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Abstraksi
Perangkat AC atau penyejuk udara merupakan perangkat yang tergolong vital dan cukup mahal dari sisi
harga. Sehingga ketika akan dilakukan pengadaan perangkat AC dalam jumlah yang cukup banyak, maka
diperlukan rekomendasi yang teruji untuk menentukan merk yang layak untuk dibeli. Dalam hal ini tentunya
sistem pendukung keputusan memegang peranan penting untuk dapat melakukan fungsi tersebut. Salah
satunya dengan menggunakan perhitungan dengan metode fuzzy SAW (Simple Additive Weighting).
Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan menghasilkan dua buah merk AC yang layak dibeli dengan
memperoleh skor 2 point. Namun setelah dianalisa lagi berdasarkan pengalaman penggunaan sebelumnya
dengan mempertimbangkan indikator kemudahan perawatan dan layanan purna jual, maka rekomendasi akhir
jatuh kepada AC merk Panasonic.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Fuzzy SAW, Merk AC
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Air Conditioner atau biasa disingkat dengan
AC merupakan perangkat wajib pada setiap ruang
kelas di Universitas Potensi Utama. Tentunya
fungsinya untuk mendinginkan ruangan kelas
yang notabene tertutup tanpa ventilasi sama
sekali. Sehingga AC memegang fungsi yang
sangat vital untuk menyejukkan ruangan kelas.
Tanpa AC maka kegiatan Proses Belajar
Mengajar tidak dapat terlaksana dengan nyaman.
Usia dari sebagian besar AC yang ada di
Universitas Potensi Utama telah mencapai lebih
dari 10 tahun terhitung sejak pertama kali
dipasang pada tahun 2003 silam. Kemudian saat
ini berdasarkan data dari bagian perawatan
Universitas Potensi Utama, ternyata terdapat 56%
dari total keseluruhan AC yang ada sudah harus
diganti.
Untuk proses penggantian itu sendiri,
prosedurnya
adalah
dengan
mengajukan
permintaan ke bagian pengadaan. Tentunya
bagian pengadaan akan meminta spesifikasi dan
merk AC yang akan dibeli berikut dengan
analisanya. Hal tersebut tentunya membuat bagian
perawatan harus menggunakan pengalamannya
selama ini dalam merawat AC untuk menentukan
merk mana yang menjadi pilihan berdasarkan
berbagai faktor.
Namun permasalahannya adalah bagian
pengadaan tidak cukup hanya menggunakan
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analisa teknis dari bagian perawatan, karena
banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan
untuk melakukan pengadaan AC dalam jumlah
yang cukup banyak. Untuk itu bagian pengadaan
Universitas Potensi Utama perlu melakukan
kajian analisis dengan metode Simple Additive
Weighting (SAW).
2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini
antara lain :
a. Pengadaan AC pada tahun 2014 terhitung
cukup banyak sehingga tidak dapat hanya
dengan menggunakan faktor teknis dan
pengalaman semata dalam menentukan
pemilihan merk AC yang akan dibeli.
b. Saat ini belum ada metode baku yang
diterapkan dalam menentukan merk saat
pengadaan barang di Universitas Potensi
Utama, hanya berdasarkan permintaan saja
dari bagian yang membutuhkan.
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
membuat analisis yang baku berdasarkan berbagai
kriteria dan bobotnya dalam hal rekomendasi
pemilihan merk AC pada bagian pengadaan di
Universitas Potensi Utama.
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B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Sejarah Penggunaan AC
Penggunaan AC atau penyejuk ruangan
ternyata telah dikenal oleh bangsa Romawi kuno
dan Persia abad pertengahan. Konsepnya pada
saat itu adalah dengan mengalirkan air melalui
terowongan ke dinding-dinding rumah untuk
mendinginkan ruangan serta juga memanfaatkan
menara angin. Sedangkan teknologi AC dengan
menggunakan listrik baru ditemukan pada tahun
1902 oleh Willis Haviland Carrier. [1]
2. Type-Type AC
Terdapat berbagai jenis type-type AC yang
beredar di pasaran, diantarnya adalah : [2]

digunakan pada
perbelanjaan.

mall

atau

pusat

Gambar 3. AC Central
d. AC Standing Floor
Merupakan AC yang unitnya mudah
untuk dipindah-pindahkan. Biasanya AC
ini digunakan pada saat acara-acara
seperti resepsi pernikahan, dan lain-lain.

a. AC Split
Merupakan jenis AC yang paling umum
digunakan di perkantoran maupun
perumahan. Hal ini disebabkan oleh
mudahnya
pemasangan
dan
pelayanannya.

Gambar 4. AC Standing Floor
e. AC Cassette
Merupakan AC yang unit indoornya
menempel di plafon. Pemasangan jenis
AC ini membutuhkan keahlian khusus
karena cukup sulit.
Gambar 1. AC Split
b. AC Window
Merupakan
AC
yang
dipasang
menembus didnding serta hanya terdiri
dari 1 unit saja (tidak ada istilah indoor
maupun outdoor).

Gambar 5. AC Cassette
f. AC Split Duct
Merupakan AC dengan distribusi hawa
dinginnya menggunakan sistem ducking
yang dikontrol pada satu titik.
Gambar 2. AC Window
c. AC Central
Merupakan AC yang memiliki ruangan
cooling plant untuk memproses udara
dingin, kemudian mengalirkannya ke
ruangan-ruangan. Biasanya jenis AC ini
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d.
e.
f.
g.
h.
Gambar 6. AC Split Duct
g. AC Inverter
Merupakan unit AC yang menggunakan
teknologi inverter sehingga lebih hemat
daya mencapai 60%.

4. Konsep Fuzzy MADM
Fuzzy
MADM
meruapakan
konsep
penerapan sistem pendukung keputusan. Konsep
ini digunakan untuk mencari alternatif optimal
dari beberapa alternatif yang ada berdasarkan
kriteria tertentu, yaitu antara lain : [4]

b.
c.
Gambar 6. AC Inverter
h. AC VRV
Merupakan AC yang menggunakan
teknologi Variable Refrigerant Volume,
dan juga telah menggunakan CPU dan
kompressor inverter sehingga lebih
handal dibandingkan AC type lainnya.

Dukungan untuk keputusan independen
maupun sekuensial.
Dukungan pada semua fase pengambilan
keputusan.
Adaptifitas sepanjang waktu.
Dukungan pada semua proses dan gaya
pengambilan keputusan.
Sebagai pendukung pengambil keputusan,
bukan menggantikannya.

d.
e.

a. Simple Addictive Weighting (SAW)
Analytic Hierarchy Process (AHP)
Technique for Order Preference by
Similiarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Weighted Product (WP)
Elimination Et Choix la Realite (ELECTRE)

5. Simple Additive Weighting
Merupakan sebuah metode dengan cara
melakukan penjumlahan terbobot terhadap rating
kinerja pada setiap alternatif dari atribut-atribut
yang telah ditetapkan. Proses normalisasi matriks
dibutuhkan agar dapat dilakukan perbandingan
dari rating semua alternatif yang telah ditentukan.
[4]
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Gambar 7. AC AC VRV
Keterangan :
i : atribut keuntungan (Benefit)
j : atribut biaya (Cost)
rij : Nilai rating kinerja ternormalisasi
xij : Nilai atribut yang setiap kriteria
Max Xij : Nilai terbesar dari setiap
kriteria
Min Xij
: Nilai terkecil dari setiap
kriteria

3. Sistem Penunjang Keputusan
Merupakan
sebuah
konsep
untuk
pengambilan
keputusan
yang
biasanya
menggunakan model dan dibangun oleh suatu
proses interaktif dan iteratif. Sistem Pendukung
Keputusan memiliki karakteristik dan kapabilitas
kunci, yaitu : [3]
a.

b.
c.
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Dukungan untuk pengambil keputusan
terutama pada situasi semi maupun tak
terstruktur dengan menyertakan hasil
penilaian manusia dan informasi yang
terkomputerisasi.
Dukungan untuk semua level manajerial
pada suatu organisasi.
Dukungan secara luas untuk individu dan
kelompok.

6. Langkah-langkah Penerapan Metode SAW
Metode SAW menggunakan
implementasi seperti berikut : [4]
a.

tahapan

Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada
setiap kriteria (Cj) yang sudah ditentukan.
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b.
c.

d.

Memberikan bobot nilai (W) yang juga
diperoleh dari nilai crisp.
Normalisasi matriks yang dilakukan dengan
menghitung
rating
kinerja
yang
ternormalisasi (rij) dari alternatif Ai pada
atribut
Cj
menggunakan
persamaan
berdasarkan jenis atribut (Benefit atau Cost).
Melakukan proses perangkingan untuk
setiap alternatif.

7. Penelitian Rujukan
Terdapat beberapa penelitian sebagai bahan
rujukan dalam penelitian ini, yaitu antar lain :
a.

b.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparjoli
Parhusip yang membahas tentang pemilihan
spare part sepeda motor menggunakan
metode fuzzy SAW. Makalah ini
menyajikan sebuah aplikasi yang dibangun
dengan menggunakan software Visual basic.
Adapun data yang disajikan memiliki tingkat
kesesuaian dengan kriteria pilihan di atas
angka 0 s/d 1. [5]
Penelitian skripsi yang dilakukan oleh
Bambang Budi Prayitno yang membahas
tentang keputusan pembelian sepeda motor
menggunakan metode Simple Additive
Weighting. Skripsi ini khusus membahas
pemilihan merk sepeda motor produk Jepang
dengan menghasilkan sebuah program bantu
berbasiS PHP. [6]

C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dilakukan adalah
penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan
informasi di lapangan dan pengalaman
penggunaan merk AC tersebut oleh bagian
perawatan.
Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Pengolahan Data
Data
Perhitungan Fuzzy SAW

Adapun indikator atau kriteria yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

Tabel 1. Kriteria dan Pembobotan
N
o.
1

Kriteri
a
Daya
tahan
umur
AC

Sumbe
r Riset
Bagian
Perawa
tan

Typ
e
Ben
efit

2

Tingk
at
Kerus
akan
Konsu
msi
Listrik
Tekno
logi
yang
diguna
kan

Bagian
Perawa
tan

Cos
t

Bagian
Perawa
tan
Survey
Pasar

Cos
t
Ben
efit

Harga

Survey
Pasar

Cos
t

3

4

5

Bobot
0 = Kurang
dari
10
tahun
1 = Lebih
dari
10
tahun
0 = Kurang
dari 5 kali
1 = Lebih
dari 5 kali
0 = Hemat
1 = Boros
0
=
Teknologi
Lama
1
=
Teknologi
Baru
0 = Murah
1 = Mahal

Kriteria dan pembobotan tersebut akan
digunakan untuk melakukan benchmark terhadap
beberapa merk AC ternama dan yang sebelumnya
juga pernah dipakai di Universitas Potensi Utama
dengan kapasitas 1 ½ pk , yaitu : Sharp, LG,
Mitsubishi, Daikin, dan Panasonic.

D. HASIL DAN ANALISA
1.

Hasil

Setelah dilakukan analisa terhadap kelima
merk AC tersebut, maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
Tabel 2. Checklist Hasil Analisa
Merk AC

Penarikan Kesimpulan

Gambar 8. Metodologi Penelitian
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Hasil checklist di atas menunjukkan hasil
penilaian terhadap masing-masing merk AC
berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Tabel 1
sebelumnya. Kemudian hasil checklist tersebut
dikonversikan dalam bentuk angka seperti berikut
:

Tabel 6. Total Perolehan

Tabel 3. Hasil Konversi Nilai
Nilai total tertinggi didapatkan oleh Sharp
dan Panasonic, maka kedua merk AC tersebut
layak direkomendasikan untuk dibeli oleh bagian
Pengadaan Universitas Potensi Utama.
2.

Hasil konversi diperoleh dengan menuliskan
nilai 0 atau 1, tergantung dari posisi cheklist
berada. Kemudian langkah selanjutnya adalah
menyesuaikan type dari masing-masing kriteria
dan menentukan bobot kriteria. Apabila kriteria
tersebut bertype BENEFIT, maka diambil nilai
tertinggi. Apabila kriteria tersebut bertype COST,
maka diambil nilai terendah.

Analisa

Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan konsep fuzzy SAW tersebut
diperoleh hasil akhir untuk masing-masing merk
AC setelah diurutkan, yaitu :
1. Sharp
=2
2. Panasonic = 2
3. LG
=1
4. Daikin
=1
5. Mitsubishi = 0

Tabel 4. Type dan Bobot Kriteria

Apabila kriteria tersebut bertype BENEFIT,
maka BOBOT diambil nilai TERTINGGI
sedangkan jika kriteria tersebut bertype COST,
maka BOBOT diambil nilai TERENDAH.
Kemudian lakukan perhitungan berdasarkan
bobot,
jika kriteria bernilai COST maka
Bobot/Kriteria. Jika kriteria bernilai BENEFIT
maka Kriteria/Bobot.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Bobot dan Kriteria

Setelah perhitungan bobot dan kriteria
diperoleh, maka selanjutnya adalah menghitung
total perolehan dari masing-masing merk AC.
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Gambar 9. Grafik Total Nilai

Terdapat dua buah merk AC dengan hasil
point tertinggi, yaitu Sharp dan Panasonic
sehingga masih menimbulkan permalahan akhir
untuk menentukan salah satu merk yang layak
untuk dibeli. Sehingga diskusi akhir dengan
bagian perawatan untuk membandingkan antara
kedua merk AC tersebut harus dilakukan.
Kemudian paramater akhir yang digunakan adalah
kemudahan perawatan dan layanan purna jual
menjadi tolak ukur akhir. Dan akhirnya
berdasarkan pengalaman pemakaian sebelumnya,
maka yang direkomendasikan adalah AC merk
Panasonic.
Penggunaan fuzzy SAW terlihat sederhana
namun cukup sesuai bila diterapkan dalam
perhitungan pemilihan alat pendingin ruangan
karena perangkat yang diuji dan kriteria yang
digunakan sebagai dasar pengujian tidak terlalu
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banyak sehingga perhitungan yang dilakukan juga
terbilang sederhana.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat
diambil dalam penelitian ini, yaitu :
1. Merk AC Sharp dan Panasonic memperoleh
Total Nilai yang sama besar, yaitu 2 point.
2. Setelah dilakukan analisa berdasarkan
pengalaman dalam penggunaan sebelumnya
maka yang direkomendasikan untuk dibeli
oleh bagian pengadaan adalah AC merk
Panasonic.
3. Parameter akhir yang digunakan untuk
membandingkan antara kedua merk AC
tersebut adalah kemudahan perawatan dan
layanan purna jual.
Sementara saran yang dapat penulis berikan
untuk pengembangan penelitian ini di masa yang
akan datang adalah :
1. Dapat dikembangkan penelitian dengan
menggunakan skor penilaian yang lebih
detail.
2. Diperlukan
benchmark
untuk
pengukuran dengan alat khusus sehingga
hasil penilaian lebih akurat.
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