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ABSTRAK 

 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem 

pendukung keputusan penentuan supplier peserta tender menggunakan metode 

Intuitionistic Fuzzy TOPSIS di PT PG Rajawali II Unit PG Sindanglaut Cirebon. Dengan 

sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengambil keputusan dalam penentuan lima 

supplier terbaik yang akan diundang pada tender berikutnya. 

Sistem pendukung keputusan penentuan supplier peserta tender dirancang dan 

dibangun melalui lima tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui studi 

literatur yang bersumber dari jurnal dan e-book, melakukan wawancara ke panelis dan 

bagian administrasi, memberikan kuisioner tingkat kepentingan pengambil keputusan, 

tingkat kepentingan kriteria, interval kriteria, dan pengumpulan dokumen yang digunakan 

dalam proses penentuan supplier peserta tender. Tahap kedua adalah analisa dan 

pengolahan data dengan menggunakan metode Intuitionistic Fuzzy TOPSIS. Tahap ketiga 

adalah perancangan sistem yang dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram 

(DFD) yang menghasilkan 3 entitas dan 18 data store, Conceptual Data Model (CDM), 

dan Physical Data Model (PDM) yang menghasilkan 18 entitas. Tahap keempat adalah 

implementasi sistem dengan berbasis desktop yang menghasilkan 19 tampilan halaman. 

Tahap kelima adalah melakukan evaluasi sistem dengan membandingkan hasil output 

sistem dengan data hasil lima supplier terbaik yang diundang menjadi peserta tender. 

Sistem ini dibangun untuk administrasi pengadaan, panelis, dan kepala bagian 

Tata Usaha Kantor (TUK). Administrasi pengadaan menggunakan sistem dalam proses 

input data master dan data transaksi tender. Panelis menggunakan sistem dalam proses 

penentuan lima supplier peserta tender. Sedangkan kepala bagian TUK menggunakan 

sistem untuk menentukan bobot panelis. Dari hasil evaluasi sistem yang dilakukan 

dengan membandingkan output sistem dengan data supplier peserta tender diperoleh 92% 

keputusan sama antara output sistem dengan data penentuan lima supplier terbaik. 
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