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ABSTRACT 
Soft System Methodology is a method that can be used to help model the unstructured problem. In this paper, SSM will be 
used to form a conceptual model in determining the excellent service management based on customer satisfaction for the 
Speedy. From the results of the existing conceptual model, a tool is needed to assist in grouping customers based on their 
class. Implementation of these tools in the form of DSS to simulate the mapping of the customer class. Existing DSS will 
process input data from customer data and data managers so as to produce a value of customer satisfaction. By using 
criteria based on big eight factors (value to price relationship, product quality, product features, reliability, warranty, 
response to and remedy of the problem, sales experience, the  convenience of acquisition), data input will be processed 
with 2 processes, namely the fuzzy preference Simple Additive relations and weighting (SAW). The testing process was 
conducted to examine the suitability of SSM research with the real world. Test results from the overall stages of SSM 
products and business performance of PT. Telkom Regional Division III shows that the process of SSM can be used as 
reference in various research approaches to unstructured problems in Speedy services. Aside from being a reference of 
the learning process, SSM is also able to produce a conceptual model that is used to construct a framework of 
management thinking changes. From examination of the existing (tool) SPK, generated value CF (Certainty Factor) is 
compatible to the input level of importance of the manager. CF results and input of customer value processed using SAW 
method can determine the value of customer satisfaction. From the above two algorithms the value can be mapped so 
that the customer class is able to know the value of excellent service Datel and test the overall existing tools for users to 
obtain the level of difficulty including 100% said always, 67% stated need, and 67% said help. 
Keywords: Soft System Methodology, Excellent Service Management, Big Eight Factors, Fuzzy Preference Relation, 
Simple Additive Weighting. 
 
1. Pendahuluan 
Paradigma bisnis yang baru mendorong para peneliti lebih melihat organisasi dari sudut proses dibandingkan fungsional. 
Pada awal 1990, kebutuhan suatu organisasi melakukan perubahan adalah untuk menyesuaikan dengan lingkungannya 
yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan adanya cara berpikir serba sistem yang merupakan cara berpikir baru 
sehingga memandang permasalahan sebagai keseluruhan, bukan terpisah–pisah. Maani dan Cavana membagi pendekatan 
berpikir serba sistem menjadi dua, yaitu hard system thinking dan soft system thinking. Hard system digunakan untuk 
menganalisis masalah yang sudah terstruktur dengan jelas, sedangkan soft system digunakan untuk menganalisis masalah 
yang tidak terstruktur dengan jelas dan belum terdefinisi dengan baik. Soft system methodology (SSM) adalah proses 
penelitian sistemik yang menggunakan model-model system. Pengembangan model sistem tersebut dilakukan dengan 
penggalian masalah yang tidak terstruktur, mendiskusikan secara intensif dengan pihak terkait dan melakukan 
penyelesaian masalah secara bersama.  
 
Adanya persaingan industri Telekomunikasi yang semakin padat dan permainan hard price mendesak PT. Telkom 
membuat produk new wave yaitu produk yang dapat menghasilkan kurva pemasukan baru. Dengan semakin 
meningkatnya industri dunia maya, maka produk Speedy sebagai produk new wave PT. Telkom diluncurkan ke pasaran 
pada tahun 2007. Hal ini menandai mulainya pergeseran persaingan bisnis. Telekomunikasi baru dari pengiriman 
informasi yang dulunya hanya berupa suara bertambah ke pengiriman data. Berdasarkan kondisi di atas, PT. Telkom 
dengan produk Speedy perlu untuk menerapkan service management yang excellent. Dari identifikasi permasalahan yang 
ada, pemetaan excellent service management Speedy PT. Telkom didasarkan atas pengelompokan tingkat kepuasan 
pelanggan. Hal ini bermanfaat untuk membantu menentukan strategi retensi pelanggan ke depan. Paper ini menjelaskan 
penggunaan SSM dalam memodelkan service excellent Speedy di Telkom Divre III, serta the big eight factor sebagai 
kriteria membantu penilaian kepuasan pelanggan. Untuk implementasi tools sebagai alat bantu pengolahan data 
pelanggan akan disimulasikan dengan menggunakan SPK (Sistem Pendukung Keputusan). 
 
2. Dasar Teori 
2.1 Soft System Methodology 
Pada awalnya pendekatan SSM ini terlihat sebagai alat pemodelan biasa, tapi setelah adanya pengembangan, pendekatan 
itu telah meningkat sebagai alat pembelajaran dan alat pengembangan sebagai pembantu dalam mengartikan masalah[16]. 
SSM adalah sebuah metodologi untuk menganalisis dan pemodelan sistem yang mengintegrasikan teknologi (hard) 
sistem dan human (soft) sistem[13]. SSM adalah pendekatan untuk pemodelan proses di dalam organisasi dan 
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lingkungannya dan sering digunakan untuk pemodelan manajemen perubahan, di mana organisasi pembelajaran itu 
sendiri merupakan manajemen perubahan[11]. 

 
2.2 The Big Eight Factor 
Menurut Hawkins dan Lonney, atribut-atribut pembentuk customer satisfaction dikenal dengan “The Big Eight” secara 
umum terbagi menjadi 3 kategori yang terdiri dari[9]: 
Product Related Factor 
1.  Value to Price Relationship  

Yaitu hubungan antara harga dan nilai produk ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterima pelanggan 
terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan usaha.  

2.  Product Quality 
Yaitu  mutu dari semua komponen-komponen yang membentuk produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai 
tambah.  

3.  Product Features  
Yaitu komponen-komponen fisik dari suatu produk yang bisa menghasilkan keuntungan. 

4.  Reliability  
Yaitu kehandalan dari suatu produk dari gabungan kemampuan suatu produk dengan badan usaha, sehingga suatu 
produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh badan usaha.  

 
Service Related Factor 
5.  Warranty  

Yaitu penawaran untuk pengembalian harga pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap produk yang rusak 
dalam suatu kondisi dimana suatu produk mengalami kerusakan setelah pembelian.  

6.  Response to and Remedy of Problems  
Yaitu sikap dari karyawan di dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan atau membantu pelanggan di dalam 
mengatasi masalah yang terjadi.  

 
Purchase Factor 
7.  Sales experience  

Yaitu hubungan antara karyawan dengan pelanggan khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan 
pembelian.  

8.  Convenience of Acquisition  
Yaitu kemudahan yang diberikan oleh badan usaha kepada pelanggan terhadap produk yang dihasilkannya. 

 
2.3 Sistem Pendukung Keputusan 
Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu 
berdasarkan pertimbangan situasional bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. Pengambilan keputusan 
dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi 
serta ditambah dengan faktor–faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan[3].  

Sistem pendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang membantu mendukung pengambilan keputusan 
dari informasi yang berupa data yang telah diolah dengan relevan sehingga dapat membuat keputusan tentang suatu 
masalah dengan lebih cepat dan akurat[3]. 

Fuzzy Preference Relation 
Fuzzy Preference Relation adalah suatu model fuzzy untuk memecahkan masalah yang kompleks dimana kriteria 
(alternative) yang diambil cukup banyak pada proses pengambilan keputusan[8]. Pada Fuzzy Preference Relation terdapat 
beberapa langkah di antaranya proses transformasi data, pengecekan konsistensi dan proses pengambilan keputusan. 
 
2.3.1 Transformasi Data 
Fungsi transformasi berguna untuk menghubungkan preference ordering dengan relasi pilihan fuzzy dan mendapatkan 
relasi pilihan fuzzy setiap pemberi keputusan dari preference ordering yang telah ada. 
  
2.3.2 Pengecekan Konsistensi 
Pada proses ini dijalankan pengecekan konsistensi matriks hasil preference ordering dari tiap manager. Proses ini 
bertujuan untuk menghindari kesimpulan yang tidak konsisten. Pada proses ini dijalankan 3 tahap yaitu[8]:  
Pengecekan nilai Pij + Pji = 1 , untuk i=j dan i≠j 
a. Pengecekan relasi pilihan fuzzy P’ = f(P) dimana: 

 

                                                   (1)  
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 a = [min { Pij ; Pij   P}] (2)                             

2.3.3 Proses Penarikan Kesimpulan 
Pada proses transformasi dihasilkan suatu himpunan m relasi pilihan fuzzy, yang selanjutnya akan digunakan dalam 
proses seleksi yang terdiri dari 2 tahap[7] [10]:  

1. Tahap pengumpulan (Aggregation Phase) dengan OWA (Ordered Weighted Averaging). 
 Pada tahap ini akan dilakukan agregasi opini-opini dari para manager supaya dihasilkan suatu keputusan yang 

tepat. Prinsip dasar operator OWA ini adalah mengurutkan argument-argumen untuk diagregasikan berdasarkan 
besarnya nilai tanggapan yang diberikan. Untuk menghitung bobot pada proses aggregation adalah menggunakan 
pengukur linguistic yang merepresentasikan konsep dari fuzzy majority. Nilai fuzzy quantifier yang digunakan 
adalah parameter “most” dengan nilai (0.3,0.8) yang diharapkan bisa mendapatkan nilai fungsi yang cenderung 
naik. 

2. Tahap eksploitasi  
 Tahap ini mentransformasikan nilai global alternatif ke ranking global dimana himpunan solusi alternatif telah 

diperoleh. Ranking global diperoleh dengan menggunakan dua derajat pilihan yaitu: quantifier guided dominance 
degree dan quantifier guided non dominance degree[5][8].  
• Quantifier Guided Dominance Degree, digunakan untuk mengukur dominasi alternative xi terhadap alternative 

lain dalam pengertian fuzzy majority.  
• Quantifier Guided Non Dominance Degree (QGNDD) 
 

                     (3) 
 

dimana Pji
s = max[Pji

c − Pij
c,0] merepresentasikan derajat dimana xi dengan keras didominasi oleh xj. 

                            
 (4) 

 
Akhirnya solusi X diperoleh dengan menggunakan derajat pilihan ini dengan memilih alternatif yang mempunyai 
nilai derajat pilihan yang paling tinggi. 

 
2.5 Simple Additive Weighting (SAW) 
Metoda SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW adalah 
mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut[12]. Adapun langkah–langkah 
untuk melakukan SAW adalah sebagai berikut[15]:  

1. Menentukan kriteria–kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci.  
 Dalam penelitian ini kriteria yang ada adalah berdasarkan the big eight factor sehingga nilai i adalah dari 

{1,…,8}. Sedangkan untuk nilai kriteria diambil dari inputan pelanggan menggunakan kuesioner, dengan nilai 
parameter yang diberikan adalah sangat puas bernilai 1, puas bernilai 0.8, netral bernilai 0.6, tidak puas bernilai 
0.4, dan sangat tidak puas bernilai 0.2.  

2. Menentukan bobot alternatif pada setiap kriteria. 
 Bobot alteratif pada setiap kriteria didapat dari hasil pengolahan data manager dengan menggunakan proses fuzzy 

preference relation dengan OWA dan QGDD sebagai alat bantu menarik kesimpulannya. 
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci).  
 Tahap ini kita akan melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut 

(atribut keuntungan atau atribut biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Adapun rumus untuk 
menentukan matriks ternormalisasi R adalah sebagi berikut[14]:  

  , jika j adalah atribut benefit (5) 

                                                , jika j adalah atribut biaya (cost) (6)     
4. Menentukan hasil akhir 
 Nilai ini diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan 

vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang akan dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. 
Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:         

                

  (7) 

 Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif lebih (Ai) terpilih, dalqm kasus ini pelanggan bisa 
dinyatakan lebih puas. 
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Pengujian Sistem

Pengujian Proses 
SPK 

menggunakan 
Software

Pengujian 
Software SPK 

terhadap 
pengguna

Pengujian fuzzy 
preference relation

Pengujian SAW

Pengujian 
Tahapan SSM

Pengujian Tools

Pengujian 
Excellent Service 

Datel

3. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemodelan SSM kemudian diimplementasikan dengan SPK (Gambar 1) dan 
diuji melalui beberapa tahapan seperti Gambar 2. 

 

Gambar 1. Diagram Blok Keterhubungan SSM, ESM 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Proses Pengujian SSM 

 
3.1 Pengujian Tahapan SSM 
Pada proses ini akan diujikan kesesuaian tahapan yang ada pada SSM. Proses pengujian tahapan SSM terdiri dari 
pengujian the big eight factor, model konseptual, dan keseluruhan tahapan SSM. Pengujian the big eight factor dilakukan 
untuk mengetahui kesesuaian antara definisi yang ada dengan kesesuaian permasalahan keluhan pelanggan Speedy yang 
ada di PT.Telkom Divre 3. Pengujian ini dilakukan oleh salah satu pegawai bagian customer care. Hal ini dilakukan 
karena bagian customer care lah yang mengerti tentang parameter pendefinisian keluhan pelanggan Speedy yang ada dan 
didekati dengan kesesuaian factor yang mana yang ada di the big eight factor. Pada saat dilakukan pengujian kesesuaian 
the big eight factor, ada beberapa komentar yang diberikan, yaitu: 
1. Untuk kondisi tertentu sebaiknya the big eight factor tidak perlu didefinisikan semua untuk kesesuaian terhadap 

keluhan pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai karakteristik pelanggan yang bisa berubah secara cepat 
dalam tempo yang singkat. 

2. Pada tahap product quality, reliability  pada the big eight factor definisinya masih perlu untuk didetailkan.  
 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian model konseptual oleh 3 bagian yang berperan serta dalam pembuatan model ini 
yaitu bagian multimedia, bagian customer care, dan bagian akses. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kesesuaian antara tahapan pada model konseptual dengan keadaan nyata. Hasilnya menunjukkan kesesuaian antara 
tahapan yang ada pada model konseptual dengan keadaan nyata rata–rata yaitu 90%.  
 
Pengujian selanjutnya adalah pengujian proses keseluruhan tahapan SSM dengan tujuan yang ada dari tinjauan teori. 
Pengujian ini dilakukan pada bagian produk dan performansi bisnis. Hal ini dilakukan karena kesesuaian penelitian SSM 
lebih condong pada proses pembelajaran dan tidak menghasilkan produk, sedangkan jika penerapannya dalam aplikasi 
menggunakan data nyata bisa digunakan untuk menilai performansi bisnis yang ada. 
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Tabel 1. Pengujian Tahapan SSM 

 
Hasil pengujian menunjukkan kesesuaian antara tahapan yang ada pada SSM dengan tujuan yang ada. Komentar dari 
bagian produk dan performansi bisnis yaitu proses SSM bisa dijadikan acuan sebagai pendekatan dalam berbagai 
penelitian dengan masalah yang tidak terstruktur. Selain sebagai acuan dari proses pembelajaran, SSM juga mampu 
menghasilkan model konseptual yang dipergunakan untuk mengetahui kerangka berfikir saran perbaikan. 
 
3.2 Pengujian Tools  
Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ketepatan usulan perbaikan yang dijalankan dengan 2 proses, yaitu pengujian 
proses SPK menggunakan software dan pengujian software SPK terhadap pengguna. 
 
3.2.1 Pengujian Proses SPK Menggunakan Software 
Untuk mendapatkan nilai kepuasan pelanggan dan excellent service Datel pengujian proses SPK dijalankan dengan 3 
tahapan. Pengujian fuzzy preference relation digunakan untuk mendapatkan nilai dari certainty factor tiap kriteria, 
pengujian Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk 
pengujian excellent servis Datel dilakukan berdasarkan atas pengelompokan kelas pelanggan. 
 
3.2.1.1 Pengujian Fuzzy Preference Relation 
Pengujian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian algoritma fuzzy preference relation dalam simulasi 
penerapannya dari input data manager. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: 
1. Nilai inputan manager untuk penilaian tingkat kepentingan kriteria terurut turun 

 
Tabel 2. Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Terurut Turun 

 
 
Hasil pengujiannya adalah:  
 

 
                                                                                 VPR      PQ      PF        R         W       RRP      SE        CA 

Gambar 3. Hasil Pengujian Untuk Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Terurut Turun 
 

2. Nilai inputan manager untuk penilaian tingkat kepentingan kriteria terurut naik 
 

Tabel 3. Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Terurut Naik 
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Hasil pengujiannya adalah 
 

                                                   VPR       PQ           PF          R           W         RRP         SE          CA 
Gambar 4. Hasil Pengujian Untuk Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Terurut Naik 

 
3. Nilai inputan manager untuk penilaian tingkat kepentingan kriteria acak 

Tabel 4. Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Acak 

 
 
Hasil pengujiannya adalah  
 

 
                                                                            VPR        PQ          PF          R            W          RRP       SE          CA 

Gambar 3.4 Hasil Pengujian Untuk Nilai Inputan Manager Untuk Penilaian Kriteria Acak 
Keterangan:  
• Nilai 1 pada inputan tingkat kepentingan kriteria merupakan nilai tertinggi sedangkan untuk nilai 8 adalah nilai 

terendah. 
• Istilah VPR untuk Value to Price Relationship, PQ untuk Product Quality, PF untuk Product Features, R untuk 

Reliability, W untuk Warranty, RRP untuk  Response to and Remedy of Problem, SE untuk Sales Experience, CA 
untuk Convenience of Acquisition 

Dari ketiga hasil pengujian fuzzy preference relation dengan data sampling yang berbeda, menunjukkan hasil bahwa 
algoritma tersebut bisa digunakan untuk menentukan nilai certainty factor (CF) untuk masing–masing kriteria yang 
dinilai dari segi kepentingan menurut manager yang berbeda.  

 
3.2.1.2 Pengujian Simple Additive Weighting (SAW) 
Hasil dari pengujian ini yaitu nilai kepuasan masing-masing pelanggan. Berdasarkan implementasi kuesioner dan bobot 
nilai inputan manager untuk penilaian tingkat kepentingan kriteria acak. Nilai hasil ini akan digunakan untuk menentukan 
kelas pelanggan serta tingkat servis Datel. 

 
3.2.1.3 Pengujian Excellent Service Datel 
Pada pengujian ini data kelas pelanggan yang ada akan merepresentasikan tingkat excellent service datel. Adapun hasil 
pengujiannya didapatkan nilai: 

Datel quality  Gold  with average  2.803 
Artinya tingkat layanan Datel X pada periode Y adalah Gold (sesuai yang diharapkan) dengan rata–rata nilai pelanggan 
2.803. Nilai rata–rata tersebut didapat dari hasil nilai pelanggan sesuai dengan hasil implementasi kuesioner dan bobot 
nilai inputan manager untuk penilaian tingkat kepentingan kriteria acak. 
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3.2.2 Pengujian Software SPK terhadap Pengguna 
Pengujian terhadap user bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pendukung pengambil keputusan ini telah sesuai 
dengan harapan user. Pengujian dilakukan langsung oleh Manager Customer Care, staff pelaksana Customer Care dan 
dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa user menyatakan sistem mudah untuk digunakan, 67% user membutuhkan 
dan merasa terbantu, dan 67% user merasa puas dengan sistem tersebut. 
 
4. Kesimpulan dan Saran 
Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: 
1. Soft System Methodology (SSM) bisa digunakan untuk mendefinisikan masalah yang tidak terstruktur dari service 

Speedy. Dari masalah yang tidak terstruktur itu dapat dibuat sebuah model konseptual yang bisa diimplementasikan 
dengan SPK untuk membantu dalam pengelompokan pelanggan berdasarkan kelasnya.  

2. SPK yang memproses Fuzzy Preference Relation dapat menentukan nilai Certainty Factor kriteria sesuai dengan 
inputan tingkat kepentingan dari manager. Hasil CF dan inputan dari pelanggan yang diolah dengan menggunakan 
metoda SAW dapat menentukan nilai kepuasan pelanggan. Dari kedua algoritma di atas kelas pelanggan dapat 
dipetakan sehingga mampu untuk mengetahui nilai excellent service datel. 

Sedangkan beberapa hal yang menjadi saran yakni: 
1. Soft System Methodology bisa digunakan untuk membuat saran perbaikan baru berdasarkan CATWOE yang berbeda. 
2. SPK kepuasan pelanggan bisa dikembangkan lagi menggunakan metoda lain misal Genetika Algoritma untuk 

menentukan bilangan fuzzy dan Certainty Factor serta AHP untuk menentukan nilai kepuasan pelanggan. 
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