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ABSTRAK 

Vicky Hardian Kusuma Candra, 2015. Implementasi Metode AHP – Fuzzy 

TOPSIS Untuk Rekomendasi Penentuan Tingkat Kualitas Produktivitas 

Ayam Ras Petelur. Skripsi Program Studi Informatika/ Ilmu Komputer, 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pembimbing : Imam 

Cholissodin, S.Si.,M.Kom dan Nurul Hidayat, S.Pd.,MSc.  

Ayam ras petelur (Lying Hens) merupakan salah satu komoditas usaha 

peternakan di Indonesia yang sangat menguntungkan dikarenakan telur 

merupakan sumber protein hewani yang banyak di manfaatkan masyarakat. 

Selama ini para peternak menentukan kualitas ayam petelurnya hanya berdasarkan 

pada keadaan fisik ayam dan juga jumlah telur yang dihasilkannya, sehingga hasil 

pengelompokannya menjadi kurang tepat. Oleh karena itu harus ada kriteria – 

kriteria tambahan yang dijadikan acuan untuk menentukan tingkat kualitas 

produktivitas ayam petelur agar hasilnya lebih tepat. Untuk penelitian ini penulis 

akan menggunakan 6 kriteria yaitu fisik, pakan, vaksin, kenyamanan kandang, 

usia dan jumlah telur yang dihasilkan. Tetapi dengan bertambahnya kriteria pada 

tiap alternatif, maka data yang diolah akan menjadi lebih kompleks, sehingga 

diperlukan metode yang tepat untuk mengolah data tersebut dengan tingkat 

akurasi yang tinggi. Metode AHP - Fuzzy TOPSIS merupakan penggabungan dari 

metode AHP dan metode Fuzzy TOPSIS. Metode AHP digunakan untuk 

memperoleh nilai bobot dari masing-masing kriteria. Sedangkan untuk metode 

Fuzzy TOPSIS digunakan untuk memperoleh nilai preferensi dari setiap alternatif. 

Berdasarkan hasil pengujian, tinggi rendahnya akurasi sangat dipengaruhi oleh 

perubahan terhadap bobot kriteria dan nilai preferensi. Hasil Pengujian Akurasi 

menggunakan bobot kriteria yang  berasal dari peternak mampu menghasilkan 

akurasi sebesar 94%, sedangkan ketika  menggunakan bobot kriteria dari hasil 

perngujian terbaik hasil akurasi meningkat menjadi 97%. 

 

Kata Kunci : Ayam Ras Petelur, AHP, Fuzzy TOPSIS, Akurasi, Preferensi 
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ABSTRACT 

Laying chicken (Lying Hens) is one farm commodity in Indonesia, which is 

very profitable because eggs are a source of animal protein that many people 

utilized. Currently breeders determine the quality of laying hens was only based 

on the physical state of the chicken and also the number of eggs produced, so that 

the classification becomes less precise. Therefore there should be an additional 

criteria which is used as a reference for determining the quality level of 

productivity of laying hens so that the results are more precise. For this research 

the authors will use six criteria: physical, feed, vaccines, comfort cage, age and 

number of eggs. But with increasing criteria of each alternative, the processed 

data will become more complex, requiring the appropriate method to process the 

data with a high degree of accuracy. AHP - Fuzzy TOPSIS is the combination of 

AHP and Fuzzy TOPSIS method.  AHP method is used to derive the weights of 

each criteria, As for the Fuzzy TOPSIS method used to obtain the value of the 

preferences of each alternative. Based on test results, the level of accuracy is 

greatly affected by the changes to the weighting of criteria and value preferences. 

Accuracy Testing results using the weight criteria derived from the breeder is able 

to produce an accuracy of 94%, whereas when using the weighting criteria of best 

test results accuracy is increased to 97%. 

 

Keywords: Laying Hens, AHP, Fuzzy TOPSIS, Accuracy, Preferences 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ayam ras petelur (Lying Hens) merupakan salah satu komoditas usaha 

peternakan di Indonesia yang sangat menguntungkan. Hal ini dikarenakan telur 

merupakan sumber protein hewani yang banyak di manfaatkan masyarakat karena 

harga yang terjangkau dan pemanfaatannya tiap tahun selalu meningkat sesuai 

dengan laju jumlah penduduk [ABI-2002]. Selama ini para peternak menentukan 

kualitas ayam petelurnya hanya berdasarkan pada keadaan fisik ayam dan juga 

jumlah telur yang dihasilkannya. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan 

pengelompokan yang kurang tepat karena produktivitas ayam petelur tidak hanya 

ditentukan oleh keadaan fisik dan jumlah telur yang dihasilkan. Sehingga ada 

kalanya ayam yang masih bisa produktif masuk ke kelompok tidak produktif dan 

ayam yang tidak produktif masuk ke kelompok produktif.  

Jika ayam yang seharusnya produktif masuk ke kategori tidak produktif 

maka akan menyebabkan jumlah produksi telur menjadi menurun/tidak mencapai 

target. Hal ini dikarenakan ayam yang masih dalam kondisi produktif rendah 

tersebut masih bisa menghasilkan telur. Selain itu biaya yang dikeluarkan juga 

lebih murah dan efisien jika dibandingkan dengan melakukan pembibitan ayam 

dari awal untuk mendapatkan pengganti ayam tersebut. Namun jika ayam yang 

seharusnya tidak produktif masuk ke kelompok produktif maka akan 

menyebabkan kualitas telur menjadi menurun, seperti ukuran telur yang lebih 

kecil dan mudah busuk.  Maka secara mikro akan berdampak pada kualitas telur 

dan pendapatan peternak karena biaya operasional yang kurang efisien. 

Sedangkan secara makro akan berakibat terjadinya inflasi perekonomian karena 

telur merupakan salah satu dari Sembilan bahan pokok yang sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat Indonesia [LIP-2014].  

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh urip santoso, 

pemberian ekstrak daun katuk dapat meningkatkan produktivitas pada ayam arab. 

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya warna kuning telur dengan nilai kontrol 

awal sebesar 4,38 menjadi 4,75 setelah diberi  4,5 g ekstrak daun katuk [SAN-

2011]. Hasil persilangan genetik (strein) juga turut mempengaruhi produktivitas 
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ayam. Hal ini telah dibuktikan oleh Desia Kaharudin bahwa burung puyuh yang 

telah mengalami rekayasa genetik mampu bertelur lebih banyak (407 butir/ekor) 

daripada puyuh dengan genetik murni (315 butir/ekor) [KAH-2011]. Z. 

Witkowska juga meneliti bahwa pemberian kedelai pada ransum ayam petelur 

turut andil dalam peningkatan produktivitas [ZWI-2014]. Hal ini membuktikan 

bahwa ada kriteria - kriteria lain yang mempengaruhi penentuan tingkat kualitas 

produktivitas ayam petelur.   

Oleh karena itu harus ada kriteria – kriteria tambahan yang dijadikan 

acuan untuk menentukan tingkat kualitas produktivitas ayam petelur agar hasilnya 

lebih tepat. Untuk penelitian ini penulis akan menggunakan 6 kriteria yaitu fisik, 

pakan, vaksin, kenyamanan kandang, usia dan jumlah telur yang dihasilkan [ISK-

2009]. Tetapi dengan bertambahnya kriteria pada tiap alternatif, maka data yang 

diolah akan menjadi lebih kompleks. Sehingga diperlukan metode yang tepat 

untuk mengolah data tersebut dan menghasilkan suatu sistem pendukung 

keputusan yang mampu memberikan rekomendasi kepada peternak sebagai 

langkah untuk menentukan tingkat produktivitas ayam petelurnya  dengan tingkat 

akurasi yang tinggi. 

Adapun metode yang akan digunakan penulis adalah metode AHP - Fuzzy 

TOPSIS. AHP dipilih karena merupakan metode klasik yang cukup baik jika 

diterapkan dalam suatu sistem pendukung keputusan dan sudah teruji dalam 

memecahkan berbagai masalah/ problem pengambilan keputusan [SRD-2013]. 

AHP dapat membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu 

model yang mudah dipahami dan juga fleksibel. Akan tetapi AHP mempunyai 

kelemahan karena hanya menghasilkan perangkingan yang sangat bergantung 

pada inputan utamanya, yang mana input utama  ini merupakan peresepsi seorang 

pakar sehingga tingkat subyektifitasnya cukup tinggi. Sedangkan dalam 

permasalahan ini dibutuhkan suatu metode yang dapat memberikan nilai 

preferensi pada setiap alternatifnya secara obyektif. Sehingga metode Fuzzy 

TOPSIS juga dipilih oleh penulis untuk melengkapi kelemahan AHP. Karena 

metode Fuzzy TOPSIS mampu meberikan nilai preferensi pada masing – masing 

alternatifnya dengan lebih obyektif berdasarkan fungsi keanggotaan fuzzy [BAO-

2014].  
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Metode AHP - Fuzzy TOPSIS merupakan penggabungan dari metode 

AHP dan metode Fuzzy TOPSIS. Metode AHP digunakan untuk memperoleh 

nilai bobot dari masing-masing kriteria. Sedangkan untuk metode Fuzzy TOPSIS 

digunakan untuk memperoleh nilai preferensi dari setiap alternatif [RAH-2013]. 

Metode AHP - Fuzzy TOPSIS sudah diterapkan pada sistem pendukung keputusan 

untuk proyek pengembangan ladang minyak di Iran. Untuk kriteria yang 

digunakan yang digunakan berjumlah 6 buah kriteria yaitu : Size, Reasonableness 

of cost estimates, Scope, Duration, Technology dan Location. Diterapkan pada 

lima buah alternatif yang menghasilkan hasil akhir berupa perangkingan sekaligus 

nilai preferensi dari setiap alternatif [AMI-2010]. Adapun akurasi dari metode 

AHP – TOPSIS telah mencapai 75% yang diterapkan untuk merekomendasikan 

pelaksana proyek pelatihan. Sehingga dapat diasumsikan jika menambahkan 

logika fuzzy pada metode TOPSIS maka akan meningkatkan tingkat akurasinya 

dikarenakan proses penilaiannya menjadi lebih detail [PAK-2013].  

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka skripsi ini diberi judul 

“Implementasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS Untuk Rekomendasi 

Penentuan Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Ras Petelur”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada bagian latar belakang, 

maka rumusan masalah dikhususkan pada:  

1. Bagaimana penerapan metode AHP – Fuzzy TOPSIS pada penentuan tingkat 

kualitas poduktivitas ayam petelur. 

2. Berapa tingkat akurasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS dalam penentuan 

kualitas ayam  petelur. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem hanya menentukan kualitas ayam petelur menjadi dua kelompok yaitu 

produktif dan tidak produktif. 

2. Data yang digunakan pada sistem merupakan dataset yang diambil dari 

pendataan manual atau pengamatan di peternakan Budi Farm Bokor Tumpang 
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sebanyak 100 data ayam petelur strein Hisex Brown pada 23 September 

2014. 

3. Tidak memperhatikan kualitas telur yang dihasilkan. 

4. Kriteria yang digunakan berjumlah 6 buah yaitu fisik, pakan, vaksin, 

kenyamanan kandang, usia dan jumlah telur yang dihasilkan.  

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari dibuatnya tugas akhir ini adalah: 

1. Menerapkan metode AHP - Fuzzy TOPSIS pada penentuan tingkat kualitas 

produktivitas ayam petelur. 

2. Menguji tingkat akurasi metode AHP - Fuzzy TOPSIS dalam penentuan 

tingkat kualitas produktivitas ayam petelur. 

1.5 Manfaat 

Sistem dapat memberikan rekomendasi kepada peternak ayam dalam 

penentuan tingkat kualitas produktivitas ayam petelur sehingga dapat menghemat 

biaya operasional yang dikeluarkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ditunjukkan untuk memberikan gambaran dan 

uraian dari penulisan skripsi ini secara garis besar yang meliputi beberapa bab, 

disusun sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori yang mendukung pokok pembahasan 

dari analisis dan perancangan aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Petelur 

Menggunakan Metode AHP – Fuzzy TOPSIS. Meliputi ayam 

petelur, sistem pendukung keputusan, metode AHP – Fuzzy 
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TOPSIS  dan teori teori terkait lainnya yang berasal dari 

penelitian terdahulu sebagian acuan. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai langkah – langkah penentuan 

pengelompokan tingkat kualitas produktivitas ayam. Mulai dari 

tahap pencarian bobot preferensi menggunakan metode AHP 

yang kemudian hasilnya akan dimasukkan kedalam metode 

Fuzzy  TOPSIS.. 

BAB IV  : PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas perancangan aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Petelur 

Menggunakan Metode AHP – Fuzzy TOPSIS yang disertai juga 

dengan manualisasi 

BAB V  : IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dilakukan implementasi dari aplikasi yang 

sudah dibuat. 

BAB VI  : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan dilakukan pengujian dan analisis terhadap  

implementasi yang telah dibuat.   

BAB VI  : PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan di dasarkan 

atas pengujian dan analisis yang dilakukan dalam proses 

penelitian.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

  

Metode AHP – Fuzzy TOPSIS merupakan metode yang merupakan 

penggabungan dari metode AHP dan Fuzzy TOPSIS. Metode ini pernah 

digunakan pada sistem pendukung keputusan untuk pengembangan ladang 

minyak di Iran. Dalam penelitian ini digunakan 6 buah kriteria yaitu Size, 

Reasonableness of cost estimates, Scope, Duration, Technology dan Location 

yang diterapkan pada 5 buah alternatif [AMI - 2010]. Hasil dari penelitian 

tersebut menghasilkan perangkingan ladang minyak dari yang terbaik ke yang 

terburuk. Perangkingan tersebut didapatkan dari nilai preferensi. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode AHP  untuk mencari 

nilai bobot kriteria. Langkah awal yang harus dilakukan dalam mencari bobot 

kriteria adalah membuat matriks perbandingan berpasangan dari skala prioritas 

kriteria. Skala prioritas kriteria ditentukan menggunakan skala Saaty. Kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan normalisasi matriks perbandingan berpasangan dan 

dari normalisasi matriks perbandingan berpasangan inilah didapatkan nilai bobot 

kriteria Sebelum nilai bobot kriteria ini diterapkan pada metode Fuzzy TOPSIS, 

perlu dilakukan uji konsistensi agar bobot kriteria yang didapatkan layak untuk 

diterapkan pada metode Fuzzy TOPSIS. Perhitungan yang dilakukan dalam uji 

konsistensi antara lain : perhitungan nilai eigen maksimum, perhitungan nilai CI 

(Consistency Index) dan perhitungan CR (Consistency Ratio). Nilai bobot kriteria 

dikatakan layak atau konsisten jika menghasilkan nilai CR <= 0,1 [SRD - 2013]. 

Jika telah mendapatkan nilai bobot kriteria yang konsisten maka nilai 

tersebut layak untuk diterapkan pada metode Fuzzy Topsis. Metode Fuzzy 

TOPSIS digunakan untuk mencari nilai preferensi, dimana nilai preferensi ini 

digunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi penentuan kualitas 

produktivitas ayam ras petelur. Metode Fuzzy TOPSIS merupakan pengembangan 

dari metode TOPSIS, yang mana pada metode Fuzzy TOPSIS tidak perlu lagi 

melakukan proses normalisasi alternatif. Sehingga untuk proses normalisasi fuzzy 

terbobot, bobot kriteria dapat langsung dikalikan dengan bobot alternatif yang 

sudah dikonversi dalam bentuk fuzzy. Untuk perhitungan yang dilakukan setelah 
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proses normalisasi fuzzy terbobot antara lain : perhitungan solusi ideal positif dan 

negatif, perhitungan separasi ideal positif dan negatif dan perhitungan mencari 

nilai preferensi [GUO - 2011]. Pada penelitian ini juga akan dilakukan 

perhitungan akurasi. perhitungan akurasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

dekat tingkat kebenaran sistem ketika dibandingkan dengan data sebenarnya di 

lapangan [NUG - 2006]. 

 2.1 Ayam Petelur 

Ayam petelur (Lying Hens) merupakan salah satu komoditas usaha 

peternakan di Indonesia yang sangat menguntungkan. Hal ini dikarenakan telur 

merupakan sumber protein hewani yang banyak di manfaatkan masyarakat karena 

harga yang terjangkau dan pemanfaatannya tiap tahun selalu meningkat sesuai 

dengan laju jumlah penduduk [ABI-2002]. Peternakan ayam petelur sendiri dalam 

kurun waktu setengah abad mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali. 

Hal ini dikarenakan karena didukung oleh 4 subsistem yang cukup kokoh dalam 

industri modern, yaitu industri hulu, industri hulu, industri hilir, subsistem budi 

daya, dan industri pendukungnya.  Pada sisi subsistem budi daya, telah mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan pada tata cara pemeliharaannya karena 

disebabkan oleh perbaikan mutu genetic anak ayam ras petelur yang dilakukan  

secara terus menerus [SIM-1985].  

Peternakan ayam petelur juga mengalami kemajuan pesat dalam hal tata 

pelaksanaannya.  Dengan ditemukannya teknologi manipulasi pakan yang dapat 

merangsang peningkatan jumlah produksi telur tentunya harus diimbangi dengan 

pengetahuan yang cukup dari para peternak. Agar usaha yang mereka jalankan 

menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain  

merangsang peningkatan jumlah produksi telur, manipulasi pakan juga mampu 

menghasilkan telur yang rendah kolestrol dan telur omega 3 [PRI-2000].  

Jika ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan, prospek usaha ayam 

petelur memang sangat menjanjikan.  Pada sisi penawaran prospek pengembangan 

usaha ini masih sangat terbuka. Hal ini dikarenakan kapasitas produksi peternakan 

ayam petelur di Indonesia masih belum mencapai kapasitas produksi yang 

sesungguhnya. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perusahan pembibitan, pakan 
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ternak, dan obat-obatan yang masih berproduksi di bawah kapasitas yang 

diharapkan [ABI-2002].  

Pada sisi permintaan  saat ini, produksi telur ayam ras baru mampu 

memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 65%. Sisanya dipenuhi dari telur ayam 

kampung, itik dan puyuh. Efek dari era globalisasi saat ini  semakin 

memungkinkan  produk telur ayam ras dari Indonesia untuk menembus pasar 

mancanegara. Hal ini dikarenakan produk ayam ras (daging dan telurnya) bersifat 

elastis terhadap perubahan pendapatan per kapita per tahun dari suatu Negara 

[SIM-1985]. 

Indonesia sebenarnya telah berhasil memproduksi telur ayam ras yang 

diharapkan bisa bersaing di dunia internasional. Telur ayam rendah kolestrol dan 

telur ayam yang mengandung omega 3 merupakan hasil dari keberhasilan 

tersebut.  Telur ayam rendah kolesterol ditemukan pada decade 1990-an, tetapi 

karena birokrasi yang berbelit- belit, telur ayam tersebut hanya dijual sebagai telur 

ayam biasa. Setelah Amerika Serikat meluncurkan Eggtacy, yaitu telur ayam 

rendah rendah kolesterol yang diperoleh dari manipulasi pakan, barulah  telur 

ayam rendah kolesterol produksi Indonesia dapat dijual dengan label rendah 

kolesterol. Harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan dengan telur ayam ras 

biasa [ABI-2002]. 

Meskipun potensi usaha di sektor budi daya ayam  petelur sangat 

menggiurkan, sejumlah tantangan bisa menjadi penghambat usaha yang akan 

mengubah potensi keuntungan menjadi kerugian. Beberapa tantangan dan 

hambatan dalam usaha budidaya ayam ras petelur adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen Pemeliharaan Lemah 

Ayam ras  petelur merupakan hasil berbagai perkawinan silang dan 

seleksi yang sangat rumit dan diimbangi dengan upaya perbaikan 

manajemen pemeliharaan secara terus – menerus.  Kesalahan dari segi 

manajemen pemeliharaan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak 

sedikit.  Sebagai contoh, ayam ras petelur lebih mudah terserang penyakit 

, sehingga upaya pencegahan penyakit harus dilakukan secara teratur, baik 

dengan cara  mengontrol kenyamanan kandang,  melakukan vaksinasi 
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terhadap penyakit tertentu, maupun memisahkan ayam yang terserang 

penyakit agar tidak menular terhadap ayam lainnya. 

b. Fluktuasi Harga Produk 

Di Indonesia, harga telur ayam ras sangat fluktuatif. Penyebabnya 

beragam yaitu, faktor keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 

Biasanya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri , harga telur ayam ras 

akan mulai merangkak naik pada minggu kedua di bulan Ramadhan dan 

akan mencapai puncaknya pada saat 2 – 3 hari menjelang lebaran. Namun 

beberapa tahun belakangan ini, perkiraan itu sering meleset, karena 

peternak melakukan spekulasi yang salah. Misalnya 4 – 5 bulan 

menjelang leberan para peternak mulai memelihara ayam ras petelur 

dengan harapan ayam mulai berproduksi saat usia 16 – 20 minggu. 

Karena hamper setiap peternak melakukan hal yang sama terjadi 

kelebihan produk dan menyebabkan penawaran di pasaran  menjadi 

rendah.  

c. Fluktuasi Harga Sarana Produksi 

Sama halnya dengan harga telur ayam ras, harga sarana produksi, seperti 

DOC (Day Old Chicken), pakan ternak, vaksin dan obat-obatan juga 

mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga berdampak pada 

keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar. Terjadinya hal ini 

memungkinkan peternak mengalami keuntungan sekaligus kerugian.  

Keuntungan diperoleh ketika peternak memulai usahanya saat harga 

sarana produksi sedang berada di titik terendah, tetapi peternak dapat 

menjual hasil usahanya saat harga sedang tinggi. 

d. Tidak Kepastian Waktu Jual 

Pada umumnya, peternak skala kecil memasarkan hasil produknya ke 

pasar – pasar tradisional yang ada di sekitar tempat usahanya. Hal ini 

dengan alasan untuk menghenat biaya transportasi.  Jika dalam kondisi 

normal peternak akan mudah memasarkan produknya akan tetapi jika 

dalam kondisi penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka peternak 

akan kesulitan memasarkan produknya.  Jadi disinilah letak tidak adanya 

kepastian waktu jual. Akibatnya peternak akan menjual telur ayam ras 
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dengan harga murah untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan 

juga untuk menghindari telur – telur membusuk karena terlalu lama 

disimpan jika menunggu harga membaik. 

e. Margin Usaha Rendah 

Usaha peternakanayam ras petelur merupakan salah satu usaha yang 

sudah sanagat transparan, sehingga marginkeuntungannya sangat tipis, 

yaitu berkisar 15 – 30 % setiap siklus produksi.  Jika dilihat angka 

prosentase tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga 

bank,  tetapi dengan berbagai resiko yang dihadapi, margin tersebut 

sangatlah kecil.  Sebagai contoh jika ayam ras petelur terserang ND 

(Newcastle Disease), yang bisa menyebabkan kematian sampai 100% 

populasi yang mengakibatkan peternak tidak bisa mendapatkan modalnya 

kembali karena tidak ada yang bisa dijual. 

f. Sarana Produksi Sangat Tergantung Impor 

Lebih dari separuh sarana produksi peternakan, seperti vaksin, obat – 

obatan, makanan suplemen, bahan baku pakan (tepung ikan, jagung, dan 

bungkil kedelai)  merupakan produk impor. Meskipun harganya naik, 

akan tetapi kebutuhan terhadap sarana produksi tersebut semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya produksi. Oleh karena itu sudah 

saatnya Indonesia melakukan upaya – upaya swasembada guna 

mengurangi ketergantungan produk dari impor. 

g. Persaingan Global yang Sangat Ketat 

Pada era globalisasi seperti saat ini akan mempersulit posisi Indonesia, 

jika ketergantungan akan produk impor masih sangat tinggi. Banyak 

produk perunggasan impor  yang akan masuk tanpa bisa dicegah dengan 

pajak impor dan aneka larangan lainnya. Umumnya, produk – produk 

tersebut masuk ke Indonesia dengan harga lebih murah dari produk lokal. 

Sehingga akan berdampak produk lokal menjadi sulit bersaing dan sulit 

dipasarkan karena pangsa pasarnya telah direbut oleh produk – produk 

impor [ABI-2002]. 
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2.1.1  Perbaikan Genetik Ayam Ras  Petelur 

Sejak Gregor Mendel mengemukakan hasil penemuannya tentang materi 

genetik yang diwariskan dari leluhur kepada keturunannya yang disebut dengan 

gen. Hal ini memicu banyak orang untuk berlomba – lomba melakukan berbagai 

macam penelitian dan percobaan dengan ujuan untuk menciptakan individu –

individu baru dengan sifat-sifat yang baru pula. Mendel menggunakan tanaman 

sebagai objek penelitiannya. Peneliti lain menggunakan hewan. Bahkan pada saat 

ini, manusia juga sudah dijadikan objek penelitian [ABI-2002]. 

 Jauh sebelum itu, pada tahun 1760 seorang berkebangsaan Inggris 

bernama Robert Bakewell, telah mulai meletakkan dasar – dasar bagi 

perkembangan ilmu pemuliaan ternak modern. Bahkan, objek percobaan dan 

penelitiannya pun sudah menggunakan hewan ternak, yaitu kuda, domba, dan 

sapi. Percobaan yang dilakukan oleh Bakewell akhirnya dilakukan juga oleh 

orang lain dengan objek hewan ternak yang lain. Contohnya pada saat ini kita bisa 

menemukan berbagai strain ayam ras petelur yang mampu bertelur sebanyak 300 

butir telur per tahunnya [ABI-2002].  

 Ayam ras petelur yang ada pada saat ini merupakan hasil rekayasa 

genetika dari karakter – karakter ayam yang telah ada sebelumnya. Hal ini 

dilakukan supaya dapat menghasilkan telur dengan jumlah yang lebih banyak. 

Salah satu keuntungan yang didapat dengan memelihara ayam ras petelur adalah 

jumlah produksi telurnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam buras. Jika 

ayam buras mampu menghasilkan 40 − 60 butir telur/tahunnya, maka ayam ras 

petelur mampu menghasilkan 200 – 250 butir telur/tahunnya. Bobot dan ukuran 

telur yang dihasilkan oleh ayam ras petelur pun lebih besar jika dibandingkan 

dengan ayam buras [CAH-1996]. 

Pada gambar 2.1 ditampilkan wujud dari telur ayam ras dan telur ayam 

buras. Ayam buras akan menghasilkan telur dengan ukuran lebih kecil jika 

dibandingkan dengan ayam ras. Warna cangkang telur ayam buras berwarna putih 

dan juga tipis sehingga mudah sekali pecah. Sedangkan telur yang dihasilkan oleh 

ayam ras mempunyai cangkang berwarna coklat dan lebih tebal, sehingga telur 

tidak akan mudah pecah dan lebih tahan lama [CAH-1996].  
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Gambar 2.1 Perbandingan Ukuran Telur Ayam Ras dan Ayam Buras 

Sumber : http://konsumenpeduli.net/index.php?topic=90.0 dan 

http://www.rinagu.com/2013/02/tiga-butir-telur-ayam-kampung.html  

 Terdapat dua macam tipe ayam ras petelur, yaitu ayam ras petelur ringan 

dan ayam ras petelur medium. Ayam ras petelur ringan merupakan ayam ras yang 

murni di pelihara untuk menghasilkan telur dan pada masa apkirnya dijual 

dagingnya dengan harga yang sangat murah. Ciri – ciri ayam ras petelur ringan 

adalah mempunyai badan yang ramping, postur tubuhnya kecil dan ukuran telur 

kecil. Ayam jenis ini cocok dipelihara di daerah yang sistem jual beli telurnya 

dalam satuan butir, misalnya di daerah Medan atau Bali [ABI-2002].  Adapun 

contoh penampilan dari ayam petelur ringan dapat dilihat pada gambar 2.2 . 

 

Gambar 2.2 Ayam Ras Petelur Ringan Jenis Hisex White 

Sumber : http://www.airmarket.strana.de/eng.html  

 Ayam ras petelur tipe medium merupakan ayam ras yang dipelihara selain 

untuk dimanfaatkan telurnya juga dimanfaatkan dagingnya.  Ayam tipe ini 

memiliki ukuran tubuh yang cukup besar dan juga ukuran telur yang 

http://konsumenpeduli.net/index.php?topic=90.0
http://www.rinagu.com/2013/02/tiga-butir-telur-ayam-kampung.html
http://www.airmarket.strana.de/eng.html
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dihasilkannya lebih besar jika dibandingkan dengan tipe ringan. Telur yang 

dihasilkan pada umumnya berwarna cokelat. Pada masa apkirnya daging ayam 

petelur tipe ini dijual ke pasaran sebagai sebagai ayam pedaging dan biasanya di 

manfaatkan oleh para penjual soto babon. Harga jual dagingnya lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan ayam petelur tipe ringan [ABI-2002]. Untuk contoh 

penampilan dari ayam petelur  tipe medium dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Ayam Ras Petelur Sedang Jenis Lohmann Brown 

http://www.lohmannlayers.com.au/the-lohmann-brown  

  Ayam Hisex Brown yang ditampilkan pada gambar 2.4 termasuk kedalam 

ayam ras petelur tipe sedang. Hal ini dikarenakan selain menghasilkan telur 

dengan jumlah yang banyak, pada masa apkirnya ayam ini juga dijual sebagai 

ayam pedaging.  Ayam ini pertama kali dikembangkan di Belanda dan di 

Indonesia Ayam jenis ini di produksi oleh PT Ayam Manggis dan PT Charoen 

Pokphand Indonesia.  Para peternak banyak memilih strein ayam jenis ini karena 

memiliki daya tahan yang sangat tinggi dan juga waktu produksi awal yang lebih 

cepat dibandingkan strein ayam yang lain. Jumlah telur yang dihasilkan 

pertahunnya termasuk tinggi yaitu berkisar antara 280 – 320 butir/tahun [RAS-

1989]. 

http://www.lohmannlayers.com.au/the-lohmann-brown
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Gambar 2.4 Ayam Hisex Brown 

http://www.isapoultry.com/en/products/hisex/hisex-brown/  

 Ayam Hisex Brown mulai memproduksi telur pada usia 5 bulan. Pada usia 

tersebut ayam  masih belum mencapai masa puncak dalam memproduksi telur. 

Ayam Hisex Brown akan mulai  mencapai masa puncak produksi ketika berumur 

10 bulan. Pada masa puncak ini ayam mampu bertelur dengan prosentase 

keberhasilan sebesar 91 % [RAS-1989]. Berikut ini merupakan tabel yang 

menerangkan performa dari strein  ayam ras petelur yang ada di Indonesia. Dalam 

tabel 2.1 dijelaskan bahwa rasio kematian dari ayam Hisex Brown hanya berkisar 

0,4% - 3% jika dibandingkan dengan strein ayam yang lain.  

Tabel 2.1 Perbandingan Peforma Strein Ayam Ras Petelur 

Strain Umur 

Awal 

Produksi 

(minggu) 

Umur pada 

Produksi 

50% 

(minggu) 

Puncak 

Produksi 

(%) 

FCR Kematian 

(%) 

Lohmann Brown 

MF 402 

19-20 22 92-93 2,3-2,4 2-6 

Hisex Brown 20-22 22 91-92 2,36 0,4-3 

Bovans White 20-22 21-22 93-94 2,2 5-6 

Hubbard Golden 

Comet 

19-20 23-24 90-94 2,2-2,5 2-4 

Dekalb Warren 20-21 22,5-24 90-95 2,2-2,4 2-4 

Bovans Goldline 20-21 21,5-22 93-95 1,9 6-7 

Brown Nick 19-20 21,5-23 92-94 2,2-2,3 4-7 

Bovans Nera 21-22 21,5-22 92-94 2,3-2,45 2-5 

Bovans Brown 21-22 21-23 93-95 2,25-2,35 2-7 

 Sumber : [RAS-1989].   

http://www.isapoultry.com/en/products/hisex/hisex-brown/
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Pada tabel 2.2 akan dijelaskan tentang performa dari ayam Hisex Brown 

secara lebih rinci.  Maka berdasarkan data - data yang disajikan dalam kedua tabel 

tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan bahwa ketahanan ayam ini cukup tangguh 

dari serangan penyakit yang mematikan. Sehingga sangat menguntungkan jika 

dipelihara.  

Tabel 2.2 Peforma Ayam Hisex Brown 

Periode bertelur 18 - 90 minggu 

Prosentase kemampuan bertahan hidup 93,9 % 

Umur produksi 50 % 143 hari 

Prosentase perkembangan maksimal 96 % 

Rata – rata bobot telur 62,7 g 

Jumlah telur yang dihasilkan selama 

hidup 

408 butir 

Bobot komulatif telur yang dihasilkan 

selama hidup 

25,6 kg 

Rata – rata konsumsi pakan per hari 110 g 

Konversi pakan 2,17 kg/kg 

Bobot tubuh 1975 g 

Kekuatan cangkang 4050 g 

Warna cangkang Coklat 

Haugh units 83 

Sumber : www.isapoultry.com 

2.2 Pakan (Ransum) 

Pakan merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuh- tumbuhan, 

hewan, maupun bahan kimia yang diberikan kepada ternak. Pakan tersebut 

diberikan kepada ayam dalam bentuk ransum. Ransum merupakan makanan yang 

dibuat dari beberapa macam bahan baku dari berbagai sumber yang disusun 

dengan cara tertentu dan kandungan nutrisinya disesuaikan dengan kebutuhan 

ayam. Tentunya ransum untuk ayam yang baru memproduksi telur akan berbeda 

dengan ransum yang diberikan kepada ayam yang sedang berada di puncak masa 

produksi [SUD-2003]. 

http://www.isapoultry.com/
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Pada umumnya para peternak ayam petelur lebih senang menggunakan 

ransum yang langsung dibuat oleh pabrik seperti BR 1. Hal ini di karenakan BR 1 

mempunyai kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi sehingga cocok untuk 

pertumbuhan ayam petelur. Akan tetapi biaya operasional yang dikeluarkan akan 

menjadi lebih banyak dibandingkan dengan meracik ransum sendiri. Oleh karena 

itu peternakan Budi Farm meracik sendiri ransum untuk ayam – ayamnya. Untuk 

ransum yang diberikan pada ayam di peternakan Budi Farm dibedakan menjadi 2 

macam, yaitu Mix I dan Mix II yang dapat dilihat pada gambar 2.5. Untuk Mix I 

diberikan kepada ayam yang baru saja mencapai masa produksi awal, hal ini 

dikarenakan Mix I banyak mengandung unsur protein yang berguna untuk 

pembentukan dan pembangunan jaringan tubuh, pembentukan enzim yang 

membantu pencernakan serta untuk merangsang ayam dalam memproduksi telur. 

Sedangkan untuk MIX II diberikan kepada ayam yang sedang mengalami puncak 

masa produksi sampai ayam tersebut mengalami apkir karena mengandung energi 

yang tinggi. Energi digunakan untuk seluruh aktivitas di dalam tubuh ayam seperti 

bernafas, proses pencernakan, pembentukan daging dan juga untuk menjaga 

kesehatan ayam [SUD-2003]. Adapun bahan – bahan yang terkandung dalam 

kedua ransum tersebut akan dijelaskan pada tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Kandungan Pada Ransum 

Bahan Mix I Mix II 

Jagung kuning 500 kg 500 kg 

Bekatul 120 kg 160 kg 

Bungkil Kedelai 175 kg 160 kg 

Bungkil Kopra (Kelapa) 35 kg 35 kg 

Tepung Ikan 35 kg 25 kg 

Tepung Daging 30 kg 25kg 

Tepung Batu 50 kg 50 kg 

Premix 50 kg 50 kg 

Garam  1kg 1kg 

Air Secukupnya Secukupnya 

Sumber : Wawancara dengan Pegawai Peternakan Budi Farm 
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Gambar 2.5 Pakan Mix I (kiri) untuk ayam produksi awal dan pakan Mix II 

(kanan) untuk ayam produksi puncak 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

a. Jagung Kuning 

Jagung Kuning merupakan bahan baku pakan yang berasal dari tumbuh – 

tumbuhan yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembentuk 

ransum ternak ayam. Jagung merupakan sumber energi yang cukup tinggi, 

mencapai 3360 kcal/kg. Akan tetapi kadar protein jagung rendah hanya 

sekitar 9%, dan miskin asam amino terutama lysine dan tryptophan. Oleh 

karena itu jika penggunaannya berlebihan, maka kandungan asam amino 

di dalam ransum akan berkurang [SUD-2003]. 

b. Bekatul 

Bekatul terdiri atas kulit beras dalam jumlah banyak dan pecahan kulit 

gabah dalam jumlah sedikit. Kandungan serat kasarnya hanya sekitar 6% 

jika dibandingkan dengan dedak jenis lain seperti dedak kasar yang 

mencapai 25%, dedak halus 20 % dan dedak Lunteh 12%. Bekatul banyak 

digunakan sebagai salah satu unsur pembentuk ransumternak ayam karena 

harganya yang relatif murah dan kandungan nutrisinya cukup tinggi, 

terutama kandungan protein dan energinya yang masing-masing mencapai 

13,5% dan 1270 kcal – 2740 kcal/kg [SUD-2003].      

c. Bungkil Kedelai 

Kacang kedelai tidak pernah digunakan sebagai makanan ternak dalam 

keadaan mentah, akan tetapi bahan ini baru dapat dipakai setalah dimasak 

terlebih dahulu dengan cara disangrai. Namun demikian kacang kedelai 

jarang sekali digunakan dalam penyusunan ransum pakan. Adapun yang 

biasanya digunakan sebagai bahan baku pakan ternak adalah hasil ikutan 
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kacang kedelai yang berupa bungkil. Bungkil kacang kedelai memiliki 

kandungan nutrisi yang cukup bagus, terutama protein dan energinya, 

yang masing – masing mencapai 40% - 50% dan 2850 kcal/kg. Sementara 

serat kasarnya relative rendah, yakni 6%, sedangkan kandungan Ca dan P-

nya cukup tinggi [SUD-2003].  

d. Bungkil Kopra (Kelapa) 

Bungkil Kopra merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan minyak 

kopra. Bungkil kopra digunakan sebagai unsur penyusun ransum ayam 

karena harga yang relative murah dan juga kandungan nutrisinya cukup 

tinggi, terutama protein dan energinya, yang masing – masing mencapai 

20%-26% dan 1540 kcal/kg. Demikian pula dengan kandungan asam 

amino yang cukup baik sehingga dapat mengurangi penggunaan tepung 

ikan yang cukup mahal. Sementara, kekurangan dari unsur lysine dan 

methoine dalam bungkil kopra dapat ditunjang dengan bahan baku tepung 

ikan. Kelemahan dari bungkil kopra adalah kandungan minyaknya terlalu 

tinggi, sehingga mengakibatkan ransum mudah tengik [SUD-2003]. 

e. Tepung Ikan 

Tepung ikan diperoleh dari bahan baku ikan teri yang terdiri atas kepala, 

kerangka, tubuh dan ekor. Tepung ikan yang berkualitas baik memiliki 

warna putih, dengan kandungan garam dan lemak yang rendah, masing – 

masing 6% dan 4%, dan protein yang tinggi, yakni 60%. Tepung ikan 

semacam ini dikelompokan dalam kualitas A. Adapun tepung ikan yang 

dikelompokan dalam kualitas B,C dan D, masing – masing mempunyai 

kandungan protein 58%, 55% dan kurang dari 55% [SUD-2003]. 

f. Tepung Daging 

Tepung Daging diperoleh dari bahan baku daging  dan tulang sapi, kerbau 

maupun kambing. Dalam pengolahannya Daging dan tulang direbus, 

dijemur, kemudian digiling sampai halus. Bahan baku semacam ini 

digunakan sebagai unsur pembentuk ransum ayam karena kandungan 

mineralnya yang cukup tinggi, terutama kandungan Ca dan P, masing – 

masing 12%-15% dan 24% - 30%. Unsur ini sangat potensial dalam proses 

proses pertumbuhan dan berproduksi [SUD-2003].   
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g. Tepung Batu 

Tepung batu  atau yang biasa disebut dengan grit merupakan salah satu 

bahan baku pakan ayam yang terdiri atas batu kali kecil – kecil, kapur, 

pecahan granit, dan kulit kerang.  Unsur ini berfungsi untuk membantu 

proses pencernaan pada ayam [SUD-2003].   

h. Premix 

Premix merupakan bahan makanan  tambahan yang terdiri dari vitamin – 

vitamin, mineral, berbagai macam unsure asam amino dan antibiotik. 

Premix berfungsi untuk menambah kekurangan unsur – unsur yang 

terdapat pada ransum, memacu pertumbuhan , mempertahankan dan 

meningkatkan produksi serta mencegah penyakit [SUD-2003].  

i. Garam 

Garam merupakan salah satu dari sumber mineral yang sangat dibutuhkan 

oleh ayam walaupun dalam jumlah yang sedikit. Hal ini dikarenakan zat 

ini sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh. Sehingga 

peranannya sebagai pemacu pertumbuhan  pun sangat besar [SUD-2003].  

j. Air  

Air merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan 

bahan yang paling murah dari seluruh ransum yang telah disajikan. 

Seluruh proses hidup dan aktivitas tubuh ayam membutuhkan air, 

termasuk dalam proses pertumbuhan dan pembentukan telur. Air juga 

merupakan bagian dari darah dan cairan tubuh. Sehingga tanpa air 

pertumbuhan dan produksi telur  akan menjadi kurang baik.  Disamping 

itu air membantu mengangkut zat – zat makanan dan sisa metabolisme di 

dalam tubuh serta berfungsi untuk mengatur suhu tubuh[SUD-2003].   

2.3 Vaksinasi 

Vaksinasi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memberikan kekebalan ayam yang divaksinasi dari serangan penyakit. Beberapa 

macam vaksin diberi nama sesuai dengan jenis penyakit yang menjadi sasarannya. 

Sebagai contoh vaksin ND (Newcastle Disease) digunakan untuk mencegah 

penyakit ND atau Tetelo yang sangat mematikan karena menyebabkan ayam mati 
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terkulai. Selain vaksin ND, vaksin yang wajib diberikan kepada ayam antara lain 

seperti vaksin IB (Infectious Bronchitis) dan vaksin AI [SUD-2003]. Virus AI 

(Avian Influenza) atau yang biasa disebut flu burung merupakan virus yang sangat 

berbahaya. Hal ini dikarenakan pada saat pertama kali muncul penyakit ini 

menyebabkan kematian ayam secara mendadak. Selain menyebabkan kematian 

pada ayam virus yang berasal dari subtipe H5N1 ini juga dapat mengakibatkan 

kematian pada manusia jika tertular [JOH-2005]. Untuk mengatasi penyakit ND 

dan IB secara bersamaan peternak dapat menggunakan Vaksin yang bernama 

Caprivac NB-K  yang penampakannya dapat dilihat pada gambar 2.6.  

Tetapi Vaksinasi tidak sepenuhnya menjamin ayam akan berada dalam 

kondisi yang sehat. Ada kalanya cuaca, sanitasi dan faktor – faktor yang lain 

dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ayam. Oleh karena itu pemberian obat – 

obatan dan juga antibiotik harus dilakukan pada ayam yang sedang mengalami 

kondisi tersebut [JOH-2005]. Maka pemberian vaksin merupakan hal yang wajib 

diberikan kepada setiap ayam petelur untuk mengurangai angka kematian. 

Sedangkan untuk pemberian antibiotik dan obat - obatan cukup diberikan kepada 

ayam yang sedang menderita sakit. Sebagai contoh ketika ayam menderita 

penyakit kolera dapat diobati dengan antibiotik yang bernama Vita Tetra-Chlor 

yang bentuknya dapat dilihat pada gambar 2.6. 

  

Gambar 2.6 Vaksin Caprivac NB-K (kiri) dan Antibiotik Vita Tetra-Chlor 

(kanan)  

Sumber : Dokumentasi Pribadi dan http://mirahps.blogspot.com/2014/03/vita-

tetra-chlor-s.html  

2.4 Kenyamanan Kandang 

Kandang merupakan tempat untuk melakukan budidaya ternak ayam. 

Lokasi yang dipilih haruslah merupakan tempat yang cocok untuk kehidupan 

ayam petelur. Pendiriaan Kandang sebaiknya dilakukan di tempat yang memiliki 

http://mirahps.blogspot.com/2014/03/vita-tetra-chlor-s.html
http://mirahps.blogspot.com/2014/03/vita-tetra-chlor-s.html
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ketinggian 400 – 1000 meter dari permukaan laut (dpl). Karena jika ketinggian 

kurang dari 400 meter akan menyebabkan ayam mudah stres karena pengaruh 

panas. Sementara itu jika ketinggian tempat lebih dari 1000 meter akan 

berpengaruh buruk terhadap ayam karena jumlah oksigen yang tersedia. Kasus – 

kasus yang sering terjadi di daerah rendah adalah ayam mudah mengalami 

panting (ayam Bernapas dengan mulut karena panas berlebihan), bobot telur lebih 

ringan, kanibal dan tingkat kematian yang tinggi. Sedangkan kasus – kasus yang 

sering terjadi di daerah tinggi adalah ayam mengalami kematian karena ascistes 

(perut kembung) dan penyakit pencernaan lainnya yang disebabkan bakteri gram 

negatif [JOH-2005]. 

2.4.1 Ventilasi 

Ventilasi atau lubang udara, sangat potensial untuk memperoleh 

kenyamanan di dalam ruangan kandang. Hal ini disebabkan karena ventilasi 

berfungsi untuk menjaga suhu ruangan, suhu kelembabpan, menyediakan udara 

bersih dan mengeluarkan udara kotor (CO2) sisa metabolisme, serta ammonia. 

Sistem kandang terbuka atau semi terbuka memiliki ventilasi alamiah yang sangat 

baik. Semakin banyak banyak bagian kandang yang terbuka maka akan semakin 

baik karena penyediaan udara segar lebih terjamin. Ventilasi alamiah seperti itu 

kadang – kadang kurang berfungsi dengan baik jika lokasi kandang terletak pada 

suatu lembah atau suatu tempat yang dikelilingi perbukitan. Karena pada lokasi 

seperti itu, sering terjadi angin mati, yaitu tidak terjadi gerakan udara sama sekali. 

Sehingga dalam kondisi semacam ini diperlukan bantuan kipas angin sebagai 

ventilasi [SUD-2003]. Pada gambar 2.7 terlihat bahwa konstruksi kandang 

dibangun dengan banyak lubang (sistem terbuka). Hal ini bertujuan sebagai 

ventilasi yang akan menjaga kelancaran sirkulasi udara. 

 

Gambar 2.7 Ventilasi pada Kandang Ayam 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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2.4.2 Intensitas Cahaya 

Intensitas Cahaya berguna untuk menjaga suhu ruangan dan juga 

kelembaban pada ruangan kandang. Di negara yang memiliki iklim tropis cahaya 

matahari rata – rata bersinar selama 12 jam dalam 1 hari. Cahaya matahari sangat 

berguna agar ayam mampu melihat lingkungan sekitar, terutama makanan dan air 

minum yang tersedia.  Sehingga dengan demikian keberadaan cahaya tersebut 

dapat meningkatkan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ayam. Sementara, 

jumlah makanan yang masuk ketubuh ayam akan berpengaruh besar terhadap  

proses produksi. Selain itu intensitas cahaya juga berpengaruh secara langsung 

terhadap proses produksi telur. Hal ini dikarenakan cahaya yang masuk kedalam 

ruangan akan diterima syaraf pada mata ayam, yang kemudian menimbulkan 

rangsangan untuk menghasilkan hormon reproduksi gonadotropin yang sangat 

potensial dalam pembentukan telur [SUD-2003]. 

Sejak ayam berumur 17 minggu intensitas cahaya yang diterima harus 

ditingkatkan untuk merangsang alat reproduksi. Namun, peningkatan intensitas 

cahaya dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal seperti berikut [SUD-

2003] : 

1. Jika Matahari memancarkan cahaya kurang dari 10 jam/hari. 

2. Kandang terlalu lebar, sehingga  sebagian ruangan terutama di bagian 

tengah menjadi redup (kurang mendapatkan cahaya). 

3. Kondisi ayam masih memungkinkan untuk memberikan peningkatan 

produksi. 

Pada saat ayam berumur 22 minggu, ayam tersebut akan memiliki potensi besar 

dalam peningkatan produksi. Oleh karena itu lama pencahayaan harus 

ditambahkan secara bertahap. Sehingga dalam 1 hari ayam mendapatkan cahaya 

selama 12 – 13  jam. Selanjutnya, pencahayaan ini ditingkatkan hingga 1 jam 

dalam satu hari secara bertahap, hingga akhirnya diperoleh lama pencahayaan 16 

– 17 jam dalam satu harinya. Namun jika saat produksi mulai menurun maka 

pencahayaan harus dikurangi. Untuk jadwal pencahayaan tambahan dapat dilihat 

pada tabel 2.4  [SUD-2003]. 
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Tabel 2.4 Jadwal Pencahayaan Tambahan 

Lamanya Pencahayaan (Jam) 14 15 16 17 

Dinyalakan mulai pukul 5.00  4.30 4.00 3.30 

Usia Ayam (Minggu) 22 24 32 36 

Sumber : [SUD-2003] 

2.4.3 Kebersihan Kandang 

Kandang ayam pada periode bertelur merupakan kandang permanen yang 

akan dihuni seumur hidup, hingga ayam mengalami masa apkir. Oleh karena itu 

kebersian kandang harus selalu dijaga. Hal ini dikarenakan kandang yang kotor 

akan mengakibatkan kenyamanan ayam menjadi terganggu karena kandungan gas 

ammonia dan juga munculnya bibit penyakit yang berasal dari kotoran ayam, sisa 

makanan, rontokan bulu dan lain sebagainya. Lantai kandang sebagai tempat 

berpijak haruslah bersih dan  selalu dalam keadaan kering. Sebab jika lantai kotor 

dan becek, akan sangat merugikan ayam. Kaki ayam menjadi kotor, demikian pula 

tubuh dan telurnya sehingga sangat rawan terjadinya infeksi penyakit kolera. 

Sehingga untuk mencegah kemungkinan – kemungkinan yang merugikan 

tersebut, maka lantai kandang harus dijaga dalam keadaan kering dengan cara 

memberikan alas lantai litter atau membuat lantai berlubang (bercelah) dan dibuat 

dalam model panggung seperti pada gambar 2.8 [SUD-2003]. 

 

Gambar 2.8 Kandang Ayam dengan Model Panggung dengan Lantai Berlubang 

Bertujuan agar Kebersihan Tetap Terjaga 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Pemberian desinfektan pada kandang juga sangat berguna dalam rangka 

menjaga kebersihan kandang. Desinfektan merupakan senyawa kimia yang 

memiliki daya kerja sebagai pembasmi dan penghambat pertumbuhan 
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mikroorganisme tertentu. Pemberian desinfektan haruslah tepat karena ada 

desinfektan yang hanya cocok untuk membasmi satu organism saja, namun ada 

juga yang mampu membasmi lebih dari dua organism. Sebagai contoh NaOH 

(soda api) yang penampakannya dapat dilihat pada gambar 2.9 sangat efektif 

untuk membunuh parasit. Penggunaan desinfektan yang tidak tepat serta dosis 

yang berlebihan dapat menyebabkan ayam menjadi keracunan sehingga dapat 

merugikan peternak [SUD-2003].  

 

Gambar 2.9 Soda Api yang Berguna Sebagai Desinfektan  

http://www.indonetwork.co.id/Jangkar_Mas/2638970/caustic-soda-soda-api-ex-

asahi.htm  

2.5 Fisik Ayam Ras Petelur yang Baik 

Fisik ayam yang baik tentunya tentunya akan berdampak pada jumlah 

produksi telur yang dihasilkannya. Ayam yang dalam kondisi baik mempunyai 

ukuran tubuh sedang yang berarti tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus [SUD-

2003]. Selain itu paruh ayam juga harus dipotong. Tujuan dari pemotongan paruh 

ini supaya ayam tidak kanibal dan konversi pakan bisa lebih baik. Pemotongan 

paruh sebaiknya dilakukan pada umur 7 hari karena pada saat itu paruh sudah 

kuat. Pemotongan paruh harus dilakukan dengan benar, karena jika tidak maka 

akan mengakibatkan ayam sulit mengkonsumsi makanan [JOH-2005]. Untuk 

lebih jelas mengetahui ciri – ciri fisik ayam yang baik maka akan dijelaskan di 

tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Perbedaan antara  Ayam Ras Petelur Produktif dengan Ayam Ras 

Petelur Tidak Produktif 

no Bagian Tubuh Petelur Produktif Petelur Kurang Produktif 

1 Kepala dan 

muka 

Halus, lebar, merah dan 

cerah 

Kasar, kecil, pucat 

http://www.indonetwork.co.id/Jangkar_Mas/2638970/caustic-soda-soda-api-ex-asahi.htm
http://www.indonetwork.co.id/Jangkar_Mas/2638970/caustic-soda-soda-api-ex-asahi.htm
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2 Jengger dan pial Lebar, merah dan mengkilat Keriput, pucat, dan keras 

bersisik 

3 Mata Bercahaya cerah 

 

Sayu, malas, mengantuk 

4 Paruh Pucat, putih 

 

Kuning 

5 Perut Halus, Penuh dan Elastis 

 

Keras, berlemak 

6 Badan Lebar dan dalam 

 

Sempit 

7 Kulit Tipis, longgar dan halus 

 

Tebal, melekat pada tubuh 

8 Dubur Lebar, lonjong dan basah 

 

Kecil, bulat dan kering 

9 Kaki Pipih, kecil dan kuning 

 

Bulat, kasar, putih 

10 Bulu Lengkap, padat dan 

mengkilat 

 

Suram, kurang rapat 

11 Pinggul (lubang 

tulang dubur) 

Letak tulang supit (pubis) 

berjauhan lebih dari 2 jari 

 

Kurang dari 2 jari 

12 Rongga badan Jarak ujung tulang belakang 

dengan ujung tulang dada 

berjauhan, 4 jari 

Berdekatan, 3 jari 

Sumber : [SUD - 2003].  

2.6 Metode AHP 

AHP (Analytical Hierarcy Process) merupakan metode klasik yang cukup 

baik jika diterapkan dalam suatu Sistem Pendukung Keputusan dan sudah teruji 

dalam memecahkan berbagai masalah/ problem pengambilan keputusan [SRD-

2013].  AHP dapat membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur 
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menjadi suatu model yang mudah dipahami dan juga fleksibel. Adapun langkah- 

langkah yang harus dilakukan dalam metode AHP adalah sebagai berikut :  

Langkah 1 : Membuat Struktur Hirarki AHP. 

Hirarki merupakan gambaran dari permasalahan yang kompleks dalam 

struktur banyak tingkat dimana tingkat yang paling atas merupakan tujuan 

kemudian diikuti kriteria, sub kriteria dan tingkat yang paling bawah 

merupakan alternatif. Hirarki menggambarkan secara grafis hubungan 

saling ketergantungan antar elemen – elemen yang relevan, 

memperlihatkan hubungan antar elemen yang homogen dan hubungan 

dengan sistem sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh [SHE-2002]. 

Model struktur dari AHP dapat dilihat pada gambar 2.10. 

Tujuan

Alternatif nAlternatif 2Alternatif 1

Kriteria mKriteria 2Kriteria 1

 

Gambar 2.10 Struktur AHP 

Sumber : [SHE-2002] 

 Langkah 2 : Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan. 

Pada langkah kedua hal yang dilakukan adalah membuat matriks 

perbandingan berpasangan antar kriteria berdasarkan skala nilai Saaty. 

Untuk Skala nilai Saaty dibagi menjadi Sembilan level yang  dapat dilihat 

pada tabel 2.6.  Misalnya jika C = {Cj | j = 1, 2, … n} merupakan 

sekumpulan dari kriteria. Maka penulis dapat membuat matriks 

perbandingan berpasangan dimana setiap elemen aij (i,j = 1, 2, … n) 

merupakan representasi dari bobot relatif dari kriteria yang didapatkan dari 
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skala  Saaty. Untuk representasi dari matriks perbandingan 

berpasangannya dapat dilihat pada persamaan (2.1) [GUO-2011]. 

     

Tabel 2.6 Skala Saaty 

Nilai Definisi Keterangan 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya 

Kedua elemen menyumbang 

sama besar pada sifat tersebut 

3 Elemen yang satu 

sedikit lebih penting 

dari elemen lainnya 

Pengalaman menyatakan sedikit 

memihak pada satu elemen 

5 Elemen yang satu 

jelas lebih penting 

dari elemen yang lain 

Pengalaman menunjukkan 

secara kuat memihak pada satu 

elemen 

7 Elemen yang satu 

sangat jelas lebih 

penting daripada 

elemen yang lain 

Pengalaman menunjukkan 

secara kuat disukai dan 

didominasi oleh sebuah elemen 

9 Elemen yang satu 

mutlak lebih penting 

daripada elemen yang 

lain 

Pengalaman menunjukkan satu 

elemen sangat jelas lebih penting 

2,4,6,8 Nilai–nilai antara dua 

nilai pertimbangan 

yang  berdekatanjika 

aktivitas i mendapat 

satu angka dibanding 

dengan aktivitas  j,  

maka j  memiliki nilai 

kebalikannya jika 

dibandingkan dengan 

i 

Nilai itu diberikan bila 

diperlukan kompromi jika nilai 

kriteria i mempunyai nilai x bila 

dibandingkan dengan kriteria j, 

maka kriteria  mendapatkan nilai 

1/x bila dibandingkan dengan 

nilai i 

Sumber : [RAH-2013] 
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A = [

𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑗

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑖1 ⋯ 𝑎𝑖𝑗

] dengan i dan j = 1,2, ……, n        (2.1) 

Keterangan : 

A :  matriks perbandingan berpasangan. 

n : banyaknya baris atau kolom yang jumlahnya disesuaikan dengan  

jumah kriteria 

           𝑎𝑖𝑗 : elemen matriks A baris ke i dan kolom j (kriteria ke i dan j ) 

 

 

Langkah 3 : Menghitung Bobot Kriteria 

Untuk menghitung bobot masing - masing kriteria penulis harus 

melakukan normalisasi tiap baris dan tiap kolom dari matriks A.  Pada 

persamaan 2.2 ditunjukkan bahwa matriks ternormalisasi (M) diperoleh 

dari hasil membagi setiap elemen dari matriks A dengan jumlah total 

masing – masing kolom matriks A. Kemudian pada persamaan 2.3 

ditunjukkan bahwa untuk mendapatkan matriks rata – rata (W) maka harus 

menjumlahkan nilai – nilai dari setiap baris matriks M dan membaginya 

dengan jumlah elemen matriks M.   

M = [

𝑎11

∑ =𝑛
𝑖 1𝑎𝑖1

⋯
𝑎1𝑛

∑ =𝑛
𝑖 1𝑎𝑖𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛 1

∑ =𝑛
𝑖 1𝑎𝑖1

⋯
𝑎𝑛𝑛

∑ =𝑛
𝑖 1𝑎𝑖𝑛

]                                            (2.2)  

Keterangan : 

M  : Matriks Normalisasi 

𝑎𝑛𝑛 : elemen matriks A baris dan kolom ke n 

 ∑𝑛
𝑖   : jumlah setiap kolom matriks A 

 n    : ukuran matriks                  

 W = 

[
 
 
 
∑ =1 𝑚1𝑖

𝑛
𝑖

𝑛

⋮
∑ =1 𝑚𝑛𝑖

𝑛
𝑖

𝑛 ]
 
 
 
   m ∈ M                                            (2.3) 
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Keterangan : 

W  : Matriks rata – rata baris dari matriks normalisasi (Bobot Kriteria) 

 Dimana, 𝑤1+ 𝑤2+ ⋯ + 𝑤𝑛 = 1, 𝑤 ∈ W 

 w  : nilai dari setiap baris pada matriks W 

 ∑𝑛
𝑖  : jumlah setiap baris pada matriks M 

n  : jumlah elemen 

      m : nilai tiap elemen dari matriks M 

Sehingga hasil pembobotan kriteria (Weight) adalah 𝑤𝑗 (j=1,2…,n ; j 

=kriteria ke–n) 

Langkah 4 : Mengecek Konsistensi 

Untuk mengecek konsistensi dari bobot masing – masing kriteria  maka 

perlu untuk mencari nilai 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠, CI  dan CR dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 dengan membuat suatu matriks misalnya matriks P 

yang elemennya merupakan perkalian antara elemen dari kolom 

pertama matriks perbandingan berpasangan (A) dengan elemen bobot 

kriteria (W) seperti pada persamaan 2.4 dan 2.5. 

P= A × W                       (2.4) 

Keterangan : 

P = suatu matriks yang sengaja dibuat untuk mencari nilai 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠  

A = matriks perbandingan berpasangan 

W = matriks bobot kriteria 

P = (

𝑎11. 𝑤11 ⋯ 𝑎1𝑛. 𝑤𝑛1

⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1. 𝑤11 ⋯ 𝑎𝑛𝑛. 𝑤𝑛1

)   a ∈ A; 𝑤 ∈ W                            (2.5) 

Keterangan : 

         P : matriks perkalian elemen A dengan W 

         a : elemen dari matriks A 

         w : elemen dari  matriks W 

         n : elemen ke - n 
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Dari hasil persamaan 2.5, setiap elemen matriks P kemudian dirata – 

rata    sesuai dengan persamaan 2.6. Rata – rata akhir tersebut 

merupakan hasil 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠.  

                  𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 
∑ =𝑛

𝑖 1
𝑝𝑖1
𝑤𝑖1

𝑛
 , p ∈ P dan w ∈ W                               (2.6) 

        Keterangan : 

         𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠. : nilai eigen maksimum  

          p  : elemen dari matriks P 

          w  : elemen dari matriks W 

          i    : elemen ke – n matriks P dan W 

          n  : banyaknya elemen yang ada 

b. Dalam pengambilan keputusan, konsistensi yang ada sangat perlu 

untuk diketahui. Hal ini dikarenakan karena tidak diinginkannya 

pengambilan keputusan yang berdasarkan pertimbangan dengan 

konsistensi yang rendah. Maka untuk langkah yang selanjutnya adalah 

mencari nilai CI dan CR yang dirumuskan pada persamaan 2.7 dan 2.8. 

       CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                         (2.7) 

       dengan CI = 
(𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠− 𝑛)

(𝑛−1)
                      (2.8) 

        Keterangan : 

        CR : Rasio konsistensi 

        CI  : indeks konsistensi 

        RI  : indeks random konsistensi 

        𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠   : nilai eigen maksimum 

        n  : banyaknya elemen yang dibandingkan 

Rasio konsistensi pada persamaan 2.8 digunakan untuk menguji 

konsistensi. Jika rasio   konsistensi lebih dari 10%, maka penilaian 

data harus diperbaiki, namun jika rasio konsistensi kurang dari 0,1, 

maka hasil perhitungan dinyatakan benar [RAH-2013]. Untuk indeks 

random konsistensi dapat dilihat pada tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Indeks Random Konsistensi 
N 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RI 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1,51 1,46 1,56 1,59 

Sumber : [RAH - 2013] 

2.7 Metode Fuzzy TOPSIS 

Fuzzy TOPSIS merupakan pengembangan dari metode TOPSIS. TOPSIS 

merupakan suatu metode yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang 

pada tahun 1981. Metode TOPSIS merupakan metode yang dapat membantu 

proses pengambilan keputusan secara optimal. Hal ini dikarenakan konsepnya 

yang sederhana dan mudah dipahami, komputasinya yang efisien dan memiliki 

kemampuan untuk mengukur kinerja alternatif – alternatif keputusan dalam 

bentuk matematis yang sederhana [LES - 2011]. Secara umum prosedur pada 

metode topsis mengikuti langkah – langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi 

b. Menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot 

c. Menghitung matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif 

d. Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan matris solusi 

ideal positif  dan matriks solusi ideal negatif 

e. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. 

Dalam pengembangannya metode ini juga dapat digabungkan dengan 

logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan suatu cara untuk memetakan ruang input 

ke dalam suatu ruang output. Logika Fuzzy bekerja dengan menggunakan derajat 

keanggotaan. Penelitian terbaru mengenai Logika Fuzzy terfokus pada bilangan 

fuzzy segitiga. Bilangan fuzzy segitiga dinyatakan dalam bentuk triplet (a1, a2, a3). 

Dimana a3 nilainya lebih besar dari a2 dan a2 lebih besar dari a1 [GUO - 2011]. 

Contoh dari penerapan  bilangan fuzzy segitiga dapat dilihat pada tabel 2.8 dan 

2.9. Sedangkan untuk pemodelannya dapat dilihat pada gambar 2.11 dan 2.12. 

Derajat keranggotaan dari sebuah nilai digunakan untuk menentukan hasil yang 

ingin dihasilkan berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan [LES - 2011].  
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Tabel 2.8 Transformasi Fungsi Nilai Keanggotan Fuzzy 

Rangking Tingkatan subkriteria Fungsi Keanggotaan 

Sangat Rendah (VL) 1 (0.00, 0.10, 0.25) 

Rendah (L) 2 (0.15, 0.30, 0.45) 

Sedang (M) 3 (0.35, 0.50, 0.65) 

Tinggi (H) 4 (0.55, 0.70, 0.85) 

Sangat Tinggi (VH) 5 (0.75, 0.90, 1.00) 

Sumber : [TOR - 2011] 

0 0.30.20.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.5

1

VL L M H VH

 

Gambar 2.11 Fungsi Keanggotaan Segitiga Fuzzy 5 Linguistik 

Sumber : [TOR - 2011] 

 

Tabel 2.9 Transformasi Fungsi Nilai Keanggotaan Fuzzy dengan 3 Peringkat 

Linguistik  

Rangking Tingkatan 

(Bilangan Asli) 

Fungsi Nilai Keanggotaan Fuzzy 

 

Buruk 1 (0.00, 0.20, 0.40)  

Sedang 2 (0.30, 0.50, 0.70) 

Baik 3 (0.60, 0.80, 1.00) 

Sumber : Perancangan 
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Gambar 2.12 Fungsi Keanggotaan Segitiga Fuzzy 3 Linguistik 

Sumber : Perancangan 

 Untuk menghitung jarak antara �̃�=(a) dan �̃�=(b) dapat menggunakan 

persamaan 2.9. Jika diketahui �̃� = (a1, a2, a3) dan �̃� = (b1, b2, b3) dimana keduanya 

merupakan bilangan fuzzy segitiga, maka untuk menghitung jarak diantara 

keduanya penulis dapat menggunakan persamaan 2.10. 

𝑑 (�̃�, �̃� ) =  √[(𝑎 − 𝑏)2 ]                                                                                    (2.9) 

𝑑 (�̃�, �̃� )  = √
1

3
[(𝑎1 − 𝑏1)2 + (𝑎2 − 𝑏2)2 + (𝑎3 − 𝑏3)2]                (2.10) 

Keuntungan menggunakan pendekatan fuzzy adalah nilai kepentingan atau 

bobot kriteria dapat ditentukan dengan lebih baik [GUO-2011]. Untuk Langkah-

langkah yang yang dilakukan dalam perhitungan Fuzzy TOPSIS adalah sebagai 

berikut : 

Langkah 1 : Menentukan Nilai Linguistik (�̃�ij ; i = 1, 2, … m; j = 1, 2, … 

n) untuk setiap alternatif. 

Peringkat linguistik fuzzy (�̃�ij) di representasikan pada gambar 2.11 dan 

mempunyai rentang nilai antara 0 – 1, sehingga mana tidak memerlukan 

prosedur normalisasi. Untuk (�̃�) sendiri merupakan matriks yang 

merepresentasikan nilai seluruh alternatif yang telah diubah kedalam 

bentuk fuzzy.  Jadi penilaian yang sebelumnya belum bersifat fuzzy 

langsung diubah kedalam bentuk fuzzy sesuai dengan tabel transformasi 
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fuzzy (Tabel 2.8). Untuk nilai keanggotaan tabel transformasi fuzzy bersifat 

fleksibel, sehingga antara kasus yang satu dengan kasus yang lain dapat 

berbeda.Pengertian dari linguistik itu sendiri adalah  penamaan suatu grup 

yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu. suatu variabel 

linguistik adalah sebuah variabel yang berkaitan dengan suatu fungsi 

keanggotaan dan memiliki nilai berupa kata-kata dalam bahasa alamiah 

seperti muda, parobaya dan tua. 

Langkah 2 : Menghitung matriks keputusan fuzzy yang ternormalisasi 

terbobot. 

Untuk menghitung nilai matriks keputusan fuzzy terbobot (�̃�) dihitung 

menggunakan persamaan (2.11). 

�̃�ij = �̃�ij  x Wj i = 1, 2, … m;  j = 1, 2, … n,                 (2.11) 

Keterangan : 

�̃�ij  : Elemen Matriks keputusan fuzzy terbobot (�̃�) baris ke – i dan kolom 

ke - j 

�̃�ij  : Elemen Matriks Peringkat linguistik alternatif baris ke – i dan kolom 

ke - j 

Wj : Bobot Kriteria ke – j 

 

Langkah 3 : Menentukan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif. 

Menghitung nilai fuzzy solusi ideal positif, A
*
 menggunakan persamaan 

(2.12), yang terbentuk dari performa terbaik dan fuzzy solusi ideal negatif 

menggunakan persamaan (2.13),  A
-
, yang terbentuk dari semua nilai 

performa terburuk . 

Dengan 

A
*
 = {�̃�1

*
, �̃�2

*
 , … �̃�𝑛

* 
} = {(𝑚𝑎𝑥𝑖 �̃�𝑖𝑗  | 𝑖 = 1,… ,𝑚;), j = 1, 2, …, n}        (2.12) 

A
-
 = (�̃�1

-
, �̃�2

-
 , … �̃�𝑛

- 
) = {(𝑚𝑖𝑛𝑖 �̃�𝑖𝑗  | 𝑖 = 1,… ,𝑚;), j = 1, 2, …, n}           (2.13) 

Keterangan :  

A
* 

:
  
nilai fuzzy solusi ideal positif 

A
-   

: nilai fuzzy solusi ideal negatif 

�̃�𝑖𝑗     : elemen matriks �̃� baris  ke - i  dan kolom ke - j dimana i 

merupakan  alternatif  dan j merupakan kriteria/sub kriteria 



35 
 

 
 

�̃�𝑛
*   : elemen nilai fuzzy solusi ideal positif ke – n  

�̃�𝑛
-
  : elemen nilai fuzzy solusi ideal negtif ke – n 

Untuk menghitung nilai fuzzy solusi ideal positif maka penulis 

akan memilih nilai maksimum jika j adalah atribut benefit i dan nilai 

minimum jika j adalah atribut cost dari  i. Sedangkan untuk menghitung 

nilai fuzzy solusi ideal negatif maka penulis akan memilih nilai minimum 

jika j adalah atribut benefit i dan maksimum jika j adalah atribut cost dari 

i. 

Langkah 4 : Menentukan Jarak Antar Nilai Alternatif dari A
*
 dan  A

-
 . 

Perhitungan jarak antar alternatif dengan fuzzy solusi ideal positif 

dirumuskan pada peramaan (2.14). 

𝐷𝑖
∗ = ∑ 𝑑 (�̃�𝑖𝑗, �̃�

∗
𝑗)

𝑛
𝑗=1 , i = 1, 2, …, m                 (2.14) 

Keterangan : 

𝐷𝑖
∗  = jarak antar alternatif dengan fuzzy solusi ideal positif 

�̃�𝑖𝑗        = elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot (�̃�) 

�̃�∗
𝑗       = nilai fuzzy solusi ideal positif 

𝑑          = jarak antar alternatif  

Dimana �̃�𝑖𝑗  = (a1,a2,a3)  dan �̃�∗
𝑗  = (b1,b2,b3) 

maka,     𝑑 (�̃�𝑖𝑗, �̃�
∗
𝑗,)  = √

1

3
[(𝑎1 − 𝑏1)2 + (𝑎2 − 𝑏2)2 + (𝑎3 − 𝑏3)2]  

𝑎1  = nilai lower dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑎2  = nilai middle dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑎3  = nilai upper dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑏1  = nilai lower dari solusi ideal positif 

𝑏2 = nilai middle dari solusi ideal positif 

𝑏3  = nilai upper dari solusi ideal positif 

1

3
  = menunjukkan bahwa fungsi keanggotaan fuzzy segitiga  

Perhitungan jarak antar alternatif dengan fuzzy solusi ideal negatif 

dirumuskan pada peramaan (2.15). 
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𝐷𝑖
− = ∑ 𝑑 (�̃�𝑖𝑗, �̃�

−
𝑗,)

𝑛
𝑗=1 , i = 1, 2, …, m                   (2.15) 

Keterangan :  

𝐷𝑖
−  = jarak antar alternatif dengan fuzzy solusi ideal negatif 

�̃�𝑖𝑗        = elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot (�̃�) 

�̃�𝑗
−         = nilai fuzzy solusi ideal negatif 

𝑑          = jarak antar alternatif 

Dimana �̃�𝑖𝑗  = (a1,a2,a3)  dan �̃�−
𝑗 = (b1,b2,b3) 

maka,     𝑑 (�̃�𝑖𝑗, �̃�
−
𝑗,)  = √

1

3
[(𝑎1 − 𝑏1)2 + (𝑎2 − 𝑏2)2 + (𝑎3 − 𝑏3)2] 

𝑎1  = nilai lower dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑎2  = nilai middle dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑎3  = nilai upper dari elemen matriks normalisasi fuzzy terbobot 

𝑏1  = nilai lower dari solusi ideal negatif 

𝑏2 = nilai middle dari solusi ideal negatif 

𝑏3  = nilai upper dari solusi ideal negatif 

1

3
  = menunjukkan bahwa fungsi keanggotaan fuzzy segitiga 

 

Langkah 5 : Menghitung Nilai Preferensi dari Setiap Alternatif 

Menghitung nilai  preferensi setiap alternatif yang dirumuskan 

menggunakan persamaan (2.16). 

CCi =
𝐷𝑖

−

𝐷𝑖
−+𝐷𝑖

∗ , 0 ≤ CCi ≤ 1, i = 1,2,…,m                  (2.16) 

Keterangan :  

CCi  = nilai preferensi setiap alternatif 

m = nilai preferensi alternatif ke - m 

 

2.8 Akurasi 

Akurasi merupakan hasil perhitungan seberapa dekat suatu angka hasil 

pengukuran terhadap angka sebenarnya. Dalam penelitian ini akurasi dihitung dari 

jumlah diagnosis yang tepat dibagi dengan jumlah data. Tingkat akurasi diperoleh 

dengan perhitungan sesuai dengan persamaan 2.17  [NUG - 2006]. 
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    Tingkat Akurasi = 
∑𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

∑ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑗𝑖
  x 100%                  (2.17)  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan 

dilakukan dalam rangka penyusunan tugas akhir ini yaitu meliputi : studi literatur, 

pengumpulan data, deskripsi sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, uji 

coba sistem dan kesimpulan. Pada gambar 3.1 ditunjukkan alur metodologi 

penelitian.   

Studi Literatur

Kesimpulan

Uji Coba Sistem

Implementasi Sistem

Perancangan Sistem

Deskripsi Sistem

Pengumpulan Data

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 

Sumber : Metodologi Penilitian 

3.1 Studi Literatur 

 Pada bagian ini akan difokuskan pada pencarian referensi  relevan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti oleh penulis. Hal ini 
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dilakukan agar peneliti mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teori 

tentang permasalahan yang sedang diteliti. Referensi berupa teori yang didapatkan 

berkaitan dengan ayam ras petelur, metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

dan metode Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution). Teori – teori tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, 

jurnal, e-book, laporan penelitian, wawancara serta sumber lain yang teorinya 

dapat mendukung penelitian tugas akhir ini.  

3.2 Pengumpulan Data 

 Data penelitian ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis di peternakan ayam Budi Farm yang terletak di Desa 

Bokor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Adapun ayam ras petelur yang 

dipelihara pada peternakan ini mempunyai strein Hisex Brown (gambar 2.4) yang 

diproduksi oleh PT Ayam Manggis dan PT Charoen Pokphand Indonesia. Data 

latih yang diperoleh adalah data latih Ayam Ras Petelur dengan beberapa kriteria 

diantaranya usia ayam, fisik ayam, pakan ayam, vaksinasi, kenyamanan kandang 

dan jumlah telur yang dihasilkan. Dari data latih tersebut dapat digunakan dalam 

implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk rekomendasi tingkat kualitas 

produktivitas ayam  petelur. 

3.3 Deskripsi Sistem 

 Sistem yang dibuat merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi 

sebagai implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk rekomendasi tingkat 

kualitas produktivitas ayam petelur. AHP digunakan untuk pembobotan kriteria 

dan akan di cek konsistensinya menggunakan persamaan (2.7) apakah nilai 

CR<0.1. Arti dari konistensi disini adalah  jika nilai CR<0.1 maka pembobotan 

kriteria yang dilakukan sudah benar dan layak untuk diterapkan. Akan tetapi jika 

nilai CR>0.1 maka pembobotan kriteria harus diulang kembali sampai 

mendapatkan nilai CR<0.1. Metode Fuzzy TOPSIS digunakan untuk penentuan 

tingkat kualitas produktivitas ayam petelur berdasarkan nilai preferensi yang 

didapatkan melalui persamaan (2.16).  Output dari sistem ini nantinya akan 
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menghasilkan keputusan apakah ayam termasuk pada golongan produktif atau 

tidak produktif.      

3.4 Perancangan Sistem 

 Pada tahap ini akan dilakukan perancangan terhadap sistem yang akan 

dibuat untuk mengimplementasikan metode AHP – Fuzzy TOPSIS. Untuk itu 

akan dibuat perancangan alur jalannya sistem pada setiap bagian – bagiannya 

berdasarkan tahapan metode yang telah diterapkan. Pada tahapan ini juga akan 

dilakukan analisa kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan apa saja 

yang diperlukan oleh sistem ini nantinya. Selain itu pada bagian ini juga akan 

dijelaskan mengenai spesifikasi mengenai kebutuhan perangkat yang digunakan 

baik hardware maupun software. 

3.5 Implementasi Sistem 

 Pada tahap ini akan menjelaskan tentang implementasi berdasarkan 

perancangan yang telah dibuat. Tahapan implementasi meliputi : 

1. Pembuatan user interface. 

2. Melakukan perhitungan untuk memperoleh bobot kriteria dan 

mengecek konsistensinya menggunakan metode AHP. 

3. Melakukan perhitungan untuk memperoleh nilai preferensi dari setiap 

alternatif yang diinputkan dengan menggunakan Metode Fuzzy 

TOPSIS. 

4. Menghasilkan rekomendasi berupa tingkat kualitas produktivitas ayam 

petelur pada setiap alternatif yang diinputkan. Adapun tingkat kualitas 

meliputi : produktif dan tidak produktif.    

3.6 Uji Coba Sistem 

 Pada tahap ini akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Hal 

yang dilakukan pada tahapan uji coba sistem adalah menguji tingkat akurasi 

sistem. Uji akurasi sistem dilakukan dengan menggunakan persamaan (2.17). Dari 

sini nanti akan diperoleh tingkat akurasi sistem. 
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3.7 Kesimpulan 

 Kesimpulan dibuat setelah semua tahapan peracangan, implementasi dan 

pengujian sistem terhadap metode yang digunakan selesai diterapkan. Penulisan 

saran berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan atas hasil yang 

telah dilakukan. 
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BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan dari sistem yang akan 

dibuat yaitu mengimplementasikan metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

rekomendasi penentuan tingkat kualitas produktivitas ayam petelur. Hal – hal 

yang akan di jelaskan pada bab ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu perancangan 

kebutuhan perangkat lunak dan perancangan implementasi metode AHP – Fuzzy 

TOPSIS pada sistem. Tahap analisis kebutuhan perangkat lunak membahas 

identifikasi aktor dan daftar kebutuhan sistem, sedangkan tahap perancangan 

implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS pada sistem meliputi subsistem basis 

pengetahuan, subsistem manajemen data, subsistem manajemen model dan 

subsistem antarmuka. Untuk penjelasan yang lebih rinci dapat melihat gambar 

4.1. 

Analisis dan 

Perancangan

Analisis Kebutuhan 

Perangkat Lunak

Perancangan dan 

Implementasi 

Metode AHP – 

Fuzzy TOPSIS

Identifikasi 

Pengguna

Daftar Kebutuhan 

Sistem

Subsistem Basis 

Pengetahuan

Subsistem 

Manajemen Model 

Subsistem 

Antarmuka

Skenario Pengujian 

Sistem

Gambar 4.1 Diagram Perancangan 

Sumber : Perancangan 
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4.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

 Tahapan analisis kebutuhan sistem mempunyai tujuan untuk memodelkan 

informasi yang akan digunakan dalam tahapan perancangan. Analisa kebutuhan 

sistem yang dibutuhkan meliputi identifikasi aktor dan daftar kebutuhan. Berikut 

ini merupakan penjelasan dari masing – masing tahapannya : 

4.1.1 Identifikasi Pengguna 

 Tahapan identifikasi pengguna bertujuan untuk mengidentifikasi pengguna 

yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Pada kolom pengguna disebutkan 

pengguna yang berperan dalam sistem dan pada kolom yang lainnya menjelaskan 

deskripsi dari pengguna. Pada tabel 4.1 akan dijelaskan pengguna yang berperan 

dalam sistem. 

Tabel 4.1 Identifikasi Pengguna 

Pengguna Deskripsi Pengguna 

Peternak Ayam 

Ras Petelur 

Peternak merupakan pengguna yang dapat melakukan 

pengolahan terhadap kriteria ayam ras petelur. Dia akan 

menentukan pembobotan dari masing – masing kriteria yang 

nantinya akan diolah menggunakan metode AHP untuk 

menentukan bobot kriteria. Selanjutnya hasil bobot kriteria 

akan diterapkan pada metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

mencari nilai preferensi dari setiap alternatif yang pada 

akhirnya akan memberikan rekomendasi pengelompokan 

ayam ras petelur apakah masuk ke kelompok produktif atau 

tidak produktif.   

IT service Information Technology (IT) Service merupakan aktor yang 

meracang seluruh penerapan implementasi metode pada 

sistem. Dia juga bertugas untuk melakukan perawatan dan 

pembaharuan terhadap basis pengetahuan dan sistem secara 

keseluruhan agar sistem tetap mempunyai tingkat akurasi 

yang tinggi . 

Sumber : Perancangan 
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4.1.2  Daftar Kebutuhan Sistem 

 Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan sistem yang harus 

dipenuhi saat pengguna melakukan sebuah aksi. Daftar kebutuhan sistem yang 

harus dipenuhi saat pengguna melakukan sebuah aksi. Daftar kebutuhan ini terdiri 

dari sebuah tabel yang mempunyai kolom yang merupakan hal – hal yang harus 

disediakan oleh sistem, sedangkan pada kolom yang lain menunjukkan 

fungsionalitas masing – masing kebutuhan tersebut. Pada tabel 4.2 akan 

ditunjukkan daftar kebutuhan fungsionalitas pada sistem. 

Tabel 4.2 Daftar Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Pengguna Aksi 

Sistem menyediakan menu untuk 

mengolah data kriteria dan bobot 

ayam ras petelur 

Peternak Mengolah data kriteria dan 

bobot ayam ras petelur 

Sistem menyediakan menu untuk 

mengecek konsistensi dari bobot 

kriteria 

Peternak Menghitung konsistensi 

dari bobot kriteria 

Sistem menyediakan menu untuk 

menghitung nilai preferensi  

Peternak Proses perhitungan nilai 

preferensi datasheet ayam 

ras petelur 

Sistem menyediakan proses insert 

datasheet ayam ras petelur   

Peternak /IT 

Service 

Insert datashet ayam ras 

petelur 

Sistem menyediakan proses edit 

datasheet ayam ras petelur   

Peternak /IT 

Service 

edit datashet ayam ras 

petelur 

Sistem menyediakan proses 

delete datasheet ayam ras petelur   

Peternak /IT 

Service 

delete datashet ayam ras 

petelur 

Menampilkan hasil rekomendasi  

setiap alternatif ayam dari proses 

perhitungan yang telah dilakukan 

Peternak Melihat hasil  rekomendasi 

tingkat kualitas 

produktivitas ayam ras 

petelur. 

Sumber : Perancangan 
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4.2 Perancangan Implementasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS  pada Sistem 

 Pada tahapan perancangan sistem bertujuan untuk mengubah model 

informasi yang telah dibuat pada tahapan analisa kebutuhan sistem. Perancangan 

yang dilakukan adalah perancangan untuk seluruh subsistem yang terdapat dalam 

arsitektur implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk rekomendasi 

penentuan tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur yang ditunjukkan pada 

gambar 4.2. Perancangan tersebut meliputi perancangan untuk sub sistem 

manajemen data, subsistem basis pengetahuan, subsistem manajemen model dan 

subsistem antarmuka.  

Mulai

Skala_Saaty

Perhitungan AHP 

Nilai bobot kriteria

Ambil nilai bobot kriteria

Nilai_Preferensi

Selesai

Metode 

AHP

Metode 

Fuzzy - 

TOPSIS

Perhitungan Fuzzy - TOPSIS

 
 

Gambar 4.2 Kerangka Kerja Implementasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS  

Sumber : Perancangan 
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Kerangka kerja implementasi metode pada sistem ditunjukkan pada 

gambar 4.2. Adanya garis putus - putus yang ditunjukkan pada gambar 4.2 

merupakan transisi antara metode AHP dengan metode Fuzzy TOPSIS. Jadi 

metode AHP hanya digunakan sampai pada tahap penentuan nilai bobot kriteria 

dengan menggunakan variabel input Skala_Saaty dan untuk tahap selanjutnya 

hingga tahap yang terakhir akan di ambil alih oleh metode Fuzzy TOPSIS yang 

menghasilkan variabel output Nilai_Preferensi. Didalam merancang sebuah sistem 

terdapat subsistem yang saling mendukung antara subsistem yang satu dengan 

subsistem yang lainnya. Subsistem yang terdapat dalam sistem antara lain : 

a. Subsistem Basis Pengetahuan 

Menjelaskan tentang aturan-aturan dan kriteria-kriteria yang akan 

digunakan dalam Implementasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

Rekomendasi Penentuan Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Ras Petelur 

sebagai informasi yang diperlukan dalam proses perhitungan dengan 

menggunakan metode AHP – Fuzzy TOPSIS.  

b. Subsistem Manajemen Model 

Menjelaskan perancangan algoritma dan proses perhitungan yang 

diterapkan dalam Implementasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

Rekomendasi Penentuan Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Ras 

Petelur. 

c. Subsistem Antarmuka 

Menentukan Bagaimana desain interface yang baik untuk pengguna dalam 

menggunakan Implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

Rekomendasi Penentuan Tingkat Kualitas ayam Ras Petelur. 

Sistem akan menggunakan metode AHP dan Fuzzy TOPSIS sebagai 

pemodelan kuantitatif untuk meranking alternatif berdasarkan nilai preferensinya 

dan memberikan hasil rekomendasi pengelompokan ayam ras petelur Berikut ini 

merupakan penjelasan detail mengenai subsistem yang digunakan : 

4.2.1 Subsistem Basis Pengetahuan 

 Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang perancangan basis 

pengatahuan yang digunakan dalam rangka implementasi metode AHP – Fuzzy 

TOPSIS untuk rekomendasi tingkat kualitas produktivitas ayam petelur. Data 
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yang digunakan untuk basis pengetahuan merupakan data yang diperoleh dari 

peternakan Budi Farm. Data tersebut berupa data sheet ayam petelur strain  Hisex 

Brown. Data yang diperoleh ada yang bersifat kuantitatif dan ada pula yang 

bersifat kualitatif.  

 Untuk kriteria yang digunakan dalam implementasi ini penulis 

menggunakan 6 buah kriteria. Kriteria tersebut antara lain : usia, fisik, pakan, 

vaksinasi, kenyamanan kandang dan jumlah telur yang dihasilkan. Pada Gambar 

4.3 akan dijelaskan tentang struktur hirarki dari kriteria – kriteria yang digunakan. 

Sebelum kriteria – kriteria tersebut diterapkan di dalam metode perlu dilakukan 

konversi nilai kedalam skala Saaty (tabel 2.6) yang bertujuan untuk memudahkan 

dalam pengolahannya yang dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Tabel Konversi Nilai Kriteria 

Nama 

Kriteria 
Nama Sub Kriteria Penilaian 

Hasil Konversi 

Penilaian 

Usia Ayam - Muda (5 – 10 bulan) Sedang 

Dewasa (11 – 14 bulan) Baik 

Tua (15 – 18 bulan) Buruk 

Fisik Badan Gemuk Sedang 

Sedang Baik 

Kurus Buruk 

Bulu Baik (Lebat,utuh) Baik 

Sedang (sedikit kusam) Sedang 

Buruk (molting, rontok ) Buruk 

Kaki Kuning Baik 

Kuning keputihan Sedang 

Putih bersisik Buruk 

Kepala (Paruh, mata 

dan Pial) 

Pial berwarna merah, 

mata bercahaya cerah 

dan paruh tumpul 

berwarna pucat 

Baik 

Pial Berwarna merah Sedang 
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jambu, mata bercahaya 

dan paruh tumpul 

berwarna pucat 

Pial Berwarna pucat atau 

kebiruan, mata sayu dan 

malas, paruh tajam dan 

berwarna kuning 

Buruk 

Pakan - Mix I (tabel 2.3) Baik 

Mix II (tabel 2.3) Sedang 

BR 1   Buruk 

Vaksinasi - Vaksin saja Baik 

Vaksin + Antibiotik Sedang 

Antibiotik Buruk 

Kenyamanan 

kandang 

Ventilasi Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Intensitas Cahaya Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Kebersihan Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Jumlah Telur 

yang 

dihasilkan 

(Asumsi 

sehari ayam 

menghasilkan 

1 butir telur ) 

- 25 – 28 butir tiap bulan Baik 

18 – 24 butir tiap bulan Sedang 

<18 butir tiap bulan Buruk 

Sumber : Wawancara dengan pegawai peternakan Budi Farm 
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Rekomendasi Penentuan Kualitas Ayam Ras Petelur

Usia
Kenyamanan 

kandang
VaksinasiPakanFisik

Jumlah Telur yang 

dihasilkan

kebersihanbadanKaki Bulu

Kepala

VentilasiIntensitas Cahaya

Ayam ke - nAyam ke - 1 ….

Gambar 4.3 Struktur Hirarki Kriteria 
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4.2.2.  Subsistem Manajemen Model 

 Subsistem ini berfungsi untuk memproses perhitungan data dengan 

menggunakan metode AHP dan Fuzzy TOPSIS. Diagram Alir yang ditunjukkan 

oleh gambar 4.4 dan 4.5 menggambarkan aliran proses penggunaan metode AHP 

dan Fuzzy TOPSIS secara umum. Untuk kriteria yang akan digunakan 

ditunjukkan pada tabel 4.3 berdasarkan wawancara dengan pihak peternakan 

ayam ras petelur. Untuk metode AHP digunakan untuk pembobotan kriteria yang 

mana akan dicek juga konsistensinya. Sedangkan untuk metode Fuzzy Topsis 

digunakan untuk mencari nilai preferensi dari setiap alternatif yang berfungsi 

untuk menentukan rekomendasi apakah ayam masuk ke dalam kategori produktif 

atau masuk ke kategori tidak produktif. 

4.2.2.1 Manualisasi Implementasi Metode AHP 

Untuk tahapan – tahapan implementasi yang akan dilakukan pada metode 

AHP dapat dilihat pada gambar 4.4. 

Mulai

CR <= 0,1
No

Yes

Selesai

Skala Prioritas Kriteria

Bobot Kriteria

Membuat matriks perbandingan berpasangan 

antar kriteria

Membuat Matriks Normalisasi

Menentukan Bobot Kriteria

Menghitung konsistensi dari kriteria

 

Gambar 4.4 Flowchart Manualisasi Metode AHP 

Sumber : Perancangan 
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Untuk melakukan proses manualisasi penulis menggunakan sampel  berupa 5 

buah data ayam sebagai alternatif yang di tampilkan pada tabel 4.4a, 4.4b dan 

4.4c. 

Tabel 4.4a Data Ayam Ras Petelur Strein Hisex Brown 

Tabel 4.4b Data Pakan, Vaksin dan Jumlah Terlur Ayam Ras Petelur Strein Hisex 

Brown 

Tabel 4.4c Data Kenyamanan Kandang Ayam Ras Petelur Strein Hisex Brown 

 

Sumber : Pengamatan di Peternakan Budi Farm 

No 
Label 

Ayam 
Usia 

Fisik 

Badan Bulu Kaki Kepala 

1 A 5 Bulan Baik Baik Baik Baik 

2 B 18 Bulan Buruk Buruk Baik Buruk 

3 C 12 Bulan Baik Baik Buruk Baik 

4 D 7 Bulan Baik Baik Baik Baik 

5 E 14 Bulan Sedang Sedang Buruk Buruk 

Pakan/ransum Vaksin 
Jumlah 

Telur 

MIX I Vaksin 18 

MIX II Vaksin  + Antibiotik 11 

MIX I Vaksin 25 

MIX II Vaksin 27 

MIX II Vaksin 25 

Kenyamanan Kandang 

Ventilasi Intensitas Cahaya Kebersihan 

Baik Baik Baik 

Buruk Buruk Buruk 

Sedang Sedang Sedang 

Sedang Sedang Sedang 

Sedang Sedang Sedang 
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Langkah 1 : Menentukan Skala Prioritas Masing – Masing Kriteria 

Sesuai gambar 4.4 Penentuan skala prioritas masing – masing kriteria 

merupakan hal pertama yang harus dilakuakan dalam metode AHP. Skala yang 

digunakan pada penentuan skala prioritas berdasarkan Skala Saaty (tabel 2.6). 

berikut ini merupakan penentuan skala prioritas masing – masing kriteria yang 

dapat dilihat pada tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Penentuan Skala Prioritas Kriteria 

Kriteria Skala Prioritas 

Usia 3 

Fisik 3 

Pakan 5 

Vaksinasi 3 

Kenyaman kandang 5 

Jumlah telur yang dihasilkan 5 

Sumber : Wawancara dengan Pakar (Kepala Peternakan Budi Farm) 

Sedangkan untuk penentuan skala prioritas dari sub kriteria dapat dilihat pada 

tabel 4.6 dan Tabel 4.7. 

Tabel 4.6 Penentuan Skala Prioritas Sub Kriteria Fisik 

Sub Kriteria Fisik Skala Prioritas 

Badan 1 

Bulu 1 

Kaki 1 

Kepala 1 

 Sumber : Wawancara dengan Pakar (Kepala Peternakan Budi Farm) 

Tabel 4.7 Penentuan Skala Prioritas Sub Kriteria Kenyaman Kandang 

Sub Kriteria Skala Priorita 

Ventilasi 1 

Intensitas Cahaya 1 

Kebersihan 1 

Sumber : Wawancara dengan Pakar (Kepala Peternakan Budi Farm) 
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Langkah 2 : Membuat Matriks Perbandingan Berpasangan 

Setelah menentukan skala prioritas dari kriteria dan sub kriteria yang ada, 

langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah membuat matriks perbandingan 

berpasangan. Berdasarkan gambar 4.5 matriks perbandingan berpasangan dibuat 

dengan cara membandingkan semua kriteria dan sub kriteria yang ada. Untuk 

lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 4.8 yang mana menggunakan rumus 

persamaan (2.1). 

Mulai

Selesai

Skala_Prioritas_Kriteria

Membandingkan semua kriteria 

Matriks_Perbandingan 

Berpasangan_Kriteria

 

Gambar 4.5 Diagram Alir Matriks Perbandingan Berpasangan 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.8 Matriks Perbandingan Berpasangan 

 Usia Fisik Pakan Vaksinasi Kenyaman

an kandang 

Jumlah 

telur yang 

dihasilkan 

Usia 1 1 1.667 1 1.667 1.667 

Fisik 1 1 1.667 1 1.667 1.667 

Pakan 0.6 0.6 1 0.6 1 1 

Vaksinasi 1 1 1.667 1 1.667 1.667 
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Kenyaman

an kandang 

0.6 0.6 1 0.6 1 1 

Jumlah 

telur yang 

dihasilkan 

0.6 0.6 1 0.6 1 1 

Sumber : Perancangan 

Langkah 3 : Menentukan Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan 

Untuk menentukan bobot kriteria penulis harus melakukan normalisasi 

terlebih dahulu sesuai yang ditunjukkan pada gambar 4.6. Normalisasi dilakukan 

terhadap baris dan kolom dari matriks perbandingan berpasangan. Untuk 

melakukannya normalisasi baris penulis harus membagi setiap elemen dari 

matriks perbandingan berpasangan (Tabel 4.9) dengan jumlah kolomnya (Tabel 

4.10). Misal elemen matriks baris pertama dan kolom pertama harus dibagi 

dengan jumlah total elemen kolom pertama dan elemen matriks baris pertama 

kolom kedua  harus dibagi dengan jumlah kolom total elemen kolom kedua. 

Begitu juga seterusnya sampai elemen matriks yang terakhir sesuai dengan 

persamaan (2.2). 

Mulai

Selesai

Matriks_Perbandingan 

Berpasangan_Kriteria

Menjumlahan  Masing – Masing 

Kolom Matriks Perbandingan 

Berpasangan

Matriks_Perbandingan 

Berpasangan_Kriteria

Elemen Matriks Perbandingan 

Berpasangan dibagi Jumlah Masing 

– Masing Kolom

 

Gambar 4.6 Diagram Alir Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan 

Sumber : Perancangan 
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Tabel 4.9 Jumlah Kolom Matriks Perbandingan Berpasangan 

 Usia Fisik Pakan Vaksinasi Kenyamana

n Kandang 

Jumlah telur 

yang 

dihasilkan 

Jumlah 

total 

Masing – 

masing 

Kolom 

4.8 4.8 8 4.8 8 8 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.10 merupakan hasil dari matriks normalisasi yang dihitung dengan 

menggunakan persamaan 2.3. 

a  = 
𝑏

𝑐
            

Keterangan : 

a = elemen matriks normalisasi (tabel 4.10) 

b = nilai setiap elemen matriks perbandingan berpasangan (tabel 4.8) 

c = Jumlah kolomnya (tabel 4.9)  

 

Tabel 4.10 Hasil Normalisasi Matriks Perbandingan 

 Usia Fisik Pakan Vaksinas

i 

Kenyamanan 

kandang 

Jumlah 

telur yang 

dihasilkan 

Usia 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

Fisik 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

Pakan 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 

Vaksinasi 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

Kenyamanan

kandang 
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 

Jumlah telur 

yang 

dihasilkan 

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 

Sumber : Perancangan 
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Tabel 4.11 Jumlah Setiap Baris Matriks Normalisasi 

 Usia Fisik Pakan Vaksinasi Kenyamanan 

Kandang 

Jumlah telur 

yang 

dihasilkan 

Jumlah 

elemen 

tiap  

Baris 

1.25 1.25 0.75 1.25 0.75 0.75 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.11 merupakan hasil penjumlahan dari setiap baris elemen matriks yang 

telah dinormalisasi. 

Langkah 4 : Menentukan Bobot Prioritas Setiap Kriteria 

Setelah melakukan normalisasi matriks langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah menentukan bobot prioritas setiap kriteria yang ditunjukkan 

pada gambar 4.7. Bobot prioritas kriteria berfungsi sebagai acuan dalam 

perhitungan metode Fuzzy TOPSIS untuk mencari nilai preferensi dari setiap 

alternatif. Untuk mencari bobot kriteria penulis harus menggunakan persamaan 

(2.3), yaitu membagi jumlah setiap baris matriks normalisasi dengan ukuran 

matriks. Untuk ukuran matriks disesuaikan dengan jumlah kriteria dan hasil 

perhitungan bobot prioritas setiap kriteria dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Mulai

Selesai

Matriks_Normalisasi_Perban

dingan_Berpasangan_Kriteria

Menjumlahkan Setiap Baris Matriks 

Normalisasi 

Bobot_Kriteria

Jumlah Tiap Baris Matriks 

Normalisasi dibagi Jumlah kriteria 

(ukuran Matriks)

 

Gambar 4.7 Diagram Alir Bobot Kriteria 

Sumber : Perancangan 
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Tabel 4.12 Bobot Prioritas Setiap Kriteria 

Nama Kriteria Bobot Kriteria 

Usia 
0.208 

Fisik 
0.208 

Pakan 
0.125 

Vaksinasi 
0.208 

Kenyamanan kandang 
0.125 

Jumlah telur yang dihasilkan 
0.125 

Jumlah keseluruhan bobot kriteria 1 

Sumber Perancangan 

Langkah 5 : Menghitung Konsistensi dari Bobot Prioritas Kriteria 

Sebelum melanjutkan ke metode Fuzzy TOPSIS bobot kriteria wajib 

dilakukan pengecekkan nilai konsistensinya. Pengecekan nilai konsistensi bobot 

kriteria digunakan untuk menilai apakah nilai bobot prioritas setiap kriteria layak 

untuk dijadikan acuan. Hasil dari uji konsistensi tidak boleh melebihi 0.1 yang 

artinya CR <= 0.1. Jika nilai CR melebihi angka 0.1 maka harus mengulang tahap  

dari awal lagi yaitu menentukan skala prioritas dan membuat matriks 

perbandingan berpasangannya. Untuk Perhitungan Konsistensi Bobot Kriteria 

dapat dilihat pada gambar 4.8. 

Mulai

Selesai

Bobot_Kriteria

Menghitung Nilai Eigen Maksimum 

(λmaks)

Nilai_Konsistensi

Menghitung Nilai CI

Menghitung Nilai CR

 

Gambar 4.8 Diagram Alir Perhitungan Nilai Konsistensi 

Sumber : Perancangan 
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 Untuk menghitung nilai CR dapat menggunakan rumus persamaan (2.7) 

dan (2.8) Sebelum menghitung indek konsistensi (CI) harus melakukan 

perhitungan nilai eigen maximum (λmax). Nilai Eigen Maximum didapatkan 

dengan cara membagi setiap elemen pada tabel 4.9 (jumlah matriks berpasangan) 

dengan setiap elemen tabel 4.12 (bobot kriteria) kemudian hasil pembagian 

tersebut dibagi dengan jumlah kriteria (ukuran matriks), sesuai dengan persamaan 

(2.6)  

λmax= ((1.667/0.208)+(1.667/0.208)+(0.6/0.125)+(1.667/0.208)+(0.6/0.125) 

+(0.6/0.125))/6 

        = 6.4 

Kemudian setelah nilai λmax diketahui maka nilai CI dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan (2.8). 

CI  = (6.4 -6)/(6-1) 

     = 0.08 

Setelah itu barulah nilai CI dapat dimasukkan kedalam persamaan (2.7) dengan 

nilai RI sesuai dengan tabel (2.7). 

CR   = 0.08/1.24 

       = 0.065 

Berdasarkan gambar 4.4 karena nilai konsistensi (CR) = 0.065 dan 0.065 < 0.1 

maka bobot prioritas yang telah dibuat dapat diterapkan pada metode Fuzzy 

TOPSIS karena konsisten. 

Langkah 6 : Menghitung Bobot Sub Kriteria (Level 2) 

Untuk menghitung bobot dari sub kriteria yang harus dilakukan sama 

seperti apa yang dilakukan untuk menghitng bobot kriteria. Hal ini dikarenakan 

bobot sub kriteria merupakan bagian dari bobot kriteria yang telah dilakukan 

pengujian nilai konsistensinya. Pada penelitian ini kriteria yang mempunyai sub 

kriteia berjumlah 2 buah, yaitu kriteria fisik yang masing-masing berjumlah 4 

buah sub kriteria dan kriteria kenyamanan kandang yang berjumlah 3 buah sub 

kriteria. 
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Langkah 6a : Menghitung Bobot Sub Kriteria Fisik 

 Sama seperti menghitung kriteria langkah pertama yang harus dilakukan 

untuk menghitung bobot subkriteria fisik adalah membuat matriks perbandingan 

berpasangan sesuai pada gambar 4.5. Untuk matriks perbandingan 

berpasangannya akan ditampilkan pada tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Fisik 
Sub Kriteria Badan Bulu Kaki Kepala 

Badan 1 1 1 1 

Bulu 1 1 1 1 

Kaki 1 1 1 1 

Kepala 1 1 1 1 

Jumlah  4 4 4 4 

Sumber :  Perancangan 

 Setelah membuat matriks perbandingan berpasangan hal yang harus 

dilakukan selanjutnya adalah membuat matriks normalisasi sesuai dengan gambar 

4.6 yang hasilnya akan ditampilkan pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Matriks Normalisasi Sub Kriteria Fisik 
Sub Kriteria Badan Bulu Kaki Kepala Jumlah 

Badan 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Bulu 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Kaki 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Kepala 0.25 0.25 0.25 0.25 1 

Sumber : Perancangan 

 Langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah menghitung bobot sub 

kriteria sesuai pada gambar 4.7  yang hasilnya akan ditampilkan oleh tabel 4.15 

dengan menggunakan persamaan (2.3). 

Tabel 4.15 Bobot Sub Kriteria Fisik 
Nama Sub Kriteria Fisik Bobot 

Badan 0.25 

Bulu 0.25 

Kaki 0.25 
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Kepala 0.25 

Jumlah 1 

Sumber : Perancangan 

Jika diketahui sebelumnya bahwa bobot kriteria fisik sebesar 0.208. Maka untuk 

bobot masing – masing sub kriteria terhadap kriteria fisik akan dijelaskan  pada 

tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Bobot Sub Kriteria Fisik Terhadap Tujuan   
 Bobot Terhadap Kriteria 

Fisik 

Bobot Terhadap Tujuan 

(Goal)   

Badan  0.25 0.25 * 0.208 = 0.052 

Bulu 0.25 0.25 * 0.208 = 0.052 

Kaki 0.25 0.25 * 0.208 = 0.052 

Kepala 0.25 0.25 * 0.208 = 0.052 

Sumber : Perancangan 

 Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menghitung nilai 

konsistensinya sesuai pada gambar 4.8. Tabel 4.17 akan menampilkan perkalian 

antara tabel 4.13 dan tabel 4.15. 

Tabel 4.17 Hasil Perkalian tabel 4.13 dan 4.15 
Nama Sub Kriteria Fisik Hasil Perkalian 

Badan 1 

Bulu 1 

Kaki 1 

Kepala 1 

Sumber : Perancangan 

Kemudian untuk menghitung λmax penulis dapat menggunakan persamaan (2.6). 

λmax = ((1/0.25) + (1/0.25) + (1/0.25) + (1/0.25))/4 = 4 

Kemudian setelah nilai λmax diketahui maka nilai CI dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan (2.8). 

CI  = (4 -4)/(4-1) 

     = 0 
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Setelah itu barulah nilai CI dimasukkan kedalam persamaan (2.8) dengan nilai RI 

sesuai dengan tabel (2.7). 

CR   = 0/0.9 

       = 0 

Karena nilai CR = 0. dan 0 < 0.1 maka bobot prioritas yang telah dibuat dapat 

diterapkan pada metode Fuzzy TOPSIS karena konsisten. 

Langkah 6b : Menghitung Bobot Sub Kriteria Kenyaman Kandang 

Sama seperti menghitung kriteria langkah pertama yang harus dilakukan 

untuk menghitung bobot subkriteria kenyamanan kandang adalah membuat 

matriks perbandingan berpasangan berdasarkan gambar 4.5. Untuk hasil matriks 

perbandingan berpasangannya akan ditampilkan pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Kenyaman Kandang 

Sub Kriteria Ventilasi Intensitas 

Cahaya 

Kebersihan 

Ventilasi 1 1 1 

Intensitas Cahaya 1 1 1 

Kebersihan 1 1 1 

Jumlah  3 3 3 

Sumber :  Perancangan 

 Setelah membuat matriks perbandingan berpasangan hal yang harus 

dilakukan selanjutnya adalah membuat matriks normalisasi sesuai pada gambar 

4.6 dan hasilnya akan ditampilkan pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Matriks Normalisasi Sub Kriteria Kenyamanan Kandang 

Sub Kriteria Ventilasi Intensitas 

Cahaya 

Kebersihan Jumlah 

Ventilasi 0.333 0.333 0.333 1 

Intensitas Cahaya 0.333 0.333 0.333 1 

Kebersihan 0.333 0.333 0.333 1 

Sumber : Perancangan 
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 Langkah yang harus dilakukan berikutnya adalah menghitung bobot sub 

kriteria sesuai pada gambar 4.7 dan hasilnya akan ditampilkan pada tabel 4.20 

dengan menggunakan persamaan (2.3). 

Tabel 4.20 Bobot Sub Kriteria Kenyamanan Kandang 

Nama Sub Kriteria Fisik Bobot 

Ventilasi 0.33 

Intensitas Cahaya 0.33 

Kebersihan 0.34 

Jumlah 1 

Sumber : Perancangan 

Jika diketahui sebelumnya bahwa bobot kriteria kenyamanan kandang sebesar 

0.125. Maka untuk bobot masing – masing sub kriteria terhadap kriteria 

kenyamanan kandang akan dijelaskan  pada tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Bobot Sub Kriteria Kenyamanan Kandang  Terhadap Tujuan   

 Bobot Terhadap Kriteria 

kenyamanan kandang 

Bobot Terhadap Tujuan 

(Goal)   

Ventilasi 0.33 0.33 * 0.125 = 0.041 

Intensitas Cahaya 0.33 0.33 * 0.125 = 0.041 

Kebersihan 0.34 0.34 * 0.125 = 0.043 

Sumber : Perancangan 

 Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menghitung nilai 

konsistensinya sesuai pada gambar 4.8. Tabel 4.22 akan menampilkan perkalian 

antara tabel 4.18 dan tabel 4.20 

Tabel 4.22 Hasil Perkalian tabel 4.18 dan 4.20 

Nama Sub Kriteria Kenyamanan Kandang Hasil Perkalian 

Ventilasi 0.99 

Intensitas Cahaya 0.99 

Kebersihan 1.02 

Sumber : perancangan 

Kemudian untuk menghitung λmax dapat menggunakan persamaan (2.6). 

λmax = ( (1/0.99) + (1/0.99) + (1/1.02) )/3 = 3 
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Kemudian setelah nilai λmax diketahui maka nilai CI dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan (2.8). 

CI  = (3 -3)/(3-1) 

     = 0 

Setelah itu barulah nilai CI dapat dimasukkan kedalam persamaan (2.7) dengan 

nilai RI sesuai dengan tabel (2.7). 

CR   = 0/0.58 

       = 0 

Karena nilai CR = 0. dan 0 < 0.1 maka bobot prioritas yang telah dibuat dapat 

diterapkan pada metode Fuzzy TOPSIS karena konsisten. 

Langkah 7 : Menampilkan Seluruh Bobot Kriteria 

 Setelah semua tahapan selasai dilakukan, maka berdasarkan gambar 4.4 

akan didapatkan nilai bobot kriteria yang ditampilkan pada tabel 4.23 dengan 

gambar hirarki yang akan ditampilkan pada gambar 4.9. 

Tabel 4.23 Nilai Bobot Seluruh Kriteria dan Sub Kriteria 

Kriteria atau Sub Kriteria Nilai Bobot Kriteria 

Usia 0.208 

Pakan  0.125 

Fisik  Badan 0.052 

Bulu 0.052 

Kaki 0.052 

Kepala 0.052 

Vaksinasi 0.208 

Kenyamanan 

Kandang 

Ventilasi 0.041 

Intensitas Cahaya 0.041 

Kebersihan 0.043 

Jumlah Telur yang dihasilkan 0.125 

Jumlah total bobot kriteria 1 

Sumber : Perancangan 
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Rekomendasi Penentuan Kualitas Ayam Ras Petelur

Usia

0.208

Kenyamanan 

kandang

0.125

Vaksinasi

0.208

Pakan

0.125

Fisik

0.208

Jumlah Telur yang 

dihasilkan

0.125

Kebersihan

0.041

Badan

0.052

Kaki 

0.052

Bulu

0.052

Kepala

0.052
Ventilasi

0.043

Intensitas Cahaya

0.041

Ayam ke - nAyam ke - 1 ….

Gambar 4.9 Struktur Hirarki Kriteria Beserta Bobot Kriterianya 



65 
 

 
 

4.2.2.2 Manualisasi Implementasi Metode Fuzzy TOPSIS 

Untuk tahapan – tahapan implementasi yang akan dilakukan pada metode 

Fuzzy TOPSIS dapat dilihat pada gambar 4.10.  

Mulai

Selesai

Nilai_Peringkat_ 

Linguistik

Hasil_Rekomendasi

Menghitung nilai Fuzzy Solusi Ideal 

Positif dan Solusi Ideal Negatif

Menentukan Jarak Antar Nilai 

alternatif ke Fuzzy Solusi Ideal Positif 

dan Fuzzy Solusi Ideal Negatif

Menghitung Nilai Preferensi Setiap 

Alternatif

Menghitung Matriks Keputusan 

Fuzzy Normalisasi Terbonot 

 

Gambar 4.10 Flowchart Manualisasi Metode Fuzzy TOPSIS 
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Sesuai dengan gambar 4.10 langkah – langkah yang akan dilakukan dalam metode 

Fuzzy Topsis adalah :  

1. Menentukan nilai peringkat linguistik sebagai variabel input. 

2. Menghitung matriks keputusan Fuzzy ternormalisasi terbobot. 

3. Menghitung nilai Fuzzy solusi ideal positif dan Fuzzy solusi ideal negatif. 

4. Menentukan jarak antar nilai alternatif ke Fuzzy solusi ideal positif dan Fuzzy 

solusi ideal negatif. 

5. Menghitung nilai preferensi setiap alternatif 

6. Keputusan rekomendasi tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur 

apakah masuk ke kelompok positif ataupun masuk ke kelompok negatif (hasil 

rekomendasi sebagai variabel output). 

Langkah 1 : Menentukan Nilai Peringkat Linguistik 

Penentuan nilai linguistik merupakan tahapan awal di dalam implementasi 

metode Fuzzy TOPSIS. Gambar 2.11 telah memodelkan tentang peringkat linguistik. 

Sesuai gambar 2.11 penulis akan mengubah bilangan asli kedalam peringkat 

linguistik Fuzzy yang mempunyai rentang nilai 0 – 1. Jika diketahui data alternatif 

yang direpresentasikan pada tabel 4.4 maka penulis harus mengubahnya kedalam 

bentuk nilai Fuzzy seperti pada tabel 4.24 dan dimodelkan oleh gambar 4.11. 

Tabel 4.24 Transformasi Fungsi Nilai Keanggotaan Fuzzy 

Rangking Tingkatan 

(Bilangan Asli) 

Fungsi Nilai Keanggotaan Fuzzy 

 

Buruk 1 (0.00, 0.20, 0.40)  

Sedang 2 (0.30, 0.50, 0.70) 

Baik 3 (0.60, 0.80, 1.00) 

Sumber : Perancangan 
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0 0.30.20.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.5

1

Buruk Sedang Baik

 

Gambar 4.11 Model Fungsi Nilai Keanggotaan Fuzzy 

Sumber : Perancangan 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.24 penulis dapat mulai membuat matriks Fuzzy MCDM 

(Multiple Criteria Decision Making) yang dirpresentasikan oleh tabel 4.25 

 Tabel 4.25 Matriks Fuzzy  
 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

SK3.

1 

SK3.

2 

SK3.

3 

SK3.

4 

SK5.

1 

SK5.

2 

SK5.

3 

A1 (0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

A2 (0, 

0.2, 

0.4) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

A3 (0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

A4 (0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.6, 

0.8, 

1) 
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A5 (0.6, 

0.8, 

1) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0, 

0.2, 

0.4) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.3,

0.5, 

0.7) 

(0.6, 

0.8, 

1) 

Keterangan : K1 = Usia, K2 = Pakan, K3 = Fisik (SK3.1 = Badan, SK3.2 = Bulu, 

SK3.3 = Kaki, SK3.4 = Kepala), K4 = Vaksinasi, K5 = kenyaman Kandang ( SK5.1 = 

Ventilasi, SK5.2 = Intensitas Cahaya, SK5.3 = Kebersihan ), K6 = Jumlah Telur yang 

dihasilkan. 

Sumber : Perancangan 

Sedangkan untuk bobot dari setiap kriteria dan sub kriteria dapat dilihat pada tabel 

4.26,  yang mana nilainya didapatkan dari perhitungan metode AHP. 

Tabel 4.26 Nilai Bobot Setiap Kriteria dan Sub Kriteria 

Kriteria atau Sub Kriteria Nilai Bobot Kriteria 

Usia 0.208 

Pakan  0.125 

Fisik  Badan 0.052 

Bulu 0.052 

Kaki 0.052 

Kepala 0.052 

Vaksinasi 0.208 

Kenyamanan 

Kandang 

Ventilasi 0.041 

Intensitas Cahaya 0.041 

Kebersihan 0.043 

Jumlah Telur yang dihasilkan 0.125 

Jumlah total bobot kriteria 1 

Sumber : Perancangan 

Langkah 2 : Menghitung Matriks Keputusan Fuzzy Normalisasi Terbobot 

Pada tahapan ini akan dihitung matriks keputusan Fuzzy normalisasi terbobot 

dengan cara mengalikan setiap elemen dari tabel 4.25 dengan setiap elemen tabel 

4.26 sesuai dengan persamaan (2.11). Karena sudah dilakukan penentuan nilai 

peringkat linguistik Fuzzy dan mempunyai rentang antara nilai 0 – 1 maka tidak 
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diperlukan prosedur normalisasi. Gambar 4.12 merupakan diagram alir dari proses 

penghitungan matriks keputusan fuzzy Normalisasi Terbobot. Sedangkan untuk 

matriks keputusan Fuzzy normalisasi terbobot akan direpresentasikan pada tabel 4.27. 

Start

Bobot_Kriteria, 

Matriks_Fuzzy

for i = 0 to jumlah data - 1

Matriks_Fuzzy dikalikan 

Bobot_Kriteria

i

Matriks_Normalisasi_Fuzzy

_Terbobot

End
 

Gambar 4.12 Diagram Alir Matriks Normalisasi Fuzzy Terbobot 

Sumber : Perancangan 

Tabel 4.27 Matriks Keputusan Fuzzy Normalisasi Terbobot 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

SK3.

1 

SK3.

2 

SK3.

3 

SK3.

4 

SK5.

1 

SK5.

2 

SK5.

3 

A1 (0.062,

0.104, 

0.146) 

(0.075, 

0.1, 

0.125) 

(0.03, 

0.042, 

0.052) 

(0.03, 

0.042, 

0.052) 

(0.03, 

0.042, 

0.052) 

(0.031

, 

0.042, 

0.052) 

(0.125

, 

0.166, 

0.208) 

(0.025

, 

0.033, 

0.041) 

(0.025

, 

0.033, 

0.041) 

(0.026

, 

0.034, 

0.043) 

(0.038

,0.063

, 

0.088) 

A2 (0, 

0.041, 

0.083) 

(0.038,

0.063,

0.088) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0.031, 

0.042, 

0.052) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0.062

, 

0.104, 

0.146) 

(0, 

0.008, 

0.016) 

(0, 

0.008, 

0.016) 

(0, 

0.009, 

0.017) 

(0, 

0.025, 

0.05) 

A3 (0.125, 

0.166, 

0.208) 

(0.075, 

0.1, 

0.125) 

(0.031, 

0.042, 

0.052) 

(0.031, 

0.042, 

0.052) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0.031

, 

0.042, 

0.052) 

(0.125

, 

0.166, 

0.208) 

(0.012

,0.021

, 

0.029) 

(0.012

,0.021

, 

0.029) 

(0.013

, 

0.022, 

0.030) 

(0.075

, 0.1, 

0.125) 

 

 

A4 (0.062,

0.104, 

(0.038,

0.063,

(0.031, 

0.042, 

(0.031, 

0.042, 

(0.031, 

0.042, 

(0.031

, 

(0.125

, 

(0.012

,0.021

(0.012

,0.021

(0.013

, 

(0.075

, 0.1, 
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0.146) 0.088) 0.052) 0.052) 0.052) 0.042, 

0.052) 

0.166, 

0.208) 

, 

0.029) 

, 

0.029) 

0.022, 

0.030) 

0.125) 

A5 (0.125, 

0.166, 

0.208) 

(0.038,

0.063,

0.088) 

(0.016,

0.026, 

0.036) 

(0.016,

0.026, 

0.036) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0, 

0.010, 

0.021) 

(0.125

, 

0.166, 

0.208) 

(0.012

,0.021

, 

0.029) 

(0.012

,0.021

, 

0.029) 

(0.013

, 

0.022, 

0.030) 

(0.075

, 0.1, 

0.125) 

Keterangan : K1 = Usia, K2 = Pakan, K3 = Fisik (SK3.1 = Badan, SK3.2 = Bulu, 

SK3.3 = Kaki, SK3.4 = Kepala), K4 = Vaksinasi, K5 = kenyaman Kandang ( SK5.1 = 

Ventilasi, SK5.2 = Intensitas Cahaya, SK5.3 = Kebersihan ), K6 = Jumlah Telur yang 

dihasilkan. 

Sumber : Perancangan 

Langkah 3 : Menghitung Nilai Fuzzy Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif 

Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan nilai solusi ideal positif dan nilai 

solusi ideal negatif. Solusi ideal positif digunakan pada kriteria yang bersifat 

menguntungkan. Sedangkan untuk solusi ideal negatif digunakan pada kriteria yang 

bersifat cost atu biasa disebut atribut biaya. Untuk kriteria yang bersifat 

menguntungkan antara lain usia, fisik, kenyamanan kandang dan Jumlah telur yang 

dihasilkan. Sedangkan untuk kriteria yang bersifat biaya antara lain pakan dan 

vaksinasi. Gambar 4.13 merupakan diagram alir untuk mencari nilai Fuzzy solusi 

ideal positif dan solusi ideal negatif. 

Start

Matriks_Fuzzy_Nor

malisasi_Terbobot 

For i = 0 to jumlah data - 1

A* = Maxdataayam[i] 

    A-  = Mindataayam[i]

i

Matriks_Fuzzy_Solusi_Ideal

_Positif,

Matriks_Fuzzy_Solusi 

Ideal_Negatif

End
 

Gambar 4.13 Diagram alir solusi ideal positif dan solusi ideal negatif 

Sumber : Perancangan 
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Untuk menghitung solusi ideal positif dapat dihitung dengan persamaan 

(2.14), yang mana penulis akan memilih nilai maksimum pada kriteria 

menguntungkan dan nilai minimum pada kriteria biaya. Sedangkan untuk menghitung 

solusi ideal negatif dapat menggunakan persamaan (2.15), yang mana penulis akan 

memilih nilai maksimum pada kriteria biaya dan nilai minimum pada kriteria 

menguntungkan. Hasil perhitungan dari nilai Fuzzy solusi ideal positif dan solusi 

ideal negatif dapat dilihat pada tabel 4.28. 

 Pada persamaan 4.1 akan ditunjukkan cara untuk mencari solusi ideal positif 

dari K1 yang hasilnya ditampilkan pada tabel 4.28. Karena K1 merupakan kriteria 

bersifat benefit maka penulis akan memilih nilai yang maksimum. 

K1*  = max{(A1, A2,A3,A4,A5)}  

= max {((0.062,0.104, 0.146), (0, 0.041, 0.083), (0.125, 0.166, 0.208), (0.125, 

0.166, 0.208), (0.062,0.104, 0.146))} 

= (0.125, 0.166, 0.208)                

Sedangkan untuk mencari solusi ideal negatif dari K1, harus memilih nilai yang 

minimum karena kriteria ini bersifat benefit. Untuk perhitungan dari solusi ideal 

negatif akan ditunjukkan oleh persamaan 4.2. 

K1
-
  = min{(A1, A2,A3,A4,A5)} 

= min {((0.062,0.104, 0.146), (0, 0.041, 0.083), (0.125, 0.166, 0.208), (0.125, 

0.166, 0.208), (0.062,0.104, 0.146))} 

= (0, 0.041, 0.083)                                                                       

Tabel 4.28 Nilai Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif 

Solusi Ideal Positif 

K1 K2 K3 

- - SK3.1 SK3.2 SK3.3 SK3.4 

(0.125, 0.166, 

0.208) 

(0.038, 0.063, 

0.088) 

(0.031, 0.042, 

0.052) 

(0.031, 0.042, 

0.052) 

(0.031, 0.042, 

0.052) 

(0.031, 0.042, 

0.052) 

K4 K5 K6 

- SK5.1 SK5.2 SK5.3 - 
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(0.062, 0.104, 

0.146) 

(0.025, 0.033,  

0.042) 

(0.025, 0.033,  

0.042) 

(0.025,  0.033, 

 0.042) 

(0.075,  0.1,  0.125) 

Solusi Ideal Negatif 

K1 K2 K3 

- - SK3.1 SK3.2 SK3.3 SK3.4 

(0,  

0.041, 0.083) 

(0.075,  0.1,  

0.125) 

(0,  0.010, 

0.021) 

(0,  0.010, 

0.021) 

(0,  

0.010, 0.021) 

(0,  

0.010, 0.021) 

K4 K5 K6 

- SK5.1 SK5.2 SK5.3 - 

(0.125, 0.166, 

0.208) 

(0,  0.008,  0.016) (0,  0.008,  0.016) (0, 0.008,  0.016) (0, 0.025,  0.05) 

Keterangan : K1 = Usia, K2 = Pakan, K3 = Fisik (SK3.1 = Badan, SK3.2 = Bulu, 

SK3.3 = Kaki, SK3.4 = Kepala), K4 = Vaksinasi, K5 = kenyaman Kandang ( SK5.1 = 

Ventilasi, SK5.2 = Intensitas Cahaya, SK5.3 = Kebersihan ), K6 = Jumlah Telur yang 

dihasilkan. 

Sumber : Perancangan 

Langkah 4 : Menghitung Jarak Antar Nilai Alternatif ke Fuzzy Solusi Ideal 

Positif dan Solusi Ideal Negatif 

Start

Matriks_Fuzzy_ 

Normalisasi_Terbobot, 

Matriks_Fuzzy_Solusi_ 

Ideal_Positif dan 

Matriks_Fuzzy_Solusi_Ideal_N

egatif

For i = 0 to jumlah data - 1

D[i]* =sqrt(matriks fuzzy normalisasi terbobot - A*) 

D[i]-= sqrt(matriks fuzzy normalisasi terbobot - A- ) 

i

Matriks_Fuzzy_Separas

i_Positif,

Matriks_Fuzzy_Separas

i_Negatif

End
 

Gambar 4.14 Diagram alir sub proses Fuzzy separasi positif dan separasi negatif 

Sumber : Perancangan 
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Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan jarak antar  nilai alternatif ke Fuzzy  

solusi ideal positif dan nilai solusi ideal negatif. Jarak antar nilai alteranatif bisa juga 

disebut sebagai separasi. Separasi merupakan jarak antar nilai alternatif. Gambar 4.14 

merupakan diagram alir untuk menghitung separasi Fuzzy solusi ideal positif dan 

solusi ideal negatif.   

Perhitungan separasi positif dilakukan dengan melakukan proses perhitungan 

akar dari matrik ternormalisasi terbobot (Tabel 4.27) dikurangi dengan solusi ideal 

positif. Proses perhitungan separasi negatif (tabel 4.28) dilakukan dengan melakukan 

proses perhitungan akar dari matrik ternormalisasi terbobot (Tabel 4.27) dikurangi 

dengan solusi ideal negatif (tabel 4.28). Hasil dari perhitungan separasi positif dan 

negatif dapat dilihat pada tabel 4.29. 

 Sebagai contoh pada persamaan 4.3 akan ditunjukkan cara menghitung 

separasi positif dan separasi negatif untuk alternatif ayam A. 

 

𝐷𝐴∗  =  √
1

3
[(0.062 − 0.125)2 + (0.104 − 0.166)2 + (0.146 − 0.208)2]   + 

 √
1

3
[(0.075 − 0.038)2 + (0.1 − 0.063)2 + (0.125 − 0.088)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0.031)2 + (0.042 − 0.042)2 + (0.052 − 0.052)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0.031)2 + (0.042 − 0.042)2 + (0.052 − 0.052)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0.031)2 + (0.042 − 0.042)2 + (0.052 − 0.052)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0.031)2 + (0.042 − 0.042)2 + (0.052 − 0.052)2]   + 

 √
1

3
[(0.125 − 0.062)2 + (0.166 − 0.104)2 + (0.208 − 0.146)2]   + 

 √
1

3
[(0.025 − 0.025)2 + (0.033 − 0.41)2 + (0.041 − 0.41)2]   + 

 √
1

3
[(0.025 − 0.025)2 + (0.033 − 0.033)2 + (0.041 − 0.041)2]   + 
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 √
1

3
[(0.026 − 0.026)2 + (0.034 − 0.034)2 + (0.043 − 0.043)2]   + 

 √
1

3
[(0.038 − 0.075)2 + (0.042 − 0.1)2 + (0.052 − 0.125)2]    

= 0.198                                   

Untuk menghitung separasi negatif menggunakan rumus yang hampir sama 

dengan rumus menghitung separasi positif. Hal yang membedakan hanya nilai 

matriks Fuzzy normalisasi terbobot  dikurangi dengan nilai separasi negatif.  Untuk 

perhitungan separasi negatif alternatif A akan ditunjukkan oleh persamaan 4.4. 

𝐷𝐴−  =  √
1

3
[(0.062 − 0)2 + (0.104 − 0.41)2 + (0.146 − 0.83)2]   + 

 √
1

3
[(0.075 − 0.075)2 + (0.1 − 0.1)2 + (0.125 − 0.125)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0)2 + (0.042 − 0.010)2 + (0.052 − 0.021)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0)2 + (0.042 − 0.010)2 + (0.052 − 0.021)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0)2 + (0.042 − 0.010)2 + (0.052 − 0.021)2]   + 

 √
1

3
[(0.031 − 0)2 + (0.042 − 0.010)2 + (0.052 − 0.021)2]   + 

 √
1

3
[(0.125 − 0.125)2 + (0.166 − 0.166)2 + (0.208 − 0.208)2]   + 

 √
1

3
[(0.025 − 0)2 + (0.033 − 0.008)2 + (0.041 − 0.016)2]   + 

 √
1

3
[(0.025 − 0)2 + (0.033 − 0.008)2 + (0.041 − 0.016)2]   + 

 √
1

3
[(0.026 − 0)2 + (0.034 − 0.009)2 + (0.043 − 0.017)2]   + 

 √
1

3
[(0.038 − 0)2 + (0.042 − 0.025)2 + (0.052 − 0.05)2]    

= 0.172                                   

 



75 
 

 
 

Tabel 4.29 Nilai Separasi Positif dan Separasi Negatif 

Alternatif (Label Ayam) Separasi Positif Separasi Negatif 

A1 0.198  0.172 

A2 0.367 0.075 

A3 0.168 0.190 

A4 0.162 0.194 

A5 0.193 0.176 

Sumber : Perancangan 

Langkah 5 : Menghitung Nilai Preferensi Setiap Alternatif 

 Pada tahapan ini akan dihitung nilai preferensi dari setiap alternatif 

menggunakan persamaan (2.18). Gambar 4.15 merupakan diagram alir untuk 

menghitung nilai preferensi. Nilai preferensi didapatkan dengan cara nilai separasi 

negatif dibagi dengan hasil penjumlahan nilai separasi negatif ditambah nilai separasi 

positif. Nilai preferensi berguna untuk menentukan perangkingan dari setiap 

alternatif. Dari nilai preferensi jugalah akan diketahui hasil keputusan rekomendasi 

penentuan tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur. Hasil perhitungan nilai 

preferensi setiap alternatif akan ditampilkan pada tabel 4.30. 

Start

Matriks_Separasi_Fuzzy_ 

Positif 

Matriks_Separasi_Fuzzy_ 

Negatif

For i = 0 to jumlah data - 1

Cci =D[i]- /D[i]-+D[i]*

i

Nilai_Preferensi

End
 

Gambar 4.15 Diagram alir sub proses nilai preferensi 

Sumber : Perancangan 
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Tabel 4.30 Nilai Preferensi Setiap Alternatif 

Alternatif (Label Ayam) Nilai Preferensi 

A1 0.464101 

A2 0.170467 

A3 0.531246 

A4 0.545527 

A5 0.477147 

Sumber : Perancangan 

Langkah 6 : Hasil Keputusan Rekomendasi Tingkat Kualitas Produktivitas 

Ayam Petelur 

 Setelah menghitung nilai preferensi dari setiap alternatif maka langkah 

terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan perangkingan yang akan ditampilkan 

pada tabel 4.31. Ayam akan dikelompokan ke dalam kelompok produktif jika 

memiliki nilai preferensi lebih dari 0,3.  

Tabel 4.31 Hasil Keputusan Rekomendasi Tingkat Kualitas Produktivitas Ayam Ras 

Petelur Strein Hisex Brown 

Alternatif 

(Label Ayam) 

Nilai Preferensi Hasil Prediksi 

Sistem 

Hasil Pakar 

A4 0.545527 Produktif Produktif 

A3 0.531246 Produktif Produktif 

A5 0.477147 Produktif Produktif  

A1 0.464101 Produktif Produktif  

A2 0.170467 Tidak Produktif Tidak Produktif 

Sumber : Perancangan 

4.2.2.3 Menghitung Akurasi 

 Untuk menghitung akurasi penulis dapat menggunakan persamaan 2.19. 

Akurasi merupakan hasil perhitungan seberapa dekat suatu angka hasil pengukuran 

terhadap angka yang sebenarnya. Pada persamaan 4.5 akan ditunjukkan perhitungan 
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IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 

akurasi Metode AHP – Fuzzy TOPSIS jika dibandingkan dengan data sebenarnya 

yang diterapkan pada lima buah alternatif. 

Tingkat Akurasi  = (Jumlah Data Uji Benar / Jumlah data uji ) x 100 % 

       = (5/5) x 100 % 

    = 100 %                

4.2.3 Subsistem Antarmuka  

 Perancangan subsistem ini dibuat bertujuan agar user (pengguna) dapat 

berkomunikasi dan memberikan perintah pada sistem. Perancangan antarmuka dalam 

sistem ini akan dijelaskan secara berurutan sesuai dengan jalannya sistem. 

Perancangan ini dibuat untuk mewakili keadaan yang sebenarnya ketika aplikasi ini 

dibuat. 

4.2.3.1 Halaman Set Bobot Kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Rancangan Antarmuka untuk Set Bobot Kriteria 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Pada halaman set bobot kriteria yang ditunjukkan oleh gambar 4.16 terdapat fitur – 

fitur antara lain : 

1. Group Box untuk memasukan bobot kriteria berdasarkan skala Saaty dan 

dilengkapi tombol untuk menghitung konsistensi, menyimpan bobot kriteria 

dan dilengkapi pula dengan combo box untuk melakukan load data bobot 

kriteria. 

2. Group Box untuk memasukan bobot sub kriteria fisik berdasarkan skala Saaty 

dan dilengkapi tombol untuk menghitung konsistensi menyimpan bobot sub 

kriteria fisik dan dilengkapi pula dengan combo box untuk melakukan load 

data bobot sub kriteria fisik. 

3. Group Box untuk memasukan bobot sub kriteria kenyamanan kandang 

berdasarkan skala saaty dan dilengkapi dengan tombol untuk menghitung 

konsistensi, menyimpan bobot sub kriteria kenyamanan kandang dan 

dilengkapi pula dengan combo box untuk melakukan load data bobot sub 

kriteria kenyamanan kandang. 

4. Group Box untuk menampilkan nilai konsitensi dari bobot kriteria. 

5. Group Box untuk menampilkan nilai konsitensi dari bobot sub kriteria fisik. 

6. Group Box untuk menampilkan nilai konsitensi dari bobot sub kriteria 

kenyamanan kandang. 

7. Group Box untuk menampilkan hasil perhitungan bobot kriteria beserta sub 

kriterianya, dan juga dilengkapi dengan tombol simpan bobot untuk 

menyimpan hasil perhitungan kedalam database. 

4.2.3.2 Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan 

 

 Pada gambar 4.17 akan dijelaskan mengenai fitur – fitur apa saja yang terdapat 

pada rancangan halaman matriks perbandingan berpasangan kriteria yaitu : 

1. Group Box yang menampilkan matriks perbandingan berpasangan. 

2. Group Box yang menampilkan jumlah kolom matriks perbandingan 

berpasangan. 

3. Group Box yang menampilkan normalisasi matriks perbandingan berpasangan. 
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IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 

1 3 

2 4 

4. Group Box yang menampilkan jumlah baris matriks perbandingan 

berpasangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan Tab Kriteria 

 Sedangkan pada gambar 4.18 akan dijelaskan tentang fitur – fitur apa saja yang 

terdapat pada rancangan halaman matriks perbandingan berpasangan sub kriteria 

yaitu : 

1. Group Box yang menampilkan matriks perbandingan berpasangan sub kriteria 

fisik. 

2. Group Box yang menampilkan jumlah kolom matriks perbandingan 

berpasangan sub kriteria fisik 

3. Group Box yang menampilkan normalisasi matriks perbandingan berpasangan 

sub kriteria fisik. 

4. Group Box yang menampilkan jumlah baris normalisasi matriks perbandingan 

berpasangan sub kriteria fisik. 

5. Group Box yang menampilkan matriks perbandingan berpasangan sub kriteria 

kenyamanan kandang. 

6. Group Box yang menampilkan jumlah kolom matriks perbandingan 
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IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 

1 3 5 7 

2 4 6 8 

berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang. 

7. Group Box yang menampilkan normalisasi matriks perbandingan berpasangan 

sub kriteria kenyamanan kandang. 

8. Group Box yang menampilkan jumlah baris normalisasi matriks perbandingan 

berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan Tab Sub Kriteria 

4.2.3.3 Halaman Set Bobot Alternatif 

 Pada halaman set bobot alternatif yang ditunjukkan oleh gambar 4.19 terdapat 

fitur – fitur sebagai berikut yaitu : 

1. Group Box untuk menampilkan hasil perhitungan bobot kriteria yang juga 

dilengkapi dengan tombol set bobot yang berfungsi untuk mengambil nilai 

perhitungan dari group box 7 (gambar 4.16). selain itu juga dilengkapi dengan 

combo box yang berfungsi untuk mengambil nilai bobot kriteria dari database. 

2. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan nilai perhitungan 

normalisasi Fuzzy terbobot. 

3.  Tombol – tombol yang berfungsi sebagai triger untuk menghitung normalisasi 

setiap kriteria dari suatu alternatif dan juga berfungsi untuk menghitung nilai 
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solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Rancangan Antarmuka untuk Set Bobot Alternatif 

4.2.3.4 Halaman Hasil Normalisasi 

 Pada halaman hasil normalisasi yang ditunjukkan oleh gambar 4.20 terdapat 

fitur - fitur antara lain :  

1. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot kriteria usia. 

2. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria kepala. 

3. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria badan. 

4. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria bulu. 

5. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot sub kriteria kaki. 

6. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot kriteria pakan. 

IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 

 

1 

3 

2 
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7. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot kriteria vaksinasi. 

8. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria ventilasi. 

9. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria intensitas. 

10. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi Fuzzy 

terbobot subkriteria kebersihan. 

11. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan hasil normalisasi  

  Fuzzy terbobot kriteria jumlahtelur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Rancangan Antarmuka untuk Hasil Normalisasi Fuzzy Terbobot 

4.2.3.5 Halaman Solusi Ideal Positif 

 Pada halaman solusi ideal positif yang ditunjukkan oleh gambar 4.21 terdapat 

fitur – fitur antara lain :  

1. Group Box untuk menampilkan nilai solusi ideal positif 

2. Data Grid View untuk menampilkan separasi ideal positif. 

IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 
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3. Tombol untuk melakukan perhitungan mencari nilai separasi ideal positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Rancangan Antarmuka Solusi Ideal Positif 

4.2.3.6 Halaman Solusi Ideal Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Rancangan Antarmuka Solusi Ideal Negatif 

IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 
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IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 
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2 
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 Pada halaman solusi ideal negatif yang ditunjukkan oleh gambar 4.22 terdapat 

fitur-fitur antara lain : 

1. Group Box untuk menampilkan nilai solusi ideal negatif. 

2. Data Grid View untuk menampilkan separasi ideal negatif. 

3. Tombol untuk melakukan perhitungan mencari nilai separasi ideal negatif. 

4.2.3.7 Halaman Hasil Rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Rancangan Antarmuka Hasil Rekomendasi 

 Pada halaman hasil rekomendasi yang ditunjukkan oleh gambar 4.23 terdapat 

fitur – fitur antara lain: 

1. Data Grid View untuk menampilkan hasil perhitungan nilai preferensi yang 

dilengkapi juga dengan hasil rekomendasi dari sistem apakah ayam masuk ke 

dalam golongan produktif atau golongan tidak produktif. 

2. Tombol yang berfungsi sebagai triger untuk menghitung nilai preferensi. 

3. Data Grid View untuk menampilkan hasil sorting dari hasil rekomendasi 

sistem mulai dari nilai preferensi tertinggi sampai nilai preferensi terendah. 

4. Tombol yang berfungsi sebagai trigger untuk mensorting nilai preferensi. 

IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 
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2 

3 

   4 
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4.2.2.8 Halaman Lihat Dataset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Rancangan Antarmuka Lihat Dataset Ayam 

 

 Pada halaman lihat dataset yang ditunjukkan oleh gambar 4.24 terdapat fitur – 

fitur antara lain :  

1. Data Grid View untuk menampilkan hasil query dataset ayam dari database. 

2. Tombol yang berfungsi sebagai triger untuk melakukan query menampilkan 

dataset dari database. 

3. Tombol yang berfungsi sebagai triger untuk melakukan query tambah dataset 

ayam.  

4. Tombol yang berfungsi sebagai triger untuk melakukan query hapus dataset 

ayam. 

5. Group Box yang berisi tombol – tombol yang berfungsi untuk memasukan nilai 

bobot kriteria. Dimana nilai bobot kriteria berupa “buruk”, “sedang” dan 

“baik” yang langsung akan diubah dalam bentuk Fuzzy. 

6. Data Grid View yang berfungsi untuk menampilkan nilai dari bobot alternatif 

dalam bentuk Fuzzy.  

IMPLEMENTASI METODE AHP – FUZZY TOPSIS UNTUK REKOMENDASI 

PENENTUAN TINGKAT KUALITAS PRODUKTIVITAS AYAM 
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2 3 4 
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7. Tombol yang berfungsi sebagai triger untuk menampilkan data dan triger 

untuk menghapus data bobot alternatif.  

4.2.4 Skenario Pengujian Sistem 

Pada bagian ini akan membahas tentang skenario pengujian apa saja yang 

akan dilakukan pada sistem. Skenario pengujian dilakukan untuk mendapatkan hasil 

akurasi yang terbaik dari penerapan metode AHP – Fuzzy TOPSIS. Skenario 

pengujian yang akan dilakukan meliputi :  

1. Skenario terhadap matriks perbandingan berpasangan level 1 (kriteria). 

2. Skenario terhadap matriks perbandingan berpasangan level 2 (sub 

kriteria). 

3. Skenario terhadap interval nilai Fuzzy. 

4. Skenario terhadap threshold fungsi keanggotaan Fuzzy yang akan 

digunakan pada pemilihan alternatif yang akan digunakan. 

5. Skenario terhadap nilai preferensi. 

4.2.4.1 Skenario Pengujian Terhadap Matriks Perbandingan level 1 (Kriteria) 

Tujuan : Untuk mendapatkan nilai terbaik dari matriks perbandingan pada level 1 

(kriteria) yang dapat menghasilkan nilai akurasi tertinggi. 

Skenario : Hal yang akan dilakukan pada skenario kali ini adalah menguji 

sekumpulan dari data nilai matriks perbandingan dengan cara mengganti – ganti nilai 

bobot dari kriteria sesuai dengan skala Saaty. Penggantian terhadap nilai bobot 

kriteria dilakukan sebanyak 10 kali. Sehingga akan didapatkan 10 variasi nilai bobot 

kriteria. 

Tabel 4.32 Rancangan Pengujian Akurasi Data Matriks Perbandingan Kriteria 

Variasi 

Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Kriteria Berdasarkan Skala Saaty 

Konsistensi 
Tingkat 

Akurasi 
Usia Fisik Pakan Vaksinasi 

Kenyamanan 

Kandang 

Jumlah 

Telur 

1         
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2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Sumber : Perancangan 

Pada tabel 4.32 ditunjukkan banyaknya kriteria yang digunakan untuk 

pengujian sebanyak 6 buah kriteria dengan variasi nilai bobot sebanyak 10 buah 

variasi.   

4.2.4.2 Skenario Pengujian Terhadap Matriks Perbandingan level 2 (Sub 

Kriteria) 

Tujuan : Untuk mendapatkan nilai terbaik dari matriks perbandingan pada level 2 

(Sub kriteria) yang dapat menghasilkan nilai akurasi tertinggi. 

Skenario : Hal yang akan dilakukan pada skenario kali ini adalah menguji 

sekumpulan dari data nilai matriks perbandingan dengan cara mengganti – ganti nilai 

bobot dari sub kriteria sesuai dengan skala Saaty. Penggantian terhadap nilai bobot 

sub kriteria dilakukan sebanyak 5 kali. Sehingga akan didapatkan 5 variasi nilai bobot 

sub kriteria. 

Tabel 4.33 Rancangan Pengujian Akurasi Data Matriks Perbandingan Sub Kriteria 

Fisik 

Variasi Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Sub 

Kriteria Fisik Berdasarkan Skala 

Saaty 

Nilai 

Konsistensi 

 

Tingkat 

Akurasi 

Kepala Badan Bulu Kaki 

1      
 

2      
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3      
 

4      
 

5      
 

Sumber : Perancangan 

Pada tabel 4.33 ditunjukkan banyaknya sub kriteria fisik yang digunakan 

untuk pengujian sebanyak 4 buah sub kriteria dengan variasi nilai bobot sebanyak 5 

buah variasi.   

Tabel 4.34 Rancangan Pengujian Akurasi Data Matriks Perbandingan Sub Kriteria 

Kenyamanan Kandang 

Variasi 

Nilai Bobot 

 

Data Matriks Perbandingan Sub Kriteria 

Kenyamanan Kandang Berdasarkan Skala 

Saaty 

 

Nilai Konsistensi 
Tingkat 

Akurasi 

Ventilasi 
Intensitas 

Cahaya 
Kebersihan 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

Sumber : Perancangan 

Pada tabel 4.34 ditunjukkan banyaknya sub kriteria kenyamanan kandang 

yang digunakan untuk pengujian sebanyak 3 buah sub kriteria dengan variasi nilai 

bobot sebanyak 5 buah variasi.   

4.2.4.3 Skenario Pengujian Terhadap Interval Nilai Fuzzy 

Tujuan : Untuk mendapatkan interval nilai Fuzzy terbaik yang dapat menghasilkan 

nilai akurasi tertinggi. 
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Skenario : Hal yang akan dilakukan pada skenario kali ini adalah menguji interval 

nilai Fuzzy dengan cara melakukan pergeseran range interval ke kanan (sumbu 

positif) , pergeseran range interval  ke kiri (sumbu negatif), memperbesar range 

ataupun memperkecil range. Penggantian terhadap interval dilakukan sebanyak 5 

kali. Sehingga akan menghasilkan 5 variasi interval nilai Fuzzy yang di dapat dilihat 

pada tabel 4.35. 

Tabel 4.35 Rancangan Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Interval nilai Fuzzy 

Variasi Aksi Yang Dilakukan 
Tingkat 

Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1.  

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8  

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9  

4 Menggeser interval Standar sebanyak  0,2 ke arah 

kanan. 

 

5 Menggeser interval Standar sebanyak 0,2 ke arah kiri.  

Sumber : Perancangan 

Untuk nilai bobot kriteria dan sub kriteria yang digunakan pada skenario ini 

akan menggunakan nilai yang menghasilkan tingkat akurasi tertinggi. 

4.2.4.4 Skenario Pengujian Terhadap Threshold Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

Tujuan : Untuk mendapatkan Threshold terbaik yang dapat menghasilkan nilai 

akurasi tertinggi. 

Skenario : Hal yang akan dilakukan pada skenario kali ini adalah menguji Treshold 

Fuzzy dengan cara melakukan penambahan threshold dari 3 menjadi 5 buah 

threshold. Jika ketika menggunakan 3 threshold tingkatan penilaian adalah buruk, 

sedang dan baik maka, ketika menggunakan 5 threshold akan berubah menjadi  

sangat buruk, buruk, sedang, baik dan sangat baik. Fungsi keanggotaan Fuzzy yang 

digunakan tetap memakai fungsi keanggotaan segitiga sesuai pada gambar 4.6. Untuk 

range interval yang digunakan mengikuti skenario pengujian interval nilai Fuzzy pada 

tabel 4.35. Sehingga akan menghasilkan 5 variasi  yang dapat dilihat pada tabel 4.36. 
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Tabel 4.36 Rancangan Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Treshold Fungsi 

Keanggotaan Fuzzy 

Variasi Aksi Yang Dilakukan 
Tingkat 

Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1.  

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8.  

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9  

4 Menggeser interval Standar sebanyak  0,2 ke arah 

kanan. 

 

5 Menggeser interval Standar sebanyak 0,2 ke arah kiri.  

Sumber : Perancangan 

4.2.4.5 Skenario Pengujian Terhadap Nilai Preferensi 

Tujuan : Untuk mendapatkan Nilai preferensi terbaik yang dapat menghasilkan nilai 

akurasi tertinggi. 

Skenario : Hal yang akan dilakukan pada skenario kali ini adalah menguji nilai 

preferensi. Nilai preferensi mempunyai rentang nilai antara 0,25 sampai 0,75. Oleh 

karena itu akan dilakukan pengujian dengan cara menggunakan semua bilangan 

kelipatan 0,05 dalam rentang nilai 0,25 sampai 0,75 sehingga akan mendapatkan 11 

buah variasi pengujian. Untuk nilai bobot kriteria, nilai bobot sub kriteria, interval 

nilai Fuzzy dan threshold fungsi keanggotaan yang digunakan untuk menguji nilai 

preferensi, menggunakan hasil skenario terbaik sesuai dengan skenario-skenario yang 

telah dilakukan sebelumnya. Untuk skenario perancangan pengujian terhadap nilai 

preferensi dapat dilihat pada tabel 4.37. 

Tabel 4.37 Rancangan Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Nilai Preferensi 

Variasi Nilai Preferensi Tingkat Akurasi 

1 0,25  

2 0,30 (Nilai Preferensi Standar)  

3 0,35  

4 0,40  
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5 0,45  

6 0,50  

7 0,55  

8 0,60  

9 0,65  

10 0,70  

11 0,75  

Sumber : Perancangan 
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BAB V  

IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai implementasi perangkat lunak berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan dan perancangan yang dibuat. Tahapan ini diperlukan untuk 

mengetahui apakah sistem yang dibuat telah sesuai dan menghasilkan tujuan yang 

diinginkan. Pada gambar 5.1 ditunjukkan pohon implementasi sebagai gambaran 

umum pokok bahasan pada bab 5. 

Pohon Implementasi

Spesifikasi Sistem
Spesifikasi Perangkat 

Keras

Spesifikasi Perangkat 

Lunak

Implementasi 

Algoritma

Implementasi 

Antarmuka

AHP

Fuzzy 

TOPSIS

Algoritma Matriks 

Perbandingan 

Berpasangan

Algoritma Noralisasi 

Matriks

Algoritma Bobot 

Kriteria

Algoritma 

perhitungan 

Konsistensi

Algoritma Matriks 

keputusan Fuzzy 

Normalisasi 

Terbobot

Algoritma Nilai 

Fuzzy Solusi Ideal 

Positif dan Negatif

AlgoritmaFuzzy 

Separasi Ideal Positif 

dan Negatif

Algoritma Nilai 

Preferensi

 
Gambar 5.1 Pohon Implementasi 

Sumber : Implementasi 
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5.1 Spesifikasi Sistem 

 Spesifikasi sistem yang akan dibahas meliputi kebutuhan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi. Spesifikasi sistem dibahas 

secara detail agar implementasi berjalan sesuai tujuan. 

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

 Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan 

metode AHP – Fuzzy TOPSIS ke dalam sistem memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

1. Prosesor Intel B815 1,6 GHz. 

2. RAM 4 GB. 

3. Harddisk dengan kapasitas 320 GB. 

4. Monitor 14”. 

5. Keyboard. 

5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi metode AHP – 

Fuzzy TOPSIS adalah sebagai berikut : 

1. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 64-bit. 

2. Microsoft Visual C# 2010 Express. 

3. Microsoft Office Excell 2007. 

4. Xampp 2.5.8 (Apache dan Mysql). 

5. Microsoft Visio 2007. 

5.2 Implementasi Algoritma 

Implementasi yang akan dibahas menggunakan bahasa pemrograman C# dan 

menggunakan database Mysql. Bahasa pemrograman C# digunakan untuk 

memproses algoritma. Database Mysql digunakan untuk menyimpan data. 

Implementasi algoritma ini mengacu pada bab perancangan. 
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5.2.1 AHP 

Implementasi algoritma metode AHP meliputi matriks perbandingan 

berpasangan, matriks normalisasi, bobot kriteria dan perhitungan konsistensi.  

5.2.1.1 Algoritma Matriks Perbandingan Berpasangan 

Perhitungan algoritma matrik perbandingan berpasangan ini dilakukan dengan 

terlebih dahulu mengisi textbox pada tab set bobot kriteria dengan menggunakan 

skala Saaty (1-9). Source Code 5.2 akan menjelaskan implementasi algoritma matrik 

perbandingan berpasangan kriteria. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

double a1 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double a2 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double a3 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double a4 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double a5 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double a6 = (double.Parse(textbox1.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
 
textBox196.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(a1, 5)); 
            textBox194.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a2,5)); 
            textBox193.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a3,5)); 
            textBox192.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a4,5)); 
            textBox187.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a5,6)); 
            textBox186.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a6,5)); 
 
            double b1 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double b2 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double b3 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double b4 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double b5 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double b6 = (double.Parse(textBox2.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

            textBox185.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b1,5)); 
            textBox184.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b2,5)); 
            textBox183.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b3,5)); 
            textBox182.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b4,5)); 
            textBox181.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b5,5)); 
            textBox180.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b6,5)); 
 
            double c1 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double c2 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double c3 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double c4 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double c5 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double c6 = (double.Parse(textBox3.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
 
            textBox179.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c1,5)); 
            textBox178.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c2,5)); 
            textBox177.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c3,5)); 
            textBox176.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c4,5)); 
            textBox170.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c5,5)); 
            textBox169.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c6,5)); 
 
            double d1 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double d2 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double d3 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double d4 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double d5 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double d6 = (double.Parse(textBox4.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
 
            textBox168.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d1,5)); 
            textBox166.Text = 
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94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

System.Convert.ToString(Math.Round(d2,5)); 
            textBox165.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d3,5)); 
            textBox164.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d4,5)); 
            textBox161.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d5,5)); 
            textBox160.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d6,5)); 
 
            double e1 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double e2 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double e3 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double e4 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double e5 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double e6 = (double.Parse(textBox5.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
 
            textBox159.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e1,5)); 
            textBox157.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e2,5)); 
            textBox156.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e3,5)); 
            textBox155.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e4,5)); 
            textBox154.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e5,5)); 
            textBox151.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e6,5)); 
 
            double f1 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textbox1.Text)); 
            double f2 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textBox2.Text)); 
            double f3 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textBox3.Text)); 
            double f4 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textBox4.Text)); 
            double f5 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textBox5.Text)); 
            double f6 = (double.Parse(textBox6.Text) / 
double.Parse(textBox6.Text)); 
 
            textBox150.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f1,5)); 
            textBox149.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f2,5)); 
            textBox148.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f3,5)); 
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149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 

            textBox147.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f4,5)); 
            textBox146.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f5,5)); 
            textBox145.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f6,5)); 
...  

Source Code 5.2 Implementasi Algoritma Matriks Perbandingan Berpasangan 

(Kriteria) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.2 implementasi perhitungan matriks perbandingan 

berpasangan (kriteria) : 

1. Pada baris 1-12, 26-37, 52-63, 78-89, 104-115, 130-141  ditampilkan 

perhitungan untuk mendapatkan nilai setiap elemen dari matriks perbandingan 

berpasangan 

2. Pada baris 14-24,  39-50, 65-76, 91-102, 117-128, 143-154 ditampilkan setiap 

elemen dari matriks perbandingan berpasangan dengan format 5 angka di 

belakang koma. 

 

Pada Source Code 5.3 akan dijelaskan mengenai implementasi algoritma matrik 

perbandingan berpasangan sub kriteria Fisik. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

double fisika1 = (double.Parse(textBox18.Text) / 
double.Parse(textBox18.Text)); 
            double fisika2 = (double.Parse(textBox19.Text) / 
double.Parse(textBox18.Text)); 
            double fisika3 = (double.Parse(textBox20.Text) / 
double.Parse(textBox18.Text)); 
            double fisika4 = (double.Parse(textBox21.Text) / 
double.Parse(textBox18.Text)); 
 
            textBox283.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika1,5)); 
            textBox282.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika2,5)); 
            textBox281.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika3,5)); 
            textBox280.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika4,5)); 
 
            double fisikb1 = (double.Parse(textBox18.Text) / 
double.Parse(textBox19.Text)); 
            double fisikb2 = (double.Parse(textBox19.Text) / 
double.Parse(textBox19.Text)); 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

            double fisikb3 = (double.Parse(textBox20.Text) / 
double.Parse(textBox19.Text)); 
            double fisikb4 = (double.Parse(textBox21.Text) / 
double.Parse(textBox19.Text)); 
 
            textBox277.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb1,5)); 
            textBox276.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb2,5)); 
            textBox275.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb3,5)); 
            textBox274.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb4,5)); 
 
            double fisikc1 = (double.Parse(textBox18.Text) / 
double.Parse(textBox20.Text)); 
            double fisikc2 = (double.Parse(textBox19.Text) / 
double.Parse(textBox20.Text)); 
            double fisikc3 = (double.Parse(textBox20.Text) / 
double.Parse(textBox20.Text)); 
            double fisikc4 = (double.Parse(textBox21.Text) / 
double.Parse(textBox20.Text)); 
 
            textBox271.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc1,5)); 
            textBox270.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc2,5)); 
            textBox269.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc3,5)); 
            textBox268.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc4,5)); 
 
 
            double fisikd1 = (double.Parse(textBox18.Text) / 
double.Parse(textBox21.Text)); 
            double fisikd2 = (double.Parse(textBox19.Text) / 
double.Parse(textBox21.Text)); 
            double fisikd3 = (double.Parse(textBox20.Text) / 
double.Parse(textBox21.Text)); 
            double fisikd4 = (double.Parse(textBox21.Text) / 
double.Parse(textBox21.Text)); 
 
            textBox265.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd1,5)); 
            textBox264.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd2,5)); 
            textBox263.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd3,5)); 
            textBox262.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd4,5)); 
... 

Source Code 5.3 Implementasi Algoritma Matriks Perbandingan Berpasangan (Sub 

Kriteria Fisik) 

Sumber : Implementasi 
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Penjelasan Source Code 5.3 implementasi perhitungan matriks perbandingan 

berpasangan ( sub kriteria fisik) : 

1. Pada baris 1-8, 19-26, 37-44, 56-63 ditampilkan  perhitungan untuk 

mendapatkan nilai setiap elemen dari matriks perbandingan berpasangan sub 

kriteria fisik. 

2. Pada baris 10-17,  28-35, 46-53, 65-72 ditampilkan setiap elemen dari matriks 

perbandingan berpasangan sub kriteria fisik dengan format 5 angka di 

belakang koma. 

 

Pada Source Code 5.4 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma matriks 

perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

double kenymanana1 = (double.Parse(textBox205.Text) / 
double.Parse(textBox205.Text)); 
            double kenymanana2 = (double.Parse(textBox204.Text) / 
double.Parse(textBox205.Text)); 
            double kenymanana3 = (double.Parse(textBox203.Text) / 
double.Parse(textBox205.Text)); 
 
            textBox267.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana1,5)); 
            textBox266.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana2,5)); 
            textBox261.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana3,5)); 
            
 
            double kenymananb1 = (double.Parse(textBox205.Text) / 
double.Parse(textBox204.Text)); 
            double kenymananb2 = (double.Parse(textBox204.Text) / 
double.Parse(textBox204.Text)); 
            double kenymananb3 = (double.Parse(textBox203.Text) / 
double.Parse(textBox204.Text)); 
 
            textBox259.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb1,5)); 
            textBox258.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb2,5)); 
            textBox257.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb3,5)); 
 
            double kenymananc1 = (double.Parse(textBox205.Text) / 
double.Parse(textBox203.Text)); 
            double kenymananc2 = (double.Parse(textBox204.Text) / 
double.Parse(textBox203.Text)); 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

            double kenymananc3 = (double.Parse(textBox203.Text) / 
double.Parse(textBox203.Text)); 
 
            textBox255.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc1,5)); 
            textBox254.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc2,5)); 
            textBox253.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc3,5)); 
... 

Source Code 5.4 Implementasi Algoritma Matriks Perbandingan Berpasangan (Sub 

Kriteria Kenyamanan Kandang) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.4 implementasi perhitungan matriks perbandingan 

berpasangan (sub kriteria kenyamanan kandang) : 

1. Pada baris 1-6, 16-21, 30-35 ditampilkan  perhitungan untuk mendapatkan 

nilai setiap elemen dari matriks perbandingan berpasangan sub kriteria 

kenyamanan kandang. 

2. Pada baris 8-13,  23-28, 37-42 ditampilkan setiap elemen dari matriks 

perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang dengan format 5 

angka di belakang koma. 

5.2.1.2 Algoritma Normalisasi Matriks Perbandingan Berpasangan 

Perhitungan algoritma matriks normalisasi perbandingan berpasangan ini 

dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung matriks perbandingan berpasangan dan 

jumlah masing-masing kolom dari matriks perbandingan berpasangan. Pada Source 

Code 5.5 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma matrik normalisasi 

perbandingan berpasangan kriteria. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

            double a1nor = a1 / jmlkola; 
            double a2nor = a2 / jmlkola; 
            double a3nor = a3 / jmlkola; 
            double a4nor = a4 / jmlkola; 
            double a5nor = a5 / jmlkola; 
            double a6nor = a6 / jmlkola; 
 
            textBox138.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a1nor,5)); 
            textBox137.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a2nor,5)); 
            textBox136.Text = 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

System.Convert.ToString(Math.Round(a3nor,5)); 
            textBox135.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a4nor,5)); 
            textBox134.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a5nor,5)); 
            textBox133.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(a6nor,5)); 
 
            double b1nor = b1 / jmlkolb; 
            double b2nor = b2 / jmlkolb; 
            double b3nor = b3 / jmlkolb; 
            double b4nor = b4 / jmlkolb; 
            double b5nor = b5 / jmlkolb; 
            double b6nor = b6 / jmlkolb; 
 
 
            textBox132.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b1nor,5)); 
            textBox131.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b2nor,5)); 
            textBox130.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b3nor,5)); 
            textBox129.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b4nor,5)); 
            textBox128.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b5nor,5)); 
            textBox127.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(b6nor,5)); 
 
            double c1nor = c1 / jmlkolc; 
            double c2nor = c2 / jmlkolc; 
            double c3nor = c3 / jmlkolc; 
            double c4nor = c4 / jmlkolc; 
            double c5nor = c5 / jmlkolc; 
            double c6nor = c6 / jmlkolc; 
 
 
            textBox126.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c1nor,5)); 
            textBox125.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c2nor,5)); 
            textBox124.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c3nor,5)); 
            textBox123.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c4nor,5)); 
            textBox122.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c5nor,5)); 
            textBox121.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(c6nor,5)); 
 
            double d1nor = d1 / jmlkold; 
            double d2nor = d2 / jmlkold; 
            double d3nor = d3 / jmlkold; 
            double d4nor = d4 / jmlkold; 
            double d5nor = d5 / jmlkold; 
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68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

            double d6nor = d6 / jmlkold; 
 
 
            textBox120.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d1nor,5)); 
            textBox119.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d2nor,5)); 
            textBox118.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d3nor,5)); 
            textBox117.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d4nor,5)); 
            textBox116.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d5nor,5)); 
            textBox111.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(d6nor,5)); 
 
            double e1nor = e1 / jmlkole; 
            double e2nor = e2 / jmlkole; 
            double e3nor = e3 / jmlkole; 
            double e4nor = e4 / jmlkole; 
            double e5nor = e5 / jmlkole; 
            double e6nor = e6 / jmlkole; 
 
 
            textBox110.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e1nor,5)); 
            textBox109.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e2nor,5)); 
            textBox108.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e3nor,5)); 
            textBox107.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e4nor,5)); 
            textBox106.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e5nor,5)); 
            textBox99.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(e6nor,5)); 
 
            double f1nor = f1 / jmlkolf; 
            double f2nor = f2 / jmlkolf; 
            double f3nor = f3 / jmlkolf; 
            double f4nor = f4 / jmlkolf; 
            double f5nor = f5 / jmlkolf; 
            double f6nor = f6 / jmlkolf; 
 
 
            textBox98.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f1nor,5)); 
            textBox97.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f2nor,5)); 
            textBox96.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f3nor,5)); 
            textBox95.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f4nor,5)); 
            textBox94.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f5nor,5)); 
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123 
124 
125 

            textBox93.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(f6nor,5)); 
... 

Source Code 5.5 Implementasi Algoritma Matriks Normalisasi Perbandingan 

Berpasangan (Kriteria) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.5 implementasi perhitungan matriks normalisasi 

perbandingan berpasangan (kriteria) : 

1. Pada baris 1-6, 21-26, 42-47, 43-68, 84-89, 105-110 dijelaskan tentang  

perhitungan untuk mendapatkan nilai setiap elemen dari matriks normalisasi 

perbandingan berpasangan kriteria dengan cara membagi setiap elemen 

matriks perbandingan berpasangan dengan jumlah masing-masing kolomnya. 

2. Pada baris 8-19,  29-40, 50-61, 71-82, 92-103, 113-124  ditampilkan setiap 

elemen dari matriks normalisasi perbandingan berpasangan kriteria dengan 

format 5 angka di belakang koma. 

 

Pada Source Code 5.6 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma matrik 

normalisasi perbandingan berpasangan sub kriteria fisik. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

double fisika1nor = fisika1 / fisikjmlkola; 
            double fisika2nor = fisika2 / fisikjmlkola; 
            double fisika3nor = fisika3 / fisikjmlkola; 
            double fisika4nor = fisika4 / fisikjmlkola; 
 
            textBox241.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika1nor,5)); 
            textBox240.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika2nor,5)); 
            textBox239.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika3nor,5)); 
            textBox238.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisika4nor,5)); 
 
            double fisikb1nor = fisikb1 / fisikjmlkolb; 
            double fisikb2nor = fisikb2 / fisikjmlkolb; 
            double fisikb3nor = fisikb3 / fisikjmlkolb; 
            double fisikb4nor = fisikb4 / fisikjmlkolb; 
 
            textBox235.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb1nor,5)); 
            textBox234.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb2nor,5)); 
            textBox233.Text = 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb3nor,5)); 
            textBox232.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikb4nor,5)); 
 
            double fisikc1nor = fisikc1 / fisikjmlkolc; 
            double fisikc2nor = fisikc2 / fisikjmlkolc; 
            double fisikc3nor = fisikc3 / fisikjmlkolc; 
            double fisikc4nor = fisikc4 / fisikjmlkolc; 
 
            textBox229.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc1nor,5)); 
            textBox228.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc2nor,5)); 
            textBox227.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc3nor,5)); 
            textBox226.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikc4nor,5)); 
 
            double fisikd1nor = fisikd1 / fisikjmlkold; 
            double fisikd2nor = fisikd2 / fisikjmlkold; 
            double fisikd3nor = fisikd3 / fisikjmlkold; 
            double fisikd4nor = fisikd4 / fisikjmlkold; 
 
            textBox223.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd1nor,5)); 
            textBox222.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd2nor,5)); 
            textBox221.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd3nor,5)); 
            textBox220.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(fisikd4nor,5)); 
... 

Source Code 5.6 Implementasi Algoritma Matriks Normalisasi Perbandingan 

Berpasangan (Sub Kriteria Fisik) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.6 implementasi perhitungan matriks normalisasi 

perbandingan berpasangan (sub kriteria fisik) : 

1. Pada baris 1-4, 14-18, 29-32, 43-46 ditampilkan perhitungan untuk 

mendapatkan nilai setiap elemen dari matriks normalisasi perbandingan 

berpasangan sub kriteria fisik dengan cara membagi setiap elemen matriks 

perbandingan berpasangan sub kriteria fisik dengan jumlah masing-masing 

kolomnya. 

2. Pada baris 6-13,  19-27, 34-41, 48-55  ditampilkan setiap elemen dari matriks 

normalisasi perbandingan berpasangan sub kriteria fisik dengan format 5 

angka di belakang koma. 
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Pada Source Code 5.7 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma matriks 

normalisasi perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

double kenymanana1nor = kenymanana1 / kenymananjmlkola; 
            double kenymanana2nor = kenymanana2 / kenymananjmlkola; 
            double kenymanana3nor = kenymanana3 / kenymananjmlkola; 
 
            textBox231.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana1nor,5)); 
            textBox230.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana2nor,5)); 
            textBox225.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymanana3nor,5)); 
 
 
            double kenymananb1nor = kenymananb1 / kenymananjmlkolb; 
            double kenymananb2nor = kenymananb2 / kenymananjmlkolb; 
            double kenymananb3nor = kenymananb3 / kenymananjmlkolb; 
 
            textBox219.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb1nor,5)); 
            textBox218.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb2nor,5)); 
            textBox217.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananb3nor,5)); 
 
 
 
            double kenymananc1nor = kenymananc1 / kenymananjmlkolc; 
            double kenymananc2nor = kenymananc2 / kenymananjmlkolc; 
            double kenymananc3nor = kenymananc3 / kenymananjmlkolc; 
 
            textBox215.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc1nor,5)); 
            textBox214.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc2nor,5)); 
            textBox213.Text = 
System.Convert.ToString(Math.Round(kenymananc3nor,5)); 
... 

Source Code 5.7 Implementasi Algoritma Matriks Normalisasi Perbandingan 

Berpasangan (Sub Kriteria kenyamanan kandang) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.7 implementasi perhitungan matriks normalisasi 

perbandingan berpasangan (sub kriteria kenyamanan kandang) : 

1. Pada baris 1-3, 13-15, 26-28 ditampilkan perhitungan untuk mendapatkan 

nilai setiap elemen dari matriks normalisasi perbandingan berpasangan sub 

kriteria kenyamanan kandang dengan cara membagi setiap elemen matriks 
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perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang dengan jumlah 

masing-masing kolomnya. 

2. Pada baris 5-10,  17-22, 30-35  ditampilkan setiap elemen dari matriks 

normalisasi perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang 

dengan format 5 angka di belakang koma. 

5.2.1.3 Algoritma Bobot Kriteria 

Perhitungan algoritma bobot kriteria ini dilakukan dengan terlebih dahulu 

menghitung jumlah masing – masing baris matriks normalisasi perbandingan 

berpasangan kemudian membaginya dengan jumlah kriteria atau sub kriteria. Source 

Code 5.8 akan menjelaskan implementasi algoritma bobot kriteria. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

            double busia = jmlbarnor1 / 6; 
            double bfisik = jmlbarnor2 / 6; 
            double bpakan = jmlbarnor3 / 6; 
            double bvaksinasi = jmlbarnor4 / 6; 
            double bkenyamanan = jmlbarnor5 / 6; 
            double bjtelur = jmlbarnor6 / 6; 

Source Code 5.8 Implementasi Algoritma Bobot  (Kriteria) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.8 implementasi algoritma bobot (kriteria) : 

1. Pada baris 1ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria usia. 

2. Pada baris 2 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria fisik. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria pakan. 

4. Pada baris 4 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria vaksinasi. 

5. Pada baris 5 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria 

kenyamanan kandang. 

6. Pada baris 6 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot kriteria jumlah 

telur. 

Penggunaan Angka 6 sebagai pembagi pada baris 1 – 6 merupakan konstanta yang 

menunjukkan bahwa jumlah kriteria yang digunakan berjumlah 6 buah. 

Pada Source Code 5.9 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma bobot 

sub kriteria fisik. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

            double bkepala = fisikjmlbarnor1 / 4; 
            double bbadan = fisikjmlbarnor2 / 4; 
            double bbulu = fisikjmlbarnor3 / 4; 
            double bkaki = fisikjmlbarnor4 / 4; 
... 
            double gkepala = bkepala * double.Parse(textBox22.Text); 
            double gbadan = bbadan * double.Parse(textBox22.Text); 
            double gbulu = bbulu * double.Parse(textBox22.Text); 
            double gkaki = bkaki * double.Parse(textBox22.Text); 
... 

Source Code 5.9 Implementasi Algoritma Bobot  (Sub Kriteria Fisik) 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.9 implementasi algoritma bobot (sub kriteria fisik) : 

1. Pada baris 1 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria kepala. 

2. Pada baris 2 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria badan. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot subkriteria bulu. 

4. Pada baris 4 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria kaki. 

5. Pada baris 6 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria kepala 

terhadap goal (kriteria fisik). 

6. Pada baris 7 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria badan 

terhadap goal (kriteria fisik). 

7. Pada baris 8 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria bulu 

terhadap goal (kriteria fisik). 

8. Pada baris 9 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria kaki 

terhadap goal (kriteria fisik). 

Penggunaan Angka 4 sebagai pembagi pada baris 1 – 4  merupakan konstanta yang 

menunjukkan bahwa jumlah sub kriteria fisik yang jumlah 4 buah. 

Pada Source Code 5.10 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma bobot 

sub kriteria kenyamanan kandang. Penjelasan dari Source Code 5.10 implementasi 

algoritma bobot (sub kriteria kenyamanan kandang) adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria 

ventilasi. 

2. Pada baris 2 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria 

intensitas cahaya. 
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3. Pada baris 3 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot subkriteria 

kebersihan. 

4. Pada baris 5 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria 

ventilasi terhadap goal (kriteria kenyamanan kandang). 

5. Pada baris 6 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria 

intensitas cahaya terhadap goal (kriteria kenyamanan kandang). 

6. Pada baris 7 ditampilkan perhitungan untuk mencari bobot sub kriteria 

kebersihan terhadap goal (kriteria kenyamanan kandang). 

Penggunaan Angka 3 sebagai pembagi pada baris 1 – 3  merupakan konstanta 

yang menunjukkan bahwa jumlah sub kriteria kenyamanan kandang yang jumlah 3 

buah. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

            double bventilasi = kenymananjmlbarnor1 / 3; 
            double bintensitas = kenymananjmlbarnor2 / 3; 
            double bkebersihan = kenymananjmlbarnor3 / 3; 
... 
double gventilasi = bventilasi * double.Parse(textBox23.Text); 
double gintensitas = bintensitas * double.Parse(textBox23.Text); 
double gkebersihan = bkebersihan * double.Parse(textBox23.Text); 
... 

Source Code 5.10 Implementasi Algoritma Bobot  (Sub Kriteria Kenyamanan 

Kandang) 

Sumber : Implementasi 

 

5.2.1.4 Algoritma Perhitungan Konsistensi 

Perhitungan konsistensi bertujuan untuk melihat apakah bobot kriteria yang 

telah diperoleh pada proses sebelumnya (Source Code 5.8, Source Code 5.9 dan 

Source Code 5.10) layak digunakan atau tidak. Bobot kriteria layak digunakan jika 

nilai CR - nya ≤ 0.1. Pada Source Code 5.11 akan dijelaskan tentang implementasi 

perhitungan konsistensi kriteria. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

double eigen = (aatotal1 + bbtotal1 + cctotal1 + ddtotal1 + eetotal1 
+ fftotal1) / 6; 
 textBox112.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(eigen,5)); 
 
            double ci = (eigen - 6) / 5; 
 textBox113.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(ci,5)); 
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7 
8 
9 
10 

 
            double cr = (ci / 1.24); 
 textBox114.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(cr,5)); 
... 

Source Code 5.11 Implementasi Perhitungan Konsistensi Kriteria 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.11 implementasi perhitungan konsistensi kriteria : 

1. Pada baris 1-2 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai eigen 

kriteria (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠). 

2. Pada baris 3 ditampilkan nilai eigen dengan format 5 angka di belakang koma. 

3. Pada baris 5 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai indeks 

konsistensi kriteria. 

4. Pada baris 6 ditampikan nilai indeks konsistensi kriteria (CI) dengan format 5 

angka di belakang koma. 

5. Pada baris 8 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai rasio 

konsistensi (CR), yang mana jika menghasilkan nilai ≤ 0.1 maka nilai CR-nya 

konsisten. 

6. Pada baris 9 ditampilkan nilai rasio konsistensi (CR) dengan format 5 angka 

di belakang koma. 

Pada Source Code 5.12 akan dijelaskan tentang implementasi perhitungan 

konsistensi sub kriteria fisik. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

double eigen = (fisikaatotal1 + fisikbbtotal1 + fisikcctotal1 + 
fisikddtotal1) / 4; 
      textBox24.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(eigen,5)); 
 
            double ci = (eigen - 4) / 3; 
      textBox25.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(ci,5)); 
 
            double cr = (ci / 0.9); 
      textBox26.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(cr,5)); 

Source Code 5.12 Implementasi Perhitungan Konsistensi Sub Kriteria Fisik  

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.12 implementasi perhitungan konsistensi kriteria : 

1. Pada baris 1-2 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai eigen sub 

kriteria fisik (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠). 

2. Pada baris 3 ditampilkan nilai eigen sub kriteria fisik dengan format 5 angka 
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di belakang koma. 

3. Pada baris 5 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai indeks 

konsistensi sub kriteria fisik. 

4. Pada baris 6 ditampikan nilai indeks konsistensi sub kriteria fisik (CI) dengan 

format 5 angka di belakang koma. 

5. Pada baris 8 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai rasio 

konsistensi sub kriteria fisik (CR), yang mana jika menghasilkan nilai ≤ 0.1 

maka nilai CR-nya konsisten. 

6. Pada baris 9 ditampilkan nilai rasio konsistensi sub kriteria fisik (CR) dengan 

format 5 angka di belakang koma. 

 

Pada Source Code 5.13 akan dijelaskan tentang implementasi perhitungan 

konsistensi sub kriteria kenyamanan kandang. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

double eigen = (kenymananaatotal1 + kenymananbbtotal1 + 
kenymanancctotal1) / 3; 
  textBox152.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(eigen,5)); 
 
            double ci = (eigen - 3) / 2; 
  textBox153.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(ci,5)); 
 
            double cr = (ci / 0.58); 
  textBox158.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(cr,5)); 

Source Code 5.13 Implementasi Perhitungan Konsistensi Sub Kriteria Kenyamanan 

Kandang  

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.13 implementasi perhitungan konsistensi sub kriteria 

kenyamanan kandang : 

1. Pada baris 1-2 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai eigen sub 

kriteria kenyamanan kandang ( 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠). 

2. Pada baris 3 ditampilkan nilai eigen sub kriteria kenyamanan kandang dengan 

format 5 angka di belakang koma. 

3. Pada baris 5 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai indeks 

konsistensi sub kriteria kenyamanan kandang. 

4. Pada baris 6 ditampilkan nilai indeks konsistensi sub kriteria kenyamanan 
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kandang (CI) dengan format 5 angka di belakang koma. 

5. Pada baris 8 ditampilkan tentang perhitungan untuk mencari nilai rasio 

konsistensi sub kriteria kenyamanan kandang (CR), yang mana jika 

menghasilkan nilai ≤ 0.1 maka nilai CR-nya konsisten. 

6. Pada baris 9 ditampilkan tentang nilai rasio konsistensi sub kriteria 

kenyamanan kandang (CR) dengan format 5 angka di belakang koma. 

5.2.2 Fuzzy TOPSIS 

Implementasi algoritma metode Fuzzy TOPSIS meliputi matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot, nilai fuzzy solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, 

fuzzy separasi ideal positif dan separasi ideal negatif dan perhitungan nilai preferensi. 

5.2.2.1 Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy Terbobot 

Perhitungan algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot ini 

dilakukan dengan cara mengalikan nilai bobot kriteria dan sub kriteria yang 

didapatkan dari perhitungan AHP dengan seluruh alternatif yang telah di fuzzy-kan. 

Hasil dari perhitungan ini tidak perlu di normalisasi lagi seperti pada metode TOPSIS 

biasa. Pada Source Code 5.14 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot kriteria usia. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

  for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
                    hasil_kali_1[i, j] = f_usia[i, j] * nilai;  
dataGridView4.ColumnCount = 3;  
dataGridView4.Rows.Add(n);  
dataGridView4.Columns[0].Name = "LOW_USIA"; 
dataGridView4.Columns[1].Name = "MID_USIA"; 
dataGridView4.Columns[2].Name = "UP_USIA"; 
dataGridView4.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali_1[i, 
j],5);} 
} 

Source Code 5.14 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Kriteria Usia 

Sumber : Implementasi 
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Penjelasan Source Code 5.14 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi 

fuzzy terbobot kriteria usia : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_usia di database. 

2. Pada baris 3  ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_usia di database. 

3. Pada baris 5 ditampilkan perkalian antara bobot kriteria usia (variabel nilai) 

yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan kriteria usia alternatif yang 

telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 6 – 7 ditampilkan penentukan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView4 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView4 dengan nama LOW_USIA. 

6. Pada baris 9 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView4 dengan nama MID_USIA. 

7. Pada baris 10 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView4 dengan nama UP_USIA. 

8. Pada baris 11-12 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot kriteria usia dengan format 5 angka di belakang 

koma pada dataGridView4. 

 

Pada Source Code 5.15 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kepala. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
                    hasil_kali2[i, j] = f_kepala[i, j] * nilai1; 
dataGridView5.ColumnCount = 3;  
dataGridView5.Rows.Add(n);  
dataGridView5.Columns[0].Name = "LOW_KEPALA"; 
dataGridView5.Columns[1].Name = "MID_KEPALA"; 
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10 
11 
12 
13 

dataGridView5.Columns[2].Name = "UP_KEPALA"; 
dataGridView5.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali2[i, 
j],5); 
}} 

Source Code  5.15 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Kepala 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.15 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi 

fuzzy terbobot sub kriteria kepala : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_kepala di database. 

2. Pada baris 3 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_kepala di database. 

3. Pada baris 5 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria kepala (variabel 

nilai1) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria kepala 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 6-7 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView5 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView5 dengan nama LOW_KEPALA. 

6. Pada baris 9 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView5 dengan nama MID_KEPALA. 

7. Pada baris 10 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView5 dengan nama UP_KEPALA. 

8. Pada baris 11-12 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kepala dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView5. 

 

Pada Source Code 5.16 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria badan. Penjelasan dari 
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Source Code 5.16 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy 

terbobot sub kriteria badan adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_badan di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_badan di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria badan (variabel 

nilai3) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria badan 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView6 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView6 dengan nama LOW_BADAN 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView6 dengan nama MID_BADAN. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView6 dengan nama UP_BADAN. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria badan dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView6. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali[i, j] = f_badan[i, j] * nilai3; 
dataGridView6.ColumnCount = 3                     
dataGridView6.Rows.Add(n);  
                    dataGridView6.Columns[0].Name = "LOW_BADAN"; 
                    dataGridView6.Columns[1].Name = "MID_BADAN"; 
                    dataGridView6.Columns[2].Name = "UP_BADAN"; 
dataGridView6.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.16 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Badan 

Sumber : Implementasi 
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Pada Source Code 5.17 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi Fuzzy terbobot sub kriteria bulu.  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali3[i, j] = f_bulu[i, j] * nilai4; 
dataGridView7.ColumnCount = 3                     
dataGridView7.Rows.Add(n);  
                    dataGridView7.Columns[0].Name = "LOW_BULU"; 
                    dataGridView7.Columns[1].Name = "MID_BULU"; 
                    dataGridView7.Columns[2].Name = "UP_BULU"; 
dataGridView7.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.17 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Bulu 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan Source Code 5.17 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi 

fuzzy terbobot sub kriteria bulu : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n buah alternatif yang diambil dari tabel f_bulu di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan Fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_bulu di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria bulu (variabel 

nilai4) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria bulu 

alternatif yang telah di Fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView7 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView7 dengan nama LOW_BULU. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView7 dengan nama MID_BULU. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView7 dengan nama UP_BULU. 
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8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria bulu dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView7. 

Pada Source Code 5.18 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kaki. Penjelasan dari Source 

Code 5.18 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub 

kriteria kaki adalah: 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_kaki di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_kaki di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria kaki (variabel 

nilai5) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria kaki 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView8 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView8 dengan nama LOW_KAKI. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView8 dengan nama MID_KAKI. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView8 dengan nama UP_KAKI. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kaki dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView8. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali4[i, j] = f_kaki[i, j] * nilai5; 
dataGridView8.ColumnCount = 3                     
dataGridView8.Rows.Add(n);  
                    dataGridView8.Columns[0].Name = "LOW_KAKI"; 
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                    dataGridView8.Columns[1].Name = "MID_KAKI"; 
                    dataGridView8.Columns[2].Name = "UP_KAKI"; 
dataGridView8.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali4[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.18 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Kaki 

Sumber : Implementasi 

Pada Source Code 5.19 akan dijelaskan implementasi algoritma matriks 

keputusan normalisasi Fuzzy terbobot kriteria pakan. Penjelasan Source Code 5.19 

implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi Fuzzy terbobot sub kriteria 

pakan : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n  yang diambil dari tabel f_pakan di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_pakan di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot kriteria pakan (variabel 

nilai5) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan kriteria pakan alternatif 

yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView9 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6  ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView9 dengan nama LOW_PAKAN. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView9 dengan nama MID_PAKAN. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView9 dengan nama UP_PAKAN. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot kriteria pakan dengan format 5 angka di belakang 

koma pada dataGridView 9. 
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for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali5[i, j] = f_pakan[i, j] * nilai5; 
dataGridView9.ColumnCount = 3                     
dataGridView9.Rows.Add(n);  
                    dataGridView9.Columns[0].Name = "LOW_PAKAN"; 
                    dataGridView9.Columns[1].Name = "MID_PAKAN"; 
                    dataGridView9.Columns[2].Name = "UP_PAKAN"; 
dataGridView9.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali4[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.19 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Kriteria Pakan 

Sumber : Implementasi 

Pada Source Code 5.20 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot kriteria vaksinasi. Penjelasan dari 

Source Code 5.20 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy 

terbobot kriteria vaksinasi adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n buah alternatif yang diambil dari tabel f_vaksinasi di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_vaksinasi di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot kriteria vaksinasi (variabel 

nilai6) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan kriteria vaksinasi 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView10 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView10 dengan nama LOW_VAKSINASI. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView10 dengan nama MID_VAKSINASI. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView10 dengan nama UP_VAKSINASI. 
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8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot kriteria vaksinasi dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView10. 

1 
2 
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for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali6[i, j] = f_vaksinasi[i, j] * nilai6; 
dataGridView10.ColumnCount = 3                     
dataGridView10.Rows.Add(n);  
                    dataGridView10.Columns[0].Name = "LOW_VAKSINASI"; 
                    dataGridView10.Columns[1].Name = "MID_VAKSINASI"; 
                    dataGridView10.Columns[2].Name = "UP_VAKSINASI"; 
dataGridView10.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali6[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.20 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Kriteria Vaksinasi 

Sumber : Implementasi 

Pada Source Code 5.21 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria ventilasi. Penjelasan dari 

Source Code 5.21 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy 

terbobot sub kriteria ventilasi adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n  yang diambil dari tabel f_ventilasi di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_ventilasi di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria ventilasi (variabel 

nilai7) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria ventilasi 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView11 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView11 dengan nama LOW_VENTILASI. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView11 dengan nama MID_VENTILASI. 
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7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView11 dengan nama UP_VENTILASI. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria ventilasi dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView11. 

1 
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for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali7[i, j] = f_ventilasi[i, j] * nilai7; 
dataGridView11.ColumnCount = 3                     
dataGridView11.Rows.Add(n);  
                    dataGridView11.Columns[0].Name = "LOW_VENTILASI"; 
                    dataGridView11.Columns[1].Name = "MID_VENTILASI"; 
                    dataGridView11.Columns[2].Name = "UP_VENTILASI"; 
dataGridView11.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali7[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.21 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Ventilasi  

Sumber : Implementasi 

Pada Source Code 5.22 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria intensitas cahaya. 

Penjelasan dari Source Code 5.22 implementasi algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria intensitas cahaya adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n buah alternatif yang diambil dari tabel f_intensitas di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_intensitas di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria intensitas cahaya 

(variabel nilai8) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria 

intensitas cahaya alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 

kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView12 sebanyak n baris dan 3 kolom. 
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5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView12 dengan nama LOW_INTENSITAS. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView12 dengan nama MID_INTENSITAS. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView12 dengan nama UP_INTENSITAS. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria intensitas dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView12. 
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for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++)                { 
                    hasil_kali8[i, j] = f_intensitas[i, j] * nilai8; 
dataGridView12.ColumnCount = 3                     
dataGridView12.Rows.Add(n);  
                   dataGridView12.Columns[0].Name = "LOW_INTENSITAS"; 
                   dataGridView12.Columns[1].Name = "MID_INTENSITAS"; 
                    dataGridView12.Columns[2].Name = "UP_INTENSITAS"; 
dataGridView12.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali8[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.22 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Intensitas Cahaya 

Sumber : Implementasi  

Pada Source Code 5.23 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kebersihan. Penjelasan dari 

Source Code 5.23 implementasi algoritma matriks keputusan normalisasi fuzzy 

terbobot sub kriteria kebersihan adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_kebersihan di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_kebersihan di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot sub kriteria kebersihan 
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(variabel nilai9) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan sub kriteria 

kebersihan alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView13 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView13 dengan nama LOW_KEBERSIHAN. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView13 dengan nama MID_KEBERSIHAN. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView13 dengan nama UP_KEBERSIHAN. 

8. Baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot sub kriteria kebersihan dengan format 5 angka di 

belakang koma pada dataGridView13. 

1 
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for (int i = 0; i < n; i++)            { 
                for (int j = 0; j < 3; j                { 
                    hasil_kali9[i, j] = f_kebersihan[i, j] * nilai9; 
dataGridView13.ColumnCount = 3                     
dataGridView13.Rows.Add(n);  
                   dataGridView13.Columns[0].Name = "LOW_KEBERSIHAN"; 
                   dataGridView13.Columns[1].Name = "MID_KEBERSIHAN"; 
                   dataGridView13.Columns[2].Name = "UP_KEBERSIHAN"; 
dataGridView13.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali9[i, 
j],5); 
                } 
            } 
 

Source Code 5.23 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Sub Kriteria Kebersihan 

Sumber : Implementasi  

Pada Source Code 5.24 akan dijelaskan tentang implementasi algoritma 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot kriteria jumlah telur. 

1 
2 
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4 
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For (int i = 0; i < 5; i++)            { 

                for (int j = 0; j < 3; j                { 

                    hasil_kali10[i, j] = f_jumlahtelur[i, j] * 

nilai10; 

dataGridView14.ColumnCount = 3                     

dataGridView14.Rows.Add(5);  

               dataGridView14.Columns[0].Name = "LOW_JUMLAHTELUR"; 

               dataGridView14.Columns[1].Name = "MID_JUMLAHTELUR"; 
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              dataGridView14.Columns[2].Name = "UP_JUMLAHTELUR"; 

dataGridView14.Rows[i].Cells[j].Value = Math.Round(hasil_kali10[i, 

j],5); 

                } 

            } 

 

Source Code 5.24 Implementasi Algoritma Matriks Keputusan Normalisasi Fuzzy 

Terbobot Jumlah Telur 

Sumber : implementasi 

Penjelasan dari Source Code 5.24 implementasi algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot kriteria jumlah telur adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n buah alternatif yang diambil dari tabel f_jumlahtelur di database. 

2. Pada baris 2 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_jumlahtelur di database. 

3. Pada baris 3 ditampilkan perkalian antara bobot kriteria jumlahtelur (variabel 

nilai10) yang didapatkan dari perhitungan AHP dengan  kriteria jumlahtelur 

alternatif yang telah di fuzzy-kan sebanyak n baris dan 3 kolom. 

4. Pada baris 4-5 ditampilkan penentuan jumlah baris dan kolom pada 

dataGridView14 sebanyak n baris dan 3 kolom. 

5. Pada baris 6 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 0 dari 

dataGridView14 dengan nama LOW_JUMLAHTELUR. 

6. Pada baris 7 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 1 dari 

dataGridView14 dengan nama MID_JUMLAHTELUR. 

7. Pada baris 8 ditampilkan pemberian nama kolom indeks ke – 2 dari 

dataGridView14 dengan nama UP_JUMLAHTELUR. 

8. Pada baris 9-10 ditampilkan hasil perhitungan algoritma matriks keputusan 

normalisasi fuzzy terbobot kriteria jumlah telur dengan format 5 angka  di 

 belakang koma pada dataGridView14. 

5.2.2.2 Algoritma Nilai Fuzzy Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif 

Perhitungan algoritma nilai fuzzy solusi ideal positif dilakukan dengan cara 

mencari nilai max pada kriteria yang bersifat benefit dan nilai min pada kriteria yang 
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bersifat cost dari matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot. Sedangkan untuk 

mencari nilai fuzzy solusi ideal negatif dilakukan dengan cara mencari nilai min pada 

kriteria yang bersifat benefit dan nilai max pada kriteria yang bersifat cost dari 

matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot. Untuk kriteria yang bersifat benefit 

antara lain usia, fisik, kenyamanan kandang dan jumlah telur yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk kriteria yang bersifat cost antara lain pakan dan vaksinasi. Pada 

Source Code 5.25 akan ditampilkan potongan program tentang implementasi 

algoritma nilai fuzzy solusi ideal positif dan solusi ideal negatif . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++ 
                { 
if (maxusia[j] < hasil_kali_1[i, j]) 
                    { 
                        maxusia[j] = hasil_kali_1[i, j]; 
                    } 
 
                    if (minusia[j] > hasil_kali_1[i, j]) 
                    { 
                        minusia[j] = hasil_kali_1[i, j]; 
                    }}} 
textBox27.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(maxusia[0],5)); 

textBox28.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(maxusia[1],5));  

textBox29.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(maxusia[2],5)); 
 
textBox92.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(minusia[0],5)); 
textBox91.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(minusia[1],5)); 
textBox90.Text = System.Convert.ToString(Math.Round(minusia[2],5)); 

Source Code 5.25 Implementasi Algoritma Nilai Fuzzy Solusi Ideal Positif dan Fuzzy 

Solusi Ideal Negatif 

Penjelasan dari Source Code 5.25 implementasi algoritma nilai fuzzy solusi ideal 

positif dan fuzzy solusi ideal negatif adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_usia di database. 

2. Pada baris 3 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan Fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_usia di database. 

3. Pada baris 5 – 14 ditampilkan kondisi yang berfungsi untuk mencari nilai max 
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dan nilai min dari matriks keputusan normalisasi fuzzy terbobot kriteria usia. 

4. Pada baris 15-17 ditampilkan nilai fuzzy solusi ideal positif kriteria usia. 

5. Pada baris 19 – 21 ditampilkan nilai fuzzy solusi ideal negatif kriteria usia.  

5.2.2.3 Algoritma Fuzzy Separasi Ideal Positif dan Fuzzy Separasi Ideal Negatif 

Perhitungan algoritma nilai Fuzzy separasi ideal positif dilakukan dengan cara 

menghitung nilai dari  matriks keputusan normalisasi Fuzzy terbobot dan solusi ideal 

negatif menggunakan persamaan 2.14. Sedangkan untuk nilai Fuzzy separasi ideal 

negatif dihitung dengan cara menghiung nilai dari matriks keputusan normalisasi 

Fuzzy terbobot dan solusi ideal negatif menggunakan persamaan 2.15. Pada Source 

Code 5.26 akan ditunjukkan potongan kode program implementasi dari perhitungan 

Fuzzy separasi ideal positif dan Fuzzy separasi ideal negatif yang diterapkan pada 

kriteria usia. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_usia[i, j] = Math.Pow(hasil_kali_1[i, j] - maxusia[j], 2); 
negatif_separasi_usia[i, j] = Math.Pow(hasil_kali_1[i, j] - minusia[j], 2); 
              if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiUsia[i, 0] = separasi_usia[i, 0]; 
negatif_jml_separasiUsia[i, 0] = negatif_separasi_usia[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiUsia[i, j] = separasi_usia[i, j] + jml_separasiUsia[i, j - 1]; 
jml_separasiUsia[i, 0] = jml_separasiUsia[i, j]; 
kali_separasiUsia[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiUsia[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiUsia[i, j] = negatif_separasi_usia[i, j] + 
negatif_jml_separasiUsia[i, j]; 
negatif_jml_s eparasiUsia[i, 0] = negatif_jml_separasiUsia[i, j]; 
negatif_kali_separasiUsia[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiUsia[i, 0] 
* 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_kepala[i, j] = Math.Pow(hasil_kali2[i, j] - maxkepala[j],2); 
negatif_separasi_kepala[i, j] = Math.Pow(hasil_kali2[i, j] - minkepala[j], 
2); 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiKepala[i, 0] = separasi_kepala[i, 0]; 
negatif_separasi_kepala[i, 0] = negatif_separasi_kepala[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiKepala[i, j] = separasi_kepala[i, j] + jml_separasiKepala[i, j 
- 1]; 
jml_separasiKepala[i, 0] = jml_separasiKepala[i, j]; 
kali_separasiKepala[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiKepala[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiKepala[i, j] = negatif_separasi_kepala[i, j] + 
negatif_jml_separasiKepala[i, j]; 
negatif_jml_separasiKepala[i, 0] = negatif_jml_separasiKepala[i, j]; 
negatif_kali_separasiKepala[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiKepala[i, 
0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_badan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali[i, j] - maxbadan[j], 2); 
negatif_separasi_badan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali[i, j] - minbadan[j], 2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiBadan[i, 0] = separasi_badan[i, 0]; 
negatif_jml_separasiBadan[i, 0] = negatif_separasi_badan[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiBadan[i, j] = separasi_badan[i, j] + jml_separasiBadan[i, j - 
1]; 
jml_separasiBadan[i, 0] = jml_separasiBadan[i, j]; 
kali_separasiBadan[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiBadan[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiBadan[i, j] = negatif_separasi_badan[i, j] + 
negatif_jml_separasiBadan[i, j]; 
negatif_jml_separasiBadan[i, 0] = negatif_jml_separasiBadan[i, j]; 
negatif_kali_separasiBadan[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiBadan[i, 
0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_bulu[i, j] = Math.Pow(hasil_kali3[i, j] - maxbulu[j], 2); 
negatif_separasi_bulu[i, j] = Math.Pow(hasil_kali3[i, j] - minbulu[j], 2); 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiBulu[i, 0] = separasi_bulu[i, 0]; 
negatif_jml_separasiBulu[i, 0] = negatif_separasi_bulu[i, 0]; 
                    } 
                    Else 
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86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
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106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

jml_separasiBulu[i, j] = separasi_bulu[i, j] + jml_separasiBulu[i, j - 1]; 
jml_separasiBulu[i, 0] = jml_separasiBulu[i, j]; 
kali_separasibulu[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiBulu[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiBulu[i, j] = negatif_separasi_bulu[i, j] + 
negatif_jml_separasiBulu[i, j ]; 
negatif_jml_separasiBulu[i, 0] = negatif_jml_separasiBulu[i, j]; 
negatif_kali_separasibulu[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiBulu[i, 0] 
* 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_kaki[i, j] = Math.Pow(hasil_kali4[i, j] - maxkaki[j], 2); 
negatif_separasi_kaki[i, j] = Math.Pow(hasil_kali4[i, j] - minkaki[j], 2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiKaki[i, 0] = separasi_kaki[i, 0]; 
negatif_jml_separasiKaki[i, 0] = negatif_separasi_kaki[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiKaki[i, j] = separasi_kaki[i, j] + jml_separasiKaki[i, j - 1]; 
jml_separasiKaki[i, 0] = jml_separasiKaki[i, j]; 
kali_separasiKaki[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiKaki[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiKaki[i, j] = negatif_separasi_kaki[i, j] + 
negatif_jml_separasiKaki[i, j ]; 
negatif_jml_separasiKaki[i, 0] = negatif_jml_separasiKaki[i, j]; 
negatif_kali_separasiKaki[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiKaki[i, 0] 
* 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_pakan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali5[i, j] - minpakan[j], 2); 
negatif_separasi_pakan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali5[i, j] - maxpakan[j], 
2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiPakan[i, 0] = separasi_pakan[i, 0]; 
negatif_jml_separasiPakan[i, 0] = separasi_pakan[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiPakan[i, j] = separasi_pakan[i, j] + jml_separasiPakan[i, j - 
1]; 
jml_separasiPakan[i, 0] = jml_separasiPakan[i, j]; 
kali_separasiPakan[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiPakan[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiPakan[i, j] = negatif_separasi_pakan[i, j] + 
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141 
142 
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144 
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152 
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163 
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165 
166 
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168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
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188 
189 
190 
191 
192 
192 
193 
194 

negatif_jml_separasiPakan[i, j ]; 
negatif_jml_separasiPakan[i, 0] = negatif_jml_separasiPakan[i, j]; 
negatif_kali_separasiPakan[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiPakan[i, 
0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_vaksinasi[i, j] = Math.Pow(hasil_kali6[i, j] -minvaksinasi[j], 2); 
negatif_separasi_vaksinasi[i, j] = Math.Pow(hasil_kali6[i, j] - 
maxvaksinasi[j], 2); 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasivaksinasi[i, 0] = separasi_vaksinasi[i, 0]; 
negatif_jml_separasivaksinasi[i, 0] = negatif_separasi_vaksinasi[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasivaksinasi[i, j] = separasi_vaksinasi[i, j] + 
jml_separasivaksinasi[i, j - 1]; 
jml_separasivaksinasi[i, 0] = jml_separasivaksinasi[i, j]; 
kali_separasiVaksinasi[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasivaksinasi[i, 0] * 
0.33); 
 
negatif_jml_separasivaksinasi[i, j] = negatif_separasi_vaksinasi[i, j] + 
negatif_jml_separasivaksinasi[i, j ]; 
negatif_jml_separasivaksinasi[i, 0] =negatif_jml_separasivaksinasi[i, j]; 
negatif_kali_separasiVaksinasi[i, 0] = 
Math.Sqrt(negatif_jml_separasivaksinasi[i, 0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_ventilasi[i, j] = Math.Pow(hasil_kali7[i, j] - maxventilasi[j], 
2); 
negatif_separasi_ventilasi[i, j] = Math.Pow(hasil_kali7[i, j] - 
minventilasi[j], 2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiventilasi[i, 0] = separasi_ventilasi[i, 0]; 
negatif_jml_separasiventilasi[i, 0] = negatif_separasi_ventilasi[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiventilasi[i, j] = separasi_ventilasi[i, j] + 
jml_separasiventilasi[i, j - 1]; 
jml_separasiventilasi[i, 0] = jml_separasiventilasi[i, j]; 
kali_separasiVentilasi[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiventilasi[i, 0] * 
0.33); 
 
negatif_jml_separasiventilasi[i, j] = negatif_separasi_ventilasi[i, j] + 
negatif_jml_separasiventilasi[i, j ]; 
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195 
196 
197 
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201 
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207 
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209 
210 
211 
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214 
215 
216 
217 
218 
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220 
221 
222 
223 
224 
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226 
227 
228 
229 
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236 
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244 
245 
246 
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250 

negatif_jml_separasiventilasi[i, 0] =negatif_jml_separasiventilasi[i, j]; 
negatif_kali_separasiVentilasi[i, 0] = 
Math.Sqrt(negatif_jml_separasiventilasi[i, 0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_intensitas[i, j] = Math.Pow(hasil_kali8[i, j] - maxintensitas[j], 
2); 
 
negatif_separasi_intensitas[i, j] = Math.Pow(hasil_kali8[i, j] - 
minintensitas[j], 2); 
 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiIntensitas[i, 0] = separasi_intensitas[i, 0]; 
negatif_jml_separasiIntensitas[i, 0] = negatif_separasi_intensitas[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiIntensitas[i, j] = separasi_intensitas[i, j] + 
jml_separasiIntensitas[i, j - 1]; 
jml_separasiIntensitas[i, 0] = jml_separasiIntensitas[i, j]; 
kali_separasiIntensitas[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiIntensitas[i, 0] * 
0.33); 
 
negatif_jml_separasiIntensitas[i, j] = negatif_separasi_intensitas[i, j] + 
negatif_jml_separasiIntensitas[i, j ]; 
negatif_jml_separasiIntensitas[i, 0] = negatif_jml_separasiIntensitas[i, 
j]; 
negatif_kali_separasiIntensitas[i, 0] = 
Math.Sqrt(negatif_jml_separasiIntensitas[i, 0] * 0.33); 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_kebersihan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali9[i, j] - maxkebersihan[j], 
2); 
negatif_separasi_kebersihan[i, j] = Math.Pow(hasil_kali9[i, j] - 
minkebersihan[j], 2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiKebersihan[i, 0] = separasi_kebersihan[i, 0]; 
negatif_jml_separasiKebersihan[i, 0] = negatif_separasi_kebersihan[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiKebersihan[i, j] = separasi_kebersihan[i, j] + 
jml_separasiKebersihan[i, j - 1]; 
jml_separasiKebersihan[i, 0] = jml_separasiKebersihan[i, j]; 
kali_separasiKebersihan[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiKebersihan[i, 0] * 
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0.33); 
 
negatif_jml_separasiKebersihan[i, j] = negatif_separasi_kebersihan[i, j] + 
negatif_jml_separasiKebersihan[i, j]; negatif_jml_separasiKebersihan[i, 0] 
= negatif_jml_separasiKebersihan[i, j]; 
negatif_kali_separasiKebersihan[i, 0] = 
Math.Sqrt(negatif_jml_separasiKebersihan[i, 0] * 0.33); 
 
}} 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < 3; j++) 
                { 
separasi_telur[i, j] = Math.Pow(hasil_kali10[i, j] - maxjumlahtelur[j], 2); 
negatif_separasi_telur[i, j] = Math.Pow(hasil_kali10[i, j] - 
minjumlahtelur[j], 2); 
 
                    if (j == 0) 
                    { 
jml_separasiTelur[i, 0] = separasi_telur[i, 0]; 
negatif_jml_separasiTelur[i, 0] = negatif_separasi_telur[i, 0]; 
                    } 
                    else 
jml_separasiTelur[i, j] = separasi_telur[i, j] + jml_separasiTelur[i, j - 
1]; 
jml_separasiTelur[i, 0] = jml_separasiTelur[i, j]; 
kali_separasiTelur[i, 0] = Math.Sqrt(jml_separasiTelur[i, 0] * 0.33); 
 
negatif_jml_separasiTelur[i, j] = negatif_separasi_telur[i, j] + 
negatif_jml_separasiTelur[i, j]; 
negatif_jml_separasiTelur[i, 0] = negatif_jml_separasiTelur[i, j]; 
negatif_kali_separasiTelur[i, 0] = Math.Sqrt(negatif_jml_separasiTelur[i, 
0] * 0.33); 
... 
 

Source Code 5.26 Implementasi Algoritma Fuzzy Separasi Ideal Positif dan Fuzzy 

Separasi ideal Negatif 

Penjelasan dari Source Code 5.26 implementasi algoritma nilai fuzzy separasi ideal 

positif dan Fuzzy separasi ideal negatif adalah : 

1. Pada baris 1 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_usia di database. 

2. Pada baris 3 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan Fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_usia di database. 

3. Pada baris 5, 10, dan 14-17 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi ideal 

positif usia berdasarkan persamaan 2.14. 
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4. Pada baris 6, 11 dan 19-23 perhitungan nilai fuzzy separasi ideal negatif usia 

berdasarkan persamaan 2.15. 

5. Pada baris 24 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_kepala di database. 

6. Pada baris 26 ditampilkan pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_kepala di database. 

7. Pada baris 28, 33, dan 37- 40 ditampilkan perhitungan nilai Fuzzy separasi 

ideal positif kepala berdasarkan persamaan 2.14. 

8. Pada baris 29, 34, dan 42-46 ditampilkan perhitungan nilai Fuzzy separasi 

ideal negatif kepala berdasarkan persamaan 2.15. 

9. Pada baris 49 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_badan di database. 

10. Pada baris 51 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_badan di database. 

11. Pada baris 53, 58, dan 62-65 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi ideal 

positif badan berdasarkan persamaan 2.14. 

12. Pada Baris 54, 59 dan 67-71 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi ideal 

negatif berdasarkan persamaan 2.15. 

13. Pada baris 74 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_bulu di database. 

14. Pada baris 76 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_bulu di database. 

15. Pada baris 78, 82, dan 86-88 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi ideal 

positif bulu berdasarkan persamaan 2.14. 

16. Pada Baris 79, 83 dan 90-94 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi ideal 

negatif bulu berdasarkan persamaan 2.15. 

17. Pada baris 97 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 
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sebanyak n yang diambil dari tabel f_kaki di database. 

18. Pada baris 99 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_kaki di database. 

19. Pada baris 101, 106, dan 110-112 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif kaki berdasarkan persamaan 2.14. 

20. Pada Baris 102, 107 dan 114-118 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif kaki berdasarkan persamaan 2.15. 

21. Pada baris 121 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_pakan di database. 

22. Pada baris 123 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_pakan di database. 

23. Pada baris 125, 131, dan 135-138 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif pakan berdasarkan persamaan 2.14. 

24. Pada Baris 126, 132 dan 140-144 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif pakan berdasarkan persamaan 2.15. 

25. Pada baris 147 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_vaksinasi di database. 

26. Pada baris 149 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_vaksinasi di database. 

27. Pada baris 151, 156, dan 160-164 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif vaksinasi berdasarkan persamaan 2.14. 

28. Pada Baris 152, 157 dan 166-170 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif vaksinasi berdasarkan persamaan 2.15. 

29. Pada baris 173 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_ventilasi di database. 

30. Pada baris 175 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 
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diambil dari tabel f_ventilasi di database. 

31. Pada baris 177, 184, dan 188-192 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif ventilasi berdasarkan persamaan 2.14. 

32. Pada Baris 179, 185 dan 193-197 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif ventilasi berdasarkan persamaan 2.15. 

33. Pada baris 200 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_intensitas di database. 

34. Pada baris 202 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_intensitas di database. 

35. Pada baris 204, 214, dan 218-222 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif intensitas berdasarkan persamaan 2.14. 

36. Pada Baris 207, 215 dan 224-229 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif intensitas berdasarkan persamaan 2.15. 

37. Pada baris 232 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_kebersihan di database. 

38. Pada baris 234 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_intensitas di database. 

39. Pada baris 236, 243, dan 247-251 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif intensitas berdasarkan persamaan 2.14. 

40. Pada Baris 238, 244 dan 253-257 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif intensitas berdasarkan persamaan 2.15. 

41. Pada baris 261 ditampilkan pengulangan untuk mengambil baris (alternatif) 

sebanyak n yang diambil dari tabel f_jumlahtelur di database. 

42. Pada baris 263 ditampilkan  pengulangan untuk mengambil kolom (fungsi 

keanggotaan fuzzy) sebayak 3 buah yaitu : Lower, Middle, Upper yang 

diambil dari tabel f_jumlahtelur di database. 

43. Pada baris 265, 271, dan 275-278 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal positif jumlah telur berdasarkan persamaan 2.14. 
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44. Pada Baris 266, 272 dan 280-284 ditampilkan perhitungan nilai fuzzy separasi 

ideal negatif jumlah telur berdasarkan persamaan 2.15. 

5.2.2.4 Algoritma Nilai Preferensi 

Perhitungan nilai preferensi dilakukan dengan cara menghitung nilai dari nilai 

dari Fuzzy separasi ideal positif dan Fuzzy separasi ideal negatif sesuai dengan 

persamaan 2.16. Pada Source Code 5.27 akan dijelaskan tentang implementasi 

algoritma nilai preferensi dalam potongan kode program. 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

for (int i=0; i < n; i++) { 
                
               preferensi [i] = 
neg_jum[i,0]/(neg_jum[i,0]+jum[i,0]); 
                
               if (preferensi[i] <= 0.3) 
               { 
                   a[i] = "Tidak Produktif"; 
 
 
               } 
               else { 
                   a[i] = "produktif";     
               } 
dataGridView17.ColumnCount = 3; 
dataGridView17.Rows.Add(100); 
dataGridView17.Columns[0].Name = "ID Ayam Ke - "; 
dataGridView17.Columns[1].Name = "Nilai Preferensi"; 
dataGridView17.Columns[2].Name = "Hasil Prediksi Sistem"; 
dataGridView17.Rows[i].Cells[0].Value = no[i]; 
dataGridView17.Rows[i].Cells[1].Value = Math.Round(preferensi[i],5); 
dataGridView17.Rows[i].Cells[2].Value = a[i]; 
urutkan(preferensi, a, no); 
            } 
... 
for (int i = 0; i < n; i++) 
            { 
                for (int y = 0; y < n; y++) 
                { 
                    if (preferensi[i] > preferensi[y]) 
                    { 
                        temp[i] = preferensi[i]; 
                        preferensi[i] = preferensi[y]; 
                        preferensi[y] = temp[i]; 
 
                        temp_ket[i] = a[i]; 
                        a[i] = a[y]; 
                        a[y] = temp_ket[i]; 
 
                        temp_num[i] = no[i]; 



135 
 

 
 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

                        no[i] = no[y]; 
                        no[y] = temp_num[i]; 
                    } 
                } 
            } 
            for (int k = 0; k < n; k++) 
            { 
dataGridView18.ColumnCount = 3; 
dataGridView18.Rows.Add(n); 
dataGridView18.Columns[0].Name = "ID Ayam Ke - "; 
dataGridView18.Columns[1].Name = "Nilai Preferensi"; 
dataGridView18.Columns[2].Name = "Hasil Prediksi Sistem"; 
dataGridView18.Rows[k].Cells[1].Value = Math.Round(preferensi[k], 
5); 
                dataGridView18.Rows[k].Cells[2].Value = a[k]; 
                dataGridView18.Rows[k].Cells[0].Value = no[k]; 
            } 
 

Source Code 5.27 Implementasi Algoritma Nilai Preferensi 

Sumber : Implementasi 

Penjelasan dari  Source Code 5.27 implementasi algoritma nilai preferensi adalah : 

1. Pada baris 1 – 12 ditampilkan  Perhitungan untuk mencari nilai preferensi 

yang diterapkan pada n buah alternatif (berdasarkan perulangan) sesuai 

dengan persamaan 2.16. Jika nilai preferensi ≤ 0.3 maka alternatif tersebut 

masuk kedalam kategori tidak produktif. Jika nilai preferensi > dari 0.3 maka 

alternatif tersebut masuk dalam kategori produktif. 

2. Pada baris 13-23 ditampilkan hasil perhitungan nilai preferensi ke 

dataGridView17. 

3. Pada baris 26 – 45 ditampilkan algoritma untuk mengurutkan nilai preferensi 

dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan jumlah data sebanyak n. 

4. Pada baris 49-56 ditampilkan hasil algoritma pengurutan nilai preferensi ke 

dataGridView18. 

5.3 Implementasi Antarmuka 

Implementasi antarmuka diterapkan berdasarkan pada bab perancangan. Sistem 

ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman C#. Berikut ini adalah implementasi 

antarmuka yang digunakan sistem untuk berinteraksi dengan pengguna. 
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5.3.1 Implementasi Antarmuka Halaman Set Bobot Kriteria 

Implementasi halaman set bobot kriteria adalah antarmuka yang digunakan oleh 

pengguna untuk menentukan matriks perbandingan berpasangan dari kriteria dan sub 

kriteria. Pada gambar 5.28 ditampilkan implentasi dari halaman set bobot kriteria. 

 

Gambar 5.28 Implementasi Halaman Set Bobot Kriteria 

Sumber : Implementasi 

Pada halaman ini pengguna dapat melakukan uji konsistensi dari matriks 

perbandingan berpasangan yang telah dibuat. Jika hasilnya sudah cocok yang 

ditunjukkan oleh nilai CR < 0.1 maka pengguna dapat menyimpan formasi dari 

matriks perbandingan berpasangan kriteria dan sub kriteria yang telah dibuat 

sebelumnya. Penyimpanan hasil perhitungan bobot kriteria juga dapat dilakukan pada 

halaman ini.   

5.3.2 Implementasi Antarmuka Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan 

Pada implementasi halaman matrks perbandingan berpasangan terdapat dua tab 

yaitu tab menu kriteria dan tab menu sub kriteria. Pada tab kriteria pengguna dapat 

melihat nilai dari matriks perbandingan berpasangan kriteria dan normalisasi dari 

matriks perbandingan berpasangan kriteria yang ditunjukkan oleh   gambar 5.29. 
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Gambar 5.29 Implementasi Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 

Sumber : Perancangan 

Sedangkan pada tab sub kriteria yang ditunjukkan pada gambar 5.30 

pengguna dapat melihat nilai dari matriks perbandingan berpasangan sub kriteria fisik 

dan kenyamanan kandang. Normalisasi dari matriks perbandingan berpasangan sub 

kriteria fisik dan kenyamanan kandang juga dapat dilihat pada tab menu ini. 

 
Gambar 5.30 Implemenasi Halaman Matriks Perbandingan Berpasangan Sub 

Kriteria 

Sumber : Perancangan 

5.3.3 Implementasi Antarmuka Halaman Set Bobot Alternatif 

Pada implementasi halaman set bobot alternatif pengguna dapat melakukan 

perhitungan normalisasi dari seluruh kriteria dan sub kriteria alternatif. Sebelum 

melakukan perhitungan normalisasi pengguna wajib mengisi nilai bobot kriteria dan 

sub kriteria. Nilai tersebut bisa didapatkan dengan cara set bobot yang berarti 

mengambil nilai dari perhitungan set bobot kriteria. Selain cara tersebut  pengguna 
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dapat mengisi nilai bobot kriteria dengan cara mengambil nilai bobot yang telah 

disimpan sebelumnya, yang artinya tidak perlu melakukan perhitungan mencari bobot 

kriteria. Pada Gambar 5.31 akan ditunjukkan implementasi halaman set bobot 

alternatif. 

 
Gambar 5.31 Implementasi Halaman Set Bobot Alternatif 

Sumber : Implementasi 

5.3.4 Implementasi Antarmuka Halaman Hasil Normalisasi 

Implementasi halaman hasil normalisasi merupakan halaman yang 

menampilkan hasil perhitungan normalisasi dari perhitungan normalisasi Fuzzy 

terbobot. Tampilan dari halaman hasil normalisasi dapat dilihat pada gambar 5.32. 

 
Gambar 5.32 Implementasi Halaman Hasil Normalisasi 

Sumber : Perancangan 
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5.3.5 Implementasi Antarmuka Halaman Solusi Ideal Positif 

Implementasi halaman solusi ideal positif merupakan halaman yang 

menampilkan nilai dari solusi ideal positif dari seluruh kriteria dan sub kriteria. Pada 

halaman ini pengguna juga dapat melakukan perhitungan untuk mencari nilai separasi 

ideal positif yang berguna untuk mendapatkan nilai preferensi. Tampilan dari 

halaman Solusi ideal positif dapat dilihat pada gambar 5.33. 

 
Gambar 5.33 Implementasi Halaman Solusi Ideal Positif 

Sumber : Implementasi 

5.3.6 Implementasi Antarmuka Halaman Solusi Ideal Negatif 

Implementasi halaman solusi ideal negatif merupakan halaman yang 

menampilkan nilai dari solusi ideal negatif dari seluruh kriteria dan sub kriteria. Pada 

halaman ini pengguna juga dapat melakukan perhitungan untuk mencari nilai separasi 

ideal negatif yang berguna untuk mendapatkan nilai preferensi. Tampilan dari 

halaman Solusi ideal negatif dapat dilihat pada gambar 5.34. 
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Gambar 5.34 Implementasi Halaman Solusi Ideal Negatif 

Sumber : Implementasi 

5.3.7 Implementasi Antarmuka Halaman Hasil Rekomendasi 

Implementasi Halaman hasil rekomendasi merupakan halaman yang 

menampilkan hasil prediksi sistem untuk rekomendasi tingkat kualitas produktivitas 

ayam ras petelur. Pada gambar 5.35 ditunjukkan tampilan dari halaman antarmuka 

halaman hasil rekomendasi. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan 

perhitungan preferensi yang selanjutnya akan menampilkan hasil rekomendasi apakah 

ayam masuk ke golongan produktif atau golongan tidak produktif dan perangkingan 

dari data ayam yang ada berdasarkan nilai preferensi. 

 
Gambar 5.35 Implementasi Halaman Hasil Rekomendasi (Set Nilai Preferensi) 

Sumber : Implementasi 
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5.3.8 Implementasi Antarmuka Halaman Dataset Ayam 

Pada gambar 5.36 ditunjukkan tampilan dari halaman antarmuka dataset. 

Implementasi halaman hasil dataset ayam merupakan halaman yang menampilkan 

data ayam yang digunakan dalam penelitian ini. Pada halaman ini pengguna juga 

dapat melakukan proses fuzzyfikasi dari data ayam yang ada. Fuzzyfikasi adalah 

proses merubah hasil penilaian kriteria kedalam bentuk fuzzy. Selain itu pada halaman 

ini pengguna juga dapat menambah maupun menghapus dataset dan hasil fuzzyfikasi 

ayam.  

 

 
Gambar 5.36 Implementasi Halaman Dataset Ayam 

Sumber : Perancangan 
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BAB VI  

PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai pengujian dan analisis sistem yang merupakan 

implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk rekomendasi penentuan tingkat 

kualitas produktivitas ayam ras petelur. Pada gambar 6.1 akan ditampilkan pohon 

pengujian dan analisis.  

 

Pengujian dan Analisis

Pengujian Matriks Perbandingan 

Berpasangan Kriteria 

Pengujian Matriks Perbandingan 

Berpasangan Subkriteria 

Pengujian Interval Nilai Fuzzy

Pengujian Threshold Fungsi 

Keanggotaan Fuzzy

Pengujian Nilai Preferensi

Pengujian 

Analisis

Analisis Matriks Perbandingan 

Berpasangan Kriteria 

Analisis Matriks Perbandingan 

Berpasangan Subkriteria 

Analisis Interval Nilai Fuzzy

Analisis Threshold Fungsi Keanggotaan 

Fuzzy

Analisis Nilai Preferensi
 

Gambar 6.1 Pohon Pengujian dan Analisis 

6.1  Pengujian Sistem 

 Berdasarkan gambar 6.1 pengujian yang akan dilakukan meliputi :  

1. Pengujian matriks perbandingan berpasangan kriteria. 

2. Pengujian matriks perbandingan berpasangan subkriteria. 

3. Pengujian interval nilai fuzzy.  
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4. Pengujian threshold fungsi keanggotaan fuzzy. 

5. Pengujian nilai preferensi. 

6.1.1 Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 

 Pengujian matriks perbandingan berpasangan kriteria bertujuan untuk 

mendapatkan nilai terbaik dari matriks perbandingan berpasangan kriteria yang dapat 

menghasilkan nilai akurasi tertinggi. Hal yang dilakukan pada pengujian ini adalah 

dengan cara mengganti - ganti nilai bobot dari kriteria secara random sesuai dengan 

skala Saaty. Penggantian terhadap nilai bobot kriteria dilakukan sebanyak 10 kali, 

sehingga akan didapatkan 10 variasi nilai bobot kriteria. Pada tabel 6.1 akan 

ditampilkan hasil pengujian dari matriks perbandingan berpasangan kriteria yang 

diterapkan pada 6 buah kriteria. 

Tabel 6.1 Pengujian Akurasi Data Matriks Perbandingan Kriteria 

Variasi 

Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Kriteria Berdasarkan Skala Saaty Nilai 

Konsist

ensi 

Tingkat 

Akurasi 
Usia Fisik Pakan Vaksinasi 

Kenyamanan 

Kandang 

Jumlah 

Telur 

1 3 3 5 3 5 5 0.06452 94% 

2 4 3 5 4 5 5 0.03405 96% 

3 5 5 3 5 3 3 0.06452 97% 

4 3 4 5 3 5 5 0.05152 94% 

5 4 5 3 4 3 3 0.03763 97% 

6 5 3 4 5 4 4 0.02912 97% 

7 4 3 5 3 4 5 0.04301 96% 

8 3 4 5 4 3 5 0.04301 96% 

9 3 3 5 3 4 5 0.05242 95% 

10 3 3 4 3 4 5 0.03763 95% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Bagian yang diberi highlight berwarna kuning pada tabel 6.1  merupakan 

bobot kriteria dari pakar, sedangkan yang berwarna biru merupakan bobot kriteria 

hasil pengujian yang menghasilkan nilai terbaik. Dari 3 hasil pengujian terbaik pada 
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tabel 6.1 akan diambil hanya satu nilai saja yaitu bobot kriteria variasi ke 6. Nilai 

bobot ini nantinya akan digunakan dalam pengujian berikutnya sesuai yang 

ditampilkan pada gambar 6.1. Untuk matriks perbandingan berpasangan dari bobot 

kriteria variasi ke 6 dapat dilihat pada tabel 6.2. 

Tabel 6.2 Matriks Perbandingan Berpasangan Bobot Kriteria Variasi ke-6 

 Usia Fisik Pakan Vaksinasi 
Kenyamana

n kandang 

Jumlah telur 

yang 

dihasilkan 

Usia 1 0,6 0,8 1 0,8 0,8 

Fisik 1,667 1 1,333 1,667 1.333 1.333 

Pakan 1,25 0,75 1 1,25 1 1 

Vaksinasi 1 0,6 0.8 1 0,8 0,8 

Kenyamana

n kandang 
1,25 0,75 1 1,25 1 1 

Jumlah telur 

yang 

dihasilkan 

1,25 0.75 1 1,25 1 1 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

6.1.2 Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria 

 Pengujian matriks perbandingan berpasangan sub kriteria bertujuan untuk 

mendapatkan nilai terbaik dari matriks perbandingan sub kriteria yang dapat 

menghasilkan nilai akurasi tertinggi. Hal yang dilakukan pada pengujian kali ini 

adalah menguji sekumpulan data nilai matriks perbandingan sub kriteria dengan cara 

menganti – ganti nilai bobotnya sesuai dengan skala Saaty. Penggantian terhadap 

nilai bobot sub kriteria dilakukan sebanyak 5 kali. Untuk bobot kriteria yang 

digunakan adalah bobot kriteria yang berasal dari pakar (tabel 4.5) dan bobot kriteria 

variasi ke 6 dari hasil pengujian (tabel 6.1). Tabel 6.3 dan 6.5 merupakan hasil 

pengujian dari sub kriteria fisik  
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Tabel 6.3 Pengujian Akurasi Terhadap Sub Kriteria Fisik dengan Bobot Kriteria dari 

Pakar 

Variasi 

Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Sub 

Kriteria Fisik Berdasarkan Skala Saaty 

Nilai 

Konsiste

nsi 

Tingkat 

Akurasi 

Kepala Badan Bulu Kaki 

1 1 1 1 1 0 94% 

2 5 5 3 3 0.09877 95% 

3 4 5 3 5 0.06636 94% 

4 4 5 5 3 0.06636 94% 

5 3 5 4 3 0.06944 95% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Bagian yang diberi highlight berwarna kuning pada tabel 6.3  merupakan 

bobot sub kriteria fisik dari pakar, sedangkan yang berwarna biru merupakan bobot 

sub kriteria fisik hasil pengujian yang menghasilkan nilai terbaik. Untuk matriks 

perbandingan berpasangan dari bobot sub  kriteria fisik terbaik (variasi ke 5 ) dapat 

dilihat pada tabel 6.4. 

Tabel 6.4 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Fisik dengan Bobot 

Kriteria dari pakar 

Sub Kriteria Badan Bulu Kaki Kepala 

Badan 1 0,6 0,75 1 

Bulu 1,667 1 1,25 1,667 

Kaki 1,333 0,8 1 1,333 

Kepala 1 0,6 0,75 1 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Bagian yang diberi highlight berwarna ungu pada tabel 6.5  merupakan bobot 

sub kriteria fisik dari pakar sekaligus merupakan bobot kriteria hasil pengujian yang 

menghasilkan nilai terbaik. Untuk matriks perbandingan berpasangan dari bobot sub  

kriteria fisik terbaik (variasi ke 1 ) dapat dilihat pada tabel 6.6. 
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Tabel 6.5 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Sub Kriteria Fisik dengan Bobot 

Kriteria dari Hasil Pengujian Bobot Kriteria (Variasi ke-6) 

Variasi 

Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Sub 

Kriteria Fisik Berdasarkan Skala Saaty 
Nilai Konsistensi 

 

Tingkat  

Akurasi 
Kepala Badan Bulu Kaki 

1 1 1 1 1 0 97% 

2 5 5 3 3 0.09877 97% 

3 4 5 5 3 0.06636 97% 

4 3 5 4 3 0.06636 97% 

5 3 5 4 3 0.06944 97% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.6 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Fisik dengan Bobot 

Kriteria dari Pengujian Terbaik 

Sub Kriteria Badan Bulu Kaki Kepala 

Badan 1 1 1 1 

Bulu 1 1 1 1 

Kaki 1 1 1 1 

Kepala 1 1 1 1 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Pada tabel 6.7 dan 6.9 yang merupakan hasil pengujian dari sub kriteria 

kenyamanan kandang. Bagian yang diberi highlight berwarna kuning pada tabel 6.7  

merupakan bobot sub kriteria kenyamanan kandang dari pakar sekaligus merupakan 

hasil pengujian yang menghasilkan nilai terbaik. Untuk matriks perbandingan 

berpasangan dari bobot sub  kriteria kenyamanan kandang terbaik (variasi ke 1 ) 

dapat dilihat pada tabel 6.8. Sedangkan bagian yang diberi highlight berwarna ungu 

pada tabel 6.9  merupakan bobot sub kriteria kenyamanan kandang  yang merupakan 

hasil pengujian yang menghasilkan nilai terbaik dengan menggunakan bobot kriteria 

variasi ke 6 pada tabel 6.1. Untuk matriks perbandingan berpasangannya dapat dilihat 

pada tabel 6.10.  
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Tabel 6.7 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Sub Kriteria Kenyamanan 

Kandang dengan Bobot Kriteria dari Pakar 

Variasi 

Nilai 

Bobot 

 

Data Matriks Perbandingan Sub Kriteria 

Kenyamanan Kandang Berdasarkan Skala Saaty 

 

 

Nilai 

konsistensi 

 

Tingkat 

Akurasi 

Ventilasi 
Intensitas 

Cahaya 
Kebersihan 

1 1 1 1 0 94% 

2 3 2 3 0.09579 94% 

3 5 4 4 0.02874 94% 

4 5 4 5 0.02874 94% 

5 5 5 4 0.02874 94% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.8 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Kenyaman Kandang 

Sub Kriteria Ventilasi 
Intensitas 

Cahaya 
Kebersihan 

Ventilasi 1 1 1 

Intensitas Cahaya 1 1 1 

Kebersihan 1 1 1 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.9 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Sub Kriteria Kenyamanan 

Kandang dengan Bobot Kriteria dari Pengujian Bobot Kriteria Variasi ke-6 

Variasi Nilai 

Bobot 

Data Matriks Perbandingan Sub Kriteria Kenyamanan 

Kandang Berdasarkan Skala Saaty 

 

Nilai 

Konsiste

nsi 

 

Tingka

t  

Akuras

i Ventilasi 
Intensitas 

Cahaya 
Kebersihan 

1 1 1 1 0 97% 

2 3 2 3 0.09579 97% 

3 5 4 4 0.02874 97% 

4 5 4 5 0.02874 97% 
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5 5 5 4 0.02874 97% 

Sumber : Pengujian dan Perancangan 

Tabel 6.10 Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria Kenyaman Kandang 

dengan Bobot Kriteria dari Pengujian Bobot Kriteria Variasi ke-6 

Sub Kriteria Ventilasi 
Intensitas 

Cahaya 
Kebersihan 

Ventilasi 1 1 1 

Intensitas Cahaya 1 1 1 

Kebersihan 1 1 1 

Sumber : Pengujian dan Perancangan 

6.1.3 Pengujian Interval Nilai Fuzzy 

 Pengujian interval nilai  fuzzy bertujuan untuk mendapatkan interval nilai 

fuzzy terbaik yang dapat menghasilkan nilai akurasi tertinggi. Hal yang dilakukan 

pada pengujian kali ini adalah menguji interval nilai fuzzy dengan cara melakukan 

pergeseran range interval ke kanan (sumbu positif), pergeseran range interval ke kiri 

(sumbu negatif), memperbesar range ataupun memperkecil range. Penggantian 

terhadap interval dilakukan sebanyak 5 kali dengan menggunakan bobot kriteria dan 

sub kriteria yang berasal dari pakar (tabel 4.5 , 4.6 dan 4.7) dan bobot kriteria dan sub 

kriteria dari hasil pengujian terbaik (tabel 6.1, 6.3, 6.5, 6.7 dan 6.9).  

Pada tabel 6.11 akan ditampilkan hasil pengujian interval nilai fuzzy dengan 

bobot kriteria dan sub kriteria yang di dapatkan dari pakar. Bagian yang diberi 

highlight berwarna kuning pada tabel 6.11 dan 6.12 menunjukkan interval nilai fuzzy 

standar yang mempunyai range 0 – 1. Pada tabel 6.12 akan ditampilkan hasil 

pengujian interval nilai fuzzy  dengan bobot kriteria dan sub kriteria yang didapatkan 

dari hasil pengujian terbaik. Bobot kriteria yang digunakan adalah bobot kriteria 

variasi ke-6 dan untuk bobot sub kriteria (fisik dan kenyamanan kandang) yang 

digunakan menggunakan variasi ke-1.  
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Tabel 6.11 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Interval nilai Fuzzy dengan Bobot 

Kriteria dan Sub Kriteria dari Pakar 
Variasi Aksi Yang Dilakukan Tingkat Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1. 94% 

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8 94% 

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9 94% 

4 Menggeser interval Standar sebesar  0,2 ke arah kanan. 89% 

5 Menggeser interval Standar sebesar 0,2 ke arah kiri. 93% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.12 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Interval nilai Fuzzy dengan Bobot 

Kriteria dan Sub Kriteria dari Hasil Pengujian Terbaik 
Variasi Aksi Yang Dilakukan Tingkat Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1. 97% 

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8 97% 

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9 97% 

4 Menggeser interval Standar sebesar  0,2 ke arah kanan. 95% 

5 Menggeser interval Standar sebesar 0,2 ke arah kiri. 97% 

Sumber : Perancangan dan Analisis 

Pada gambar 6.2 akan ditunjukkan fungsi keanggotaan fuzzy dari variasi ke-2. 

Pada variasi kedua berdasarkan tabel 6.11 dan 6.12 aksi yang dilakukan adalah 

mengubah interval dari 0 – 1 menjadi 0 – 0,8. 

0 0.30.20.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.5

1

Buruk Sedang Baik

 
Gambar 6.2 Fungsi Keanggotaan Fuzzy Variasi ke-2 

Sumber : Pengujian dan Analisis 
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6.1.4 Pengujian Threshold Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

 Pengujian threshold fungsi keanggotaan fuzzy bertujuan untuk mendapatkan 

threshold terbaik yang dapat menghasilkan nilai akurasi tertinggi. Hal yang dilakukan 

pada pengujian kali ini adalah menguji threshold  fuzzy dengan cara melakukan 

penambahan threshold dari 3 menjadi 5 buah threshold. Jika  menggunakan 3 

threshold, maka tingkatan penilaian adalah buruk, sedang dan baik. Sedangkan jika 

menggunakan 5 threshold akan berubah menjadi  sangat buruk, buruk, sedang, baik 

dan sangat baik.  

Fungsi keanggotaan fuzzy yang digunakan tetap memakai fungsi keanggotaan 

segitiga sesuai dengan gambar 4.6. Untuk range interval yang digunakan mengikuti 

pengujian interval nilai fuzzy yaitu pada tabel 6.11 untuk bobot kriteria dan sub 

kriteria dari pakar dan tabel 6.12 untuk bobot kriteria dan sub kriteria dari hasil 

pengujian bobot kriteria dan sub kriteria terbaik.  

Pada tabel 6.13 akan ditampilkan hasil pengujian threshold fungsi 

keanggotaan  fuzzy dengan bobot kriteria dan sub kriteria yang didapatkan dari pakar. 

Sedangkan pada tabel 6.14 akan ditampilkan hasil pengujian threshold fungsi 

keanggotaan fuzzy  dengan bobot kriteria dan sub kriteria yang didapatkan dari hasil 

pengujian terbaik. Bagian yang diberi highlight kuning pada tabel 6.13 dan 6.14 

merupakan interval standar. Sedangkan yang berwarna biru merupakan interval yang 

menghasilkan nilai akurasi terbaik yaitu variasi ke-2. Pada gambar 6.3 akan 

ditunjukkan fungsi keanggotaan fuzzy dari variasi ke-2 tabel 6.13 dan 6.14. 

Tabel 6.13 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Threshold Fungsi Keanggotaan 

Fuzzy dengan Bobot Kriteria dan Sub Kriteria dari Pakar 

Variasi Aksi Yang Dilakukan 
Tingkat 

Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1. 94% 

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8. 100% 

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9 95% 

4 Menggeser interval Standar sebanyak  0,2 ke arah 95% 
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kanan. 

5 Menggeser interval Standar sebanyak 0,2 ke arah kiri. 94% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

 

Tabel 6.14 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Threshold Fungsi Keanggotaan 

Fuzzy dengan Bobot Kriteria dan Sub Kriteria dari Hasil Pengujian Terbaik 

Variasi Aksi Yang Dilakukan 
Tingkat 

Akurasi 

1 Menggunakan interval standar 0 sampai 1. 97% 

2 Mengubah interval menjadi  0 sampai 0,8. 100% 

3 Mengubah interval menjadi 0 sampai 0,9 96% 

4 Menggeser interval Standar sebanyak  0,2 ke arah 

kanan. 

99% 

5 Menggeser interval Standar sebanyak 0,2 ke arah kiri. 97% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

0 0.30.20.1 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0

0.5

1

VL L H VHM

 
Gambar 6.3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy Variasi ke-2 

6.1.5 Pengujian Terhadap Nilai Preferensi 

 Pengujian terhadap nilai preferensi bertujuan untuk mendapatkan nilai 

preferensi yang mampu menghasilkan nilai akurasi tertinggi. Hal yang dilakukan 

pada pengujian kali ini adalah menguji nilai preferensi dengan mengubah – ubah 
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nilainya dengan rentang nilai antara 0,25 sampai 0,75.  Pengujian nilai preferensi 

menggunakan semua bilangan kelipatan 0,05 dengan rentang nilai antara 0,25 sampai 

0,75 sehingga akan didapatkan 11 buah variasi pengujian. 

 Untuk nilai bobot kriteria, nilai bobot sub kriteria, interval nilai fuzzy dan 

threshold fungsi keanggotaan yang digunakan untuk menguji nilai preferensi berasal 

dari pakar dan juga berasal dari hasil pengujian terbaik yang telah dilakukan pada 

pengujian sebelumnya. Pada tabel 6.15 akan ditampilkan hasil pengujian nilai 

preferensi dengan bobot kriteria, bobot sub kriteria, interval fuzzy  dan 3 buah 

threshold fuzzy yang berasal dari pakar, sedangkan yang berasal dari pengujian 

terbaik akan ditampilkan pada tabel 6.16. Kemudian pada tabel 6.17 akan ditampilkan 

hasil pengujian nilai preferensi dengan bobot kriteria, bobot sub kriteria, interval 

fuzzy  dan 5 buah threshold fuzzy yang berasal dari pakar, sedangkan yang berasal 

dari pengujian terbaik akan ditampilkan pada tabel 6.18. 

Tabel 6.15 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Nilai Preferensi dengan 

Menggunakan Bobot Kriteria, Bobot Sub Kriteria pada 3 Threshold dari Pakar 

Variasi Nilai Preferensi Tingkat Akurasi 

1 0,25 96% 

2 0,30 (Nilai Preferensi Standar) 94% 

3 0,35 85% 

4 0,40 76% 

5 0,45 71% 

6 0,50 67% 

7 0,55 64% 

8 0,60 58% 

9 0,65 45% 

10 0,70 35% 

11 0,75 34% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 
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 Pada tabel 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 bagian yang diberi highlight berwarna kuning 

merupakan nilai preferensi yang diberikan oleh pakar dari hasil wawancara. 

Sedangkan yang diberi warna biru merupakan nilai preferensi yang mampu 

menghasilkan nilai akurasi terbaik. 

Tabel 6.16 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Nilai Preferensi dengan 

Menggunakan Bobot Kriteria, Bobot Sub Kriteria pada 3 Threshold dari Hasil 

Pengujian Terbaik 
Variasi Nilai Preferensi Tingkat Akurasi 

1 0,25 97% 

2 0,30 (Nilai Preferensi Standar) 97% 

3 0,35 93% 

4 0,40 84% 

5 0,45 82% 

6 0,50 71% 

7 0,55 70% 

8 0,60 66% 

9 0,65 58% 

10 0,70 51% 

11 0,75 40% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.17 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Nilai Preferensi dengan 

Menggunakan Bobot Kriteria, Bobot Sub Kriteria pada 5 Threshold dari Pakar 
Variasi Nilai Preferensi Tingkat Akurasi 

1 0,25 100% 

2 0,30 (Nilai Preferensi Standar) 100% 

3 0,35 98% 

4 0,40 97% 

5 0,45 96% 

6 0,50 91% 

7 0,55 83% 

8 0,60 70% 

9 0,65 62% 
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10 0,70 41% 

11 0,75 33% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Tabel 6.18 Pengujian Akurasi Terhadap Perubahan Nilai Preferensi dengan 

Menggunakan Bobot Kriteria, Bobot Sub Kriteria pada 5 Threshold dari Hasil 

Pengujian Terbaik 

Variasi Nilai Preferensi Tingkat Akurasi 

1 0,25 100% 

2 0,30 (Nilai Preferensi Standar) 100% 

3 0,35 99% 

4 0,40 98% 

5 0,45 98% 

6 0,50 90% 

7 0,55 89% 

8 0,60 83% 

9 0,65 70% 

10 0,70 63% 

11 0,75 49% 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

6.2 Analisis Sistem 

 Analisis sistem dilakukan bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil 

pengujian implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk rekomendasi penentuan 

tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur yang telah dilakukan. Sesuai pada 

gambar 6.1 Analisis yang akan dilakukan meliputi : 

1. Analisis pengujian matriks perbandingan berpasangan kriteria. 

2. Analisis pengujian matriks perbandingan berpasangan subkriteria. 

3. Analisis pengujian interval nilai fuzzy. 

4. Analisis pengujian threshold fungsi keanggotaan fuzzy. 

5. Analisis pengujian nilai preferensi. 
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6.2.1 Analisis Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria 

 Berdasarkan hasil pengujian matriks perbandingan berpasangan kriteria pada 

tabel 6.1 maka akan membentuk grafik yang akan ditunjukkan pada gambar  6.4. 

 

Gambar 6.4 Grafik Matriks Perbandingan Berpasangan 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

 

 
 

 

Gambar 6.5 Grafik Nilai Konsistensi 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Pada Gambar 6.4 dapat dilihat bahwa percobaan 1 yang bobot kriterianya 

didapatkan dari pakar menghasilkan akurasi sebesar 94%. Nilai 94% ini didapatkan 

menggunakan rumus 2.17, dimana data benar yang berjumlah 94 data dibagi dengan 

jumlah keseluruhan data yang berjumlah 100, kemudian dikalikan dengan 100 %, 

maka di dapatkan angka 94%. 

 Dari hasil 10 kali percobaan didapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu sebesar 

97% dan nilai akurasi terendah sebesar 94 % dengan rata – rata akurasi sebesar 95,7 
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%. Sehingga pada percobaan berikutnya penulis menggunakan hasil percobaan nomor 

6 karena menghasilkan akurasi sebesar 97 % dan bobot kriterianya lebih variatif 

sebagai pembanding bobot kriteria dari pakar. 

 Berdasarkan hasil pengujian matriks perbandingan berpasangan pada tabel 

6.1, untuk kriteria yang sangat mendominasi adalah kriteria usia dan juga vaksinasi. 

Hal yang membuktikan adalah ketika tingkat kepentingan awal yaitu 3 diubah 

menjadi 4 atau 5 maka akan meningkatkan nilai akurasi dari 94% menjadi 97%. 

Selain perubahan terhadap nilai akurasi perubahan tingkat kepentingan ini juga 

berpengaruh terhadap nilai konsistensi.  

Berdasarkan tabel 6.1 nilai konsistensi awal menggunakan variasi bobot ke - 1 

sebesar 0,06452 (tingkat kepentingannya 3) maka ketika menggunakan variasi bobot 

ke 3, ke 5 dan ke 6 nilai konsistensi yang dihasilkan adalah sebesar 0,06452, 0,03763, 

dan 0,02912. Hal ini membuktikan bahwa perubahan tingkat kepentingan kriteria 

sangat berpengaruh pada konsistensi. Berdasarkan Gambar 6.5 semakin kecil nilai 

konsistensi yang dihasilkan maka bobot kriteria yang digunakan semakin bagus. 

Karena pada 10 kali percobaan dengan bobot kriteria yang diambil secara random 

nilai konsistensi 0,02912 mampu menghasilkan akurasi sebesar 97%. Oleh karena 

itulah bobot kriteria variasi ke - 6 digunakan untuk pengujian berikutnya karena 

mempunyai nilai konsistensi yang paling kecil (semakin menjauhi nilai 0,1 sebagai 

batas maksimal suatu bobot kriteria dikatakan konsisten).   

6.2.2 Analisis Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria 

 
Gambar 6.6 Grafik Hasil Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria 

Fisik 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

92%

94%

96%

98%

1 2 3 4 5

P
ro

se
n

ta
se

 A
ku

ra
si

 

Percobaan ke - i 

Hasil Pakar

hasil Pengujian



157 
 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian matriks perbandingan berpasangan sub kriteria 

fisik dengan bobot kriteria dari pakar pada tabel 6.3 dan bobot kriteria hasil pengujian 

terbaik pada tabel 6.5 maka akan membentuk grafik yang ditunjukkan pada gambar 

6.6. 

Pada  Gambar 6.6 dapat dilihat bahwa hasil akurasi yang didapatkan 

menggunakan bobot dari hasil pengujian terbaik bobot kriteria (bobot kriteria 

percobaan nomor 6 tabel 6.1) lebih baik daripada menggunakan bobot  yang berasal 

dari pakar. Nilai akurasi yang dihasilkan mencapai 97% dalam 5 kali percobaan dan 

menghasilkan grafik yang lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan bobot 

sub kriteria fisik tidak mempengaruhi nilai akurasinya. Sehingga pada percobaan 

berikutnya penulis tetap menggunakan bobot sub kriteria fisik dari pakar karena 

menghasilkan akurasi 97% yang menunjukkan bahwa bobot sub kriteria itu sudah 

sangat baik. Sedangkan ketika menggunakan bobot kriteria yang berasal dari pakar 

tingkat akurasi yang didapatkan berubah – ubah, dengan akurasi tertinggi sebesar 95 

% dan akurasi terendah sebesar 94 %. 

Hasil uji konsistensi pada tabel 6.3 menunjukkan ketika menggunakan bobot 

sub kriteria fisik variasi ke 1 (dari pakar) nilai konsistensi yang dihasilkan sebesar 0, 

sedangkan ketika menggunakan variasi ke 2, ke 3, ke 4  dan ke 5 nilai konsistensi 

yang dihasilkan  sebesar 0,09877, 0,06636, 0,06636 dan 0,06944.  Berdasarkan tabel 

6.5 nilai konsistensi dari sub kriteria fisik tidak mengalami perubahan walaupun 

menggunakan bobot kriteria terbaik (tabel 6.1 variasi ke 6). Hal ini membuktikan 

bahwa perubahan nilai konsistensi sub kriteria fisik tidak dipengaruhi oleh perubahan 

tingkat kepentingan kriteria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bobot sub kriteria 

variasi ke 1 adalah yang terbaik karena menghasilkan nilai konsistensi sebesar 0 yang 

merupakan nilai konsistensi terkecil. Selain itu  tidak ada sub kriteria fisik yang 

mendominasi. 

 Berdasarkan gambar 6.6 dalam 5 kali percobaan didapatkan nilai akurasi 

tertinggi yaitu sebesar 97% dan nilai akurasi terendah sebesar 97 % dengan rata – rata 

akurasi sebesar 97 %,  ketika menggunakan bobot kriteria yang didapatkan dari hasil 

pengujian terbaik (percobaan nomor 6 pada tabel 6.1).  Sedangkan ketika 
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menggunakan bobot kriteria dari pakar didapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 95% 

dan nilai akurasi terendah sebesar 94 % dengan rata – rata akurasi sebesar 94,4%. 

 Selain analisis pengujian matriks perbandingan berpasangan sub kriteria fisik, 

pada sub bab ini juga akan dibahas tentang analisis pengujian matriks perbandingan 

berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang. Berdasarkan hasil pengujian matriks 

perbandingan berpasangan sub kriteria kenyamanan kandang dengan bobot kriteria 

dari pakar pada tabel 6.7 dan bobot kriteria hasil pengujian terbaik pada tabel 6.9 

maka akan membentuk grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.7. 

 

Gambar 6.7 Grafik Hasil Pengujian Matriks Perbandingan Berpasangan Sub Kriteria 

Kenyamanan Kandang 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Pada Gambar 6.7 dapat dilihat bahwa hasil akurasi yang didapatkan 

menggunakan bobot dari hasil pengujian terbaik bobot kriteria (bobot kriteria 

percobaan nomor 6 tabel 6.1) lebih baik daripada menggunakan bobot yang berasal 

dari pakar. Nilai akurasi yang dihasilkan mencapai 97% dalam 5 kali percobaan dan 

menghasilkan grafik yang lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan bobot 

sub kriteria kenyamanan kandang tidak mempengaruhi nilai akurasinya. Sedangkan 

percobaan dengan menggunakan bobot kriteria dari pakar menghasilkan nilai akurasi 

sebesar 94% dalam 5 kali percobaan dan menghasilkan juga grafik yang lurus. 

Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa perubahan bobot sub kriteria kenyamanan 

kandang tidak mempengaruhi nilai akurasinya. 

Hasil uji konsistensi pada tabel 6.7 menunjukkan bahwa, ketika menggunakan 

bobot sub kriteria kenyamanan kandang variasi ke 1 (dari pakar) nilai konsistensi 

yang dihasilkan sebesar 0, sedangkan ketika menggunakan variasi ke 2, ke 3, ke 4  
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dan ke 5 nilai konsistensi yang dihasilkan sebesar 0,09579, 0,02874, 0,02874 dan 

0,02874.  Nilai konsistensi ini tidak berubah walaupun menggunakan bobot kriteria 

terbaik (tabel 6.1 variasi ke-6) yang ditunjukkan pada tabel 6.9. Sehingga dapat 

disimpulkan juga bahwa bobot sub kriteria kenyamanan kandang variasi ke-1 adalah 

yang terbaik karena menghasilkan nilai konsistensi sebesar 0. Selain itu perubahan 

bobot kriteria tidak akan mempengaruhi nilai konsistensi dari sub kriteria dan juga 

tidak ada sub kriteria kenyamanan kandang yang mendominasi. 

 Berdasarkan gambar 6.7 dalam 5 kali percobaan didapatkan nilai akurasi 

tertinggi yaitu sebesar 97% dan nilai akurasi terendah sebesar 97 % dengan rata – rata 

akurasi sebesar 97 %  ketika menggunakan bobot kriteria yang didapatkan dari hasil 

pengujian (percobaan bobot kriteria nomor 6 pada tabel 6.1). Sedangkan ketika 

menggunakan bobot kriteria dari pakar didapatkan nilai akurai tertinggi sebesar 94% 

dan nilai akurasi terendah sebesar 94 % dengan rata – rata akurasi sebesar 94%. 

6.2.3 Analisis Pengujian Interval Nilai Fuzzy 

 Berdasarkan hasil pengujian interval nilai fuzzy pada tabel 6.11 dan tabel 6.12 

maka menghasilkan  grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.8. 

 
Gambar 6.8 Grafik Hasil Pengujian Interval Nilai Fuzzy 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Pada Gambar 6.8 dapat dilihat bahwa hasil akurasi yang didapatkan 

menggunakan bobot dari hasil pengujian terbaik bobot kriteria (bobot kriteria 

percobaan nomor 6 tabel 6.1) lebih baik daripada menggunakan bobot  yang berasal 

dari pakar. Nilai akurasi tertinggi yang dihasilkankan mencapai 97% dalam 5 kali 
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percobaan pada percobaan dengan bobot kriteria yang didapatkan dari percobaan 

nomor 6 tabel 6.1. Sedangkan hasil akurasi dari bobot kriteria dari pakar hanya 

menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 94%. 

Dari 5 kali percobaan didapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu sebesar 97% dan 

nilai akurasi terendah sebesar 95% dengan rata – rata akurasi sebesar 96,6 %  ketika 

menggunakan bobot kriteria yang didapatkan dari hasil pengujian (percobaan bobot 

kriteria nomor 6 pada tabel 6.1).  Sedangkan ketika menggunakan bobot kriteria dari 

pakar didapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 94% dan nilai akurasi terendah 

sebesar 89 % dengan rata – rata akurasi sebesar 93%. Dari analisis percobaan 

perubahan interval nilai fuzzy dapat disimpulkan bahwa perubahan nilai interval fuzzy 

berupa perbesaran, memperkecil maupun pergeseran interval fuzzy ke arah kiri 

sebesar 0,2 tidak berpengaruh terhadap nilai akurasi baik yang menggunakan bobot 

kriteria dan sub kriteria dari hasil percobaan terbaik maupun dari pakar. Sehingga 

interval 0 – 1 tetap cocok untuk diterapkan karena menghasilkan nilai akurasi yang 

tinggi yaitu di atas 90 %. Sedangkan untuk pergeseran interval fuzzy ke arah kanan 

sebesar 0,2 dapat mempengaruhi nilai fuzzy karena menyebabkan penurunan nilai 

akurasi karena nilai threshold untuk buruk dan sedang mengalami perubahan yang 

cukup signifikan yang berakibat pada berubahnya nilai preferensi. 

Dengan memperkecil interval nilai fuzzy maka akan menghasilkan fungsi 

keanggotaan fuzzy dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran 

normal. Hal ini akan mengakibatkan nilai upper, middle dan lower yang dihasilkan 

mempunyai rentang yang lebih kecil dibandingkan dengan ketika menggunakan 

interval yang normal. Hal ini juga akan mempengaruhi nilai normalisasi yang 

didapatkan ketika mengalikan nilai bobot kriteria dengan interval nilai fuzzy menjadi 

lebih kecil. Walaupun nilai normalisasi fuzzy berubah, nilai separasi dan nilai solusi 

ideal tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga akan menghasilkan nilai 

preferensi yang relatif tidak berubah. 
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6.2.4 Analisis Pengujian Threshold Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

 Berdasarkan hasil pengujian threshold nilai fuzzy pada tabel 6.13 dan tabel 

6.14 maka akan membentuk grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.9. 

 

Gambar 6.9 Grafik Hasil Pengujian Threshold Nilai Fuzzy 

Sumber : Pengujian dan Analisis 

Pada  gambar 6.9 dapat dilihat bahwa hasil akurasi yang didapatkan 

menggunakan bobot dari hasil pengujian terbaik bobot kriteria (bobot kriteria 

percobaan nomor 6 tabel 6.1) lebih baik daripada menggunakan bobot  yang berasal 

dari pakar. Walaupun nilai akurasi tertinggi yang dihasilkan keduanya mencapai 

100%.  

Pada 5 kali percobaan didapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu sebesar 100% 

dan nilai akurasi terendah sebesar 96% dengan rata – rata akurasi sebesar 97,8 %  

ketika menggunakan bobot kriteria yang didapatkan dari hasil pengujian terbaik 

(percobaan bobot kriteria nomor 6 pada tabel 6.1).  Sedangkan ketika menggunakan 

bobot kriteria dari pakar didapatkan nilai akurasi tertinggi sebesar 100% dan nilai 

akurasi terendah sebesar 94 % dengan rata – rata akurasi sebesar 95,6%.  

Dari analisis percobaan perubahan threshold fungsi keanggotaan fuzzy dapat 

disimpulkan bahwa perubahan jumlah threshold menjadi 5 dan menggunakan interval 

0 – 1 tingkat akurasi yang dihasilkan tetap sama saja dengan tingkat akurasi 3 buah 

threshold. Akan tetapi perubahan berupa perbesaran, memperkecil maupun 

pergeseran interval dari nilai fuzzy-nya dapat mempengaruhi nilai akurasi yang 
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didapatkan. Dengan memperbesar threshold maka fungsi keanggotaan fuzzy yang 

dihasilkan akan menjadi banyak. Sehingga penilaian yang dilakukan akan menjadi 

lebih akurat. Hal ini dikarenakan tingkat penilaian yang dijadikan acuan menjadi 

lebih lengkap. Sedangkan jika jumlah threshold yang digunakan terlalu sedikit maka 

hasil penilaian yang dilakukan menjadi kurang akurat. Akibatnya akan terjadi 

keambiguan dalam proses penilaian.   

6.2.5 Analisis Pengujian Nilai Preferensi 

Nilai preferensi merupakan suatu nilai yang didapatkan dari hasil perhitungan 

separasi ideal positif dan separasi ideal negatif dengan menggunakan persamaan 2.16 

Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk memberikan hasil rekomendasi maupun 

keputusan. Nilai preferensi mempunyai rentang nilai antara 0 – 1. Dalam menentukan 

rekomendasi penulis memilih nilai 0,3, dimana nilai ini merupakan hasil dari 

wawancara dari pakar dan digunakan sebagai penentu untuk memutuskan alternatif 

(ayam ras petelur) masuk dalam kategori produktif atau tidak produktif. Jika nilai 

preferensi yang dihasilkan lebih dari 0,3 maka akan masuk ke dalam kategori 

produktif sedangkan jika kurang dari 0.3 maka akan masuk ke dalam kategori tidak 

produktif 

Berdasarkan hasil pengujian interval nilai preferensi pada tabel 6.15 dan tabel 

6.16 maka akan menghasilkan grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.10. 

 

Gambar 6.10 Grafik Hasil Pengujian Nilai Preferensi pada 3 buah Threshold Fungsi 

Keanggotaan Fuzzy 

Sumber : Pengujian dan Perancangan 
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Dari gambar 6.10 dapat dilihat bahwa akurasi tertinggi pada hasil pakar 

berada pada titik nilai preferensi 0,25 yaitu sebesar 96% dan ketika dinaikkan 

menjadi 0,3 yang merupakan nilai preferensi standar dari hasil wawancara dari pakar 

nilai akurasinya turun menjadi 94%. Tetapi pada hasil percobaan menggunakan bobot 

kriteria nomor 6 pada tabel 6.1 hasil tingkat akurasi sebesar 97% di titik nilai 

preferensi 0,25 dan 0,3 dan kemudian baru turun menjadi 93% ketika nilai 

preferensinya dinaikan menjadi 0.35. Karena itu dapat disimpulkan bahwa perubahan 

nilai preferensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akurasi. Nilai preferensi 

merupakan sarana yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas dan 

produktivitas ayam ras petelur. Semakin tinggi nilai preferensi, maka semakin rendah 

nilai akurasi yang didapatkan. Semakin rendah nilai preferensi, maka semakin tinggi 

nilai akurasi yang didapatkan ketika diterapkan pada dataset ayam ras petelur di 

peternakan Budi Farm.  

Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa nilai preferensi terbaik yang dapat 

diterapkan ketika menggunakan bobot kriteria dari pakar adalah yang berkisar antara 

0,25 – 0,3 karena mampu menghasilkan akurasi di atas 90 %. Sedangkan jika 

menggunakan hasil bobot kriteria yang berasal dari hasil percobaan  nomor  6 dari 

tabel 6.1 didapatkan nilai preferensi yang berkisar antara 0,25 – 0,35 karena mampu 

menghasilkan akurasi diatas 90%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas ayam 

produktif di peternakan sangat baik karena nilai preferensinya kecil yaitu di bawah 

0,5. 

Kemudian Berdasarkan hasil pengujian interval nilai preferensi dengan 5 buah 

threshold fungsi keanggotaan fuzzy dari pakar dan pengujian terbaik  yang 

ditunjukkan masing - masing oleh tabel 6.17 dan tabel 6.18 maka akan membentuk 

grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.11. 
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Gambar 6.11 Grafik Hasil Pengujian Nilai Preferensi pada 5 buah Threshold Fungsi 

Keanggotaan Fuzzy 

Dari gambar 6.11 dapat dilihat bahwa akurasi tertinggi pada hasil pakar 

berada pada titik nilai preferensi 0,25 dan 0,3 yaitu sebesar 100%. Ketika nilai 

preferensi dinaikkan menjadi 0,35 akurasinya turun menjadi 98%. Begitu pula pada 

hasil hasil percobaan menggunakan bobot kriteria nomor 6 pada tabel 6.1 hasil 

tingkat akurasi mencapai 100% di titik nilai preferensi 0,25 dan 0,3. Ketika nilai 

preferensinya dinaikkan menjadi 0.35 nilai akurasi turun menjadi 99%. Jika 

membandingkan hasil akurasi yang didapatkan antara gambar 6.10 dan gambar 6.11 

maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan 5 buah threshold fungsi keanggotaan 

fuzzy dapat meningkatkan hasil akurasi dibandingkan dengan ketika menggunakan 3 

buah threshold. Walaupun akurasi yang dihasilkan oleh penggunaan 3 buah threshold 

sudah baik karena mampu mencapai di atas 90%. Hal ini dikarenakan dengan 

semakin banyak threshold fungsi keanggotaan fuzzy, maka nilai preferensi yang 

dihasilkan semakin akurat dan tingkatan penilaian menjadi lebih lengkap. Sedangkan 

jika threshold fungsi keanggotaan fuzzy sedikit maka nilai preferensi yang dihasilkan 

menjadi kurang akurat dikarenakan ada nilai yang hilang ataupun tercampur, 

sehingga menimbulkan keambiguan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat 

akurasi. 
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BAB VII  

PENUTUP 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil perancangan, implementasi, pengujian dan analisis 

yang telah dilakukan pada implementasi metode AHP – Fuzzy TOPSIS untuk 

rekomendasi penentuan tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem dapat memberikan rekomendasi dalam penentuan tingkat kualitas 

produktivitas ayam berupa pernyataan produktif maupun tidak produktif 

kepada peternak sehingga dapat membantu peternak dalam hal 

menghemat biaya operasional yang dikeluarkannya. Kriteria yang 

digunakan berdasarkan wawancara dengan pihak terkait dan didukung 

dengan beberapa referensi lain yang relevan seperti buku dan paper. 

Metode AHP digunakan untuk menghitung bobot kriteria dengan cara 

membuat matriks perbandingan berpasangan dari kriteria. Kemudian dari 

matriks perbandingan berpasangan inilah akan didapatkan nilai bobot 

kriteria yang wajib dihitung nilai konsistensinya. Apabila nilai 

konsistensinya kurang dari 0,1 maka bobot kriteria itu konsisten.  

Sedangkan metode Fuzzy TOPSIS digunakan untuk mencari nilai 

preferensi dari setiap alternatif yang didapatkan dengan menghitung nilai 

normalisasi, nilai solusi ideal dan nilai separasi terlebih dahulu. 

2.  Hasil Pengujian Akurasi menggunakan bobot kriteria yang berasal dari 

peternak mampu menghasilkan akurasi sebesar 94%, sedangkan ketika  

menggunakan bobot kriteria dari hasil perngujian terbaik hasil akurasi 

meningkat menjadi 97%. Berdasarkan hasil pengujian, tinggi rendahnya 

akurasi sangat dipengaruhi oleh perubahan terhadap bobot kriteria dan 

nilai preferensi. Sehingga dengan menggunakan nilai preferensi dan nilai 

bobot kriteria yang tepat akan menghasilkan akurasi yang tinggi. Nilai 

preferensi dengan rentang 0,25 – 0,3 mampu menghasilkan akurasi di atas 
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90%. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa penambahan jumlah 

threshold fungsi keanggotaan fuzzy dapat meningkatkan nilai akurasi dari 

sistem. 

7.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian ini selanjutnya 

adalah : 

1. Dalam menentukan matriks perbandingan berpasangan kriteria dan sub 

kriteria dapat menggunakan metode lain seperti fuzzy AHP dan agoritma 

genetika pada pemodelan data sehingga dapat membuat nilai secara random 

dan mengurangi subyektivisme.  
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Lampiran 1 

Lampiran Hasil Wawancara 

Peternakan Ayam Betina Budi Farm 

Desa Bokor, Tumpang - Kabupaten Malang 

Tempat 

  

Desa Bokor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang 

Tanggal 23 September 2014 

Tujuan 1. Mengetahui beberapa kriteria yang mempengaruhi tingkat kualitas 

produktivitas ayam ras petelur 

2. Mendapatkan informasi tentang kriteria yang paling mempengaruhi tingkat 

kualitas ayam 

3. Mendapatkan informasi penting lainnya yang relevan dengan penelitian ini 

 

Wawancara TTD/Paraf 

1. Pertanyaan : 

Bagaimana cara peternak menentukan tingkat 

produktivitas ayam ras petelurnya selama ini? 

 

Jawaban : 

Selama ini peternak menentukan tingkat kualitas 

produktivitas ayam ras petelur yang utama dengan 

melihat  jumlah telur yang dihasilkannya. 

 

2. Pertanyaan : 

Berapa banyak dan dari jenis ayam apa yang dipelihara 

di peternakan ini? 

 

Jawaban : 

Di peternakan ini kami memelihara ribuan ekor ayam 

yang diletakan di 20 buah kandang. Dimana setiap 

kandangnya mempunyai daya tampung kurang lebih 

2000 ekor ayam. Jenis ayam yang dipelihara 

merupakan strein Hisex Brown. 

 

3. Pertanyaan : 

Mengapa harus Hisex Brown ? 

 

Jawaban : 

Kami memilih strein ayam ini karena banyak sekali 

keunggulannya dibandingkan dengan strein ayam yang 

lain. Ayam ini cukup tangguh dan juga mampu 

menghasilkan telur yang stabil. Selain itu jika ayam ini 

sudah masuk masa apkir harga jualnya cukup tinggi 
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jika dijual sebagai ayam pedaging. Biasanya pedagang 

soto babon yang membeli ayam apkir dari peternakan 

ini. 

4. Pertanyaan : 

Pada usia berapakah ayam Hisex Brown mulai dapat 

memproduksi telur? 

 

Jawaban : 

Di usia 5 bulan ayam ini sudah mampu untuk 

menghasilkan telur, hanya saja kemampuan bertelurnya 

masih sekitar 30 %.  Ayam ini akan mencapai peforma 

puncak 90 % ketika menginjak usia 8 bulan yang mana 

dalam sebulan seekor ayam yang baik mampu 

menghasilkan 28 butir telur. Jadi dapat diasumsikan 

dalam 1 hari ayam ini menghasilkan 1 butir telur. 

Peforma ini akan terjadi hingga ayam menginjak usia 

14 bulan. Setelah itu akan mengalami masa penurunan  

produktivitas hingga masa apkir. Dimana ketika berusia 

16 bulan keatas kemampuan bertelurnya maksimal 

hanya 60 %. 

 

5. Pertanyaan : 

Saya mendapat informasi bahwa hasil produksi telur di 

peternakan banyak masuk ke pabrik kue, catering, 

hotel/resto bahkan sampai dikirim ke luar jawa. Apa 

rahasianya sehingga telur yang dihasilkan pada 

peternakan ini mempunyai mutu yang baik? 

 

Jawaban : 

Tentunya kami memberikan pakan yang berkualitas 

tinggi sehingga dapat merangsang ayam untuk 

menghasilkan telur dengan kualitas yang baik. Kami 

biasanya memberikan makanan yang banyak 

mengandung kadar protein kurang lebih 19 %. Selain 

itu anda dapat melihat tata letak kandang yang baik. 

Dimana tata letak yang baik turut memberikan andil 

yang besar terhadap peforma ayam petelur yang ada di 

sini. 

 

6. Pertanyaan : 

Bagaimana dengan pemberian vaksinasi ? 

 

Jawaban : 

Untuk vaksinasi kami memberikan vaksinasi lengkap. 

Diantaranya vaksinasi untuk mencegah penyakit tetelo 

dan flu burung yang sering mengakibatkan kematian 
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pada ayam. Selain itu kami juga selalu membersihkan 

kandang secara teratur ketika ayam dalam satu kandang 

telah memasuki masa apkir dan tidak lupa selalu 

memberikan desinfektan berupa soda api. Hal ini 

bertujuan agar ayam – ayam baru yang akan menempati 

kandang tersebut tidak mudah terserang penyakit.    

7. Pertanyaan : 

Bagaimana jika ada ayam yang sakit atau mati? 

 

Jawaban : 

Jika sakitnya tidak parah dan ayam masih masuk di 

dalam rentang usia produktif kami biasanya 

memberikan obat antibiotik. Sedangkan untuk ayam 

yang mati biasanya untuk makanan anjing penjaga 

kandang.  

 

 

8. Pertanyaan : 

Menurut bapak selain  fisik dan jumlah telur yang 

dihasilkan, faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

tingkat kualitas produktivitas ayam ras petelur? 

 

Jawaban : 

Sesuai pengalaman saya faktor – faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat kualitas ayam antara lain usia, 

pakan, vaksinasi dan kenyamanan kandang. 

 

9. Pertanyaan : 

Baik, disini saya telah mendapatkan 6 buah kriteria 

yaitu usia, fisik, pakan, vaksinasi, kenyamanan 

kandang dan jumlah telur yang dihasilkan. Menurut 

bapak kriteria apakah yang paling mempengaruhi atau 

mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi? 

Selain itu diantara 6 kriteria tersebut kriteria manakah 

yang masuk ke dalam kriteria benefit dan kriteria 

manakah yang masuk ke dalam kriteria cost 

 

Jawaban : 

Kriteria pakan, kenyamanan kandang dan juga jumlah 

telur yang dihasilkan merupakan kriteria yang paling 

penting. Untuk kriteria yang bersifat 

menguntungkan/benefit saya rasa kriteria usia, fisik, 

kenyamanan kandang dan jumlah telur yang dihasilkan. 

Sedangkan untuk kriteria yang bersifat biaya/cost 

adalah pakan dan vaksinasi.  

 

10. Pertanyaan :  
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Jika ada skala interval 0 - 1, menurut bapak pada skala 

interval berapa ayam di peternakan ini ditentukan 

masuk kedalam kategori tidak produktif dan apa 

alasannya? 

 

Jawaban : 

Mungkin di kisaran 0.3. Alasannya karena ayam disini 

kualitasnya baik. Selain itu untuk pemberian pakan dan 

perawatan sehari – harinya juga dilakukan dengan baik 

dan teratur.  

11. Pertanyaan :  

Jika ada ayam yang sebenarnya masih masuk dalam 

periode usia produktif tapi pada kenyataannya malah 

tidak produktif, menutut bapak faktor apakah yang 

mempengaruhinya? 

 

Jawaban : 

Sebenarnya banyak sekali faktor x yang menyebabkan 

ayam yang masih masuk di periode emas ternyata dia 

tidak produktif, diantaranya karena sakit dan strees 

yang akhirnya berpengaruh terhadap fisik ayam dan 

peformanya. 

 

Malang, 23 September 2014 

                                                                                                

 

 

…..………………………… 

 

 

 

 

 



174 
 

 
 

Lampiran 2 

Lampiran Penilaian Matrik Perbandingan Berpasangan 

Peternakan Ayam Betina Budi Farm 

Desa Bokor, Tumpang - Kabupaten Malang 

 

Nilai Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya. Kedua elemen menyumbang pengaruh sama 

besar pada sifat tersebut. 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen lainnya. Pengalaman 

menyatakan sedikit memihak pada satu elemen dibandingkan dengan elemen 

yang lainnya. 

5 Elemen yang satu jelas lebih penting daripada elemen yang lain. Pengalaman 

menunjukkan secara kuat memihak pada satu elemen dibandingkan dengan 

elemen yang lain. 

7 Elemen yang satu sangat jelas lebih penting daripada eleen yang lain. 

Pengalaman  menunjukkan secara kuat disukai dan didominasi oleh sebuah 

elemen. 

9 Elemen yang satu mutlak lebih penting daripada elemen yang lain. Pengalaman 

menunjukkan satu elemen sangat jelas lebih penting. 

2,4,6,8 Nilai – nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan 

bila ada dua kompromi diantara dua pilihan. 

 

Tabel Penilaian Kriteria 

Nama Kriteria Nilai 

Usia 3 

Fisik 3 

Pakan 5 

Vaksinasi 3 

Kenyamanan Kandang 5 

Jumlah Telur yang Dihasilkan 5 

 

Tabel Penilaian Sub Kriteria Fisik 

Nama Kriteria Nilai 

Kepala 1 

Badan 1 

Bulu 1 

Kaki 1 

 

Tabel Penilaian Sub Kriteria Kenyamanan Kandang 

Nama Kriteria Nilai 

Ventilasi 1 
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Intensitas Cahaya 1 

Kebersihan 1 

 

Malang, 23 September 2014 

                                                                                               Mengetahui 
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Lampiran 3 

Lampiran Fuzzifikasi Penilaian Kriteria Alternatif 

Peternakan Ayam Betina Budi Farm 

Desa Bokor, Tumpang - Kabupaten Malang 

Tabel Fuzzifikasi 

Nama Kriteria Nama Sub Kriteria Penilaian Normal Penilaian Fuzzy 

Usia Ayam - Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik (0.6, 0.8, 1) 

Fisik Badan Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Bulu Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Kaki Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Kepala Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Pakan - Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Vaksinasi - Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Kenyamanan Kandang Ventilasi Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Intensitas Cahaya Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Kebersihan Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 

Jumlah Telur yang 

dihasilkan 

- Buruk (0, 0.2, 0.4) 

Sedang (0.3, 0.5, 0.7) 

Baik  (0.6, 0.8, 1) 
Keterangan : Interval yang digunakan mulai dari 0 sampai 1 dan dibagi menjadi 3 buah Threshold. 

Malang,23 September 2014                                                                                                         

                                                                                                   Mengetahui 
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Lampiran 4 

Lampiran Tabel Konversi Nilai Kriteria Ayam 

Peternakan Ayam Betina Budi Farm 

Desa Bokor, Tumpang - Kabupaten Malang 

Nama 

Kriteria 

Nama Sub Kriteria Penilaian Hasil 

Konversi 

Penilaian 

Usia Ayam - Muda (5 – 10 bulan) Sedang 

Dewasa (11 – 14 bulan) Baik 

Tua (15 – 18 bulan) Buruk 

Fisik Badan Gemuk Sedang 

Sedang Baik 

Kurus Buruk 

Bulu Baik (Lebat,utuh) Baik 

Sedang (sedikit kusam) Sedang 

Buruk (molting, rontok ) Buruk 

Kaki Kuning Baik 

Kuning keputihan Sedang 

Putih bersisik Buruk 

Kepala (Paruh, mata 

dan Pial) 

Pial berwarna merah, 

mata bercahaya cerah 

dan paruh tumpul 

berwarna pucat 

Baik 

Pial Berwarna merah 

jambu, mata bercahaya 

dan paruh tumpul 

berwarna pucat 

Sedang 

Pial Berwarna pucat atau 

kebiruan, mata sayu dan 

malas, paruh tajam dan 

berwarna kuning 

Buruk 
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Pakan - Mix I (tabel 2.3) Baik 

Mix II (tabel 2.3) Sedang 

BR 1   Buruk 

Vaksinasi - Vaksin saja Baik 

Vaksin + Antibiotik Sedang 

Antibiotik Buruk 

Kenyamanan 

kandang 

Ventilasi Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Intensitas Cahaya Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Kebersihan Baik Baik 

Cukup Sedang 

Buruk Buruk 

Jumlah Telur 

yang 

dihasilkan 

(Asumsi 

sehari ayam 

menghasilkan 

1 butir telur ) 

- 25 – 28 butir tiap bulan Baik 

18 – 24 butir tiap bulan Sedang 

<18 butir tiap bulan Buruk 

 

Malang, 23 September 2014 

                                                                                               Mengetahui 

 

 

…..………………………… 
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Lampiran 5  

Lampiran Data Observasi Lapangan/Pengamatan 

Peternakan Ayam Betina Budi Farm 

Desa Bokor, Tumpang - Kabupaten Malang 

Ayam Usia Fisik Pakan Vaksinas

i 

Kenyamanan Kandang Jumlah 

Telur yang 

Dihasilkan 

Kategori 

Kepala Badan Bulu Kaki Ventilasi Intensitas  Kebersihan 

1 5 bulan Baik Baik  Baik Baik MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  18 Produktif 

2 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  11 T.Produktif 

3 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  25 Produktif 

4 7 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  27 Produktif 

5 14 bulan Baik  Sedang  Sedang  Buruk  MIX II Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  25 Produktif 

6 5 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  19 Produktif 

7 6 bulan Baik  Baik  Baik Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  11 Produktif 

8 7 bulan Baik  Baik  Baik Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  19 Produktif 

9 8 bulan Baik  Baik Sedang Baik MIX I V + A Sedang  Sedang  Baik  20 Produktif  

10 10 bulan Baik  Sedang  Baik Baik MIX II V + A Baik  Baik  Baik  28 Produktif  

11 11 bulan Sedang  Sedang  Baik Baik MIX II V + A Baik  Baik  Baik  20 Produktif 

12 12 bulan Sedang Buruk Buruk Sedang MIX II V + A buruk buruk buruk 15 T.Produktif 

13 13 bulan Baik Sedang  Baik Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  21 Produktif 

14 14 bulan Buruk Buruk  Buruk Sedang  MIX II V + A Buruk  Buruk Buruk 14 T.Produktif 

15 15 bulan Sedang  Buruk  Sedang Buruk MIX II V + A sedang sedang sedang 20 Produktif 

16 16 bulan Baik  Buruk  Sedang Buruk MIX II V + A buruk buruk buruk 21 T.Produktif 

17 17 bulan Buruk  Buruk  Sedang  Sedang MIX II V + A Sedang Sedang Sedang 12 T.Produktif 

18 9 bulan Sedang  Buruk  Buruk Buruk  MIX I V + A Baik Baik Baik 18 Produktif 



 

180 
  

19 18 bulan Buruk  Buruk  Sedang  Buruk  MIX II V + A Buruk Buruk Sedang 10 T.Produktif 

20 15 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  Mix II V + A Baik  Baik  Baik  8 T.Produktif 

21 10 bulan Baik Baik Baik Baik Mix I Vaksin Baik Baik Baik 23 Produktif 

22 5 Bulan Buruk Buruk Buruk  Baik Mix I Vaksin Baik Baik Baik 9 Produktif 

23 13Bulan Sedang Sedang Sedang Sedang Mix II Vaksin Baik Baik Baik 27 Produktif 

24 12Bulan Baik Baik Baik Baik Mix II V + A Sedang Sedang Sedang 25 Produktif 

25 9 Bulan Sedang Sedang Sedang Sedang Mix I V + A Sedang Sedang Sedang 19 Produktif 

26 18Bulan Sedang Sedang Sedang Buruk Mix II V + A Sedang Sedang Sedang 13 T.Produktif 

27 16Bulan Buruk Buruk Buruk Buruk Mix II V + A Buruk Buruk Buruk 9 T.Produktif 

28 6 Bulan Baik Baik Baik Baik Mix I Vaksin Baik Baik Baik 17 Produktif 

29 17Bulan Baik Baik Baik Baik Mix II Vaksin Sedang Sedang Sedang 20 Produktif 

30 12Bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  28 Produktif 

31 7 Bulan Baik Baik Baik Baik Mix I Vaksin Baik Baik Baik 15 Produktif 

32 16Bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Baik  Buruk  12 T.Produktif 

33 8 bulan Baik  Sedang  Baik  Sedang  MIX I Vaksin Baik  Baik  Sedang  18 Produktif 

34 14 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Baik  Sedang  26 Produktif 

35 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Sedang  28 Produktif 

36 12 bulan Baik  Baik  Sedang Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  26 Produktif 

37 14 bulan Baik  Baik  Buruk  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Sedang  25 Produktif 

38 13 bulan Buruk Buruk Buruk Buruk MIX II V + A Buruk Buruk Buruk 6 T.Produktif 

39 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  12 T.Produktif 

40 14 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II V + A Baik  Sedang  Sedang  20 Produktif 

41 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Sedang   Buruk  Buruk  12 T.Produktif 

42 18 bulan Buruk  Buruk Buruk   Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  7 T.Produktif 

43 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  27 Produktif  

44 17 bulan  Sedang  Sedang  Buruk  Buruk Mix II V+A Buruk  Buruk  Buruk  10 T.Produktif 

45 8 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  Mix I Vaksin Baik Baik  Baik  20 Produktif 
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46 5 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  Mix I Vaksin Baik  Baik  Baik  12 Produktif 

47 9 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  Mix I Vaksin Baik  Baik  Baik  24 Produktif 

48 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  10 T.Produktif 

49 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Sedang  Baik  23 Produktif 

50 11 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Sedang  Baik 18 Produktif 

51 18Bulan Buruk Buruk Buruk Buruk Mix II Antibiotik Buruk Buruk Buruk 11 T.Produktif 

52 18Bulan Buruk Buruk Buruk Buruk Mix II Antibiotik Buruk Buruk Buruk 8 T.Produktif 

53 16 bulan Sedang  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  9 T.Produktif 

54 17 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  10 T.Produktif 

55 15 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  15 T.Produktif 

56 14 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Baik  Baik  28 Produktif 

57 13 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik 28 Produktif 

58 12 bulan Baik  Baik  Sedang Baik  MIX II V +A Baik  Baik  Baik  24 Produktif 

59 9 bulan Baik  Baik  Buruk  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Baik  Sedang  21 Produktif 

60 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  13 T.Produktif 

61 7 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  19 Produktif 

62 8 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  25 Produktif 

63 5 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  14 Produktif 

64 6 bulan Baik  Baik  Baik Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  18 Produktif 

65 13 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  28 Produktif 

66 11 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  27 Produktif 

67 18Bulan Baik Buruk Buruk Sedang MIX II V + A Buruk Buruk Buruk 11 T.Produktif 

68 18Bulan Buruk Baik Buruk Sedang MIX II V + A Buruk Buruk Buruk 9 T.Produktif 

69 13 bulan Baik  Baik  Baik  Sedang  MIX II Vaksin Sedang  Baik  Baik  25 Produktif 

70 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik 28 Produktif 

71 14 bulan Baik  Baik  Sedang Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  28 Produktif 

72 10 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Baik Baik  Baik  26 Produktif 
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73 17 bulan Buruk  Buruk  Sedang  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  11 T.Produktif 

74 12 bulan Baik  Baik  Buruk  Baik  MIX II V + A Baik  Baik  Baik  24 Produktif 

75 14 bulan Baik  Sedang  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  25 Produktif 

76 16Bulan Buruk Baik Buruk  Buruk MIX II V+A Sedang Buruk Buruk 13 T.Produktif 

77 17Bulan Buruk Baik Buruk Buruk MIX II V+A Buruk Buruk Buruk 11 T.Produktif 

78 13 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II V+A Baik  Baik  Baik  28 Produktif 

79 11 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Sedang  Baik  27 Produktif 

80 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Sedang  Baik  26 Produktif 

81 14 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Sedang  Sedang  25 Produktif 

82 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk   Sedang Buruk  11 T.Produktif 

83 18 bulan Buruk  Buruk Sedang  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  8 T.Produktif 

84 7 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  25 Produktif 

85 15 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  7 T.Produktif 

86 8 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  20 Produktif 

87 6 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  17 Produktif 

88 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  8 T.Produktif 

89 10Bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Baik Baik  Baik  25 Produktif 

90 12Bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  28 Produktif  

91 18 bulan Buruk  Buruk  Buruk  Buruk  MIX II V + A Buruk  Baik  Buruk  9 T.Produktif 

92 5 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  19 Produktif 

93 6 bulan Baik  Baik  Baik Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  18 Produktif 

94 7 bulan Baik  Baik  Baik Baik  MIX I Vaksin Baik  Baik  Baik  19 Produktif 

95 17 bulan Buruk  Buruk  Sedang Buruk  MIX II V + A Buruk  Buruk  Buruk  7 T.Produktif 

96 14 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Baik  Baik  26 Produktif 

97 12 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik 28 Produktif 

98 12 bulan Baik  Baik  Sedang Baik  MIX II Vaksin Baik  Baik  Baik  26 Produktif 

99 14 bulan Baik  Baik  Buruk  Baik  MIX II Vaksin Sedang  Baik  Sedang  25 Produktif 
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100 7 bulan Baik  Baik  Baik  Baik  MIX I Vaksin Sedang  Sedang  Sedang  19 Produktif 

Malang, 23 September 2014 

                                                                                                                                                                               Mengetahui 

 

 

 

…..………………………… 
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