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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi kajian pustaka dan dasar 

teori yang diperlukan untuk penelitian. Kajian pustaka adalah membahas 

penelitian yang telah ada dan yang diuraikan. Dasar teori adalah membahas teori 

yang diperlukan untuk menyusun penelitian yang diusulkan. 

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membahas penelitian 

sebelumnya. Dasar teori yang akan dibahas yaitu Jaminan Kesehatan Masyarakat, 

Pengambilan Keputusan, Sistem Pendukung Keputusan, Multi Criteria Decision 

Making (MCDM) dan Metode Weighted Product (WP). 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Alfian (2012) dengan judul 

“Penerapan Metode Promthee dalam Penentuan Peserta Jamkesmas”, Penelitian 

tersebut bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

yang dapat menentukan peserta Jamkesmas dengan menggunakan metode 

Promthee (Preference Ranking Organization fob Enrichment Evaluation). Dari 

penelitian ini ditemukan bahwa metode Promthee mampu menyusun urutan 

rangking dari calon peserta Jamkesmas menurut nilai netflow dari perhitungan 

dengan 14 kriteria yang telah ditentukan [ALF-12]. Diagram blok dari penelitian 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok ‘Penentuan Peserta Jamkesmas’  

yang menerapkan metode Promthee 

Sumber :[ALF-12] 

 

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Novita (2012) dengan 

judul “Sistem Pendukung Keputiusan Untuk Proses Penentuan Rumah Tangga 

Miskin Menggunakan Metode Weighted Product” dimana penelitian tersebut 
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bertujuan merancang sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat 

membantu didalam menentukan rumah tangga miskin dengan menggunakan 

metode WP. Pada penelitian tersebut menggunakan 14 indikator kemiskinan 

sehingga ditemukan tingkat akurasi keberhasilan yang cukup baik yaitu sebesar 

93,33% dari 30 sampel uji yang telah dilakukan. [NOV-12]. Diagram blok dari 

penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok ‘Sistem Pendukung Keputusan untuk Proses 

Penentuan Rumah Tangga Miskin’ yang menerapkan metode WP 

Sumber :[NOV-12] 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Novita (2012) yang membuat aplikasi berbasis deskop dan bersifat 

statis, sedangkan di dalam penelitian ini akan dibuat aplikasi berbasis web dan 

bersifat dinamis sehingga diharapkan hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan 

perbandingan dari penelitian sebelumnya dan dapat memberikan alternatif pilihan 

bagi pengambil keputusan dalam penentuan peserta Jamkesmas. Diagram blok 

dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram Blok ‘Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Penerima Jamkesmas’ yang menerapkan metode WP 

Sumber : Perancangan 

 

2.2. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) 

Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan 

kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya 

dibayar oleh Pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi 
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subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh 

bagi masyarakat miskin [PPJ-10:7]. 

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung 

jawab dan  dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi 

sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada peserta mengacu pada prinsip-prinsip [PPJ-10:7] : 

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. 

b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik 

yang cost effective dan rasional. 

c. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. 

d. Efisien, transparan dan akuntabel. 

 

2.2.1. Tujuan Penyelenggaraan Jamkesmas 

• Tujuan Umum : Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 

sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan 

efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas [PPJ-10:6]. 

 

• Tujuan Khusus:  

a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada 

peserta di seluruh jaringan PPK Jamkesmas. 

b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi 

peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya.  

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel.   

 

2.2.2. Kriteria Calon Penerima Jamkesmas 

 Kriteria Calon penerima Jamkesmas menggunakan 14 kriteria rumah 

tangga miskin berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Sosial 

Badan Pusat Statistik dan buku pedoman BPS. Seperti berikut [BPS-05]: 

1. Luas lantai rumah kurang dari 8m
2
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2. Jenis lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu berkualitas rendah 

3. Jenis dinding rumah dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah 

4. Tidak memiliki Fasilitas tempat buang air besar sendiri   

5. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tak terlindungi/sungai/air 

hujan 

6. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik 

7. Bahan Bakar yang digunakan kayu/arang/minyak tanah 

8. Frekuensi makan satu kali dalam sehari  

9. Hanya mampu membeli daging/ayam/susu satu kali dalam seminggu 

10. Hanya mampu membeli pakaian baru satu stel dalam satu tahun 

11. Tidak mampu berobat ke puskesmas/poliklinik 

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 

m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam 

Ratus Ribu) per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 

Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non 

kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil 

kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan dengan cara memberikan 

bantuan kepada masyarakat miskon, seperti salah satu bantuannya adalah Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). 

 

2.2.3. Penentuan Rentang Nilai 

Penetuan penerima jamkesmas dipengaruhi oleh kategori dan kelayakan 

yang di dapat dari hasil perhitungan yang dilakukan. Kategori  tersebut 

dikelompokkan ke dalam 4 kategori berdasarkan nilai yang didapat. Kategori 

yang dimaksud yaitu sangat miskin, miskin, mendekati miskin, dan tidak miskin. 

Sedangkan kelayakan dibagi menjadi 2, yaitu layak dan tidak layak. Rentang nilai 
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untuk menentukan kategori tersebut mengikuti pedoman rentang nilai dari BPS. 

Berikut ini rumusan rentang nilai untuk menentukan kategori kemiskinan : 

Tabel 2.1 Penentuan Rentang Nilai untuk Penentuan Kategori Kemiskinan 

 Rumusan BPS 

Nilai maksimum Maks 

Nilai minimum Min 

Selisih Selisih = Maks-Min 

Pembagian nilai Bagi = Selisih/5 

Batas 0 Batas 0 = Min 

Batas 1 Batas 1 = Min+Bagi 

Batas 2 Batas 2 = Batas 1 + Bagi + Bagi 

Batas 3 Batas 3 = Batas 2 + Bagi 

Batas 4 Batas 4 = Maks 

Sumber : Wawancara 

 

2.3. Pengambilan Keputusan 

 Pengambilan keputusan sebagai sebuah proses memilih tindakan (diantara 

berbagai alternatif) untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan.  

Pengambilan keputusan ini  dilakukan  dengan pendekatan sistematis terhadap 

permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta di 

tambah dengan faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan [ALF-12]. 

 

2.3.1. Tahap – Tahap Pengambilan  Keputusan 

 Menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan meliputi empat tahap 

yang saling berhubungan dan berurutan. Empat proses tersebut adalah [ALF-12] : 

1. Intelligence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup 

problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh 

diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. 

2.  Design 

Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. 

Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan 

menguji kelayakan solusi. 
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3.  Choice 

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif 

tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, 

dan rekomendasi solusi yang sesuai dengan model yang telah dibuat. Solusi 

dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang 

dipilih. 

4.  Implementation 

Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah 

diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, 

sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan 

perbaikan. 

 

2.4. Sistem Pendukung Keputusan 

 Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 

suatu masalah dengan pengumpulan fakta, penentuan yang matang dari alternative 

yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat. Pada sisi lain, pembuat keputusan kerap kali 

dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang 

begitu banyak. Untuk kepentingan ini, sebagian besar pembuat keputusan dengan 

mempertimbangkan rasio manfaat/biaya, dihadapkan pada suatu keharusan untuk 

mengandalkan seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara 

efisien dan efektif, yang kemudian disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

[DIN-07]. 

 Tujuan pembentukan SPK yang efektif adalah memanfaatkan keunggulan 

kedua unsure, yaitu manusia dan perangkat elektronik. Terlalu banyak 

menggunakan komputer akan menghasilkan pemecahan yang bersifat mekanis, 

reaksi yang tidak fleksibel, dan keputusan yang dangkal. Sedangkan terlalu 

banyak manusia akan memunculkan reaksi yang lamban, pemanfaatan data yang 

serba terbatas, dan kelambanan dalam mengkaji alternative yang relevan. Guna 

membantu mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan, 

diperlukan suatu bentuk Sistem Pendukung Keputusan. Tujuannya adalah untuk 

membantu pengambilan keputusan memilih berbagai alternative keputusan yang 
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merupakan hasil pengolahan informasi yang diperoleh / tersedia dengan 

menggunakan model pengambilan keputusan [DIN-07]. 

 

2.4.1. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

 Menurtut Turban (2005), mengemukakan karakteristik dan kapabilitias 

kunci dari Sistem Pendukung Keputusan adalah sebagai berikut [ALF-12]: 

1. Dukungan untuk pengambil keputusan, terutama pada situasi semi terstruktur 

dan tak terstruktur. 

2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai 

manajer lini. 

3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 

4. Dukungan untuk semua keputusan independen dan sekuensial. 

5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan : intelegensi, desain, 

pilihan, dan implementasi. 

6. Dukungan pada berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. 

7. Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat dimana pengambil keputusan 

dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat 

menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem terhadap kondisi-kondisi 

perubahan yang terjadi. 

8. Pengguna merasa seperti di rumah. User-friendly, kapabilitas grafis yang kuat 

dan sebuah bahasa interaktif yang alami. 

9. Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan (akurasi, timelines, 

kualitas) dari pada efisiensi (biaya). 

10. Pengambil keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan 

keputusan dalam memecahkan masalah. 

11. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi situasi pengambilan 

keputusan. 

12. Menggunakan model-model dalam penganalisisan situasi pengambilan 

keputusan. 

13. Disediakannya akses untuk berbagai sumber data, format dan tipe, mulai dari 

sistem informasi geografis (GIS) sampai sistem berorientasi objek. 
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14. Dapat dilakukan sebagai alat standalone  yang digunakan oleh seorang 

pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di satu organisasi 

keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Karakteristik dan Kapabilitas SPK 

Sumber : [ALF-12] 

 

2.4.2. Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dapat terdiri dari beberapa 

subsistem, yaitu [KUS-07] :  

1. Subsistem manajemen data  

Subsistem manajemen data memasukkan satu database yang berisi data yang 

relevan untuk sistuasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut sistem 

manajemen database (DBMS/Data Base Management System). Subsistem 

manajemen data dapat diinterkoneksikan dengan data warehouse perusahaan, 

suatu repositori untuk data perusahaan yang relevan untuk pengambilan 

keputusan.  

2.   Subsistem manajemen model  

Merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan, 

statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatiflainnya yang memberikan 

kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Bahasa-

bahasa pemodelan untuk membangun model-model kustom juga dimasukkan. 
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Perangkat lunak ini sering disebut sistem manajemen basis model (MBMS). 

Komponen ini dapat dikoneksikan kepenyimpanan korporat atau eksternal 

yang ada pada model.  

3.  Subsistem antarmuka pengguna  

Pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan sistem pendukung 

keputusan melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang 

dipertimbangkan dari sistem. Para peneliti menegaskan bahwa beberapa 

kontribusi unik dari sistem pendukung keputusan berasal dari interaksi yang 

intensif antara komputer dan pembuat keputusan.  

4.  Subsistem manajemen berbasis-pengetahuan  

Subsistem ini mendukung semua subsistem lain atau bertindak langsung 

sebagai suatu komponen independen dan sifatnya optional. Ia memberikan 

intelegensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan. 

Subsistem ini dapat diinterkoneksikan dengan repositori pengetahuan 

perusahaan (bagian dari sistem manajemen pengetahuan), yang kadang-

kadang disebut basis pengetahuan organisasional.  

Berdasarkan definisi, sistem pendukung keputusan harus mencakup tiga 

komponen utama dari DBMS, MBMS, dan antarmuka pengguna. Subsistem 

manajemen berbasis pengetahuan adalah opsional, namun dapat memberikan 

banyak manfaat karena memberikan intelijensi bagi tiga komponen utama 

tersebut. Seperti pada semua sistem informasi manajemen, pengguna dapat 

dianggap sebagai komponen sistem pendukung keputusan. Komponen-komponen 

tersebut membentuk sistem aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat 

dikoneksikan ke intranet perusahaan, ke ekstranet, atau ke internet. Arsitektur dari 

sistem pendukung keputusan ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut : 
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Gambar 2.5 : Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan 

Sumber : [KUS-07] 

 

2.5. Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

 Keputusan merupakan proses pemilihan alternative terbaik dari banyak 

alternatif. Pengambilan keputusan terkadang melibatkan pengalaman. Tidak 

jarang pula decision maker (DM) mengambil keputusan dengan menggunakan 

insting atau intuisi, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak tepat. 

Karenanya, untuk menghasilkan yang tepat DM harus memperoleh informasi 

sebanyak mungkin. 

Metode MCDM dtujukan untuk pengambilan keputusan yang 

mengandung kriteria objek majemuk, juga saling konfliktual dan memiliki ukuran 

yang tidak bisa saling dibandingkan (Ciptomulyo, 2000). MCDM selalu 

melibatkan lebih dari satu kriteria yang saling menimbulkan trade off keputusan 

dimana tingkat kepuasan dari suatu kriteria berakibat pada penurunan kepuasan 

kriteria lainnya. Dalam menilai tingkat kepentingan dalam multiple criteria, ada 

beberapa metode yang dapat digunakan. Teknik pada kategori ini melibatkan satu 

atau sekelompok orang yang pada umumnya terdiri dari para ahli, bisa juga untuk 
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MCDM dianggap sebagai istilah untuk semua model dan teknik yang 

berhubungan dengan Multiobjective Decision Making (MODM) dan 

Multiattribute Decision Making (MADM) (Tabucanon, 1988). Tingkat kepuasan 

relatif dari suatu kriteria disebut prioritas (priority) dan bobot (weight). Prioritas 

mengarahkan pada kasus dimana kriteria diurutkan berdasarkan kepentingan dan 

jika kepentingan pada tingkat lebih tinggi tidak diperhatikan, maka criteria pada 

tingkat bawahnya tidak dilibatkan. Bobot digunakan untuk membedakan tingkat 

kepentingan dari beberapa criteria dengan prioritas yang berbeda [IKS-06]. 

 

2.5.1. Multi Objective Decision Making (MODM) 

MODM dikenal sebagai tipe kontinyu dari MCDM. Karakteristik utama 

dari masalah MODM adalah bahwa pengambil keputusan perlu untuk mencapai 

beberapa tujuan ketika beberapa tujuan tidak sepadan dan terdapat konflik satu 

sama lain. Model MODM mempertimbangkan vektor dari variabel keputusan, 

fungsi obyektif dan constraint [NOV-12]. 

  

2.5.2. Multi Atribute Decision Making (MADM) 

Pada dasarnya, proses MADM dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 

penyusunan komponen - komponen situasi, analisis, dan sintesis informasi. Pada 

tahap penyusunan komponen situasi, akan dibentuk tabel taksiran yang berisi 

identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan, kriteria dan atribut. Tahap analisis 

dilakukan melalui 2 langkah. Pertama, mendatangkan taksiran dari besaran yang 

potensial, kemungkinan , dan ketidakpastian yang berhubungan dengan dampak-

dampak yang mungkin pada setiap alternatif. Kedua, meliputi pemilihan dari 

preferensi pengambil keputusan untuk setiap nilai, dan ketidakpedulian terhadap 

resiko yang timbul.  

Demikian pula, ada beberapa cara untuk menentukan preferensi pengambil 

keputusan pada setiap konsekuen yang dapat dilakukan pada langkah kedua. 

Metode yang paling sederhana adalah untuk menurunkan bobot atribut dan 

kriteria adalah dengan fungsi utilitas atau penjumlahan terbobo (Kusumadewi, 

2006). Secara umum,  Model  MADM  dapat didefinisikan sebagai berikut : 

Misalkan A = {ai | i= 1,…,n | } adalah himpunan alternatif - alternatif keputusan 
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dan C = {cj | j = 1,…,m | } adalah himpunan tujuan yang diharapkan, maka akan 

ditentukan alternatif xo yang memiliki derajat harapan tertinggi terhadap tujuan-

tujuan yang relevan cj (Kusumadewi, 2006) [HEN-10]. 

Sebagian besar pendeketan MADM dilakukan melalui 2 langkah, yaitu : 

pertama, melakukan agregasi terhadap keputusan-keputusan yang tanggap 

terhadap semua tujuan pada setiap alternatif; kedua melakukan perangkingan 

alternatif-alternatif keputusan tersebut berdasarkan hasil agregasi keputusan. 

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa, masalah  Model Multi Atribut Decision 

Making(MADM) adalah mengevaluasi m alternatif Ai (i=1,2,…,m) terhadap 

sekumpulan atribut atau kriteria Cj (j=1,2,…,n), dimana setiap atribut saling tidak 

bergantung satu dengan yang lainnya. Matriks keputusan setiap alternatif terhadap 

setiap atribut, X ditunjukkan pada persamaan 2.1 sebagai berikut : 

 

X = � �x11 x12 … ���x1nx21 x22 … ���x2n: : :��������∶xm1���xm2�� … ���xmn����……………………………………………… (2.1) 

 

Dimana xij merupakan rating kinerja alternatif ke-i terhadap kriteria ke-j. 

Nilai bobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria, 

diberikan sebagai, Wj seperti ditunjukkan pada persamaan 2.2 : 

 

Wj = 
����������………………………………………………………………… (2.2) 

 

Nilai bobot (W) merupakan nilai utama yang merepresentasikan preferensi 

absolute dari pengambil keputusan. Masalah MADM diakhiri dengan proses 

perangkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik yang diperoleh berdasarkan 

nilai keseluruhan preferensi yang diberikan. .(Kusumadewi, 2006) [HEN-10]. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

MADM antara lain [NOV-12]:  

1. Simple Additive Weighting Method (SAW)  

2. Weighted Product (WP)  

3. ELECTRE  

4.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)  

5. Analytic Hierarchy Process (AHP)  
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2.6. Metode Weighted Product (WP) 

Menurut Yoon, 1989, metode WP menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan 

dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan 

proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif Ai ditunjukkan pada persamaan 2.3 

sebagai berikut [NOV-12] : 

 �� =�� ���������  .......................................................................................(2-3) 

 

S : Preferensi alternatif dianologikan sebagai vektor S dengan i=1,2,...,m; dimana 

∑wj = 1. wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan, dan bernilai 

negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif, ditunjukkan 

pada persamaan 2.4  sebagai [NOV-12] : 

 �� = � � ���������� (��∗)����������� …………………………………………....................(2-4) 

 

Dimana : 

V  :  Preferensi alternative dianologikan sebagai vector V 

X  :  Nilai Kriteria 

W  :  Bobot Kriteria / Sub kriteria 

i    :  Alternatif 

j    :  Kriteria 

n   :  Banyaknya criteria 

*   :  Banyaknya criteria yang telah dinilai pada vector S  


