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ABSTRAKS 

Membaca buku merupakan salah satu hal yang sangat penting, untuk mendukung dunia pendidikan sekarang 

ini. Namun, hingga kini membaca buku merupakan aktivitas yang sangat jarang sekali ditemui di tengah-

tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat seakan-akan melupakan peran penting membaca bagi masa depan 

bangsa dan negara. Banyak cara yang mampu ditempuh untuk meningkatkan minat membaca masyarakat. 

Sebagai langkah awal, bisa dikembangkan dari lingkungan keluarga, kemudian beralih ke lingkungan yang 

lebih luas yaitu masyarakat. Kemudian faktor lain adalah wadah yang mewadahi kegiatan edukasi baca ini, 

diperlukannya wadah yang mampu menambahkan nuansa kreatif guna menunjang kegiatan membaca menjadi 

suatu kebiasaan yang bermanfaat. Dolok Sinumbah yang menjadi lokasi penempatan taman bacaan adalah 

salah satu tempat yang berkembang dan strategis dikarenakan tempatnya nyaman. Diharapkan dengan adanya 

Penempatan Taman Bacaan ini mampu meningkatkan kebiasaan membaca pada masyarakat, sekaligus 

menjadi tempat rekreasi bagi keluarga ataupun kerabat. Taman Bacaan sendiri diperuntukkan untuk 

masyarakat umur 5 tahun sampai usia produktif. Oleh karena itu, pentingnya perencanaan dan penempatan 

lokasi  Taman Bacaan di Dolok Sinumbah yang tepat yang mampu memberikan wadah edukasi  yang 

bernuansa kreatif. Sehingga mampu menarik pengunjung dan masyarakat di sekitar Dolok Sinumbah. Juga 

mampu membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar di bidang industri rumah makan dan 

transportasi. Sistem yang dibangun menggunakan metode ELECTRE (Elimination and Choice Expressing 

Reality), keluaran dari penelitian ini adalah analisis Sistem Pendukung Keputusan untuk penentuan 

penempatan lokasi taman bacaan di PTPN IV Dolok Sinumbah. 
. 

 
Kata Kunci: Analisis Sistem Pendukung Keputusan, ELECTRE, Penempatan Lokasi.

 
1. PENDAHULUAN  

Pada zaman saat ini membaca adalah hal yang 
sudah jarang atau seringkali dihindari oleh 
masyarakat lakukan karena rasa malas. Sebagai 
bagian dari penduduk indonesia, sudah seharusnya 

kita mulai berbenah diri untuk memperbaiki statistik 
tersebut. Paling tidak kita mulai gerakan membaca 
buku dari diri sendiri dulu. Membaca adalah 
kegiatan yang sangat positif untuk terus dilakukan. 
Dengan membaca kita bisa menambah wawasan dan 
mendapatkan informasi-informasi baru yang 
berguna bagi kita. Jendela keilmuan akan terbuka 

melalui membaca. 
Sebagai langkah awal, bisa dikembangkan dari 

lingkungan keluarga, kemudian beralih ke 
lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat. Dolok 
Sinumbah yang menjadi lokasi penempatan taman 
bacaan adalah salah satu tempat yang berkembang 
dan strategis dikarenakan tempatnya nyaman. 

Diharapkan dengan adanya Penempatan Taman 
Bacaan ini mampu meningkatkan kebiasaan 
membaca pada masyarakat, sekaligus menjadi 

tempat rekreasi bagi keluarga ataupun kerabat. . 
Sistem yang dibangun menggunakan metode  

 ELECTRE (Elimination and Choice Expressing 
Reality).  
 
2. METODOLOGI PENELITIAN  

Sistem Pendukung Keputusan(SPK) 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah 

salah satu cara mengorganisir informasi yang 
dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat 
keputusan. Untuk itu, diperlukan suatu Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) yang penyelesaian 
masalahnya menggunakan  metode Electre yang 
dapat memperhitungkan segala kriteria yang 
mendukung pengambilan keputusan pemilihan 
mahasiswa secara cepat, mudah dan dalam proses 

pengolahan data pengambilan keputusan dapat 
melakukan perangkingan untuk menentukan 
penempatan lokasi kerja.(putrama, 2018)Ada yang 
mendefinisikan bahwa system pendukung keputusan 
merupakan suatu pendekatan untuk mendukung 
pengambilan keputusan.Sistem pendukung 
keputusan menggunakan data, memberikan 

antarmuka pengguna yang mudah dan dapat 

mailto:dedyhartama@amiktunasbangsa.ac.id
mailto:sundarira@amiktunasbangsa.ac.id
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menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. 
Dengan kata lain Sistem Pendukung Keputusan 
adalah suatu sistem informasi berbasis komputer 
yang menghasilkan berbagai alternatif keputusan 
untuk membantu manajemen dalam menangani 
berbagai permasalahan yang terstruktur dengan 
menggunakan data dan model(Agus,2017) 

Elimination Et Choix Traduisant la Realite 

(ELECTRE) 
Metode Electre dikembangkan dengan cara 

konsep perankingan, yaitu dengan menggunakan 
perbandingan berpasangan antar alternatif pada 
kriteria yang sesuai. Suatu alternatif dikatakan 
mendominasi alternatif yang lainnnya jika satu atau 

lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan 
kriteria yang lain dan sama dengan kriteria lain yang 
tersisa (Ray, 1973). 

Metode ini merupakan salah satu metode dari 

sistem pendukung keputusan yang berbasis multi 

kriteria yang berasal dari EROPA sekitar tahun 

1960-an. Electre berasal dari kata Elimination and  

choice Translation Reality. Metode electre dapat 

digunakan dalam melakukan penilaian dan 

perankingan berdasarkan kelebihan dan kekurangan 

melalui perbandingan berpasangan pada kriteria 

yang sama.  
 

2. PEMBAHASAN 

2.1 Translation Reality (Electre)  
Menurut Janko dan Bernoider (2005:11), Electre 

merupakan salah satumetode pengambilan 
keputusan multikriteria berdasarkan pada konsep 

Outranking dengan menggunakan perbandingan 
berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan 
setiap kriteria yang sesuai. Metode Electre 
digunakan pada kondisi dimana alternatif yang 
kurang sesuai dengan kriteria dieliminasi, dan 
alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Dengan kata 
lain, Electre digunakan untuk kasus-kasus dengan 

banyak alternatif namun hanya sedikit kriteria yang 
dilibatkan. Suatu alternatif dikatakan mendominasi 
alternatif yang lainnya jika satuatau lebih kriterianya 
melebihi (dibandingkan dengan kriteria dari 
alternatif yang lain) dan sama dengan kriteria lain 
yang tersisa (Kusumadewi dkk, 2006). 

2.2 Langkah-langkah Metode Electre 
Membentuk perbandingan berpasangan setiap 

alternatif pada setiap kriteria dan dinormalisasikan 
ke dalam suatu skala yang dapat dibandingkan. 

 

i = 1,2, ..., m 

j = 1,2, ..., n 

 
Memberikan bobot pada setiap kriteria yang 

mengekspresikan kepentingan relatifnya (wi) 

dengan  cara setiap kolom dari matriks X  dikalikan 
dengan bobot-bobot yang ditentukan oleh   pembuat 
keputusan. 

Menentukan himpunan 

dari concordance dan discordance  Untuk setiap 
pasang dari alternatif k dan l (k.l =1,2,3,…,m 
dan k≠l) kumpulan kriteria j dibagi menjadi dua 
himpunan bagian, 
yaitu concordance dan discordance. Sebuah kriteria 
dalam suatu alternatif termasuk concordance jika : 

Ckl = { j, v1 j>v2 j} untuk  j = 1, 2, ....., n 

Langkah - langkah yang dilakukan dalam 
penyelesaian masalah menggunakan metode electre 
adalah sebagai berikut : 

2.2.1 Normalisasi Matriks Keputusan 
Dalam langkah ini , setiap atribut diubah 

menjadi nilai yang comparable. Setiap normalisasi 
dari nilai Xij dapat dilakukan dengan rumus. 

 

i = 1,2, ..., m 
j = 1,2, ..., n 

Sehingga didapat matriks R hasil normalisasi 
    

 
 

   
.

..  

  
   

.
..  

. . . 
.

.. 
. 

   
.

..  

R adalah matriks yang telah dinormalisasi 
dimana m menyatakan alternatif, n menyatakan 
kriteria dan rij adalah normalisasi pengukuran 
pilihan dari alternatif  ke -i dalam hubungannya 
dengan kriteria ke -j. 

 

2.2.2 Pembobotan Pada Matriks Yang Telah 

Dinormalisasi 
Setelah dinormalisasi , setiap kolom dari matriks 

R dikalikan dengan bobot - bobot ( Wj ) yang 
ditentukan oleh pembuat keputusan. Sehingga 
Weight normalized matrix adalah V = R x W yang 
ditulis sebagai. 

 

   =  

 

Dimana W adalah : 
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2.2.3 Menentukan Himpunan Concordance 

dan Discordance pada Index 
Untuk setiap pasang dari alternatif k dan l ( k, l = 

1, 2, 3, .... , m dan k tidak sama dengan l ) kumpulan 
j kriteria dibagi menjadi 2 himpunan bagian yaitu 
Concordance dan Discordance .  

Sebuah Krteria dalam suatu alternatif termasuk 
Concordance jika  : 

 dengan j = 1,2, ..., n 

Sebaliknya komplementer dari himpunan bagian 
concordance adalah himpunan discordance yaitu 
bila :  

 dengan j = 1,2, ..., n 

Keterangan : 
Ckl = himpunan concordance. 

Dkl = himpunan discordance. 
vkj  = indeks dari matriks V. 

vij   = indeks dari matriks V. 

2.2.4 Menghitung Matriks Concordance 

dan Discordance 
a. menghitung matriks concordance   
Untuk menentukan nilai - nilai dari elemen - 

elemen pada matriks concordance adalah dengan 
menjumlahkan bobot - bobot yang termasuk pada 

himpunan concordance secara matematisnya adalah 
sebagai berikut : 

 
Sehingga matriks concordance yang dihasilkan 

adalah : 

  

  ...  

    ...  
. . _ . 

  ...  
 
b. menghitung matriks disordance 
Untuk menentukan nilai dari elemen - elemen 

pada matriks discordance adalah dengan membagi 

maksimum selisih kriteria yang termasuk kedalam 
himpunan bagian discordance dengan maksimum 
selisih nilai seluruh kriteria yang ada secara 
matematisnya adalah sebagai berikut : 

 

 
 
 

Selanjutnya diperoleh matriks discordance : 

 

    ...    

  ...  
. . _ . 

  ...  
2.2.5 Menghitung Matriks Dominan 

Concordance dan Discordance" 
a. Concordance 
Untuk menentukan nilai dari elemen-elemen 

pada matriks concordance adalah dengan 

menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk dalam 
subset concordance, secara matematisnya adalah 
pada Rumus: 

  

Dengan nilai threshold (c ) adalah : 

 
Dan setiap elemen matriks F sebagai matriks 

dominan concordance ditentukan sebagai berikut : 

 

 

 
b. Discordance 

Untuk membangun matriks dominan 
discordance juga menggunakan bantuan nilai 
threshold, yaitu : 

 

 

 

Dan nilai setiap elemen untuk matriks G sebagai 
matriks dominan discordance ditentukan sebagai 
berikut : 

 
 

 

2.2.6 Menetukan Agregate Dominance 

Matrix 
Langkah selanjutnya adalah menentukan 

aggregate dominance matrix sebagai matriks E, 
yang setiap elemennya merupakan perkalian antara 
elemen matriks F dengan elemen matriks G, sebagai 
berikut : 

  

  

2.2.7 Eliminasi Alternatif yang Less 

Favourable 
Matriks E memebrikan urutan pilihan dari setiap 

alternatif , yaitu bila Ekl =1 maka alternatif Ak 
merupakan alternatif yang lebih baik daripada Al. 
Sehingga baris dalam matriks E yang memiliki 
jumlah Ekl = 1 paling sedikit dapat dieleminasi 
 Dengan demikian, alternatif terbaik adalah 
alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. 

3. PENYELESAIAN KASUS DENGAN 

METODE ELECTRE 
Kasus yang diambil adalah tentang penempatan 

taman lokasi bacaan di PTPN IV Dolok Sinumbah. 
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Ada tiga lokasi di Dolok Sinumbah yang akan 

menjadi alternative, yaitu : 

N

o 

Nama Lokasi 

1
. 

C
1 

Afdeling I 

2
. 

C
2 

Afdeling II 

3
. 

C
3 

Emplasmen 

 
Ada lima kriteria yang di jadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan : 
C1 = keamana sekitar lokasi 
C2 = akses menuju lokasi 
C3 = kenyamanan 
C4 = jarak dengan perumahan penduduk 

C5 = kepadatan penduduk sekitar 
Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria, di nilai dengan 1 sampai 5 dengan 
ketentuan :  

1 = Sangat buruk 
2 = Buruk 
3 = Cukup 

4 = Baik 
5 = Sangat Baik 
Tingkat kepentingan yang dijadikan bobot 

preferensi setiap kriteria dinilai dari 1 sampai 5 
dengan ketentuan : 

1 = Sangat Rendah 
2 = Rendah 

3 = Cukup 
4 = Tinggi 
5 = Sangat Tinggi 
Bobot :  
Bobot kriteria 1 = 30 
Bobot kriteria 2 = 20 
Bobot kriteria 3 = 15 

Bobot kriteria 4 = 15 
Bobot kriteria 5 = 20 
Rating kecocokan dari setiap alternative pada 

setiap kriteria : 

Alt

ernatif 

Kriteria 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

A1  5 3 3 4 2 

A2 2 3 2 3 4 

A3 4 4 5 2 3 

 
Pengambil keputusan memberikan bobot 

preferensi 
W = (30 , 20 , 15 , 15 , 20) 
Matriks keputusan yang dibentuk dari tebel 

kecocokan adalah sebagai berikut 

 X =   

  Untuk menyelesaikan masalah di atas 
menggunakan metode ELECTRE, akan dilakukan 
langkah-langkah berikut : 
1) Normalisasi matriks keputusan  

       =  =  =  = 

0,7453 

        =  =  =  

= 0,5145 

        =  =  =  

= 0,4866 

        =  =  =  

= 0,7428 

        =  =  =  

= 0,4083 

        =  =  =  

= 0,2981 

        =  =  =  

= 0,5145 

        =  =  =  

= 0,3244 

         =  =  =  

= 0,5571 

         =  =  =  

= 0,8166 

         =  =  =  

= 0,5963 

         =  =  =  

= 0,6861 

         =  =  =  

= 0,8111 

         =  =  =  

= 0,3714 

         =  =  =  

= 0,4083 

Dari perhitungan di atas diperoleh matriks 
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R = 

 
2) Pembobotan pada matriks yang telah 

dinormalisasi 
Pembobotan pada matriks yang telah 

dinormalisasi. Matriks V merupakan hasil perkalian 

R dengan W (bobot), dimana W={30 , 20 , 15 , 15 , 
20}. Untuk mencari matriks V dihitung berdasarkan 
pada Persamaan 2 sebagai berikut : 

V = RW = 

  
 
3) Menentukan himpunan concordance dan 

discordance index. 

a.      Concordance 

Sebuah kriteria dalam suatu alternatif termasuk 
concordance  jika : 

Ckl = { j, v1 j>v2 j} untuk  j = 1, 2, ....., n 
  
  C12 = { j, v1 j  > v2 j } untuk j = 1, 2, 

....., 5  

  = {1,2,3,4} 
 
C13 = { j, v1 j  > v3 j } untuk j = 1, 2, ....., 5  
 = {1,4,5} 
C21 = { j, v2 j  > v1 j } untuk j = 1, 2, ....., 5  
 = {2,5} 
C23 = { j, v2 j  > v3 j } untuk j = 1, 2, ....., 5  

 = {4,5} 
C31 = { j, v3 j  > v1 j } untuk j = 1, 2, ....., 5  
 = {2,3,5} 
C32 = { j, v3 j  > v2 j } untuk j = 1, 2, ....., 5  
 = {1,2,3} 

 
b.  Discordance 

  Sebuah kriteria dalam suatu alternatif 
termasuk Discordance  jika : 

Dkl = { j, vk j< vi  j} untuk  j = 1, 2, ....., n 
 

D12 = { j, v1 j< v2 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 
 = {5} 
D13 = { j, v1 j< v3 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 
= {2,3} 

D21 = { j, v2 j< v1 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 
= {1,3,4} 
D23 = { j, v2 j< v3 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 
= {1,2,3} 
D31 = { j, v3 j< v1 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 
= {1,4} 
D32 = { j, v3 j< v2 j} untuk j = 1, 2, ....., 5 

= {4,5} 
 
4) Menghitung Matriks Concordance dan 

Discordance 
a. Menghitung Matriks Concordance 

 

C12 = w1 + w2 + w3  + w4  
 = 30 + 20 + 15 + 15 = 80 
C13 = w1 + w4 + w5 
= 30 + 15 + 20 = 65 
C21 =  w2 + w5 
 = 20 + 20 = 40 
C23 = w4 + w5  

= 15 + 20 = 35 
C31 = w2 + w3 + w5 
 = 20 + 15 + 20 = 55 
 C32 = w1 + w3 
 = 30 + 15 = 45 
 
Dari perhitungan diatas diperoleh matriks 

concordance sebagai berikut : 

     C = 

    

b. Menghitung Matriks Discordance 

 

 

 
 

 = 0,176 

 

 

 
 

 = 0, 893 

 

 

 
 

 = 0,079 
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 = 0,052 

 

 

 
 

 = 0,055 

 

 

 
 

 = 0,976 

 

sehingga menghasilkan matriks discordance 
sebagai berikut: 

 

a)   

Menentukan threshold dari matriks  
5) dominan concordance dan 

discordance. Threshold didapat dari 
penjumlahan seluruh elemen matriks 
dibagi ukuran matriks. Menghitung 
matriks dominan concordance 
menggunakan persamaan  sebagai 
berikut : 
 

C =   

=  = 53,33     

Sehingga, matriks dominan 
concordance atau elemen matrikrs F 
ditentukan dengan menggunakan 
persamaan ( ) dan menghasilkan matriks 
seperti berikut : 

Matriks  Dominan Concordance (F) 

F =    

 
b.     Menghitung  Threshold  Matriks Dominan 

Discordance 

 
  D = 

 

   =  = 0,371   

Matriks Dominan Discordance (G) 

G =  

 
6) Menentukan aggregate dominance matrix 

Matriks memberikan urutan pilihan alternatif 
sehingga dalam matriks yang memiliki angka 1 
dieliminasi. Dengan demikian, alternatif terbaik 
adalah alternatif yang mendominasi alternative 
lainnya.  

 

   F =  .  G = 

 

   
   

   =  

 
7)  Eliminasi alternatif yang less favourable 

Matriks E memebrikan urutan pilihan dari setiap 
alternatif , yaitu bila Ekl =1 maka alternatif Ak 
merupakan alternatif yang lebih baik daripada Al. 
Sehingga baris dalam matriks E yang memiliki 
jumlah Ekl = 1 paling sedikit dapat dieleminasi. 
 Dengan demikian, alternatif terbaik adalah 
alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. 

 

3. KESIMPULAN  
1. Aplikasi ELECTRE telah berhasil dibangun 

dan telah sesuai dengan tahapan pada metode yang 
ditunjukan dengan hasil pengujian perhitungan 

manual dengan perhitungan sistem. 
 2. Hasil dari aplikasi ELECTRE ini merupakan 

media bantu pembelajaran bagi mahasiswa dalam 
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memahami tahapan proses yang dilakukan oleh 

metode ELECTRE dalam menyelesaikan masalah 
dalam pengambilan keputusan. 

3. Aplikasi ELECTRE ini sudah bersifat 
dinamis, sehingga jumlah kriteria, sub kriteri, bobot 
dan alternative dapat ditambah atau dikurangi sesuai 
dengan kasus yang diujikan.   

4. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat 

disimpulkan bahwa Penempatan Lokasi Taman 
bacaan lebih tepatnya penempatan lokasi tersebut di 
Emplasmen Dolok Sinumbah. 
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