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ABSTRACT 
Suppliers are an important part for a company. Choosing the right supplier is a difficult task for the decision makers in a 
company, especially when there are many suppliers having the same quality. In order to solve that problem, an 
application has been developed to help choosing suppliers. This application uses fuzzy preference relation method for the 
calculation process. Inputs of this application are obtained form supplier election questionnaires provided by managers 
and directors. A rank of candidate suppliers is shown in the final result/output. With this application, it is easy to 
determine which supplier to be chosen and it doesn’t take to much time. Besides, it also saves the criteria for each type of 
material. 
Keyword: Fuzzy Preference Relation, Decision Support System 
 
1. Pendahuluan 
Dalam banyak organisasi, banyak variasi dari keputusan yang dibuat setiap harinya baik oleh manager menengah, top 
manager, dan marketing analysts. Mengambil keputusan adalah salah satu dari kegiatan manusia yang paling dasar 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut manusia seringkali dihadapkan pada banyak 
variasi alternatif yang dapat dipilih, sehingga untuk sebuah topik permasalahan yang sama beberapa orang pengambil 
keputusan dapat mengambil keputusan yang berbeda. Dalam dunia bisnis, proses pengambilan keputusan menjadi 
menjadi salah satu kunci yang mendasar dan penting seperti dalam inventory control, investasi, pengembangan produk 
baru, dan lain-lain hingga sampai pada pemilihan supplier untuk menyuplai bahan baku. Keputusan yang diambil 
sekarang akan berpengaruh terhadap jatuh bangunnya sebuah perusahaan di kemudian hari. 
 
Pada penelitian ini dicoba untuk memanfaatkan metode Fuzzy Preference Relation guna mengakomodasi proses 
pengambilan keputusan pemilihan supplier barang, dimana dalam pemilihannya ada beberapa kriteria yang akan 
dijadikan bahan pertimbangan. Bila proses ini dilakukan secara manual, akan memakan waktu lama untuk 
pembahasannya, mengingat, setiap pengambil keputusan pasti memiliki peringkat yang berbeda untuk tingkat 
kepentingan pemakaian sebuah kriteria dalam proses pengambilan keputusannya, misal: pengambil keputusan 1 
menganggap kriteria A lebih penting dibanding kriteria B, sementara pengambil keputusan 2 menganggap sebaliknya. 
Kesulitan lain yang dihadapi penentuan supplier mana yang paling cocok untuk kriteria tertentu, masing – masing 
pengambil keputusan dapat pula memiliki pendapat yang berbeda. Karena itu, biasanya pengambilan keputusan 
dilakukan dengan cara voting supplier, sehingga yang mendapat suara terbanyak yang menang. Cara ini sangat subyektif 
dan berorientasi pada supplier-nya bukan berdasarkan pada barang yang dibutuhkan. 
 
2. Teori Penunjang 
2.1 Decision Support System (DSS) 
Pertama kali DSS didefinisikan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan 
managerial dalam pengambilan keputusan semistructured. DSS dimaksudkan sebagai tambahan untuk memperluas 
kemampuan para pemimpin tetapi bukan untuk menggantikan keputusan mereka. Tujuan utama yang menjadi pusat dari 
DSS adalah untuk mendukung dan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Dalam pengembangan definisi dari DSS 
baru-baru ini fokusnya lebih kepada input daripada outputnya. Alasan dari adanya perubahan ini adalah karena adanya 
kesulitan untuk menentukan ukuran/batasan dari output dari DSS. Aplikasi DSS biasanya dibangun untuk mendukung 
solusi dari permasalahan yang pasti atau untuk mengevaluasi sebuah kesempatan[5].   
 
2.2 Pengambilan Keputusan 
Membuat keputusan adalah salah satu kegiatan yang paling dasar dari manusia. Dalam kehidupan sehari-hari setiap 
manusia selalu dihadapkan dengan banyak variasi alternatif aksi dalam mengatasi permasalahannya, dan di dalam suatu 
instansi atau perusahaan kita harus menentukan aksi mana yang tepat untuk kita ambil dari aksi-aksi yang tersedia[6]. 
 
Di dalam mengambil keputusan, diperlukan adanya suatu proyeksi dari outcomes (hasil) untuk setiap tindakan. Selain itu 
juga, suatu perbandingan atas outcomes tersebut untuk menentukan strategi yang terbaik. Di luar dari kemampuan 
pengambil keputusan untuk memprediksi outcomes dari setiap alternatif tindakan, pengambilan keputusan dapat 
dibedakan atas[6]: 
• Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 
• Pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. 
• Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-002 

 

 8

Sedangkan menurut jumlahnya pengambil keputusan dapat dibedakan menjadi: pengambilan keputusan individu 
(individual decision making) dan pengambilan keputusan berkelompok (group decision making)[6]. Keputusan yang 
paling utama adalah keputusan yang dibuat oleh kelompok yang dapat meliputi orang-orang dari departemen atau 
organisasi yang berbeda. Banyak format penyajian yang berbeda yang dapat digunakan untuk menyatakan pilihan[2,3], 
yaitu: 
• Alternative Preference Relation 
• Utility Function 
• Fuzzy Preference Relations 
• Multiplicative Preference Relations 
 
2.3 Pengambilan Keputusan Multiperson (Multiperson Decision Making) 
Pengambilan keputusan multiperson digambarkan dalam situasi dimana terdapat dua atau lebih individu dan beberapa 
alternatif  pilihan. Setiap individu mempunyai karakteristik sesuai dengan persepsi, sikap, motivasi, dan kepribadian yang 
dimiliki masing-masing expert yang pada akhirnya dapat mempengaruhi struktur pilihannya[2,4]. 
 
2.3.1 Preference Ordering 
Dari alternatif pilihan yang diberikan, dalam struktur ini seorang pemberi keputusan 

ke , memberikan pilihannya terhadap 
X  sebagai salah satu preference ordering, ( ) ( ){ }nOOO kkk ,...,1= . Untuk setiap kO , posisi/nilai yang lebih rendah dari suatu 
alternatif dalam suatu preference ordering mengimplikasikan alternatif yang lebih baik menurut pemberi keputusan dan 
sebaliknya[3, 4]. 
 
2.4 Fuzzy Preference Relations 
Preference relation adalah penyajian informasi yang umum digunakan dalam permasalahan pengambilan keputusan. 
Oleh karena itu, preference relation merupakan suatu alat yang bermanfaat pada model proses pengambilan keputusan, 
terutama ketika akan mengumpulkan pilihan seorang expert ke dalam pilihan kelompok [4]. Suatu fuzzy preference 
relations P pada satu himpunan alternatif X adalah suatu himpunan fuzzy dengan XXP ×⊂ dan dengan suatu fungsi 
keanggotaan [3, 4]: 
 [ ]1,0: →× XXpµ  (1)                               
Jika cardinalitas X kecil, maka pilihan relasi yang mungkin adalah dengan diwakili oleh matriks nn×  dan ( )ijpP =  

menjadi ( ) { }njixxP jipij ,...,2,1,, ∈∀= µ . Lambang ijp diasumsikan sebagai derajat tingkat pilihan alternatif ix  terhadap jx  

dan 21=ijp menandai adanya sikap acuh tak acuh antara ix dengan ( )jij xxx ~ , sedangkan 1=ijp    menunjukkan 

bahwa ix sepakat dipilih oleh      , dan 21>ijp menunjukkan bahwa ix lebih disukai terhadap ( )jij xxx f . 
 
2.4.1 Transformasi Data 
Fungsi transformasi berfungsi untuk menghubungkan preference ordering dengan relasi pilihan fuzzy dan mendapatkan 
relasi pilihan fuzzy setiap pemberi keputusan dari preference ordering yang telah ada. Fungsi  transformasi dari 
preference ordering ke relasi pilihan fuzzy dapat dinyatakan dalam proposisi sebagai berikut[4]: 

 
Proposisi 1. Jika diberikan suatu himpunan alternatif, { }nxxxX ,...,, 21=  dan i

kλ  adalah presentasi suatu evaluasi yang 

diasosiasikan terhadap ix , yang mengindikasikan performansi dari alternatif tersebut berdasarkan penilaian pemberi 

keputusan ke , maka intensitas dari pilihan alternatif ix  terhadap jx  untuk ke , adalah k
ijP , yang diberikan dengan fungsi 

transformasi sebagai berikut : 
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dimana ψ  adalah fungsi: 
1. ( ) Rzzz ∈∀= ,21,ψ  
2. ψ  adalah fungsi non decreasing (tidak turun) pada argumen pertama dan non increasing (tidak naik) pada argumen 

kedua. 
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2.4.2 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[4]: 

jx
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a. Fase Agregasi 
Tahap ini mendefinisikan suatu kolektif relasi pilihan [ ]c

ij
c PP =  diperoleh dari pengumpulan semua relasi pilihan fuzzy 

dari setiap individu { }mPPP ,...,, 21   dan mengindikasikan pilihan global antara semua pasangan terurut dari alternatif  
yang ada menurut mayoritas dari opini pemberi keputusan. Pengumpulan ini dilakukan menggunakan, operator OWA 

Qφ , sebagai berikut: 

 ( ) ∑
=

==
m

k

k
ijk

m
ijijQ

c
ij bwPPP

1

1 ,...,φ  (4) 

Q adalah suatu pengukur linguistik fuzzy yang digunakan untuk menghitung pembobotan vektor dari 
Qφ , [ ]mwwW ,...,1= , 

dimana [ ]1,0∈kw  dan ( ) ( )( ) mkmkQmkQww kkk ,...,1,1,1 =−−==∑  dan  ijb adalah nilai terbesar ke-i dalam koleksi 

( )m
ijij PP ,...,1 .  

 
b. Fase Eksploitasi  
Tahap ini mentransformasikan nilai global tentang 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. 
− Quantifier Guided Dominance Degree: QGDD, digunakan untuk mengukur dominasi alternatif ix  terhadap 

alternatif lain dalam pengertian fuzzy majority, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
  ( )njPQGDD c

ijQi ,...1, == φ  (5) 

− Quantifier Guided Non Dominance Degree (QGNDD), yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
 ( )njPQGNDD s

jiQi ,...,1,1 =−= φ  (6) 

dimana [ ]0,max c
ij

c
ji

s
ji PPP −=  yang merepresentasikan derajat dimana ix  dengan keras didominasi oleh jx . Akhirnya 

solusi solX  diperoleh dengan menggunakan derajat pilihan ini dengan memilih alternatif yang mempunyai nilai derajat 
pilihan yang paling tinggi. 
 
2.5 Ordered Weighted Averaging (OWA) Operator 
Suatu operator OWA yang berdimensi n adalah fungsi [ ] [ ]1,01,0: →nφ  yang berhubungan dengan suatu himpunan bobot. 

{ }maa ,...,1  merupakan suatu daftar nilai untuk pengumpulan (aggregate), maka operator OWA φ  didefinisikan sebagai 
berikut[1, 8]: 

 ( ) ∑
=

==
m

i
ii

T
m bwBWaa

1
1 ,,...,φ  (7) 

dimana [ ]mwwW ,...,1=  adalah vektor bobot, [ ]1,0∈iw , ;1
1
∑
=

=
m

i
iw  dan B adalah vektor nilai terurut. Setiap elemen Bbi ∈  

adalah nilai terbesar ke-i dalam koleksi maa ,...,1 . 
 
Pada area pengukuran yang memandu pengumpulan, untuk menghitung bobot untuk proses aggregation (operator OWA 
sebagai alatnya) adalah dengan menggunakan pengukur linguistik yang merepresentasikan konsep dari fuzzy majority. 
Cara untuk menghitung bobot dari operator OWA aggregation dengan menggunakan pengukur fuzzy Q, yang merupakan 
suatu pengukur proportional non-decreasing dirumuskan sebagai berikut[1, 8]: 
 
 ni

n
iQ

n
iQwi ,...,1,1

=





 −

−





=  (8) 

Suatu pengukur fuzzy Q yang digunakan untuk menghitung bobot dari operator OWA φ  disimbolkan Qφ . 
 
3. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan riset ini adalah sebagai berikut: 
1)  Studi literatur tentang: Decision Support System, Teknik pengambilan keputusan multi-person dan Fuzzy Preference 

Relation. 
2) Survey ke perusahaan untuk lebih mendalami permasalahan yang dihadapi. 
3) Desain dan pembuatan software 
4) Pengujian aplikasi: Pengujian oleh peneliti dan pengujian oleh calon pemakai. 
5) Penulisan laporan akhir, pada tahap ini dilakukan penulisan dokumentasi terhadap disain, implementasi program dan 

hasil-hasil pengujian. Selain itu dilakukan pula menulisan makalah seminar.  
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4. Desain Software 
Data Flow Diagram Level 0 dari software yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
 

Gambar 1. Data Flow Diagram Level 0 dari Software 
 
Penjelasan dari tiga sub-sistem dalam software yang dibuat adalah sebagai berikut: 
− Master Data, dilakukan oleh bagian administrasi dengan tujuan untuk memudahkan para pengambil keputusan. 

Data master yang diinputkan meliputi master supplier, master barang lengkap dengan kriteria-kriteria yang 
digunakan untuk memilih supplier melalui kuisioner, dan terakhir data dari para pengambil keputusan. 

− Penyebaran dan Pengisian Kuisioner. Pada tahap ini para pengambil keputusan menentukan urutan kriteria 
berdasarkan tingkat kepentingan sebuah kriteria terhadap barang yang akan dibeli. Penentuan urutan kepentingan 
kriteria ini dapat berbeda – beda antar satu dan lain pengambil keputusan (preference ordering). Selanjutnya, masih 
menggunakan metode preference ordering, pengambil keputusan juga menentukan urutan supplier yang dia inginkan 
(prefered) pada tiap – tiap kriteria yang ada.  

− Perhitungan Hasil Survey. Input dari sub-sistem ini adalah data preference ordering dari kriteria – kriteria barang 
yang diproses dan data preference ordering dari tiap supplier untuk tiap kriteria dari barang yang diproses, dari 
masing – masing pengambil keputusan. Dua macam data ini diproses menggunakan Fuzzy Preference Relations 
menjadi daftar ‘Alternatif Rangking Supplier’ terhadap barang yang diproses. Diharapkan Alternatif Rangking 
Supplier ini dapat membantu pimpinan perusahaan untuk menentukan supplier mana yang akan dipilih. Proses lebih 
detail adalah sebagai berikut: Pertama – tama data preference ordering dirubah menjadi matriks relasi fuzzy 
menggunakan persamaan 3. Selanjutnya proses penarikan kesimpulan dilakukan terhadap matriks relasi fuzzy 
tersebut dalam dua fase. Pertama, Fase Agregasi untuk mendapatkan nilai kolektif dari semua pengambil keputusan 
dan selanjutnya Fase Eksploitasi untuk mendapatkan nilai rangking global dari tiap supplier. 

 
Pada Gambar 2 dan 3 dapat dilihat antar muka dari software yang dibuat. 
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Gambar 2. Contoh Antar Muka Untuk Pengisian Kuisioner Barang ‘Inner’ Criteria ‘Serat’  

Oleh Salah Seorang Pengambil Keputusan. 
 

 
Gambar 3. Contoh Antar Muka Alternatif Rangking Supplier Untuk Barang ‘Inner’ 

Setelah Diproses Menggunakan Fuzzy Preference Relations 
 
5. Pengujian 
Pengujian software pembantu pengambilan keputusan ini dilakukan dengan bantuan 8 orang calon pemakai dari sebuah 
perusahaan pembuat korek api di Surabaya. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil Pengujian oleh Calon Pemakai 
Pertanyaan No. Nama Jabatan 1 2 3 4 

1. Robert Isa Factory Manager 5 5 5 5 
2. Loeminto Isa Direktur 4 4 4 5 
3. Yohanes Pembelian 4 5 4 4 
4. Wakit Kepala Produksi 5 5 5 5 
5. Roeslan Quality Control 5 4 5 5 
6. Rusyanto R&D 5 5 4 5 
7. Koes Yunianto Kepala Gudang 5 3 5 4 
8. Okky Administrasi 5 4 4 4 
 Prosentase Nilai Rata-Rata 95% 87% 90% 92% 
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Keterangan Skala Penilaian 
Nilai 5 : Sangat Baik 
Nilai 4 : Baik 
Nilai 3 : Cukup 
Nilai 2 : Kurang 
Nilai 1 : Sangat kurang 

Keterangan kriteria: 
Pertanyaan 1 : Ketepatan informasi yang dihasilkan 
Pertanyaan 2 : Desain Interface 
Pertanyaan 3 : Kemudahan penggunaan program 
Pertanyaan 4 : Nilai tambah dari proses yang dihasilkan   
                        untuk kebutuhan Perusahaan. 

 
6. Kesimpulan 
Dari hasil analisis, perancangan, implementasi dan pengujian software, dapat diambil kesimpulan, yaitu: 
− Software dapat menyimpan setiap data kriteria dan calon supplier serta mengolah menjadi suatu kuesioner yang 

dapat mempermudah dalam melakukan pemilihan supplier 
− Ranking dari calon supplier sehingga dapat diketahui dengan pasti bobot dari setiap calon supplier berdasarkan 

pendapat (preference) pengambil keputusan. 
− Berdasarkan pada hasil pengujian oleh calon pemakai, dapat diketahui bahwa software telah dapat memenuhi 

kebutuhan dari calon pemakai tersebut. 
 
7. Limitasi Penelitian 
Penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan pembuat korek api di Surabaya guna pembantu 
pengambilan keputusan pemilihan supplier bahan baku. Sehingga, software ini belum tentu sesuai bila digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan di perusahaan lain atau pengambilan keputusan lain. 
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