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ABSTRAKS  

Bank BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia.Dan bank BRI juga sudah 

memiliki banyak cabang yang tersebar ditiap kota.Bank BRI juga sangat sukses pada bidangnya.Untuk 

memacu kinerja Office Boy (OB) maka bank BRI melakukan pemilihan office boy terbaik dengan 

memberikan beberapa bonus pada setiap office boy terbaik.Sebelumnya mungkin memang tidak ada 

pemilihan seperti ini dan proses pemilihan ini dilakukan untuk memacu semangat kerja para office boy 

terbaik dan juga hanya berdasarkan pencatatan tentang data absen dan kualitas kerja yang dilakukan 

para office boy.Dalam penggunaan sistem ini,ada beberapa tahap yang dilalui,yaitu analisa sistem 

(pengumpulan data),kemudian dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat membantu pemilihan 

office terbaik di bank BRI Pematangsiantar. 

 

Keywords :Analisis Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Office Boy Terbaik,dengan Metode Simple 

Additive Weighting (SAW) 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada umumnya pekerja terbagi dalam bidang 

kerja yang berbeda dalam suatu perusahaan. 

Salah satu bidang kerja yang terdapat 

diperusahaan adalah office boy. Office boy 

adalah seorang laki-laki muda yang dipekerjakan 

menjadi seorang pesuruh disebuah kantor.  

Office boy dalam sebuah instansi atau 

perusahaan bisnis memiliki kedudukan atau 

posisi yang terbawah, oleh karena itu office boy 

sering kali dianggap sebagai pekerjaan tidak 

begitu berpengaruh pada efektivitas perusahaan 

karena merupakan pekerjaan “kelas bawah”, 

padahal sekecil-kecilnya pekerjaan bagian 

terbawah seperti halnya office boy, apabila tidak 

dapat berjalan dengan baik maka akan 

mempengaruhi pekerjaan atasan. Bagi pekerja, 

khususnya office boy , diharapkan dapat 

dijadikan bahan ntu evaluasi kondisi diri guna 

pertumbuhan pribadi, penerimaan diri, hubungan 

positif dengan orang lain,otonomi, tujuan hidup 

dan penguasaan lingkungan dalam bekerja. 

Selain itu, menambah wawasan dan pemahaman 

bagi masyarakat umum dan pihak lainnya, 

mengenai kepuasan kerja pada office boy.  

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode Simple Additive Weighting. Hasil 

penelitian yang diperoleh bahwa kepuasan kerja 

pada office boy terdapat karena Perusahaan dan 

manajemen yang baik adalah yang mampu 

memberikan situasi dan kondisi kerja yang 

stabil. Faktor ini yang menentukan kepuasan 

kerja karyawan.  

Adapula factor yang menimbulkan lainnya yaitu 

komunikasi, komunikasi yang lancar antar 

karyawan dengan pihak manajemen banyak 

dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. 

Pengawasan(supervisi) bagi office boy, 

supervisor dianggap sebagai figure ayah 

sekaligus atasannya. Beberapa diantaranya 

disebabkan karena office boy  merasa pekerjaan 

tidak membosankan, signifikan bagi seluruh 

operasi, dan memungkinkan mereka untuk 

bertanggungjawab penuh. Dalam hal ini,adanya 

kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, 

memahami, dan mengakui pendapat sangat 

berperan dalam menimbulkan rasa kepuasan 

terhadap pekerjaannya. Makanya dalam 

penelitian ini diadakan pemilihan office boy 
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terbaik dengan menggunakan metode Simple 

Additive Weighting.  

Rumusan masalah dapat dilihat dari latar 

belakang atau judul kasus penelitian yang akan 

dibahas.Dari pembahasan ini kita akan 

membahas bagaimana cara pemilihan office boy 

terbaik dengan menggunakan metode Simple 

Additive Weighting (SAW).  

Tujuan ini dilakukan berdasarkan perumusan 

masalah diatas tujuan penelitian ini 

ditujukan untuk pemilihan office boy 

terbaik dengan menggunakan metode 

Simple Additive Weighhting (SAW) agar 

hasil yang dicapai tepat dan maksimal. 

Batasan masalah yang digunakan dalam tugas 

penelitian ini adalah : 

a. Membantu pengambilan keputusan untuk 

ketepatan pemilihan office boy terbaik. 

b. Representasi pengetahuan menggunakan 

metode SAW (Simple Additive 

Weighting). 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
1.2  Sistem Pendukung Keputusan  

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau 

Decision Support System (DSS) adalah sebuah 

sistem yang mampu memberikan kemampuan 

pemecahan masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah dengan 

kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. 

Sistem ini digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam situasi semi 

terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, 

dimana tak seorangpun tahu secara pasti 

bagaimana keputusan seharusnya dibuat. 

SPK ini bertujuan untuk menyediakan 

informasi, membimbing, memberikan prediksi 

serta mengarahkan kepada pengguna informasi 

agar dapat melakukan pengambilan keputusan 

dengan lebih baik. 

Suryadi dan Ramdhani (1998) mengatakan : 

Pada dasarnya pengambilan keputusan adalah 

suatu pendekatan sistematis suatu masalah 

dengan pengumpulan fakta, penentuan yang 

matang dari alternatif  yang dihadapi dan 

pengambilan tindakan yang paling tepat. Pada 

sisi lain, pembuatan keputusan kerap kali 

dihadapkan pada kerumitan dan lingkup 

pengambilan keputusan dengan data yang begitu 

banyak. 

Untuk kepentingan ini,sebagian 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 Penunjang 

Keputusan (SPK). 

Disisi lain Keen dan Scoot Morton, (1968) 

mengatakan : Sistem pendukung keputusan 

merupakan “penggabungan sumber-sumber 

kecerdasan individu dengan kemampuan 

komponen untuk memperbaiki kualitas 

keputusan. Sistem pendukung keputusan juga 

merupakan sistem informasi berbasis komputer 

untuk manajemen pengambilan keputusan yang 

menangani masalah-masalah semi struktur”.  

Dengan pengertian diatas, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa sistem pendukung keputusan 

bukan merupakan alat pengambilan keputusan, 

melainkan merupakan sistem yang membantu 

pengambil keputusan dengan melengkapi 

mereka dengan informasi dari data yang telah 

diolah dengan relevan dan diperlukan untuk 

membuat keputusan tentang suatu masalah 

dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem 

ini tidak dimaksudkan untuk  

menggantikan pengambilan keputusan dalam 

proses pembuatan keputusan.  Sedangkan Alter 

(2002) mengatakan : Sistem pendukung 

keputusan merupakan sistem informasi interaktif 

yang menyediakan informasi, pemodelan dan 

pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan dalam situasi 

yang semi terstruktur dan situasi yang tidak 

terstruktur, 

dimana tak seorang pun tahu secara pasti 

bagaimana keputusan itu seharusnya dibuat.  

Adapun cirri-ciri sebuah SPK seperti yang 

dirumuskan oleh Alters Keen adalah sebagai 

berikut :  

1. SPK ditujukan untuk membantu 

pengambilan keputusan-keputusan  

yang kurang terstruktur dan umumnya 

dihadapi oleh para manajer yang berada 

dipuncak. 

2. SPK merupakan gabungan antara 

kumpulan model kualitatif dan 

kumpulan data. 

3. SPK memiliki fasilitas interaktif yang 

dapat mempermudah hubungan antara 

manusia dengan komputer. 

4. SPK bersifat luwes dan dapat 

menyesuaikan denngan perubahan-

perubahan yang terjadi.  

 
 1.3 Simple Additive Weighting (SAW) 
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  Metode SAW (Simple Additive Weighting) 

sering juga dikenal dengan istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode 

SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif pada semua 

atribut. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 

yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada.(Sri Kusumadewi,2006 

: 74). Untuk mengetahui rumus dari metode 

SAW (Simple Additive Weighting),yaitu :  

𝑟𝑖𝑗=

{

𝑋𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑋𝑖𝑗 
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑋𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑗
𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡        

(1) 
Keterangan : 

rij : Nilai rating kinerja ternormalisasi  

Xij : Nilai atribut yang dimilliki dari setiap    

kriteria  

Max Xij : Nilai terbesar dari setiap kriteria 

Min Xij : Nilai terkecil dari setiap kriteria  

Benefit : Jika nilai terbesar adalah terbaik  

Cost : Jika nilai terkecil adalah terbaik  

Dimana rij adalah rating kinerja 

ternormalisasi  dari alternatif Ai pada atribut Cj; 

i=1,2,…,m dan j=1,2,…,n. Nilai preferensi untuk 

setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai :  

 

Vi = ∑ 𝑤𝑗𝑟𝑖𝑗𝑛
𝑗=1  (2) 

Keterangan : 

Vi : ranking untuk setiap alternatif  

wij : Nilai bobot dari setiap kriteria  

rij : Nilai rating kinerja ternormalisasi  

 
Gambar 1. Flowchart Metode SAW 

 
 Kelebihan Metode SAW  

Kelebihan dari model Simple Additive 

Weighting (SAW) dibandingkan dengan model 

pengambilan keputusan yang lain terletak pada 

kemampuannya untuk melakukan penilaian 

secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai 

kriteria dan bobot preferensi yang sudah 

ditentukan,selain itu SAW juga dapat menyeleksi 

alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada 

karena adanya proses perankingan setelah 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. 

 Kekurang Metode SAW  

-Harus menentukan bobot pada setiap atribut 

-Harus membuat matriks keputusan  

 
1.4  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam menyusun penelitian ini,yaitu : 

1. Observasi 

Metode yang digunakan untuk memperoleh 

data dengan cara mengadakan pengamatan 

terhadap objek penelitian dan pencatatan secara 

sistematis terhadap suatu gagasan yang diselidiki. 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati dan 

menilai para office boy berdasarkan kriteria yang 

dibutuhkan.  

2. Studi Pustaka (Library Research Method) 

Studi Pustaka yaitu merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mencari, membaca, dan mengumpulkan 

dokumen-dokumen sebagai referensi, seperti 

buku, artikel, dan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian.  

1.5  Metodologi Penelitian  

Pada penelitian ini membahas tentang 

melakukan penelitian terhadap office boy,dengan 

membuat analisis sistem pendukung keputusan 

dalam melakukan pemilihan office boy terbaik di 

bank BRI Pematangsiantar.Dalam penelitian ini 

menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) dalam proses perhitungannya 

dalam menyeleksi para office boy dan 

mendapatkan hasil office boy terbaik.Metode 

SAW (Simple Additive Weighting) sering juga 

dikenal sebagai metode 

 penjumlahan terbobot.Konsep dasar metode 

SAW (Simple Additive Weighting) 

adalahmencari penjumlahan terbobot  dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 

Metode SAW (Simple Additive Weighting) 

membutuhkan proses  normalisasi keputusan ke 

suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan 

semua rating alternatif yang ada.Pada metode 

SAW (Simple Additive Weighting) ini juga 

terdapat dua model persamaan,yaitu benefit dan 
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cost.Penggunaan perhitungan persamaan benefit 

pada saat atribut diambil dari nilai yang 

tertinggi,sedangkan cost digunakan dalam 

perhitungan yang nilainya diambil dari yang 

terendah. 

(http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/ju

rnal/13832.pdf)  

 

 

III. PEMBAHASAN 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian 

terhadap sistem yang dibangun dengan 

menggunakan metode SAW (Simple Additive 

Weighting) yang digunakan untuk pengolahan 

data pemilihan office boy terbaik. 

Terdapat 8 oranng office boy yang menjadi 

kandidat (alternatif) tersebut,yaitu : 

A1 : Leni Chaniago  

A2 : M.Rury Yolanda  

A3 : Risky Nasution 

A4 : Dwiki Darmawan  

A5 : Parlindungan Nasution  

A6 : Erwin Nasution  

A7 : Refriadi  

A8 : Dede Yusfar Hanafi 

Kebutuhan sistem ini meliputi kebutuhan 

data. Kebutuhan data,yaitu data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu antara lain :  

1) Data pribadi office boy di Bank BRI yang 

nantinya akan menjadi perhitungan. 

2) Kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3) Bobot untuk setiap kriteria yang telah 

ditentukan. 

 

Ada lima kriteria yang digunakan untuk 

melakukan penilaian,yaitu :  

C1=Kedisiplinan : Sangat Baik 

C2=Tanggung Jawab : Baik  

C3=Jujur : Baik  

C4=Rajin : Cukup 

C5=Penampilan rapi : Cukup  

Pengambil keputusan memberikan bobot 

untuk setiap kriteria sebagai berikut : 

C1=30% 

C2=20% 

C3=20% 

C4=15% 

C5=15% 

Ada beberapa langkah untuk melakukan 

perhitungan menentukan status penilaian office 

boy menggunakan metode SAW (Simple 

Additive Weighting) sesuai contoh diatas,yaitu : 

1.Langkah pertama memberikan nilai dan 

bobot untuk setiap alternatif pada setiap kriteria 

yang sudah ditentukan. 

 

Tabel 1. Nilai dan Bobot 

Angka Bobot Keterangan 

80-100 5 Sangat baik 

60-79 4 Baik 

40-59 3 Cukup 

20-39 2 Kurang baik 

0-19 1 Tidak baik 

  

2.Langkah kedua menetukan rating 

kecocokan. 

Tabel rating kecocokan dari setiap alternatif 

pada setiap kriteria.  

  Tabel alternatif  

Alternatif  C1 C2 C3 C4 C5 

A1 4 4 4 5 5 

A2 5 4 4 5 5 

A3 3 4 3 4 4 

A4 4 5 4 5 5 

A5 4 4 3 3 3 

A6 3 4 4 3 3 

A7 5 4 4 5 4 

A8 3 3 4 4 3 

 

3.Langkah ketiga pembentukan matriks 

keputusan dibentuk. 

X = 

[
 
 
 
 
 
 
 
4 4 4 5 5
5 4 4 5 5
3 4 3 4 4
4 5 4 5 5
4 4 3 3 3
3 4 4 3 3
5 4 4 5 4
3 3 4 4 3]

 
 
 
 
 
 
 

    

 

4.Langkah keempat hitungan nilai normalisasi 

dari setiap alternatif dengan rumus sebagai 

berikut : 

Proses normalisasi :  

R11 = 
4

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R21 = 
5

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

5

5
 =1 

R31 = 
3

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R41 = 
4

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R51 = 
4

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

4

5
 =0,8 

http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/13832.pdf
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R61 = 
3

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R71 = 
5

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

5

5
 =1 

R81 = 
3

max [4;5;3;4;4;3;5;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R12 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R22 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R32 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R42 = 
5

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

5

5
 =1 

R52 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R62 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R72 = 
4

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R82 = 
3

max [4;4;4;5;4;4;4;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R13 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R23 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R33 = 
3

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

3

4
 =0,75 

R43 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R53 = 
3

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

3

4
 =0,6 

R63 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R73 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R83 = 
4

max [4;4;3;4;3;4;4;4]
 = 

4

4
 =1 

R14 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

5

5
 =1 

R24 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

5

5
 =1 

R34 = 
4

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

4

5
 =0,8 

R44 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

5

5
 =1 

R54 = 
3

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

3

5
 =0,6 

R64 = 
3

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

3

5
 =0,6 

R74 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

5

5
 =1 

R84 = 
4

max [5;5;4;5;3;3;5;4]
 = 

4

5
 =0,8 

R15 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

5

5
 =1 

R25 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

5

5
 =1 

R35 = 
4

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R45 = 
5

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

5

5
 =1 

R55 = 
3

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R65 = 
3

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

3

5
 =0,6 

R75 = 
4

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

4

5
 =0,8 

R85 = 
3

max [5;5;4;5;3;3;4;3]
 = 

3

5
 =0,6 

Kemudian hasil normalisasi dibuat dalam matriks 

normalisasi :  

R = 

[
 
 
 
 
 
 
 
0,80 0,80 1,00 1,00 1,00
1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
0,60 0,80 0,75 0,80 0,80
0,80 1,00 1,00 1,00 1,00
0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
0,60 0,80 1,00 0,60 0,60
1,00 0,80 1,00 1,00 0,80
0,60 0,60 1,00 0,80 0,60]

 
 
 
 
 
 
 

 

5.Langkah kelima tentukan bobot yang akan 

digunakan untuk proses perankingan :  

W = 0,30 0,20 0,20 0,15 0,15 

6.Langkah-langkah keenam pencarian 

perankingan atau nilai terbaik dengan 

memasukkan setiap kriteria yang diberikan 

dengan menggunakan rumus dengan perankingan 

sebagai berikut :  

V1 = (0,30)(0,80) + (0,20)(0,80) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(1,00) + (0,15)(1,00) = 0,90 

V2 = (0,30)(1,00) + (0,20)(0,80) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(1,00) + (0,15)(1,00) = 0,96 

V3 = (0,30)(0,60) + (0,20)(0,80) + (0,20)(0,75) +      

(0,15)(0,80) + (0,15)(0,80) = 0,73 

V4 = (0,30)(0,80) + (0,20)(1,00) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(1,00) + (0,15)(1,00) = 0,94 

V5 = (0,30)(0,80) + (0,20)(0,80) + (0,20)(0,60) +      

(0,15)(0,60) + (0,15)(0,60) = 0,70 

V6 = (0,30)(0,60) + (0,20)(0,80) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(0,60) + (0,15)(0,60) = 0,72 

V7 = (0,30)(1,00) + (0,20)(0,80) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(1,00) + (0,15)(0,80) = 0,93 

V8 = (0,30)(0,60) + (0,20)(0,60) + (0,20)(1,00) +      

(0,15)(0,80) + (0,15)(0,60) = 0,71 

Hasil perankingan dapat kita lihat sebagai berikut 

: 

 

Tabel 2. Perankingan 

Alternatif 
Hasil 

Perankingan 

Leni Chaniago 0,90 
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M.Rury Yolanda 0,96 

Risky Nasution 0,73 

Dwiki Darmawan 0,94 

Parlindungan Nasution 0,70 

Erwin Nasution 0,72 

Refriadi 0,93 

Dede Yusfar Hanafi 0,71 

 

Diantara V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7 dan V8 

yang mendapatkan nilai terbesar,yaitu : 

1. V2 = M.Rury Yolanda  

2. V4 = Dwiki Darmawan  

3. V7 = Refriadi  

Itu adalah 3 kandidat (alternatif) yang terpilih 

menjadi office boy terbaik.  

Adapun contoh penelitian terdahulu dengan 

judul yang sama tetapi dengan metode yang 

berbeda. Judulnya juga tentang pemilihan office 

boy terbaik tapi dengan metode TOPSIS. 
1) Pengertian Metode TOPSIS 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambil 

keputusan multikriteria yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang 

(1981).TOPSIS menggunakan prinsip bahwa 

alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 

terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari 

solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris 

dengan menggunakan jarak Euclidean untuk 

menentukan kedekatan relatif dari suatu 

alternatif dengan solusi optimal.Solusi ideal 

positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh 

nilai terbaik dapat dicapai untuk setiap 

atribut,sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari 

seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap 

atribut. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, 

jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak 

terhadap solusi ideal positif. Berdasarkan 

perbandingan terhadap jarak relatifnya, susunan 

prioritas alternatif bisa dicapai. Metode ini 

banyak digunakan untuk menyelesaikan 

pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan 

konsepnya sederhana, mudah dipahami, 

komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan 

mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif 

keputusan.   

Langkah-langkah metode TOPSIS,yaitu : 

- Membangun normalized decision matrix  

- Membangun weighted normalized decision 

matrix  

- Menentukan solusi ideal positif dan solusi 

ideal negatif 

- Menghitung separasi 

- Menghitung kedekatan relatif terhadap 

solusi ideal 

- Meranking alternatif 

 

Metode ini dipilih karena mampu memilih 

alternatif terbaik dari sejumlah alternatif,dalam 

hal ini alternatif yang dimaksud adalah office boy 

terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditentukan. Hasil dari proses 

pengimplementasian metode dan TOPSIS dapat 

mengurutkan alternatif dari nilai yang terbesar ke 

nilai yang terkecil. 

TOPSIS memberikan sebuah solusi dari 

sejumlah alternatif yang mungkin dengan cara 

membandingkan setiap alternatif dengan 

alternatif terbaik dan alternatif terburuk yang ada 

diantara alternatif-alternatif masalah. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

untuk analisis sistem pendukung keputusan 

pemilihan office boy terbaik dengan metode 

Simple Additive Weighting (SAW) disimpulkan 

bahwa : 

1) Sistem pendukung keputusan pemilihan 

office boy terbaik memberikan 

penilaian terbaik dalam proses 

pemilihan office boy sesuai dengan 

nilai kriteria yang ditentukan. Office 

boy dengan nilai perhitungan dengan 

metode Simple Additive Weighting 

(SAW) tertinggi merupakan office boy 

terbaik.  

2) Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) banyak digunakan untuk 

menyelesaikan pengambilan keputusan 

secara praktis dan tepat. 

Hal ini disebabkan karena metode 

 pengerjaannya sederhana,mudah 

dipahami,dan juga memiliki 

kemampuan mengukur kinerja dari 

alternatif-alternatif keputusan.   

3) Dari penelitian terdahulu juga dapat 

disimpulkan akan perbedaannya,yaitu 

seperti akan cara penghitungannya yang 

berbeda dan juga cara menentukan 

alternatif-alternatifnya . 
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