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Abstrak – Banyak perusahaan atau organisasi berbagai bidang yang menggunakan model ini, salah satunya
organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi. Data yang diolah tidaklah
sedikit, sehingga dibutuhkan sebuah metode perhitungan yang tepat pula. Banyak metode yang dapat digunakan
dalam pengambilan keputusan, namun sering terjadi hal ketidakjelasan atau ketidakpastian atau ketidaktepatan
bahkan kurangnya informasi dan kebenaran parsial dalam pengolahan data. Salah satu kasus yang butuh
informasi yang tepat adalah pengambilan keputusan terhadap penentuan mahasiswa terbaik.
Model MADM telah banyak digunakan oleh para pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah
pengambilan keputusan. Alasannya untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Dalam model MADM
terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk mencari solusi terbaik. Metode yang dipilih oleh
pengambil keputusan terkadang tidak relevan untuk menyelesaikan masalah MADM. Perbedaan metode MADM
sering menghasilkan perbedaan pada proses pemilihan atau perankingan dari sekumpulan alternatif yang
didasarkan atas beberapa atribut, sehingga pemilihan alternatif terpilih pun menjadi berbeda-beda antar
metode.
Pada penelitian ini akan dibahas tingkat akurasi hasil perhitungan empat metode pada MADM yaitu SAW, WP,
TOPSIS, dan ELECTRE dalam kasus penentuan mahasiswa terbaik. Dalam hal ini dimaksudnya untuk
mengetahui metode mana yang lebih akurat, tepat dan lebih mendekati dalam penyelesaian kasus tersebut.
Kata Kunci: Multiple Attribute, Additive Weightng, Electre, Weight Product, Topsis, Skala Likert..

I.

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan (decision making)
dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana anggota
organisasi memilih mengambil tindakan tertentu
sebagai respon terhadap peluang atau masalah yang
dihadapi. Menurut M.J. George dan G.R. Jones
(Understanding and Managing Organizational
Behavior, 2008) ada dua jenis pengambilan keputusan
yaitu : (1) non-Programmed Decision Making; (2)
Programmed Decision Making[2].
Menurut Zimmermann Multi attribut
decision making (MADM) merupakan salah satu
model dari multiple criteria decision making
(MCDM). Sedangkan MCDM adalah suatu metode
pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif
terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa
kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuranukuran, aturan-aturan atau standar yang digunakan
dalam mengambil keputusan[1].
Sebanyak lima Smetode solusi dalam
penyelesaian Model MADM yaitu : Simple Additive
Weighting Methode (SAW); Weight Product (WP);
Elimination
Et
Choix
Traduisant
Realote
(ELECTRE); Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS); Analitytic

Hierarchy Process (AHP). Dalam Attribute Decision
Making, maka Pengambil Keputusan ssering
dihadapkan dengan masalah memilih alternatif yang
berkaitan dengan atribut yang tidak sesuai dan atribut
yang bertentangan[5]
Dunia pendidikan khususnya perguruan
tinggi memerlukan informasi yang akurat dan tepat
guna dalam menyelesaikan persoalan pengambilan
keputusan. Salah satu informasi akurat yang
dibutuhkan adalah informasi mahasiswa terbaik,
dengan melakukan penilaian sejauh mana tingkat
keberhasilan dan kompetensi mereka melalui predikat
akademik mahasiswa. Fungsi informasi mahasiswa
terbaik selain untuk memberikan penghargaan dan
memberikan predikan lulusan terbaik, mahasiswa
tersebut bisa dijadikan sebagai rekomdasi ke
perusahaan atau lembaga instansi yang membutuhkan
tenaga kerja ahli.
Hal tersebut yang melatar belakangi penulis
untuk
melakukan
penelitian
terhadap
hasil
perhitungan empat metode perangkingan pada kasus
penentuan mahasiswa terbaik. Tujuan dari semua
peneliti di bidang ini adalah untuk menemukan proses
yang sederhana dan terbaik dengan keandalan
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tertinggi dan solusi akurasi[6]. Empat metode yang
dijadikan perbandingan adalah metode SAW, WP,
TOPSIS dan Electre. Dari perbedaan hasil perhitungan
tersebut akan dibandingkan dengan pendekatan
perhitungan skala likert.
II.

melakukan
berikut:

normalisasi

matriks

adalah

{

sebagai

......(2)

LANDASAN TEORI

Pada dasarnya, proses MADM dilakukan
melalui 3 tahap, yaitu penyusunan komponenkomponen situasi, analisis, dan sintesis informasi.
Pada tahap penyusunan komponen situasi, akan
dibentuk tabel taksiran yang berisi identifikasi
alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria dan atribut[3].
Tahap analisis dilakukan melalui 2 langkah.
Pertama, mendatangkan taksiran dari besaran yang
potensial, kemungkinan , dan ketidakpastian yang
berhubungan dengan dampak-dampak yang mungkin
pada setiap alternatif. Kedua, meliputi pemilihan dari
preferensi pengambil keputusan untuk setiap nilai, dan
ketidak pedulian terhadap resiko yang timbul[3].
Salah satu cara untuk menspesifikasikan
tujuan situasi |Oi’ i=1,…,t| adalah dengan cara
mendaftaftar konsekuensi-konsekuensi yang mungkin
dari alternatif yang telah teridentifikasi |Ai’ i=1,…,n|.
selain itu juga disusun atribut-atribut yang akan
digunakan |ak’ k=1,…m|.
Secara umum, model multi attribute decision
making dapat didefinisikan dalam matriks keputusan
setiap alternatif terhadap setiap kriteria sebagai
berikut:

Dengan
rij
adalah
rating
kinerja
ternormalisasi dari alternatif Ai pada kriteria Cj;
i=1,…,m dan j=1,2,...,n.
Keterangan :
Max
: Kriteria keuntungan / benefit
Min
: Kriteria Biaya / Cost
Perhitungan Nilai preferensi untuk setiap
alternatif diberikan sebagai berikut:
∑

......(3)

Nilai Vi (alternatif terpilih) yang lebih besar
mengindikasikan bahwa alternatif Ai akan terpilih.
“Persamaan (1)” dan “persamaan (2)” diperoleh dari
referensi [1].
2.2. Weight Product (WP)
Metode WP menggunakan perkalian untuk
menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap
atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut
yang bersangkutan (Yoon, 1989). Preferensi untuk
alternatif Ai diberikan sebagai berikut:

∏
|

|

......(1)

Dimana xij merupakan rating kinerja
alternatif ke-i terhadap atribut ke-j. Nilai bobot yang
menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut,
diberikan sebagai, W :
W = { w1, w2, … , wn }
Rating kinerja (X), dan nilai bobot (W)
merupakan nilai utama yang merepresentasikan
preferensi absolute dari pengambil keputusan.
Masalah MADM diakhiri dengan proses perangkingan
untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh
berdasarkan nilai keseluruhan preferensi yang
diberikan (Kusumadewi, 2006).
2.1. Simple Additive Weighting Methode (SAW)
Metode Simple Additive (SAW) sering juga
dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot.
Konsep dasar metode SAW adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap
alternatif pada semua kriteria (Fishburn, 1967)
(MacCrimmon,
1968).
Pada
metode
SAW
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan
semua rating alternatif yang ada [1]. Formula untuk
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......(4)

Keterangan:
S = Preferensi alternatif dianologikan sebagai vektor S
X = Nilai kriteria
W = Bobot kriteria/subkriteria
i = Alternatif
j = Kriteria
n = Banyaknya kriteria
perbaikan bobot dilakukan dengan persamaan
berikut:
∑

......(5)

Dimana ∑
adalah pangkat bernilai
positif untuk atribut keuntungan, dan benilai negatif
untuk atribut biaya. Presensi relatif dari setiap
alternatif, diberikan sebagai:
∏
∏

Keterangan:
V = Preferensi alternatif sebagai vektor V
X = Nilai Kriteria
W = Bobot kriteria/subkriteria
i = Alternatif

......(6)
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j = Kriteria
n = Banyaknya kriteria
* = Banyaknya kriteria yang dinilai pada vektor S

2.3. Technique for Order Preference by Similarity
to Ideal Solution (TOPSIS)
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..
Adapun
langkah-langkah
dalam
menyelesaikan sebuah kasus MADM dengan TOPSIS
(Kusumadewi, 2005):
1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi;
2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi
terbobot;
3. Menentukan matriks solusi ideal positif &
matriks solusi ideal negatif;
4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif
dengan matriks solusi ideal positif & matriks
solusi ideal negatif;
5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif.
TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap
alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang
ternormalisasi, yaitu:[1]

√∑

....... (7)

Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif
A dapat ditentukan berdasarkan rating bobot
ternormalisasi (yij) sebagai:
-

....... (8)
....... (9)
....... (10)
Keterangan:
y = Preferensi alternatif sebagai vektor V
A+ = Solusi ideal positif
A- = Solusi ideal negatif
i = Alternatif
j = Kriteria
n = Banyaknya kriteria

{

Jika antara alternatif Ai dengan solusi ideal
posifit dirumuskan sebagai:

√∑

....... (13)

Jika antara alternatif Ai dengan solusi ideal
posifit dirumuskan sebagai:

√∑

....... (14)

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi)
diberika sebagai:
....... (15)
Nilai Vi yang lebih besar menunjukan bahwa
alternatif Ai yang kemungkinan besar untuk dipilih.
2.4. Elimination Et Choix Traduisant Realote
(ELECTRE)
ELECTRE didasarkan melalui perbandingan
berpasangan antar alternatif pada kriteria yang
sesuaisuatu
alternatif
dikatakan
mendominasi
alternatif lainnya jika satu atau lebih kriterianya
melebihi kriteria dari alternatif yang lain dan sama
dengan kriteria lain yang tersisa [1].
Langkah
untuk
menerapkan
metode
ELECTRE secara sederhana dimulai dari membentuk
perbandingan berpasangan setiap alternatif disetiap
kriteria (Xij). Nilai dinormalisasikan dengan skala
perbandingan (rij) menggunakan perhitungan pada
“persamaan (7)”.
Selanjutnya memberika bobot preferensi
pada setiap kriteria dengan kriteria yang
mengekspresikan kepentingan relatifnya (wj)
W = { w1, w2, … , wn }

∑

....... (16)

Bobot selanjut dikalikan dengan matriks
perbandingan berpasangan membentuk matriks V:
....... (17)

....... (11)

Pembentukan concordance index dan
discordance index untuk setiap pasangan alternatif
dilakukan
melalui
taksiran
terhadap
relasi
perankingan. Pertama, himpunan concordance index
berikut:

Keterangan pada solusi ideal A+:
Max = Kriteria keuntungan / benefit
Min = Kriteria Biaya / Cost

{

Keterangan pada solusi ideal A-:
Max = Kriteria Biaya / Cost
Min = Kriteria keuntungan / benefit

....... (12)

{|

}

....... (18)
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Kedua, himpunan discordance index sebagai

....... (27)

berikut:

{|

}

....... (19)

Keterangan:
Ckl = Himpunan concordance index
Dkl = Himpunan discordance index
j = Nilai Kriteria
k = Nilai alternatif baris
i = Nilai alternatif kolom
v = Matriks V
Matriks corcodance (C) berisi elemenelemen yang dihitung dari concordance index, dan
berhubungan dengan bobot atribut, yaitu:

∑

....... (20)

Matriks discordance index (D) berisi elemenelemen yang dihitung fari discordance index
(Triantaphyllou, 2000).
{

}

Jika ekl = 1 mengidikasikan bahwa alternaitf
Ak lebih dipilih daripada alternatif Al.
2.5. Perhitungan Tingkat Akurasi
Pada perhitungan untuk mengetahui tingkat
akurasi dari hasil perhitungan metode SAW, WP,
TOPSIS, dan ELECTRE terhadap studi kasus
penetuan mahasiswa terbaik menggunakan metode
skala likert.
Skala Likert adalah suatu skala psikometrik
yang umum digunakan dalam kuesioner, dan
merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam
riset berupa survei[4].
Skala Likert merupakan metode pengukuran
yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan
persepsi seseorang atau kelompok orang tentang
fenomena sosial (Sugion, 2012).
Perhitungan skala likert dengan menghitung
skor jawaban, kemudian menghitung skor ideal
(kriterium). Adapun rumus yang digunakan sebagai
berikut:

....... (21)

....... (28)

Matriks-matriks ini dapat dibangun dengan
bantuan suatu nilai ambang (threshold), c. Berikut
persamaan yang digunakan untuk memperolehNilai c:

Kemudian perhitungan rating skala (Rating
scale) yang berfungi untuk mengetahui hasil data
angket (kuisioner) dan wawancara secara umum dan
keseluruhan yang didapat dari penilaian angket
(kuisioner) dan wawancara.
Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban
dari para responden melalui persantase, yaitu
menggunakan rumus berikut:

{

∑

}

∑

....... (22)

Menentukan matriks concordance:

....... (29)

....... (23)
Menentukan matriks concordance dominan
(F):

{

....... (24)

Menentukan nilai threshold d untuk matriks
discordance:
∑

∑

....... (25)

Menentukan matriks discordance dominan
(G):

{

....... (26)

Agregiasi dari matriks dominan (E) yang
menunjukkan urutan oreferensi oarsal dari alternatifalternatif, diperoleh dengan persamaan berikut:
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Keterangan:
p = Prosentasi
f = Frekuensi dari setiap jawaban angket
n = Jumlah Skor ideal
100% = Bilangan Tetap
III. PEMBAHASAN
Studi kasus yang dianalisis adalah penentuan
mahasiswa terbaik, dalam hal ini mahasiswa yang telah
menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Maka pada
dibutuhkan data mahasiswa sebagai alternatif dan data
Nilai IPK, Lama Stuti mahasiswa, Jumlah matakuliah
pengambilan lebih dari sekali pengambilan,
pengambilan matakuliah semester pendek (SP), dan
nilai tugas akhir / skripsi yang nantinya dijadikan
sebagai kriteria.
Berdasarkan kebutuhan pada studi kasus,
kriteria dan pembobotan untuk setiap alternatif sebagai
berikut:
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1.

5
Ada 5 kriteria yang dijdikan acuan dalam
pengambilan keputusan dalam menentukan
Mahasiswa terbaik, yaitu[2]:
Ukuran
1
 C1 = Nilai IPK
3
 C2 = Lama studi (Semester)
5
 C3 = Jumlah mata kuliah pengambilan lebih
dari 1 kali pengambilan
 C4 = Jumlah mata kuliah pengambilan SP
(semester pendek)
 C5 = Nilai Tugas Akhir / Skripsi

Banyak MK =0
Tabel 5. Rating Kriteria C5
Penggunaan
<= B
AB
A

Nilai Bobot Preferensi (W) pada kriteria adalah C1 =
35%, C2 = 25%, C3=15%, C4=15%, dan C5 = 10%
2.

a. Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria,
dinilai dengan angka 1 sampai 5, yaitu :






1 = Sangat Rendah (SR)
2 = Rendah (R)
3 = Sedang (S)
4 = Tinggi (T)
5 = Sangat Tinggi (ST)

Gambar 1. Data Calon Mahasiswa Terbaik

Sebanyak lima belas data sebagai sample
alternatif pada penelitian ini, terlihat pada Gambar 2.

b. Rating tingkat kepentingan setiap kriteria penulis
sajikan dalam bentuk tabel, dari tabel 1 sampai tabel 5.
Data calom mahasiswa terbaik dapat dilihat pada
gambar 1. Berikut tabel dan gambarnya:
Bobot
1
2
3
4
5

Tabel 1. Rating Kriteri C1
Nilai IPK
IPK <= 2.75
IPK = 2.75 –3.00
IPK = 3.00 –3.25
IPK = 2.25 –3.50
IPK > 3.50

Bobot
1
2
3
4
5

Tabel 2. Rating Kriteri C2
Lama Studi
Semester = 12
Semester =11
Semester <= 10
Semester <= 9
Semester <= 8

Bobot

1
2
3
4
5
Bobot
1
2
3
4

Tabel 3. Rating Kriteri C3
MK pengambilan >
1
Banyak MK >4
Banyak MK =3
Banyak MK =2
Banyak MK =1
Banyak MK =0

Gambar 2. Data Alternatif terhadap nilai bobot kriteria

Dengan “persamaan (1)” maka matriks keputusan
(X) sebagai berikut:

Gambar 3. Matrik R pada metode SAW

3.1. Perhitungan Metode SAW
Perhitungan menggunakan metode SAW
dimulai dengan menentukan matrik R menggunakan
“persamaan (2)”. Pada gambar 4 menunjukkan
hasil dari perhitungan matrik R.

Tabel 4. Rating Kriteri C4
Jumlah MK SP
Banyak MK >4
Banyak MK =3
Banyak MK =2
Banyak MK =1
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merupakan hasil dari vektor S.

Gambar 4. Matrik R pada metode SAW

Menentukan Nilai preferensi menggunakan
“persamaan (3)”. Tampak hasil pada gambar 5
berikut:

Gambar 8. Hasil Vektor S pada metode WP

Selanjutnya
menghitung
vektor
V
menggunakan “persamaan (6)”. Hasilnya dapat
dilihat pada gambar 9 sebagai berikut:

Gambar 5. Nilai preferensi pada metode SAW

Hasil perangkingan diperoleh bahwa
alternatif “08.50.068” yang terpilih sebagai alternatif
terbaik. Terlihat pada gambar 6 hasil perangkingan.

Gambar 9. Hasil Vektor V dan perangkingan pada metode
WP

Hasil perangkingan diperoleh bahwa
alternatif “08.50.039” yang terpilih sebagai alternatif
terbaik.
3.3. Perhitungan Metode TOPSIS
Pada perhitugnan metode TOPSIS diawali
dengan perhitungan matrik normalisasi (R), dimana
perhitungan rating kinerja setiap alternatif pada
masing-masing kriteria menggunakan “persamaan
(7)”. Hasil matriks R dapat dilihat pada gambar 10
berikut:

Gambar 6. Hasil perangkingan pada metode SAW

3.2. Perhitungan Metode WP
Perhitungan metode WP diawali dengan
perbaikan nilai bobot dengan menggunakan
“persamaan (5)”. Hasil perbaikan bobot dapat
terlihat pada gambar 7 berikut:

Gambar 7. Hasil perbaikan bobot pada metode WP

Kemudian
vektor
S
dihitung
mengguanakan “persamaan (4)”. Pada gambar 8
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Gambar 10. Hasil Normalisasi Matriks R pada metode
TOPSOS

Selanjutnya

menghitung

matriks

Y
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menggunakan
“persamaan
(8)”.
Kemudian
menentukan solusi ideal positif (A+) berdasarkan
“persamaan (9)” dan solusi ideal positif (A-)
berdasarkan “persamaan (10)”. Hasil matriks Y,
solusi ideal positif dan negatif dapat dilihat pada
gambar 11.

Gambar 13. Matriks R dan matiriks V

Gambar 11. Matriks Y, solusi ideal positif dan solusi
ideal negatif

Himpunan
concordance
index
dan
discordance index diberikan berdasarkan “persamaan
(18)” dan “persamaan (19)”. Kemudian perhitungan
matriks concordance (C) menggunakan “persamaan
(20)” dan matriks discordance(D) menggunakan
“persamaan (21)”. Berikut hasil perhitungan matriks C
dan matriks D pada gambar 14 berikut:

Jarak Antar Nilai terbobot setiap alternatif
terhadap solusi ideal positif dihitung menggunakan
“persamaan (13)”, sedangkan jarak Antar Nilai
terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif
dihitung menggunakan “persamaan (14)”. Selanjutnya
kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal
dihitung berdasarkan “persamaan (15)”. Hasil
perhitungan dapat dilihat pada gambar 12, beserta
hasil perangkingan alternatif terpilih, sebagai berikut:

Gambar 14. Matriks C dan matiriks D pada Metode
ELECTRE
Gambar 12. Pendekatan setiap alternatif terhadap solusi
ideal dan perangkingan alternatif pada metode TOPSIS

Dari gambar 12, terlihat bahwa hasil
perangkingan diperoleh bahwa alternatif “10.50.070”
yang terpilih sebagai alternatif terbaik.
3.4. Perhitungan Metode ELECTRE
Pada metode Electre, perhitungan dimulai
pada
penentuan
matriks
ternormalisasi
menggunakan
“persamaan
(7)”,
kemudian
menentukan matrik R dengan perhitungan sama
dengan metode TOPSIS dimana perhitungannya.
Setelah itu penentuan matriks V menggunakan
“persamaan (17)”. Hasil perhtiungan dapat dilihat
pada gambar 13 berikut:

Nilai c diperoleh berdasarkan “persamaan
(22)” dengan ketentuan pada “persamaan (23)”.
Sedangkan nilai d dip[roleh berdasarkan “persamaan
(25)”. Pada gambar 15 dapat dilihat hasil c dan d.

Gambar 15. Nilai c dan d

Matriks concordance dominan (F) dihitung
berdasarkan “persamaan (24)”, sedangkan matriks
discordance (G) dihitung berdasarkan “persamaan
(26)”. Hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar 16
berikut:
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Gambar 16. Matriks F dan matrik G pada metode
ELECTRE

Setelah matriks F dan matriks G ditemukan,
selanjutnya menghitung matriks agregasi (E)
berdasarkan “persamaan (27)”. Lalu dilakukan proses
perangkingan terhadap alternatif terpilih dengan
melihat amatriks agregasi pada alternatif yang bernilai
1 lebih banyak. Hasil dapat dilihat pada gambar 17
berikut:

Gambar 19. Skor ideal (kriterium)

Berdsarkan perhitungan skala likert, maka
Alternatif “08.50.068” yang terpilih sebagai alternatif
terbaik.
Dari hasil perhitungan metode SAW, WP,
TOPSIS, dan ELECTRE terhadap penyelesaian kasus
MADM penentuan mahasiswa terbaik, hasil
perhitungan yang lebih akurasi dalam studi kasus ini
adalah metode SAW.
IV. KESIMPULAN

Gambar 17. Matriks E dan Alternatif terpilih

Hasil perhitungan metode ELECTRE
diperoleh bahwa alternatif “07.50.010” yang terpilih
sebagai alternatif terbaik.
3.5. Perhitungan Tingkat Akurasi
Pada metode skala likert pada kasus
penentuan mahasiswa terbaik. Dalam menentukan
skor idel menggunakan “persamaan (28)”. Nilai skala
diperoleh dari nilai bobot preferensi yang telah
ditentukan dapat dilihat pada gambar 6, jumlah
responden sebanyak lima diperoleh dari jumlah
kriteria, maka untuk hasil perhitungan dapat dilihat
pada gambar 18 berikut:

Berdasarkan hasil implementasi metode
pada pernelitian ini, dapat diamati bahwa
penggunaan metode Simple Additive Weight
(SAW) menghasilkan data akhir yang lebih akurat
dibandingkan dengan metode lain yang dibahas
pada penelitian ini untuk studi kasus penentuan
mahasiswa terbaik.
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