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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PT. SOLO MURNI SURAKARTA 

 

4.1. Sejarah dan Perkambangan 

PT. Solo Murni didirikan pada tahun 1975 di Jalan A.Yani 378 

Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta (sekarang menjadi kantor pusat) oleh 

Bp. Sinyo Haryanto. Pada waktu itu perusahaan hanya melayani jasa 

pemesanan buku tulis dan belum melakukan produksi dengan brand sendiri. 

Pada tahun 1976, perusahaan mulaia menggunakan nama PT. Solo 

Murni dan mulai memproduksi buku tulis merek sendiri dengan nama merk 

“SM”. Perusahaan ini mempunyai investasi berupa mesin tradisional berupa 

mesin garis dengan gerakan tangan 3 unit, mesin potong 3 unit dan mesin 

jahit 3 unit. 

Pada tahun 1980 , merk buku “SM” diganti nama menjadi merk 

“KIKY”. Nama tersebut diambil dari nama anak kedua dari Bp. Sinyo 

Haryanto. Perusahaan mulai mesin cetak dua warna dari Jerman sebanyak 1 

unit, mesin jahit semi otomatis dengan kecepatan 4 kali lipat kapasitas mesin 

lama sebanyak 1 unit dan penambahan mesin potong sebanyak 1 unit. Pada 

tahun 1982 perusahaan menambah lagi mesin cetak warna dan mesin lipat 

otomatis sebanyak 1 unit. 

Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya permintaan, pada tahun 

1985 perusahaan mulai menambah area produksi di jalan Solo-Boyolali Km 

14, Bangak, Banyudono yang merupakan unit area produksi yang baru. 
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4.2. Visi dan Misi  

Visi dan misi PT. Solo Murni adalah  

1. Visi  

Menghasilkan produk stationery berkualitas “Take The Best” atau 

“Pilihan Terbaik” bagi konsumennya, guna menguasai pasar domestik 

pada segmen menengah ke atas dan menerobos pangsa pasar 

International. 

2. Misi 

 Misi dari PT. Solo Murni adalah sebagai berikut :  

a. Menerapkan dan mengembangkan tanpa akhir system manajemen 

mutu ISO 9001:2000 dengan quality control yang ketat dan teruji 

pada semua tahapan proses. 

b. Meningkatkan pelayanan terus menerus kepada pelanggan dengan 

memperhatikan tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat 

barang. 

c. Meningkatkan sumber daya manusia secara terus menerus dengan 

melalui seleksi yang ketat sesuai kulifikasi dan dengan program 

pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. 

d. Melaksanakan pengembangan produk dan desain dengan riset 

pemasaran, penguasaan teknologi mesin dan komputer meliputi 

jaringan, software dan hardware. 

e. Mengembangkan sistem komunikasi agar seluruh jajaran paham akan 

makna kebijakan sistem mutu. 
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4.3. Struktur Organisasi 

Struktur organissi yang baik sangat di perlukan untuk meningkatkan 

kemampuan dan fungsi organisasi. Struktur organisasi di PT. Solo Murni 

menggunakan struktur organisasi berdasarkan garis dan staf aliran kekuasaan 

dan tanggung jawab bercabang pada setiap tingkat managemen. Stuktur 

organisasi PT. Solo Murni adalah sebagai berikut : 

1. Dewan Komisaris 

Bertugas memberikan pandangan dan nasehat kepada pemimpin 

perusahaan di dalam RUPS dan mengadakan peninjauan serta 

pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan perusahaan. 

2. Direktur Utama. 

Bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan atas nama perusahaan di dalam ataupun diluar perusahaan. 

Dalam menjalankan tugasnya direktur utama dibantu oleh wakil direktur 

utama. 

3. Wakil Direktur Utama. 

Bertugas membantu direktur utama dalam menjalankanusaha perusahaan 

dan mewakili direktur utama dalam tugasnya apabila direktur utama 

berhalangan untuk hadir. 

Dalam menjalankan tugasnya, direktur utama dan wakil direktur utama 

dibantu oleh beberapa manajer, antara lain: 

1. General Manager Plant, tugasnya: 

a. Menyiapkan perencanaan produksi 

b. Menjaga kelancaran arus produksi 



35 

 

c. Berwenang mengajukan perencanaan bidang produksi 

d. Menentukan kebijaksanaan konsumen dan pengembangan 

produksi 

Dalam menjalankan tugasnya, General Manager Plant dibantu oleh 

beberapa manajer, antara lain: 

1) Manajer Produksi 

Bertugas melaksanakan kebijaksanaan General Manajer Plan dan 

perusahaan dalam bidang produksi. 

Dalam menjalankan tugasnya manajer produksi dibantu oleh: 

a) Bagian Production Planning and Controlling (PPC) 

b) Bagian Finishing 

2) Manajer Teknik 

Bertugas menjalankan kebijaksanaan yang dirumuskan oleh 

General Manager Plan serta menjaga harta kekayaan perusahaan. 

Dalam menjalankan tugasnya manajer teknik dibantu oleh: 

a) Bagian Listrik 

b) Bagian Diesel 

c) Bagian Reparasi dan Pemeliharaan 

3) Manajer Gudang 

Dalam menjalankan tugasnya manajer gudang dibantu oleh: 

a) Bagian Penerimaan 

b) Bagian Gudang 

c) Bagian Sparepart 
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4) Manajer Umum, bertugas: 

a) Mengurusi bidang personalia perburuhan yang meliputi:  

Pengadaan, pengangkatan, pemberhentian dan perselisihan 

perburuhan dengan persetujuan direktur. 

b) Membangun perusahaan dengan pihak luar untuk segala 

sesuatu yang berhubungan dengan bidng umum. 

c) Berwenang melaksanakan usaha kegiatan dalam bidang 

umum demi kemajuan perusahaan. 

d) Bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran tugas yang 

dibebankan kepadanya.  

Dalam menjalankan tugasnya manajer umum dibantu oleh : 

 Bagian Personalia. 

 Bagian Umum. 

 Bagian Humas. 

5) General Manager Business, bertugas :  

a) Mengurusi penyelenggaraan pengadaan barang dan 

pembayaran untuk barang dan jasa. 

b) Mengurusi kegiatan pemasaran dan bersama Direktur Utama 

menentukan harga jual. 

c) Berwenang menentukan kebijakan pengawasan terhadap 

pemasaran, pembuatan posisi keuangan perusahaan. 

d) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pembuatan laporan 

keuangan, pemasaran dan akuntansi. 
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Dalam menjalankan tugasnya, General Manager Business dibantu 

oleh beberapa manajer, antara lain: 

1) Manajer Pemasaran. 

Bertugas membanu General Manager Business dan Direktur 

Utama merumuskan kebijakan dan mengurusi dana serta 

administrasi terhadap penggunaan (pemasaran) produksi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Pemasaran dibantu 

oleh : 

a) Bagian Penjualan. 

b) Bagian Promosi. 

c) Bagian Pengiriman 

2) Manajer Keuangan. 

Bertugas membantu General Manager Business dan Direktur 

Utama merumuskan kebijakan dan mengurusi dana serta 

administrasi terhadap penggunaan (pemasaran) produksi. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Keuangan dibantu 

oleh : 

a) Bagian Kasir. 

b) Bagian Kas Kecil. 

3) Manajer Pembelian. 

Bertugas melaksanakan pengadaan dan pembelian barang 

untuk kepentingan perusahaan serta bertanggung jawab atas 

kelancaran dan keberhasilan tugas yang dibebankan kepada 

bagian produksi. 
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4) Manajer Akuntansi. 

Bertugas membantu General Manager Business untuk 

menyelenggarakan pencatatan dan pengawasan terhadap 

kekayaan dan utang perusahaan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer Akuntansi dibantu 

oleh : 

a) Bagian Akuntansi dan Umum. 

b) Bagian Akuntansi Biaya. 

c) Bagian Anggaran dan Analisa. 

 

4.4. Penjualan di PT. Solo Murni Surakarta 

Penjualan di PT Solo Murni Surakarta menggunakan sistem penjualan 

cash dan kredit. Penjualan cash artinya jika penjualan tersebut langsung 

dibayar begitu pelanggan menerima barangnya. Sedangkan penjualan kredit 

terjadi jika barang yang dijual di terima oleh pelanggan dan di bayar beberapa 

waktu kemudian sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Jatuh tempo untuk 

penjualan kredit adalah 30 hari, 65 hari, dan 75 hari. Sesuai dengan 

kelompoknya. 

Jatuh tempo 30 hari untuk penjualan retail dan grosir. Jatuh tempo 65 

hari untuk kelompok pelanggan distributor , dan jatuh tempo 75 hari untuk 

kelompok pelanggan supermarket. 
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4.5. Piutang di PT. Solo Murni Surakarta 

Piutang di PT. Solo Murni yang sudah berjalan di terapkan sistem 

plafon, namun pada penerapan ini masih menggunakan metode perkiraan 

yang kemudian di ajukan ke accounting pusat agar mendapat persetujuan. 

Dengan metode ini akan menimbulkan penilaian yang subyektif. Kesalahan 

yang fatal bisa berakibat piutangnya macet atau bahkan tidak terbayar. 

 

4.6. Studi Kasus Penentuan Plafon Piutang di PT. Solo Murni 

4.6.1 Syarat Pengajuan Plafon Piutang 

 Untuk melengkapi pengajuan piutang, setiap pelanggan diharuskan 

memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah di tetntukan oleh 

perusahaan. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Minimal melakukan pembelian tunai sebanyak tiga kali 

2. Menunjukkan surat keterangan domisili 

3. Menunjukkan foto copi KTP atau data diri yang masih berlaku. 

berlaku 

4. Mengisi form yang sudah disediakan oleh PT. Solo Murni. 

5. Memberikan foto copi NPWP. 

4.6.2 Penjelasan Kriteria  

1. Omzet 

Omzet adalah nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu 

tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Omzet yang 

dimaksud pada kasus PT. Solo Murni ini diperoleh dari tranksai 

penjualan tunai, minimal tiga kali pengambilan tunai. Omzet 
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diasumsikan sebagai kriteria keuntungan (benefit), dimana semakin 

besar omzetnya maka semakin besar plafonnya. 

2. Tipe Usaha 

Yang dimaksud tipe usaha adalah penggologan jenis usaha 

berdasarkan cara penjualan pelanggan. Semakin besar nilai 

pembeliannya kepada PT. Solo Murni , maka makin besar nilai 

kriterianya. Tipe Usaha dibagi menjadi beberapa, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

a. Retail 

Ritel berasal dari bahasa Perancis “retailler” yang berarti 

memotong atau memecah sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, eceran berarti satu-satu, sedikit-sedikit tentang 

penjualan atau pembelian barang. 

Inti dari kedua definisi bisnis retail antara lain (1) penjualan 

kepada end user (konsumen akhir) dan (2) motivasi pembelian 

konsumen adalah untuk kepentingan sendiri (termasuk 

keluarganya) dan tidak untuk dijual kembali. 

b. Grosir 

Pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya 

dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi 

daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang 

lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. 
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c.  Distributor 

      Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan 

produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen 

secara langsung. Pedagang besar ini  diberikan hak wewenang 

wilayah / daerah tertentu dari produsen dalam hal ini adalah PT. 

Solo Murni  

d. Supermarket. 

Merupakan pedagang yang mempunyai standard tertentu dalam 

proses penjualan barangnya. Biasanya supermarket mempuyai 

tempat lebih luas dan pembeli bisa memilih barang dengan 

memilih sendiri. 

3. Status Tempat Usaha 

Yang dimaksud status usaha dalam hal ini adalah kepemilikan 

tempat usaha. Dibagi menjadi dua, diantaranya tempat usaha milik 

sendiri dan tempat usaha sewa. Di buktikan dengan surat ijin 

domisi. Status tempat usaha milik sendiri mempunyai nilai lebih 

tinggi daripada status tempat usaha sewa. 

4. Lama usaha  

Lama usaha menunjukkan bahwa semakin lama usahanya maka 

semakin    tinggi kepercayaan yang bisa perusahaan berikan. Lama 

usaha dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :  

a. Lama usaha 1 sampai dengan 5 tahun 

b. Lama usaha 6 sampai dengan 10 tahun 

c. Lama usaha lebih dari 10 tahun 
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5. Wilayah 

Wilayah penjualan dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Jawa meliputi area seluruh pulau Jawa 

b. Luar Jawa meliputi area seluruh kepulauan di luar Jawa. 

4.6.3 Kriteria dan bobot 

Dalam penyelesaian plafon piutang dengan menggunakan motode 

Fuzzy Multiple Attribute Decission Making (FMADM) dengan metode 

Simple Additive Weight (SAW) diperlukan kriteria – kriteria dan bobot 

untuk melakukan perhitungan sehingga akan nominal terbaik, dalam hal 

ini adalah nominal plafon piutang pelanggan PT. Solo Murni 

berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. 

Tabel 4.1 Kriteria Plafon Piutang. 

Kriteria Keterangan Bilangan Fuzzy 
Bobot 

W 
Normalisasi 

C1 Omzet Sangat Tinggi  10 0.38 

C2 Tipe Toko Tinggi 7,5 0.29 

C3 Status Toko Sedang 5 0.19 

C4 Wilayah Rendah 2,5 0.10 

C5 Lama Usaha Sangat Rendah 1 0.04 

  TOTAL 26 1 

SR                R                   S                    T1                 T2                   ST 

     

0                    1                  2,5                  5                    7,5                 10 

Gambar 4.1 Grafik Bobot 
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Keterangan : 

SR = Sangat Rendah                                          T1 = Tengah 

R   =  Rendah                                                     T2 = Tinggi 

S   =  Sedang                                                       ST = Sangat Tinggi 

Dari kriteria tersebut dapat dibuat tingkat kepentingan kriteria 

berdasarkan nilai bobot yang telah ditentukan ke dalam bilangan Fuzzy. 

Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria sebagai berikut : 

Besarnya bobot SAWdan besarnya plafon yang dapat diberikan bisa 

dilihat pada tabel Range Nilai Plafon Piutang berikut ini : 

Tabel 4.2 Range Nilai Plafon Piutang 

Nilai SAW 

Ternormalisasi 

Plafon Piutang 

 0   –  0,20 Max 6.000.000  

0,20 – 0,39 Max 10.000.000 

0,39 -  0,77 Max 50.000.000 

0,77 – 1,00 Max 100.000.000 

Berdasarkan kriteria dan rating kecocokan masing – masing 

alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan, selanjutnya 

dijabarkan bobot setiap kriteria. 

1. Omzet. 

Interval nilai omzet kecocokan untuk alternatif pada kriteria omzet 

adalah sebaggai berikut :  

Tabel 4.3 Omzet 

Omzet Nilai 

1 juta s/d 10 juta 1 

11 juta s/d 20 juta 2 

21 juta s/d 30 juta 3 

31 juta sd 40 juta 4 

41 juta s/d 50 juta 5 
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Omzet Nilai 

51 juta s/d 60 juta 6 

61 juta s/d 70 juta 7 

71 juta s/d 80 juta 8 

81 juta s/d 90 juta 9 

91 juta s/d 100 juta 10 

 

2. Tipe Pelanggan 

Tipe pelanggan dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu : 

Supermarket , Distributor, Retail dan Grosir. Dasar penentuan 

bobotnya dipengaruhi oleh besarnya transaksi pembelian oleh 

kelompok pelanggan tersebut. Berikut  kriteria dan bobotnya : 

Tabel 4.4 Tipe Toko 

Tipe Toko Nilai 

Distributor 10 

Supermarket 8 

Grosir 5 

Retail 1 

 

 

3. Status Toko 

Status toko dibedakan menjadi dua. Kriterianya adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 Tabel Status Toko 

Status Toko Nilai  

Milik Sendiri 5 

Sewa 1 

 

 

4. Wilayah  

PT. Solo Murni membagi wilayah penjualan menjadi dua , berikut 

adalah kriteria nya : 
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Tabel 4.6 Wilayah 

Wilayah Nilai  

Jawa 5 

Luar Jawa 1 

 

5. Lama Usaha 

Lama usaha bisa dilihat dari Surat domisili usaha yang dimiliki 

oleh pelanggan . Berikut  kriteria lama usaha : 

Tabel 4.7 Lama Usaha 

Lama Usaha  Nilai 

1 s/d 5 Tahun 3 

5 s/d 10 tahun  5 

>10 Tahun 10 

 

4.6.4 Perhitungan SAW dan FMADM 

1. Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode SAW sering dikenal dengan istilah metode 

penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari 

penjumlahan berbobot 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 ratng alternatif yang ada(Kusumadewi,2006).  

Rumus SAW menentukan benefit dan cost 

rij   =    

{
 

 
𝑋𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥  𝑥𝑖𝑗
𝑖

    Jika j adalah atribut keuntungan ( 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡)

𝑀𝑖𝑛  𝑋𝑖𝑗
𝑖

𝑋𝑖𝑗
     Jika j adalah atribut biaya (𝑐𝑜𝑠𝑡)                        

       

Keterangan :  

 r𝑖𝑗  = Nilai rating kinerja ternormalisasi 
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 𝑥𝑖𝑗       = Nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria 

Max𝑖𝑗   = Nilai terbesar dari setiap kriteria 

Min𝑖𝑗    = Nilai terkecil dari setiap kriteria 

Benefit = Jika nilai terbesar adalah yang terbaik 

Cost     = Jika nilai terkecil yang 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 (V) diberikan sebagai : 

2. Langkah Penyelesaian  

Pada metode Fuzzy MADM dengan metode SAW. Adapun langkah 

– langkahnya sebagai berikut : 

a. Memberikan nilai setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria (Cj) 

yang sudah ditentukan , dimana nilai i=1,2,…m dan j=1,2,…n.  

b. Memberikan nilai bobot (W) yang didapatkan berdasarkan nilai 

crips. 

c. Melakukan normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai 

rating  kerja ternormalisasi (r𝑖𝑗 ) dari alternatif Ai pada atribut Cj 

berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut 

(atribut keuntungan/benefit = MAKSIMUM atau atribut 

biaya/cost = MINIMUM.  

Apabila berupa atribut keuntungan maka nilai crips  (Xij) dari 

setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crips  MAX (MAX Xij) 

dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai crips (Xij) setiap 

kolom. Melakukan proses perangkingan untuk setiap alternatif 



47 

 

(Vi) dengan cara mengalikan nilai bobot (wi) dengan nilai rating 

kinerja ternormalisasi (rij). 

d. Melakukan konversi sesuai range nya. Dan menentukan plafon 

piutang untuk pelanggan. 

4.6.5 Simulasi  

Berikut adalah simulasi perhitungan plafon piutang PT. Solo Murni  

1) Mengambil sampel data  

Tabel 4.8 Sampel Data 

Pelanggan Omzet Tipe Toko Status Toko Wilayah 

Lama 

Usaha 

(Tahun) 

A 10.000.000 Retail Milik Sendiri Jawa 3  

B 75.000.000 Grosir Sewa Jawa 7  

C 100.000.000 Supermarket Milik Sendiri Jawa 11  

D 10.000.000 Grosir Milik Sendiri Jawa 3 

E 3.000.000 Retail Milik Sendiri Jawa 3 

F 2.000.000 Retail Milik Sendiri Jawa 7 

G 95.000.000 Distributor Milik Sendiri Jawa 12 

 

2) Menentukan nilai di setiap kriteria 

Tabel 4.9 Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria 

Pelanggan Omzet Tipe Toko Status Toko Wilayah Lama Usaha 

A 1 1 5 5 3  

B 8 5 1 5 5 

C 10 8 5 5 10 
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Pelanggan Omzet Tipe Toko Status Toko Wilayah Lama Usaha 

D 1 5 5 5 5 

E 1 1 5 5 3 

F 1 1 5 5 5 

G 10 10 5 5 10 

 

3)  Analis mengambil bobot berdasarkan tingkat kepentingan masing – 

masing kriteria yang dibutuhkan sebagai berikut : 

Nilai bobot W= ( 10, 7.5, 5, 2.5, 1 )  

Kemudian melakukan normalisasi bobot dengan range 0 sampai 

dengan 1 .Dapat dilihat pada Tabel 4.1 Kriteria Plafon Piutang. 

4) Membuat Matrik keputusan X dibuat dari tabel kecocokan sebagai 

berikut : 

X       =           

{
  
 

  
 
1 1 5 5 3
8 5 1 5 5
10 8 5 5 10
1 5 5 5 3
1 1 5 5 3
1 1 5 5 5
10 10 5 5 10}

  
 

  
 

 

5) Normalisasi matrik X untuk menghitung nilai masing – masing 

kriteria berdasarkan kriteria yang diasumsikan sebagai keriteria 

keuntungan atau biaya sebagai berikut :  

P1     r11  =     
1

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

1

10
     = 0,1 

         r12  =     
1

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
    =  

1

10
      = 0,1 

         r13  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
      =  

5

 5
       =  1 

         r14  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
       =  1 
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         r15  =     
3

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
    =  

3

10
     =  0.3 

 

P2     r21  =     
8

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

8

10
      = 0,8 

         r22  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
    =  

5

10
      = 0,5 

         r23  =     
1

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
      =  

1

 5
     = 0,2 

         r24  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
     =   

5

5
      = 1 

         r25  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
   =  

5

10
     = 0.5 

 

P3     r31  =     
10

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

10

10
      =  1 

         r32  =     
8

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
     =  

8

10
      =  0,8 

         r33  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
        =  1 

         r34  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
        =  1 

        r35  =     
10

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
    =  

10

10
      =   1 

 

P4  r41 =      
1

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

1

10
      =  0,1 

       r42  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
   =  

5

10
       =  0,5 

       r43  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
       =   1 

       r44  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
       =  1 

       r45  =     
3

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
   =  

3

10
     =  0,3 
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P5  r51 =      
1

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

1

10
      =  0,1 

       r52  =     
1

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
   =  

1

10
      =  0,1 

       r53  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
     =   

5

5
       =   1 

       r54  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
     =   

5

5
       =   1 

       r55  =     
3

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
    =  

3

10
    =  0,3 

 

P6  r61 =      
1

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

1

10
     =  0,1 

       r62  =     
1

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
   =  

1

10
     =  0,1 

       r63  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
    = 1 

       r64  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
      =  

5

5
    = 1 

       r65  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
   =  

5

10
    =  0,5 

 

P7  r71 =      
10

𝑀𝑎𝑥 (1,8,10,1,1,1,10)
   =  

10

10
      =  1 

       r72  =     
10

𝑀𝑎𝑥 (1,5,8,5,1,1,10)
   =  

10

10
      =  1 

       r73  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,1,5,5,5,5,5)
     =  

5

5
     = 1 

       r74  =     
5

𝑀𝑎𝑥 (5,5,5,5,5,5,5)
     =  

5

5
    = 1 

       r75  =     
10

𝑀𝑎𝑥 (3,5,10,3,3,5,10)
   =  

10

10
    =  1 
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6) Normalisasi matrik R yang diperoleh dari hasil normalisasi matriks 

X  sebagai berikut :  

 

R      =           

{
  
 

  
 
0,1 0,1 1 1 0,3
0,8 0,5 0.2 1 0,5
1 0,8 1 1 1
0,1 0,5 1 1 0,3
0,1 0,1 1 1 0,3
0,1 0,1 1 1 0,5
1 1 1 1 1 }

  
 

  
 

 

 

7) Membuat perkalian matriks W*R dan penjumlahan hasil perkalian 

untuk memperoleh nilai alternatif terbaik dengan melakukan 

perangkingan nilai terbesar sebagai berikut : 

V1 = (0,38)(0,1)+(0,29)(0,1)+(0,19)(1)+(0,10)(1)+(0.04)(0.3) 

     =  0,038 + 0,029 + 0,19 + 0,10 + 0,012 

     = 0,369 

V2 =  (0,38)(0,8) + (0,29)(0,5) +  (0,19)(0,2) + (0,10)(1) + (0,04)(0,5) 

    =  0.304 + 0.145  + 0,038  + 0,1 + 0,02 

      =  0,607 

V3 =  (0,38)(1) + (0,29)(0,8) + (0,19)(1) + (0,10)(1) + (0,04)(1) 

      =  0,38 + 0,232 + 0,19 + 0,10 + 0,04 

      =  0,942 

V4 =  (0,38)(0,1) + (0,29)(0,5) + (0,19)(1) + (0,10)(1) + (0,04)(0,5) 

      =  0,038 + 0,145 + 0,19 + 0,10 + 0,012 

      =  0,485 
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V5 =  (0,38)(0,1) + (0,29)(0,1) + (0,19)(1) + (0,10)(1) + (0,04)(0,3) 

      =  0,038 + 0,029 + 0,19 + 0,10 + 0,012 

      =  0,369 

V6 =  (0,38)(0,1) + (0,29)(0,1) + (0,19)(1) + (0,10)(1) + (0,04)(0,5) 

      =  0,038  +  0,029 + 0,19  +  0,1  +  0,02 

      =  0,377 

V7 =  (0,38)(1) + (0,29)(1) + (0,19)(1) + (0,10)(1) + (0,04)(1) 

      =  0,38 + 0,29 + 0,19 + 0,1 + 0,04 

      =  1 

 

Hasil perangkingan V1 = 0,369  ,  V2 = 0,607   V3 = 0,942   

V4= 0,485    V5 = 0,369     V6 = 0,377    V7 = 1  

Konversi data hasil perangkingan menjadi nominal plafon piutang  

sebagai berikut : 

V1 (Pelanggan A) = 0,369 plafon piutangnya maksimal 10.000.000 

V2 (Pelanggan B) = 0,607 plafon piutangnya maksimal 50.000.000 

V3 (Pelanggan C) = 0,942 plafon piutangnya maksimal 100.000.000 

V4 (Pelanggan D) = 0,485 plafon piutang maksimal 10.000.000 

V5 (Pelanggan D) = 0,369 plafon piutang maksimal 10.000.000 

V6 (Pelanggan D) = 0,377 plafon piutang maksimal 10.000.000  

V7 (Pelanggan D) = 1 plafon piutang maksimal 100.000.000 
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8) Tabel hasil proses perhitungan dengan Fuzzy MADM dan SAW 

Tabel 4.10 Hasil Proses Perhitungan dengan FMADM dan SAW 

Pelanggan 
Hasil Perhitungan 

FMADM dan SAW 
Plafon Maximal 

A 0,369 10.000.000 

B 0,607 50.000.000 

C 0,942 100.000.000 

D 0,485 50.000.000 

E 0,369 10.000.000 

F 0,377 10.000.000 

G 1 100.000.000 

 

Keterangan : Ketentuan plafon maximal piutang dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 Range Nilai Plafon Piutang.  


