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ABSTRAK 
 

Pada metode Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution (TOPSIS) terdapat beberapa tipe Fuzzy Positive Ideal Solution (FPIS) 
dan Fuzzy Negative Ideal Solution (FNIS) yang digunakan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan FPIS dan FNIS terhadap 
urutan peringkat yang dihasilkan dalam metode fuzzy TOPSIS. Terdapat Empat 
tipe FPIS dan FNIS yang digunakan, tipe pertama dengan menggunakan 3 nilai 
terbesar sebagai FPIS dan 3 nilai terkecil sebagai FNIS dari tiap kriteria nilai 
matriks normalisasi fuzzy. Tipe kedua menggunakan nilai 0 sebagai FNIS dan 
nilai 1 sebagai FPIS. Tipe ketiga menggunakan nilai minimum sebagai FNIS dan 
maximum sebagai FPIS dari tiap kriteria nilai matriks normalisasi fuzzy, dan tipe 
keempat menggunakan nilai minimum sebagai FNIS dan maximum sebagai FPIS 
dari tiap kolom kriteria nilai matriks normalisasi fuzzy. Selain itu ada dua rumus 
jarak yang digunakan, yaitu jarak Generalized Left Right Fuzzy Numbers 
(GLRFN) dan jarak Euclid. Terdapat dua buah data yang digunakan, yaitu data 
pertama dengan 5 level variabel linguistik, 7 kriteria dan 10 alternatif, data kedua 
dengan 7 level variabel linguistik, 4 kriteria dan 10 alternatif. Hasil yang 
diperoleh adalah data dengan jarak GLRFN dan empat tipe FPIS dan FNIS 
menghasilkan 3 urutan peringkat yang sama dan 7 berbeda pada alternatif, 
sedangkan dengan jarak Euclid dan empat tipe FPIS dan FNIS menghasilkan 8 
urutan peringkat yang sama dan 2 berbeda pada alternatif. Dari penelitian yang 
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan FPIS dan FNIS serta rumus 
jarak yang berbeda menghasilkan urutan peringkat yang berbeda. 
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