untuk menentukan hasil yang ingin dicapai

berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan.

Semenjak diperkenalkan pada tahun 1965 himpunan fuzzy dan logika fuzzy

semakin banyak diminati oleh para peneliti baik untuk diaplikasikan pada bidang

ilmu tertentu, maupun dilakukan pengembangan terhadap konsep yang telah

diberikan. Seperti halnya proses pengambilan keputusan dalam sistem pendukung

keputusan tidak luput dari pengaplikasian logika fuzzy.

Pada dasarnya, ada tiga pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut

dalam sistem pendukung keputusan, yaitu dengan pendekatan subyektif,

pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara subyektif dan obyektif

(menurut Zhipping dalam Kusumadewi, 2006). Masing – masing pendekatan

memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot

ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga

beberapa faktor dalam proses perangkingan alternative bisa ditentukan secara

bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis

sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan.
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2.4.2 Himpunan Fuzzy

Teori yang terkait dengan himpunan yang nilai derajat keanggotaannya

berubah secara bertahap adalah teori himpunan fuzzy yang diperkenalkan oleh

Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Himpunan fuzzy digunakan memetakan

nilai – nilai yang bersifat tidak pasti. Pada himpunan tegas (crips), nilai

keanggotaan suatu item memiliki dua kemungkinan, yaitu satu (1) yang berarti

bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau nol (0) yang

berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.

(Kusumadewi, 2010).

Pada himpunan fuzzy nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1,

yang berarti himpunan fuzzy dapat mewakili intrepretasi tiap nilai berdasarkan

pendapat, keputusan dan probabilitasnya. Nilai 0 menunjukan salah dan nilai 1

menunjukan benar dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah.

Dengan kata lain nilai kebenaran suatu item tidak hanya benar atau salah.

Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu:

1. Linguistik, yaitu penamaan suatu kelompok yang mewakili suatu

keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami,

seperti: Muda, Parobaya, Tua.

2. Numeris, yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukan ukuran dari suatu

variabel seperti: 40, 25, 80 dan sebagainya.

2.4.3 Fungsi Keanggotaan

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang

memiliki pemetaan titik-titik input data kedalam nilai keanggotaannya (derajat

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang

dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui

pendekatan fungsi keanggotaan (Kesumadewi, 2006).

Beberapa fungsi yang bisa digunakan diantaranya representasi linear naik,

representasi linear turun, representasi kurva segitiga dan representasi kurva

trapesium.
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1. Representasi Linier Naik

Gambar 2.4 Representasi Linier Naik (Kusumadewi, 2010)

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai dominan yang

memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak kanan menuju kenilai

dominan yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Berikut

rumus fungsi keanggotaan representasi linier naik.

= 0;( − )( − )1;
≤								 ≤ ≤≥ ……………(2.1)

Dimana:

x = Nilai Inputan

a = Batas minimal himpunan fuzzy

b = Batas maximal himpunan fuzzy

2. Representasi Linier Turun

Gambar 2.5 Representasi Linier Turun (Kusumadewi, 2010)
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Pada representasi linier turun garis lurus dimulai dari nilai

dominan dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri,

kemudian bergerak menurun kenilai dominan yang memiliki derajat

keanggotaan lebih rendah. Berikut rumus fungsi keanggotaan

representasi linier turun.

= ( − )( − )	0; 								 ≤ ≤≥ ……………(2.2)

Keterangan:

x = Nilai Inputan

a = Batas minimal himpunan fuzzy

b = Batas maximal himpunan fuzzy

3. Representasi Kurva Segitiga

Pada representasi kurva segitiga pada dasarnya merupakan

gabungan antara 2 garis linier. Berikut fungsi keanggotaan dan rumus

representasi kurva segitiga.

Gambar 2.6 Representasi Kurva Segitiga (Kusumadewi, 2010)

=
0;−− 	−−0;

		 ≤ 	 	 ≥≤ ≤≤ ≤ ...................(2.3)
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Keterangan:

x = Nilai Inputan

a = Batas minimal himpunan fuzzy segitiga kiri

b = Batas maximal dan minimal himpunan fuzzy segitiga kiri dan

kanan

c = Batas maximal himpunan fuzzy segitiga kanan

4. Representasi Kurva Trapesium

Gambar 2.7 Representasi Kurva Trapesium (Kusumadewi, 2010)

Pada representasi kurva trapesium pada dasarnya seperti

bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang mimiliki nilai

keanggotaan. Berikut rumus fungsi keanggotaan representasi kurva

trapesium.

=
0;−−1;	−−

									 ≤ 	 	 ≥≤ ≤≤ ≥≥ 	 ………..(2.4)

Keterangan:

x = Nilai Inputan

a = Batas minimal himpunan fuzzy segitiga kiri

b = Batas maximal himpunan fuzzy segitiga kiri

c = Batas minimal himpunan fuzzy segitiga kanan
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d = Batas maximal himpunan fuzzy segitiga kanan

Dalam tugas akhir ini representasi yang dipakai sesuai dengan kebutuhan

sistem pendukung keputusan yaitu representasi linier. Representasi linier

merupakan proses pemetaan input ke derajat keanggotaannya dengan

digambarkan sebagai garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan

yang baik untuk mendekati konsep yang kurang jelas (Kusumadewi, 2010)

2.5 Metode Promethee

Metode Promethee termasuk ke dalam kelompok pemecahan masalah Multi

Criteria Decision Making (MCDM) atau pengambilan keputusan kriteria

majemuk yang merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam pengambilan

keputusan atas suatu masalah yang memiliki lebih dari satu kriteria (multikriteria).

Menurut Brans dan Marcschal (1998), Promethee yang merupakan

singkatan dari Preference Rangking Organization Method for Enrichment

Evaluation adalah metode outranking yang menawarkan cara yang fleksibel dan

sederhana kepada user (pembuat keputusan) untuk menganalisis masalah-masalah

multikriteria. Prinsip yang digunakan adalah penetapan prioritas alternatif yang

telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dengan kaidah dasar.

Max {f1 (x), f2(x), f3(x),..., fi(x),...., fk (x) Ix ................(2.5)

Menurut Kadarsah Suryadi (2003), Metode Preference Ranking

Organization Method For Enrichment Evaluation (PROMETHEE) adalah suatu

metode penentuan urutan (prioritas) dalam analisis multikriteria. Dugaan dari

dominasi kriteria yang digunakan dalam promothee adalah penggunaan nilai

dalam hubungan outranking. Metode outranking adalah metode yang dapat

menangani kriteria kualitatif (kriteria yang berupa kata-kata) dan kriteria

kuantitatif (kriteria yang dinyatakan dalam bentuk angka) secara bersamaan.

Semua parameter yang dinyatakan mempunyai pengaruh nyata menurut

pandangan ekonomi.
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2.5.1 Proses Perhitungan Promethee

Untuk mempermudah memahami proses perhitungan pada metode

Promethee ini, penulis membaginya kedalam beberapa langkah kerja sistematis

sebagai berikut:

1. Penentun deviasi berdasarkan perbandingan berpasangan, = − 																	 = , , . . . . , 										. … … … . ( . )
Keterangan:, = Menunjukan perbedaan antara evaluasi dari a dan b pada

setiap kriteria
k = Kriteria berhingga

2. Penerapan fungsi prefensi, = , 															 = , , . . . . , 											. … … … . ( . )
Keterangan:, = Menunjukan fungsi, = Menunjukan preferensi alternatif a yang berkaitan dengan

alternatif b pada setiap

setiap kriteria

3. Perhitungan index preferensi global, = 	 ∑ 	 , 	 ,							∀ , ∈ 																				 … … … . . ( . )
Keterangan:, = Jumlah bobot p(a,b) pada setiap kriteria

= Bobot yang berhubungan dengan kriteria ke-j

4. Perhitungan aliran perangkingan dan peringkat parsial= 	∑ ( , )∈ 																																																	… … … . . ( . )= 	∑ ( , )∈ 																																																		… … … ( . )
Keterangan:

= Leaving flow (kelebihan aternatif/kandidat)

= Entering flow (kekurangan alternatif/kandidat)
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5. Perhitungan aliran perangkingan bersih dan peringkat lengkap= − 																																													… … … … … ( . )
Keterangan:

= Net flow (selisih, hasil akhir Leaving flow dikurang

Entering flow)

Net flow digunakan untuk menghasilkan keputusan akhir

penentuan urutan dalam menyelesaikan masalah sehingga

menghasilkan urutan yang lengkap




