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BAB II LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bank 

Menurut Kasmir (2008) tentang perbankan, bank merupakan perusahaan 

yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping 

menyediakan jasa-jasa keuangan, fungsi bank adalah sebagai perantara di antara 

masyarakat yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang memiliki dana. 

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan 

lembaga keuangan dengan usaha pokoknya adalah menghimpun dana, 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit, 

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta 

memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan 

pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, hanya menyalurkan 

dana tersebut, atau melakukan kedua kegiatan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu 

berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Dapat disimpulkan bahwa usaha 

perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu: 

a. Menghimpun dana 

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana 

(uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan dengan 

cara memasang berbagai strategi agar masyarkaat ingin menanamkan dananya. 

Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah funding. 

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan 

rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan, seperti berupa 

bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah. Hal lainnya yang 

dilakukan pihak bank untuk merangsang masyarakat dapat berupa cinderamata, 

hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan 

balasa jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan 

uangnya.  
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b. Menyalurkan dana 

Merupakan kegiatan melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat 

simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman 

(kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi 

bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal 

dalam perbankan dengan istilah lending.  

c. Memberikan jasa bank lainnya 

Kegiatan ini merupakan pendukung atau pelengkap dari kegiatan utama 

perbankan Jasa-jasa pendukung ini diberikan untuk mendukung kelancaran 

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa-jasa 

pendukung perbankan tersebut di antaranya sebagai berikut: 

1. Jasa setoran, seperti setoran listrik, telepon, air, atau uang kuliah. 

2. Jasa pembayaran, seperti pembayaran gaji, pension atau hadiah. 

3. Jasa pengiriman uang (Transfer). 

4. Jasa penagihan (Inkaso). 

5. Jasa kliring (Clearing). 

6. Jasa penjualan mata uang asing (Valas). 

7. Jasa penyimpanan dokumen (Safe Deposit Box). 

8. Jasa cek wisata (Travellers Cheque). 

9. Jasa kartu kredit (Bank Card). 

10. Jasa-jasa yang ada di pasar modal. 

11. Jasa Letter of Credit. 

12. Jasa bank garansi dan referensi bank 

 

2.1.1 Jenis-Jenis Bank 

Setiap kegiatan perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-

Undang Perbankan, termasuk untuk jenis-jenis bank yang beroperasi. Di dalam 

UU No. 10 Tahun 1998, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Perbedaan 

jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status dan dari segi 

menentukan harga. Berdasarkan segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya 

kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan, maupun jangkauan wilayah 
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operasinya. Berdasarkan kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi 

kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Berdasarkan status dapat 

dilihat dari segi kedudukan atau status bank tersebut. Berdasarkan penentuan 

harga, dapat dilihat dari perbedaan mendasar antara produk yang diberikan antara 

bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional berdasarkan bunga dan 

bank syariah berdasarkan bagi hasil. Adapun penjelasan mengenai jenis 

perbankan sebagai berikut: 

a. Dilihat dari segi fungsi 

Berdasarkan UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan ditegaskan lagi 

dengan UU No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, 

yaitu: 

1. Bank Umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 

Bank umum dan BPR memiliki beberapa perbedaan mendasar, di 

antaranya sebagai berikut: 

1. Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya 

meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bahkan dalam 

menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro, 

sedangkan bank umum memiliki kegiatan pendukung selain kedua 

kegiatan utama perbankan. 

2. Jangkauan wilayah operasi bank umum lebih luas dibandingkan BPR, 

karena wilayah operasi BPR dibatasi pada wilayah-wilayah tertentu saja.  

3. Modal awal pendirian BPR, relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank 

umum. 

4. BPR tidak dapat melakukan kegiatan kliring serta transaksi valuta asing. 

b. Dilihat dari segi kepemilikan 

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat berdasarkan segi kepemilikannya. 

Kepemilikan dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasa saham yang dimiliki 

pada bank tersebut. Bank dilihat berdasarkan segi kepemilikan dapat dibagi 

menjadi beberapa jenis, seperti: 
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1. Bank milik pemerintah 

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. 

Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia 

(BRI). 

2. Bank milik swasta nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh 

pihak swasta nasional, serta akta pendiriannya didirikan oleh 

swasta. Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Central 

Asia (BCA). 

3. Bank milik asing 

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar 

negeri, baik berupa bank swasta asing maupun bank milik 

pemerintah asing. Contoh bank asing adalah Standard Chartered 

Bank. 

4. Bank milik campuran 

 Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya 

secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh 

bank campuran adalah Inter Pacific Bank. 

c. Dilihat dari segi status 

Pembagian jenis bank dilihat dari segi status merupakan pembagian 

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status 

menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, modal 

maupun kualitas pelayannya. Bank dilihat dari segi status dapat dibagi ke dalam 

dua macam, yaitu: 

1. Bank Devisa 

Bank yang berstatus devisa adalah bank yang dapat melaksanakan 

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhan. 
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2. Bank non Devisa 

 Bank yang berstatus non devisa adalah bank belum mendapatkan 

izin untuk melakukan kegiatan transaksi sebagai bank devisa. 

d. Dilihat dari segi cara penentuan harga 

Ditinjau dari segi penentuan harga, dapat diartikan sebagai cara 

menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi cara 

dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu: 

1. Bank Konvensional 

Keuntungan utama yang diperoleh bagi bank dengan menggunakan 

prinsip konvensional, yaitu dari selisih bunga simpanan yang 

diberikan kepada nasabah dengan bunga pinjaman atau kredit yang 

disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini dikenal dengan 

istilah spread based, sedangkan apabila pihak bank mengalami 

kerugian dari selisih bunga tersebut, dikenal dengan istilah 

negative spread. 

2. Bank Syariah 

Menurut Antonio (2011) pada awalnya, pendirian bank syariah ini 

didasari oleh tidak terpenuhinya kebutuhan umat muslim akan 

perbankan yang bebas dari bunga, karena dalam Islam bunga 

adalah riba yang dilarang oleh syariat. Keuntungan utama yang 

diperoleh bagi bank syariah yaitu dari bagi hasil. Jasa bank yang 

diberikan terhadap nasabah, berdasarkan dengan prinsip syariah 

dengan memperhatikan hukum Islam. Prinsip syariah yang 

diterapkan oleh bank syariah adalah: 

� Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) 

� Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(Musharakah) 

� Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(Murabahah) 

� Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah) 
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� Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa iqtina)  

 

Dapat disimpulkan bank konvensional mendapatkan keuntungan dari hasil 

bunga nasabah, sedangkan bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil. 

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai perbedaan bunga dan bagi hasil, 

dapat terlihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Penjelasan bunga dan bagi hasil 
No Bunga Bagi Hasil 

1 
Penentuan bunga dibuat sewaktu 
perjanjian tanpa berdasarkan kepada 
untung/rugi. 

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu 
perjanjian dengan berdasarkan 
kepada untung/rugi. 

2 
Jumlah persen bunga berdasarkan 
jumlah uang (modal) yang ada. 

Jumlah nisbah bagi hasil 
berdasarkan jumlah keuntungan 
yang telah dicapai. 

3 

Pembayaran bunga tetap seperti 
perjanjian tanpa diambil 
pertimbangan apakah proyek yang 
dilaksanakan pihak kedua untung 
atau rugi. 

Bagi hasil tergantung pada hasil 
proyek. Jika proyek tidak mendapat 
keuntungan atau mengalami 
kerugian, maka resikonya 
ditanggung kedua belah pihak. 

4 
Jumlah pembayaran bunga tidak 
meningkat walaupun jumlah 
keuntungan berlipat ganda. 

Jumlah pemberian hasil keuntungan 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan keuntungan yang 
didapat. 

5 
Pengambilan/pembayaran bunga 
adalah haram. 

Penerimaan/pembagian keuntungan 
adalah halal 

Sumber : Kasmir (2008) 

 

2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut Arif (2008) pengelolaan SDM merupakan salah satu hal penting 

yang perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan. Hal ini disebabkan karena sumber 

daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan 

operasional suatu perusahaan. Untuk itu, penyediaan sumber daya manusia 

sebagai motor penggerak operasional perusahaan perlu diperhatikan. 

Menurut Hariandja (2007) SDM adalah rancangan sistem-sistem formal 

dalam sebuah perusahaan untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara 

efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, sumber 

daya manusia yang dimiliki perlu dikelola dengan baik oleh pihak perusahaan. 
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Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, dikenal dengan manajemen sumber 

daya manusia. Menurut Kasmir (2008) Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) adalah kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di 

perusahaan melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan tenaga 

kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karier, 

penilaiaan prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan kegiataan pengelolaan 

sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi 

karyawan, sehingga dapat mendukung tujuan perusahaan. 

  

2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan suatu 

landasan manajerial dan landasan operasional bagi perusahaan dalam melakukan 

pengelolaan sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan. Menurut 

Hasibuan (2013), fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi: 

a. Perencanaan (human resource planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengelola semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). 

c. Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar dapat bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

d. Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. 

e. Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 
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f. Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

g. Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. 

h. Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjsama 

yang serasi dan saling menguntungkan. 

i. Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan. 

j. Kedisiplinan (discipline) merupakan fungsi manajemen sumber daya 

manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan secara maksimal. 

k. Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari sebuah perusahaan. 

 

2.2.2 Sasaran Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Umar (2005) pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya 

manusia bagi perusahaan bertujuan agar seluruh sumber daya manusia yang 

dimiliki dapat mendukung visi dan misi perusahaan tercapai. Seluruh kegiatan 

yang dilakukan harus mengacu pada empat sasaran atau dimensi, yaitu: 

1. Societal objective 

Kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan keuntungan bagi 

masyarakat. Hal tersebut harus diperhatikan karena perusahaan berdiri di 

dalam lingkungan masyarakat, sehingga perusahaan perlu memperhatikan 

hubungan timbal balik (feedback) untuk masyarkat. Maksud dari hal 

tersebut adalah memberikan nilai bagi masyarakat, atau membantu 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 

2. Organizational objective 

Kegiatan yang dilakukan harus dapat memberikan bantuan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, program-program 
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kepegawaian harus ditujukan untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

3. Functional objective 

Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyesuaikan antara kegiatan, 

kemampuan departemen sumber daya manusia, dengan kegiatan bisnis dan 

perubahan-perubahannya. 

4. Personal objective 

Kegiatan yang dilakukan dapat memikirkan kepentingan-kepentingan 

pribadi dari setiap karyawan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk 

memberikan motivasi terhadap karyawan, sehingga setiap karyawan dapat 

memberikan potensi terbaiknya untuk perusahaan. 

 

2.2.3 Analisis Jabatan 

Menurut Ivancevich dkk (2007) salah satu dasar berdiri dan 

berkembangnya perusahaan adalah untuk mencapai tujuan yang telah dirancang di 

dalam visi misi perusahaan. Untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas untuk 

mengisi setiap posisi jabatan. Adapun pengertian jabatan adalah sekumpulan 

pekerjaan yang berisi tugas-tugas, dengan pelaksanaannya membutuhkan 

kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan. Hal-hal yang dibutuhkan 

secara lebih spesifik meliputi tugas-tugas (duties), tanggung jawab 

(responsibility), kemampuan manusia (human ability), dan standar unjuk kerja 

(performance standard). 

Menurut Sirait (2008) setiap posisi jabatan yang ada di dalam perusahaan, 

membutuhkan individu-individu dengan kompetensi yang berbeda. Semakin 

tinggi tingkat jabatan dalam perusahaan, tentunya membutuhkan individu denga 

kompetensi yang lebih dibandingkan posisi jabatan di bawahnya. Menurut 

Hariandja (2007) analisis jabatan merupakan kegiatan mengumpulkan, menilai, 

dan menyusun informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam 

perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi tugas (duties), tanggung jawab 

(responsibility), kemampuan manusia (human ability) dan standar untuk kerja 

(performance standard). Analisis jabatan mencakup dua elemen, yaitu : 
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1 Uraian Jabatan (Job Description) 

Menurut Ruky (2006) uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis 

tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan 

fakta-fakta yang ada. Penyusunan uraian jabatan ini sangat penting dilakukan, 

terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian, terjadinya pekerjaan 

rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang 

masing-masing jabatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uraian jabatan 

pada umumnya meliputi :  

a. Identifikasi jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan, bagian 

dan nomor kode jabatan dalam suatu perusahaan. 

b. lkhtisar Jabatan, yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan 

tersebut yang juga memberikan suatu definisi singkat yang berguna 

sebagai tambahan atas informasi pada identifikasi jabatan, apabila nama 

jabatan tidak cukup jelas. 

c. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Bagian ini adalah merupakan inti 

dari Uraian Jahatan dan merupakan bagian yang paling sulit untuk 

dituliskan secara tepat. Untuk itu, bisa dimulai menyusunnya dengan 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa dan mengapa suatu 

pekerjaan dilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. 

d. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. Bagian ini 

menjelaskan nama-nama jabatan yang ada di atas dan di bawah jabatan ini, 

dan tingkat pengawasan yang terlibat.  

e. Hubungan dengan jabatan lain. Bagian ini menjelaskan hubungan vertikal 

dan horizontal jabatan ini dengan jabatan-jabatan lainnya dalam 

hubungannya dengan jalur promosi, aliran serta prosedur kerja.  

f. Mesin, peralatan dan bahan-bahan yang digunakan.  

g. Kondisi kerja, yang menjelaskan tentang kondisi fisik lingkungan kerja 

dari suatu jabatan. Misalnya panas, dingin, berdebu, bising dan lain-

lain terutama kondisi kerja yang berbahaya. 
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2 Spesifikasi Jabatan (Job Spesification)  

Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi 

oleh orang yang menduduki suatu jabatan, agar individu tersebut dapat 

melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat 

disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan, tetapi dapat juga disusun 

secara terpisah. Beberapa hal yang pada umumnya dimasukkan dalam Spesifikasi 

Jabatan adalah:  

a. Persyaratan pendidikan, latihan dan pengalaman kerja  

b. Persyaratan pengetahuan dan keterampilan  

c. Persyaratan fisik dan mental  

d. Persyaratan umur dan jenis kelamin 

 

Kegiatan analisis jabatan dilakukan karena informasi yang didapatkan, 

akan menjadi landasan (platform) untuk mencocokkan pekerjaan dengan 

karyawan yang ideal mengisi jabatan tersebut, mengetahui kemungkinan berbagai 

hambatan, dan menjadi landasan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan 

manajamen sumber daya manusia (MSDM). Beberapa hal yang menjadi landasan 

kegiatan MSDM adalah: 

a. Mengevaluasi bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi pekerjaan 

seseorang. 

b. Menghindari persyaratan kerja yang tidak dibutuhkan. 

c. Mengetahui elemen-elemen kerja yang dapat membantu atau mengabaikan 

kualitas kehidupan kerja. 

d. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan 

datang. 

e. Menyesuaikan pelamar kerja terpilih dengan posisi jabatan yang kosong. 

f. Menentukan program pelatihan bagi karyawan baru dan karyawan yang 

sudah berpengalaman. 

g. Menentukan rencana-rencana pengembangan bagi karyawan yang 

memiliki potensi. 

h. Menentukan standar kerja yang realistis. 
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i. Menempatkan pegawai dalam jabatan berdasarkan kompetensi yang 

dibutuhkan. 

j. Memberikan kompensasi secara adil. 

 

2.3 Penilaian Karyawan 

Menurut Budihardjo (2015) penilaian karyawan (Performance 

Assessment) merupakan aktivitas atau kegiatan pengukuran terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dikaitkan dengan tingkat produktivitas dan efektivitas kerja dari 

karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan perusahaan. Hasil dari 

pengukuran kinerja karyawan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas perusahaan, yang dilakukan 

secara terus-menerus (continue). Penilaian terhadap karyawan dalam suatu 

organisasi memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan maupun karyawan. 

Manfaat bagi karyawan seperti akan menyebabkan terpicunya semangat 

berkompetisi untuk menjadi lebih baik, sementara bagi perusahaan akan 

berdampak pada peningkatan produktivitas perusahaan.  

 

2.4 Keputusan 

Menurut Ruky (2006) teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia 

memilih pilihan di antara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak sehingga 

mencapai tujuan Menurut Triono (2012) keputusan merupakan hasil pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan tegas dan merupakan jawaban dari suatu 

pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang 

dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat berupa 

tindakan terhadap pelaksanaan yang menyimpang dari rencana semula. 

Menurut Hansson (2005) kegiatan pengambilan keputusan membutuhkan 

beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Condorcet membagi proses pembuatan 

keputusan menjadi tiga tahap, yaitu: proses mengusulkan prinsip dasar bagi 

pengambilan keputusan, proses mengeleminasi pilihan-pilihan yang tersedia 

menjadi pilihan yang paling memungkinkan, serta proses pemilihan dan 

penerapan pilihan. 
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2.4.1 Pengambilan Keputusan 

Menurut Salusu (2015) pengambilan keputusan adalah aktivitas atau 

tindakan memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang tepat sesuai 

situasi. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap 

permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah 

dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

Pengambilan keputusan sebagai bagian kunci kegiatan para pengambil keputusan 

merupakan proses melalui serangkaian kegiatan yang dipilih, di mana kegiatan 

tersebut mencerminkan alternatif tindakan terbaik bagi penyelesaian suatu 

masalah. 

Dalam manajemen, pengambilan keputusan (decision making) memegang 

peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan hasil 

pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang 

yang ia pimpin. Keputusan manajer sangat penting karena menyagkut semua 

aspek . Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai 

dari kerugian citra sampai pada kerugian uang. 

 

2.4.2 Tahap-tahap Pengambilan Keputusan 

Menurut Herbert A. Simon (2013), tahap-tahap yang dilalui dalam proses 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

1. Tahap Pemahaman (Inteligence Activity) 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian masalah yang 

dihadapi. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka 

mengidentifikasi masalah. 

2. Tahap Perancangan (Design Activity) 

Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif 

tindakan atau solusi yang dapat diambil. Hal tersebut merupakan 

representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan 

proses validasi dan vertifikasi untuk mengetahui keakuratan model dalam 

meneliti masalah yang ada. 
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3. Tahap Pemilihan (Choice Activity) 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan pemilihan di antara berbagai 

alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan. Ditentukan 

dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan 

dicapai. 

4. Tahap Implementasi dan evaluasi (Implementation and Evaluating 

Activity) 

Tahap ini dilakukan dengan melakukan penerapan rancangan sistem yang 

telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksanaan alternatif tindakan 

yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Setelah dilakukan tahap tersebut, 

maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil dari 

penerapan rancangan sistem. Hal tersebut penting dilakukan untuk 

mendapatkan rancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

di mana kondisi perusahaan selalu berubah dan berkembang. 

 

2.5 Macam-macam Metode Pengambilan Keputusan 

Menurut Kusumadewi (2007) pada dasarnya ada 3 (tiga) pendekatan untuk 

mencari nilai bobot atribut, yaitu: pendekatan subjektif, pendekatan objektif dan 

pendekatan integrasi antara pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Pada 

pendekatan subjektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan subjektifitas dari para 

pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan 

alternatif bisa ditentukan secara bebas. Pada pendekatan objektif, nilai bobot 

dihitung secara matematis sehingga mengabaikan subjektifitas dari pengambil 

keputusan. Pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan 

dengan beberapa pendekatan metode sistem penunjang keputusan. Pada setiap 

metode sistem penunjang keputusan memiliki kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki, sehingga pemakasi (user) dapat menentukan metode yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang dialami. Menurut Kusumadewi (2007) terdapat 

beberapa pendekatan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah 

pengambilan keputusan. 
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2.5.1 Metode AHP 

Metode AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah dalam perencanaan, penentuan alternatif, 

penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan 

kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran 

performansi, optimasi dan pemecahan masalah. Beberapa keuntungan yang 

diperoleh bila memecahkan persoalan dan mengambil keputusan dengan 

menggunakan AHP, seperti : 

1. Dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks, walaupun dengan 

struktur tidak beraturan. 

2. Kelengkapan data atau data kuantitatif mengenai permasalahan tidak 

mempengaruhi kelancaran proses pengambilan keputusan, karena 

penilaian merupakan sintesis pemikiran berbagai sudut pandang responden 

(pakar). 

3. Sesuai dengan kemampuan dasar manusia dalam menilai suatu hal 

sehingga memudahkan penilaian dan pengukuran elemen. 

4. Metode AHP dilengkapi dengan pengujian konsistensi, sehingga dapat 

memberikan jaminan keputusan yang diambil. 

5. Metode AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes 

untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur. 

6. Metode AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen 

dalam suatu sistem dan tak memaksakan pemikiran linier. 

7. Metode AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-

milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan 

mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat. 

8. Metode AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan 

yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas. 

9. Metode AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai 

faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik 

berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 
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Di samping memiliki kelebihan-kelebihan seperti di atas, terdapat juga 

beberapa kesulitan dalam menerapkan metode AHP ini. Apabila kesulitan-

kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi kelemahan dari metode 

AHP dalam mengambil keputusan. Beberapa kesulitan dalam menerapkan metode 

AHP, seperti : 

1. Responden (Pakar) yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang cukup tentang permasalahan. 

2. Untuk melakukan perbaikan keputusan, harus dimulai lagi dari tahap awal. 

3. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa 

sudut pandang para responden (pakar), sehingga memberikan peluang 

dalam penilaian yang bersifat subjektif. 

 

2.5.2 Metode SAW (Simple Additive Weighting) 

Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW ini mempunyai beberapa 

kelebihan, seperti: 

1. Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan 

proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah 

alternatif. 

2. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot 

preferensi yang sudah ditentukan. 

 

Di samping memiliki kelebihan-kelebihan seperti di atas, terdapat juga 

beberapa kelemahan dalam menerapkan metode SAW ini. Beberapa kelemahan 

dalam menerapkan metode SAW, seperti : 

1. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan crisp. 

2. Adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai 

atribut (antara nilai benefit dan cost). 
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2.5.3 Metode Analytic Network Process (ANP) 

Metode Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ANP mampu memperbaiki 

kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria 

atau alternatif. Keterkaitan pada metode ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan dalam 

satu set elemen (inner dependence) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda 

(outer dependence). Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan metode ANP lebih 

kompleks dibanding metode AHP (Saaty, 2012).  

Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang merepresentasikan 

saling keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang dimilikinya. Ada 2 kontrol 

yang perlu diperhatikan di dalam memodelkan sistem yang hendak diketahui 

bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki yang menunjukkan keterkaitan 

kriteria dan subkriterianya. Pada kontrol ini tidak membutuhkan struktur hierarki 

seperti pada metode AHP. Kontrol lainnya adalah kontrol keterkaitan yang 

menunjukkan adanya saling keterkaitan antar kriteria atau cluster (Saaty, 2012). 

Metode ANP memiliki beberapa kelebihan, seperti: 

a. ANP merupakan teknik komprehensif yang memungkinkan memasukkan 

semua kriteria yang relevan, baik tangible maupun intagible, yang sering 

terdapat dalam proses pengambilan keputusan.  

b. Model AHP merupakan suatu kerangka kerja pengambilan keputusan 

yang mengasumsikan hubungan hirarki banyak arah (uni-directional 

hierarchical relationship) antar level-level keputusan, sedangkan ANP 

memungkinkan adanya hubungan yang lebih kompleks antar level dan 

atribut keputusan, tanpa membutuhkan struktur hierarki yang kaku.  

c. Dalam masalah-masalah pangambilan keputusan sangat penting untuk 

mempertimbangkan hubungan ketergantungan antar kriteria karena 

adanya karakteristik ketergantungan dalam masalah kehidupan nyata. 

Metodologi ANP memasukkan pertimbangan ketergantungan antara dan 

antar level dari kriteria dan dengan demikian merupakan alat 

pengambilan keputusan multikriteria yang aktraktif. Hal ini membuat 

ANP lebih baik dari AHP yang gagal untuk memasukkan ketergantungan 

antar kriteria dan subkriteria.  
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d. Metodologi ANP bermanfaat dalam mempertimbangkan karakteristik 

kualitatif maupun kuantitatif yang memang seharusnya dipertimbangkan, 

dengan juga mempertimbangkan hubungan ketergantungan non linear 

antar attribut. 

e. ANP secara unik menyediakan skor sintesis, yang menjadi indikator 

rangking relatif dari alternatif-alternatif yang tersedia bagi pengambil 

keputusan.  

 

Di samping memiliki kelebihan-kelebihan seperti di atas, terdapat juga 

beberapa kelemahan dalam menerapkan metode SAW ini. Beberapa kelemahan 

dalam menerapkan metode SAW, seperti : 

a. Identifikasi atribut-atribut yang relevan dari masalah dan menentukan 

kepentingan relatifnya dalam proses pengambilan keputusan 

membutuhkan diskusi dan brainstorming yang dalam. Di samping itu, 

pencarian data untuk metodologi ANP merupakan proses intensif yang 

membutuhkan waktu lama. 

b. ANP membutuhkan perhitungan dan matrik-matrik perbandingan 

berpasangan tambahan yang lebih banyak di samping proses AHP. 

Dengan demikian diperlukan alur yang teliti dari matrik dan 

perbandingan berpasangan atribut. 

c. Perbandingan berpasangan atribut bersifat subjektif sehingga akurasi 

hasil tergantung pada pengetahuan keahlian pemakai dalam bidangnya 

 

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2.6.1 Pengertian Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode AHP mulai dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika yang bekerja pada University of Pittsburgh di Amerika Serikat, pada 

awal tahun 1970-an. Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metoda 

yang sederhana dan fleksibel. Metoda ini menstruktur masalah dalam bentuk 

hierarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala 

prioritas relatif. AHP bahkan dapat berfungsi tanpa data keras, selama pemakai 

memiliki pemahaman yang baik mengenai masalah tersebut. Kekuatan AHP 
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terletak pada struktur hierarkinya sendiri yang memungkinkan seseorang 

memasukan semua faktor penting, dan mengaturnya dari atas ke bawah mulai dari 

yang paling penting ke tingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang 

terbaik.  

Metode AHP dapat memecahkan masalah yang rumit dengan aspek atau 

kriteria yang cukup banyak. Kerumitan ini disebabkan oleh struktur masalah yang 

belum jelas, ketidakpastian pandangan dalam pengambilan keputusan, serta 

ketidakpastian tersedianya atau bahkan tidak ada sama sekali data statistik yang 

akurat. AHP dapat diterapkan pada aneka ragam situasi dan masalah pengambilan 

keputusan. AHP ini memungkinkan kita untuk menstruktur suatu sistem serta 

lingkungannya dalam bagian-bagian yang saling berinteraksi, lalu mensintesis 

bagian-bagian ini dengan mengukur dan membuat peringkat pengaruh bagian-

bagian ini terhadap keseluruhan sistem.  

 

2.6.2 Prinsip AHP 

Terdapat tiga prinsip dalam menyelesaikan persoalan dengan analisis logis 

eksplisit, yaitu penyusunan hierarki, penetapan prioritas, dan konsistensi logis. 

2.6.2.1 Penyusunan Hierarki 

Dalam menyusun hierarki bergantung pada jenis keputusan yang perlu 

diambil. Jika persoalannya adalah memilih alternatif, kita dapat mulai dari tingkat 

dasar dengan mengurutkan semua alternatif itu. Jika alternatif yang meragukan 

tadi masih secara signifikan (berarti) di atas yang lainnya dalam hal prioritas 

menyeluruh, maka dia adalah pilihan yang tepat bagi kita. Suatu tingkatan 

subkriteria perlu disisipkan di antara kriteria di mana mereka tergolong, dan tidak 

terhadap kriteria lainnya. Jumlah tingkat dalam suatu hierarki tidak ada batasnya. 

Keterincian bergantung pada seberapa banyak pengetahuan kita tentang persoalan 

itu dan seberapa banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan pengetahuan itu 

tanpa melelahkan pikiran secara tidak perlu. Pada dasarnya hirarki dapat dibagi ke 

dalam dua jenis, yaitu:  

 

 

 

repository.unisba.ac.id



25 

a. Hierarki Struktural  

Hierarki ini menyusun sistem kompleks ke dalam elemen-elemen 

berdasarkan sifat-sifat elemen tersebut. Misalnya dimensi, berat, warna 

atau usia.  

b. Hierarki Fungsional  

Hierarki ini menyusun sistem kompleks ke dalam elemen-elemennya 

berdasarkan fungsi elemen tersebut. Contohnya, organisasi suatu 

perusahaan dapat dibagi ke dalam fungsi desain, perencanaan, produksi, 

pemasaran, dan sebagainya.  

 
Dalam penerapan AHP seringkali digunakan jenis hierarki fungsional, 

karena dengan hierarki ini suatu sistem dapat disusun berdasarkan tujuan dari 

permasalahan. Pada tingkat paling atas dari hierarki dinyatakan tujuan/sasaran 

dari sistem yang akan dicari solusi masalahnya. Tingkat berikutnya merupakan 

penjabaran dari tujuan tersebut. Hierarki seperti itu dapat diilustrasikan pada 

Gambar 2.1.  

 

 
Gambar 2.1 Struktur Hierarki AHP 

 

• Lengkap, kriteria harus dapat mencakup seluruh aspek penting dalam 

persoalan.  

• Operasional, harus dapat dianalisis baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif dan dapat dikomunikasikan.  

• Independen, setiap kriteria tidak saling tumpang-tindih dengan lainnya dan 

harus dihindarkan pengulangan kriteria untuk suatu maksud yang sama.  
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• Minimum, Jumlah kriteria diusahakan optimal untuk mempermudah 

analisis dan interpretasi.  

 

Dalam menyusun suatu hierarki tidak terdapat suatu pedoman tertentu yang 

harus diikuti, semuanya tergantung kepada kemampuan dari penyusun dalam 

memahami masalah. Tetapi ada beberapa patokan yang dapat dijadikan pegangan 

dalam menyusun hierarki, yaitu:  

1. Walaupun suatu hierarki tidak dibatasi dalam jumlah tingkat (level) tetapi 

sebaiknya dalam setiap subsistem hierarki tidak terdapat terlalu banyak 

elemen, sekitar lima sampai sembilan elemen, 

2. Karena setiap elemen akan dibandingkan dengan elemen lain dalam suatu 

subsistem hierarki yang sama, maka elemen-elemen tersebut haruslah 

setara dengan kualitas. Sebagai contoh, dalam suatu struktur hierarki untuk 

sistem pemilihan sekolah, elemen/kriteria sosial tidak dapat dibandingkan 

setara dalam satu subsistem dengan kriteria kualitas pengajar. Kriteria 

kualitas pengajar harus ditempatkan pada tingkat yang lebih rendah, dan 

menjadi subkriteria dari elemen kualitas edukasi.  

 

2.6.2.2 Penilaian Setiap Tingkat Hierarki 

Penilaian setiap tingkat hierarki dinilai melalui perbandingan berpasangan. 

Menurut Saaty (1993) untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala 

terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Skala 1 – 9 ditetapkan sbeagai 

pertimbangan dalam membandingkan pasangan elemen di setiap tingkat hierarki 

terhadap suatu elemen yang berada di tingkat atasnya. Skala dengan sembilan 

satuan dapat menggambarkan derajat sampai mana kita mampu membedakan 

intensitas tata huungan antar elemen. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari 

skala perbandingan saat dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
  

repository.unisba.ac.id



27 

Tabel 2.2 Nilai dari skala perbandingan Saaty 
TINGKAT 

KEPENTINGAN 
DEFINISI KETERANGAN 

1 SAMA 
PENTINGNYA 

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama 

3 
SEDIKIT 
LEBIH 
PENTING 

Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu 
elemen dibandingkan dengan pasangannya 

5 
LEBIH 
PENTING 

Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu 
elemen dibandingkan dengan pasangannya 

7 
SANGAT 
PENTING 

Satu elemen sangat disukai dan secara praktis 
dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan 
pasangannya pada tingkat keyakinan tertinggi 

9 
MUTLAK 
LEBIH 
PENTING 

Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai 
dibandingkan dengan pasangannya pada tingkat 
keyakinan tertinggi 

2,4,6,8 
NILAI 
TENGAH 

Diberikan bila terdapat keragaman penilaian antar 
dua penilaian yang berbeda 

1/(2-9) aij = 1/αij Kebalikan dari keterangan nilai 2 – 9 
 

 

Perbandingan berpasangan ini dilakukan dalam sebuah matriks. Matriks 

merupakan tabel untuk membandingkan elemen satu dengan elemen lain terhadap 

suatu kriteria yang ditentukan. Matriks member kerangka untuk menguji 

konsistensi, membuat segala pembandingan yang mungkin dan menganalisis 

kepekaan prioritas menyeluruh terhadap perubahan dalam pertimbangan. Matriks 

secara unik menggambarkan prioritas mendominasi dan didominasi antara satu 

elemen dengan elemen lainnya. 

 

2.6.2.3 Penetapan Prioritas 

Untuk setiap tingkat hierarki, perlu dilakukan perbandingan berpasangan 

(pairwise comparison). Untuk menentukan prioritas sepasang elemen 

dibandingkan berdasarkan kriteria tertentu dan menimbang intensitas preferensi 

antar elemen. Hubungan antar elemen dari setiap tingkatan hierarki ditetapkan 

dengan membandingkan elemen itu dalam pasangan. Hubungan menggambarkan 

relatif elemen pada tingkat hierarki pada setiap elemen pada tingkat yang lebih 

tinggi. Dalam konteks ini, elemen pada tingkat yang tinggi tersebut berfungsi 

pada suatu kriteria dan disebut sifat (property). Hasil dari proses pembedaan ini 

adalah suatu vektor prioritas, atau relatif pentingnya elemen terhadap setiap sifat. 

Perbandingan berpasangan diulangi lagi untuk semua elemen dalam setiap tingkat. 
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Langkah terakhir adalah dengan memberi bobot setiap vektor dengan prioritas 

sifatnya. Proses perbandingan berpasangan dimulai pada puncak hierarki (goal) 

yang akan digunakan untuk melakukan pembandingan yang pertama. Lalu dari 

tingkat tepat di bawahnya (kriteria), ambil elemen-elemen yang akan 

dibandingkan (misalnya ada tiga kriteria : k1, k2, k3). Susun elemen-elemen ini 

pada sebuah matriks seperti pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Matriks Perbandingan Kriteria 

Goal K1 K2 K3 

K1       

K2       

K3       
 

Dalam matriks ini, bandingkan elemen K1 dalam kolom vertikal dengan 

elemen K1, K2, K3 dan seterusnya yang terdapat di baris horizontal yang 

dihubungkan dengan tingkat tepat di atasnya (goal). Lalu ulangi dengan elemen 

kolom A2 dan seterusnya. Dalam membandingkan antar elemen, tanyakanlah 

seberapa kuat suatu elemen mempengaruhi goal dibandingkan dengan elemen lain 

yang sedang dibandingkan. Susunan pertanyaan ini harus mencerminkan tata 

hubungan yang tepat antara elemen-elemen di suatu tingkat dengan sebuah 

elemen yang ada di tingkat di atasnya.  

Bila membandingkan suatu elemen dalam matriks dengan elemen itu 

sendiri, misalnya K1 dengan K1, perbandingan tersebut bernilai 1, maka istilah 

diagonal matriks tersebut dengan bilangan 1. Selalu bandingkan elemen pertama 

dari suatu pasangan dengan elemen yang kedua dan taksir bilangan numeriknya 

dari skala. Nilai kebalikannya lalu digunakan untuk perbandingan elemen kedua 

dengan elemen pertamanya tadi. Misalnya, jika kedua elemen itu adalah batu dan 

batu yang pertama beratnya lima kali berat batu yang kedua, batu yang kedua 

beratnya seperlima kali batu yang pertama. 

Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan 

peringkat relatif dari seluruh alternatif. Setiap tingkat hierarki baik kuantitatif dan 

kualitatif dapat dibandingkan dengan judgement yang telah ditentukan untuk 

menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan 

manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. 
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2.6.2.4 Konsistensi Logis 

Semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingatkan secara 

konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Penilaian yang mempunyai 

konsistensi tinggi sangat diperlukan dalam persoalan pengambilan keputusan, agar 

hasil keputusannya akurat. Namun, dalam kehidupan nyata, konsistensi sempurna 

sukar dicapai. Jika buah apel lebih disukai daripada jeruk dan jeruk lebih disukai 

daripada pisang, dalam hubungan yang konsisten sempurna, apel seharusnya lebih 

disukai daripada pisang. Tapi, orang yang sama, dapat kadangkala lebih menyukai 

pisang daripada apel, tergantung waktu dan kondisi tertentu. 

Konsistensi sampai batas tertentu dalam menetapkan prioritas adalah perlu 

untuk memperoleh hasil-hasil yang sahih dalam dunia nyata. AHP mengukur 

konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui suatu rasio 

konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10% atau kurang. Jika lebih dari 10%, 

penilaiannya masih acak dan perlu diperbaiki. 

 

2.6.3 Landasan Aksiomatik dan Metode Dasar AHP 

Analytical Hierarchy Process (AHP) memiliki landasan aksiomatik yang 

terdiri dari: 

1. Reciprocal Comparison 

Matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk, harus bersifat 

berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting daripada B, 

maka B adalah 1/k kali lebih penting dari A. 

2. Homogenity 

Kesamaan dalam melakukan perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan 

membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan lebih relevan 

jika membandingkan dalam hal berat. 

3. Dependence 

Setiap jenjang (level) mempunyai kaitan (complete hierarchy) walaupun 

mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (incomplete 

hierarchy). 
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4. Expectation 

Menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi (harapan) dan persepsi 

(pandangan) dari pengambilan keputusan. Jadi yang diutamakan bukanlah 

rasionalitas, tetapi dapat juga yang bersifat irrasional. 

 

Selain memiliki landasan aksiomatik, Analytical Hierarchy Process (AHP) 

juga memiliki metode-metode dasar seperti: 

1. Dekomposisi (Decomposition) 

Pengertian dekomposisi adalah memecah atau membagi permasalahan ke 

dalam bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur 

saling berhubungan. Struktur hierarki keputusan tersebut dapat 

dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu hierarki keputusan 

disebut complete jika semua unsur saling berhubungan, sementara itu 

hierarki keputusan disebut incomplete apabila terdapat unsur yang tidak 

saling berhubungan. Pada umumnya permasalahan nyata memiliki 

karakteristik struktur yang incomplete.  

2. Penilaian komparasi (Comparative Judgement) 

Dilakukan dengan mengumpulkan data serta membuat pairwise 

comparison dari unsur-unsur pengambilan keputusan dengan 

menggunakan skala, dimulai dari skala 1 yang menunjukkan tingkatan 

paling rendah (equal importance) sampai dengan skala 9 yang 

menunjukkan tingkatan paling tinggi (extreme importance) 

3. Penentuan Prioritas (Syntesis of priority) 

Dilakukan dengan menggunakan eigen vector method untuk mendapatkan 

bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. 

4. Konsistensi Logis (Logical Consistency) 

Logical consistency merupakan karakteristik penting dari AHP. Hal ini 

dicapai dengan mengagregasikan seluruh eigenvector yang diperoleh dari 

berbagai tingkatan hierarki, sehingga diperoleh vector composite 

tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan dalam hal 

ini adalah pengambilan keputusan dalam penentuan nilai pembobotan 

(weighting value). 
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2.6.4 Langkah-langkah Metode AHP 

Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP, 

meliputi : 

• Mendifinisikan Masalah 

Mendifinisikaan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu 

menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki 

yaitu menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara 

keseluruhan pada level teratas. 

• Menetapkan Prioritas Elemen 

1. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen yaitu dengan 

membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen 

secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan, 

2. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan 

untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen 

terhadap elemen lainnya. 

• Sintesis 

Untuk memperoleh prioritas secara keseluruhan, maka pertimbangan-

pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan perlu disintesis. Dalam 

langkah ini, hal-hal yang dilakukan adalah: 

1. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks, 

2. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, 

3. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 

• Mengukur Konsistensi 

Dalam pembuatan keputusan, tingkat konsistensi penting untuk 

diperhatikan karena tidak menginginkan keputusan berdasarkan 

pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan 

dalam langkah ini adalah : 

1. Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif 

elemen pertama, nilai pada elemen kedua dengan prioritas relatif 

elemen kedua, dan seterusnya, 
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2. Jumlahkan setiap baris, 

3. Hasil dari penjumlahan baris dibagi elemen prioritas relatif yang 

bersangkutan, 

4. Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada 

hasilnya disebut l maks. 

• Hitung Concistency Indeks (CI) 

Dengan rumus :  

 ...................................................................................  (II-1) 

Di mana n = banyaknya elemen 

• Hitung Concistency Ratio (CR) 

Dengan rumus:  

 .........................................................................................  (II-2) 

Di mana : 

CR : Consistency Rasio,  

CI  : Consistency Index 

IR : Index Random Consistency 

• Memeriksa Concistency Hierarki 

AHP dilakukan dengan memanfaatkan perbandingan berpasangan 

(pairwise comparisons). Pengambilan keputusan dimulai dengan membuat 

layout dari keseluruhan hirarki keputusannya. Hirarki tersebut 

menunjukkan faktor-faktor yang ditimbang serta sebagai alternatif yang 

ada. 

Kemudian sejumlah perbandingan berpasangan dilakukan untuk 

mendapatkan penetapan nilai faktor dan evaluasinya. Sebelum penetapan 

dilakukan terlebih dahulu ditentukan kelayakan hasil nilai faktor yang 

didapat dengan mengukur tingkat konsistensinya. Pada akhirnya alternatif 

dengan jumlah nilai tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik. 
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2.6.5 Menyusun Struktur Hierarki Masalah 

2.6.5.1 Penyusunan Prioritas 

Setiap elemen yang terdapat dalam hierarki harus diketahui bobot 

relatifnya satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat 

kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan terhadap 

kriteria dan struktur hierarki secara keseluruhan. Langkah pertama dalam 

menentukan susunan prioritas kriteria adalah dengan menyusun perbandingan 

berpasangan (Pairwise Comparison), yaitu membandingkan dalam bentuk 

berpasangan seluruh elemen untuk setiap subsistem hirarki. Perbandingan tersebut 

kemudian dirubah ke dalam bentuk matriks untuk maksud analisis numerik.  

Misalkan terdapat suatu subsistem hirarki dengan satu kriteria C dan 

sejumlah n elemen di bawahnya, a1 sampai an, seperti terlihat pada Gambar 2.2. 

Perbandingan antar elemen untuk subsistem hirarki itu dapat dibuat dalam 

bentuk matriks n x n dinamakan matriks A. Matriks ini disebut sebagai matriks 

perbandingan berpasangan seperti yang terlihat pada Tabel 2.4. Nilai aij adalah nilai 

perbandingan elemen ai terhadap elemen aj, yang menyatakan hubungan: 

Seberapa jauh tingkat kepentingan ai bila dibandingkan dengan aj, atau seberapa 

banyak kontribusi ai terhadap kriteria C. Bila dibandingkan dengan aj, atau 

seberapa jauh dominasi ai dibandingkan dengan aj, atau seberapa banyak sifat 

kriteria C terdapat pada ai bila dibandingkan dengan aj. Bila diketahui nilai aij maka 

secara teoritis nilai aji = 1/aij. Sedangkan nilai aij dalam situasi i = j adalah 

mutlak 1. Nilai numerik yang dikenakan untuk perbandingan di atas diperoleh 

dari skala perbandingan yang dibuat oleh Saaty, seperti terlihat pada Tabel 2.4. 

 

 
Gambar 2.2 Penyusunan prioritas 
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Tabel 2.4 Matriks perbandingan berpasangan 

C a1 a2 a3 … an 

a1 a11 a12 a13 … a1n 

a2 a21 a22 a23 … a2n 

a3 a31 a32 a33 … a3n 

… … … … … a4n 

an an1 an2 an3 … ann 

  

Bobot yang dicari dinyatakan dalam vektor W = (W1, W2 ,…, Wn). Nilai 

Wn menyatakan bobot relatif kriteria An terhadap keseluruhan set kriteria pada 

subsistem tersebut. Pada situasi penilaian yang konsisten sempurna (teoritis), 

maka didapat hubungan: αik = αij. αjk untuk semua i, j, k. Matriks yang didapat 

adalah matriks konsisten. Dengan demikian, nilai perbandingan yang didapatkan 

dari partisipan berdasarkan penilaian tabel skala penilaian perbandingan, yaitu 

aij dapat dinyatakan dalam vektor W sebagai : 

αij = Wi ...... i,j = 1,2,3,…, n ………………………………………………….…(II-3) 

Persamaan (1) di atas dapat dibuat persamaan berikut: 

αij.Wj/Wi = 1 i,j = 1,2,3, …, n  ........................................................................... (II-4) 

dengan demikian didapatkan : 

 ..................................................  (II-5) 
 

yang ekivalen dengan persamaan:  

AW = Nw .........................................................................................................  (II-6) 

 

Dalam teori tentang matriks, formula tersebut menyatakan bahwa W adalah 

eigen vektor dengan eigen value n, bila ditulis secara lengkap maka persamaan 

(II-6) tersebut akan menjadi : 
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 ..............................................  (II-7) 

 

Variabel n pada persamaan (II-3) di atas dapat digantikan, secara 

umum, dengan sebuah vektor λ sebagai berikut:  

AW = λW .....................................................................................................  (II-8) 

Di mana : 

λ =(λ1, λ2, …, λn). 

Setiap λn yang memenuhi persamaan (II-4) di atas dinamakan sebagai 

eigen value, sedangkan vektor W yang memenuhi persamaan (II-4) tersebut 

dinamakan sebagai eigen vektor. Karena matriks A adalah matriks resiprokal 

dengan nilai αij =1 untuk semua i. Apabila matriks A adalah matriks yang 

konsisten maka semua i= 1 eigen value bernilai nol kecuali satu yang bernilai 

sama dengan n. Bila matriks A adalah matriks yang tak konsisten, variasi kecil 

atas aij akan membuat nilai eigen value terbesar, λmax tetap dekat dengan n, dan 

nilai eigen value lainnya mendekati nol. Nilai λmax dapat dicari dengan 

persamaan berikut:  

AW = λmaxW ...................................................................................................... (II-9) 

Atau  

(A - λmaxI)W = 0 .............................................................................................  (II-10) 

Di mana I adalah matriks identitas dan 0 adalah matriks nol. Nilai vektor 

bobot W dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai λmax ke dalam persamaan (II-

10) di atas. Kriteria dari skala penilaian perbandingan dapat dilihat pada Tabel 

2.5. 
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2.6.5.2 Pengujian Konsistensi Matriks Berpasangan 

Hubungan prefensi yang dikenakan antara dua elemen tidak mempunyai 

masalah konsistensi relasi. Bila elemen A adalah dua kali lebih penting dari 

elemen B, maka elemen B adalah ½ kali pentingnya dari elemen A, tetapi 

konsistensi seperti itu tidak selalu berlaku bila terdapat banyak elemen yang harus 

dibandingkan. Karena keterbatasan kemampuan numerik manusia, maka prioritas 

yang diberikan untuk sekumpulan elemen tidaklah selalu konsisten secara logis. 

Misalkan A adalah 7 kali lebih penting dari D, B adalah 5 kali lebih penting dari D, 

dan C adalah 3 kali lebih penting dari B, maka tidak akan dengan mudah untuk 

menentukan bahwa secara numerik C adalah 15/7 kali lebih penting dari A.  

Hal ini berkaitan dengan sifat penerapan AHP itu sendiri, yaitu bahwa 

penilaian dalam AHP dilakukan berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang 

bersifat kualitatif dan subjektif. Dengan demikian, secara numerik terdapat 

kemungkinan suatu rangkaian penilaian untuk menyimpang dari konsistensi logis.  

Dalam praktiknya, konsistensi seperti di atas tidak mungkin didapat. Nilai 

αij akan menyimpang dari rasio Wi/Wj, dan dengan demikian persamaan (II-

6) tidak akan terpenuhi. Pada matriks konsistensi, secara praktis λmax = n. 

sedangkan pada matriks tak konsisten setiap variasi dari αij akan membawa 

perubahan pada nila λmax. Deviasi λmax dari n merupakan suatu parameter untuk 

mengukur konsistensi perbandingan. Deviasi tersebut dinyatakan dalam parameter 

Consistency Index (CI) sebagai berikut: 

 ................................................................................................  (II-11) 

 

Nilai CI tidak akan berarti bila tidak terdapat patokan untuk menyatakan 

apakah CI menunjukkan suatu matriks yang konsisten. Saaty memberikan patokan 

dengan melakukan perbandingan random atas 500 buah sampel. Saaty 

berpendapat bahwa suatu matriks yang dihasilkan dari perbandingan yang 

dilakukan secara acak merupakan suatu matriks yang mutlak konsisten. Dari 

matriks random tersebut didapat juga nilai Consistency Index, yang disebut 

dengan Consistency Ratio (CR), dengan formulasi yaitu : 
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 .................................................................................................  (II-12) 

 

2.6.5.3 Pengujian Konsistensi Hierarki 

Pengujian di atas dilakukan untuk matriks perbandingan yang didapatkan 

dari partisipan. Pengujian ini harus dilakukan pula untuk hirarki. Partisipasinya 

adalah dengan mengalikan semua nilai Consistency Index (CI) dengan bobot suatu 

kriteria yang menjadi acuan pada suatu matriks perbandingan berpasangan dan 

kemudian menjumlahkannya. Jumlah tersebut kemudian dibandingkan dengan 

nilai yang didapat dengan cara sama tetapi untuk suatu matriks random. Hasil 

akhirnya berupa suatu parameter yang disebut dengan Consistency Ratio of 

Hierarchy (CRH), dengan formula sebagai berikut : 

 
Tabel 2.5 Orde matriks rata-rata nilai RI 

ORDE MATRIK RI 

1 0 
2 0 
3 0,58 
4 0,90 
5 1,12 
6 1,24 
7 1,32 
8 1,41 
9 1,45 
10 1,49 

Sumber : Saaty (2012) 

CRH =   ...................................................................................................... (II-13) 

di mana:  

CIH = Consistency Index of Hierarchy  

RIH = Random Index of Hierarchy  
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Secara rinci, prosedur perhitungan dapat diuraikan dalam langkah-

langkah berikut:  

1. Perbandingan antar kriteria yang dilakukan untuk seluruh hirarki akan 

menghasilkan beberapa matriks perbandingan berpasangan. Setiap matriks 

akan mempunyai beberapa hal sebagai berikut :  

a. Satu kriteria yang menjadi acuan perbandingan antara kriteria pada 

tingkat hirarki bawahnya, 

b. Nilai bobot untuk kriteria acuan tersebut, relatif terhadap kriteria 

ditingkat lebih tinggi,  

c. Nilai Consistency Index (CI) untuk matriks perbandingan berpasangan 

tersebut, 

d. Nilai Random Index (RI) untuk matriks perbandingan berpasangan 

tersebut. 

 
2. Untuk setiap matriks perbandingan, kalikan nilai CI dengan bobot kriteria 

acuan. Jumlahkan semua hasil perkalian tersebut maka didapatkan Consistency 

Index of Hierarchy (CIH).  

3. Untuk setiap matriks perbandingan, kalikan nilai RI dengan bobot kriteria 

acuan. Jumlahkan semua hasil perkalian tersebut, maka didapatkan Random 

Index of Hierarchy (RIH).  

4. Nilai CRH didapat dengan membagi CIH dengan RIH. Sama halnya dengan 

konsistensi matriks perbandingan berpasangan, suatu hirarki disebut 

konsistensi bila nilai CRH tidak lebih dari 0,10 

.  

2.6.5.4 Penilaian Perbandingan Multi Berpasangan 

Penilaian yang dilakukan oleh banyak partisipan akan menghasilkan 

pendapat yang berbeda satu sama lain. AHP hanya membutuhkan satu jawaban 

untuk satu matriks. Jadi semua jawaban dari partisipan harus dirata-ratakan. Untuk 

ini Saaty (2012) memberikan metoda perataan dengan Geometric Mean. Geometric 

Mean Theory menyatakan bahwa jika terdapat n partisipan yang melakukan 

perbandingan berpasangan, maka terdapat n jawaban/nilai numerik untuk setiap 

pasangan. Untuk mendapatkan satu nilai tertentu dari semua nilai tersebut, masing-

masing nilai harus dikalikan satu sama lain kemudian hasil perkalian 
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dipangkatkan dengan 1/n. secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 

�	= (Z1x Z2x Z3x… xZn)
1/n ..............................................................................  (II-14) 

di mana:  

α :  Nilai rata-rata perbandingan antara kriteria Ai dengan Aj untuk n partisipan. 

Zi :  Nilai perbandingan antar kriteria Ai dengan Aj untuk partisipan ke-i dengan 
i = 1,2,3,…,n   
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