
Pemodelan Sistem Penunjang Keputusan (DSS) Dengan Analytic 

Hierarchical Proces (AHP). 

 

 

Pengembangan Pendekatan SPK 

Pengembangan SPK membutuhkan pendekatan yg unik. 

 

Pengembangan SPK 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam pengembangan SPK : 

a. Analisa Sistem 

Pendekatan yg umum ROMC (Representations, Operations, Memory aids, Control mechanism), 

memiliki komponen : 

 - Representasi (Gambar/Grafik/Bagan/Angka dsb) 

 - Operasi (Operasi Analisis & Manipulasi) 

 - Bantuan Memori (Database) 

 - Mekanisme Kontrol (Menu/Fungsi, Pesan Kesalahan, Perintah Bantu dsb) 

b. Perancangan Iteratif 

Rancangan SPK harus memungkinkan utk mengubahnya secara cepat dan mudah. 

Pertisipasi pihak pemakai sangat berperan. 

c. Sistem Adaptif 

SPK merupakan sistem adaptif yg terdiri dari ketiga tingkatan teknologi, dioperasikan 

oleh semua peran, dengan teknologi yg disesuaikan dgn perubahan waktu. Pendekatan 

ini menekankan pada perancangan komponen SPK yg dapat dikonfigurasi ulang setiap 

kali ada perubahan pada lingkungan yg ada. 

 

Komponen Teknologi 

     Untuk merancang komponen teknologi untuk membangun SPK yg efektif adalah Merancang 

kapabilitas perangkat keras dan perangkat lunak bagi manajemen dialog, pendekatan alternatif 

struktur data berdasarkan fungsi manajemen data, Serta merancang model analisis dalam 

pengambilan keputusan yg digunakan SPK. 

 

Manajemen Dialog 

1. Dialog Tanya Jawab 

2. Dialog Perintah 



3. Dialog Menu 

4. Dialog Form Masukan/Keluaran 

5. Dialog Masukan dalam Konteks Keluaran 

 

Software Pendukung Manajemen Dialog 

1. Paket Subroutine 

2. Bhs Pemrograman dgn Konstruksi Tingkat Tinggi 

3. Bhs Definisi Data 

4. Komponen Dialog Pembangkit SPK 

 

Manajemen Data Base 

1. Sistem Manajemen Data Base 

2. Model Data 

 - Kumpulan Struktur Data 

 - Kumpulan Operasi 

 - Kumpulan Aturan/Kendala 

 

Pendekatan Ekstraksi Data 

    Merupakan teknik utk menghubungkan berbagai data base sumber dgn data 

base SPK. 

 

Manajemen Model 

     Memberikan kemampuan pengambilan keputusan utk menganalisa masalah 

secara penuh melalui pengembangan dan perbandingan alternatif keputusan. 

 

Beberapa kapabilitas yg dibutuhkan pemodelan dalam SPK : 

1. Interface 

2. Control 

3. Flexybilities 

4. Feedback 

 



Basis Model 

     Terdiri dari model permanen, model khusus, model utk mendukung keputusan 

strategis, taktis dan operasional dan model pendukung pendekatan analisis. 

 

Pengembangan Arsitektur SPK 

     Fungsi yg diperlukan SPK adalah dialog, data base dan pemodelan. Integrasi komponen SPK 

secara efektif adalah penting ditinjau dari segi penggunaan, biaya, performance, kemampuan 

beradaptasi dan keandalannya. 

Arsitektur Jaringan 

     Merupakan pendekatan integrasi yg paling adaptif. Tujuan utamanya memungkinkan 

komponen dialog dan pemodelan yg berbeda utk membagi data dan memudahkan 

penambahan komponen baru.  

Arsitektur Jambatan 

     Untuk mengurangi jumlah komponen interface yg dibutuhkan oleh jaringan SPK tetapi tetap 

mempertahankan kemampuan mengintegrasikan komponen baru, arsitektur ini menyediakan 

interface pemersatu. Arsitektur ini menyediakan sebuah atau sekumpulan interface standar 

untuk mengintegrasikan komponen lokal atau komponen terbagi. 

 

Arsitektur Berlapis 

     Arsitektur ini mencoba mengintegrasikan komponen SPK menggunakan komponen dialog 

dan data base tunggal dengan berbagai macam komponen pemodelan. Disini juga harus ada 

standar dan interface kontrol. 

Arsitektur Menara 

     Arsitektur ini mencoba menyediakan komponen yg bersifat moduler dan fleksibel untuk 

mendukung bermacam peralatan perangkat keras dan sumber data.Perbedaannya dgn 

arsitektur jaringan adalah arsitektur ini dirancang untuk lingkungan operasi tunggal pada 

setiap tingkatan menara. 

 

Contoh Pengembangan Pendekatan SPK  

Strategi Pengembangan IKM 

Pengembangan industri Nanas Kaleng  mempertimbangkan  berbagai aspek produksi, 

pemasaran, ekonomi (finansial), sosial, dan lingkungan dimana industri tersebut akan 

dikembangkan.  Pengembangan industri Nanas Kaleng yang termasuk dalam kelompok 

Industri Kecil Menengah (IKM) bergantung pula pada arah, strategi dan kebijakan pemerintah 

pusat dan daerah terhadap pengembangan IKM tersebut.  Berikut gambaran input dan ouput 

dari pengembangan IKM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategi pengembangan industri Nanas Kaleng pada kasus ini mengarah kepada strategi 

pengembangan pemasaran berdasarkan alternatif segmentasi geografis, yaitu: 

1.  Pasar Ekspor 

2. Pasar Nasional (meliputi wilayah-wilayah  pemasaran potensial di Indonesia) 

3. Pasar Regional (lokal), misalnya: provinsi Lampung dan provinsi Sumatera Selatan 

dan sekitarnya. 

 Analisis strategi pengembangan industri Nanas Kaleng dengan 3 alternatif 

pilihan pasar tersebut dilakukan dengan Analitic Hierarchy Process (AHP). Untuk memudahkan 

perhitungan digunakan software Criterium Decision Plus (CDP). 

 

 

 

 

INPUT 

 Karakteristik  
           Komoditas/Produk 

 Karakteristik Pasar  
 Pilihan Teknologi 
 Karakteristik Proses 
 Bahan Baku 
 Karakteristik Tenaga 
         Kerja 

 Permodalan 
 Karakteristik Sosial-

Ekonomi Masyarakat 
Setempat 

 Pola Kebijakan  
          Nasional dan Provinsi  
          (wilayah) 

SISTEM 
PAKAR   

OUTPUT 

 Program Pengembangan  
         Produk 

 Spesikikasi produk 
 Teknologi yangdigunakan 
 Tipe Strategi Pemasaran 
 Tipe Konsumen  
 Kualifikasi Tenaga Kerja 
 Rentabilitas 
 Kebiasaan dan kebisaan 
         masyarakat 
 Arah, strategi dan 
          pedoman kebijakan 

          Pemerintah 



 

 

Grafik Keputusan Strategi Pengembangan IKM 

 

 

Konsep Analytic Hierarchical Process (AHP). 

AHP merupakan sebuah metode kualitatif dan kuantitatif untuk merumuskan dan 

menganalisis keputusan. AHP telah diterapkan untuk banyak masalah praktis. Karena 

menggunakan perbandingan dan fleksibilitas, banyak perusahaan dan 

pemerintah secara rutin menggunakan AHP untuk membuat utama keputusan kebijakan 

(Elkarmi dan Mustafa, 1993).  

Penjelasan lebih rinci tentang AHP dan penerapan 

masalah dapat ditemukan di banyak tempat (Saaty, 1980, 2000). 



Penerapan AHP untuk masalah keputusan melibatkan 

beberapa tahapan dalam urutan langkah-langkah tertentu. 

 

Skala AHP 

 

Skala AHP digunakan setelah proses perhitungan  atas olahan masukan jawaban dari sejumlah 

responden, nilai yang dimasukan merupakah hasil konversi perolehan nilai perhitungan 

matematis sebanyak nilai inversi jumlah olahan kuisioner atas masukan dari responden. 

 

Langkah-Langkah Penggunaan AHP: 

Langkah 1: penataan keputusan 

masalah tersebut dalam bentuk hirarki Ini mencakup penguraian masalah keputusan menjadi 

elemen-elemen sesuai dengan karakteristik umum dan pembentukan model hirarkis memiliki 

tingkat yang berbeda. Setiap tingkat dalam hirarki sesuai dengan karakteristik umum elemen 

dalam tingkat tersebut. Tingkat paling atas adalah yang 'fokus' dari masalah. Tingkat 

menengah 

sesuai dengan kriteria dan sub-kriteria, sedangkan level terendah berisi 'alternatif keputusan‘.  

 

Ilustrasi keputusan sederhana permasalahan untuk memilih rumah terbaik:  

Diawali dari paling atas Tingkat adalah Fokus Goal ('rumah terbaik untuk dibeli'). Tujuannya 

ditandai dengan beberapa kriteria, dan tingkat kedua menunjukkan gambaran kriteria 

diantaranya adalah Harga (P), Lokasi (L) dan Usia (A). Seseorang dapat berpikir tentang 

pengelompokan kriteria lebih lanjut jika diperlukan. 

Misalnya, 'lokasi' mungkin akan dibagi menjadi 'fasilitas  transportasi', 'hiburan Fasilitas ',' 

fasilitas rumah sakit ', dll. Adalah susunan pada tingkat menengah seperti itu, Susunan hirarki 

menggambarkan hirarki sederhana yang melibatkan tujuan, kriteria dan alternatif. Tingkat 

terakhir merupakan alternatif, yang menggambarkan pilihan atas rumah yang berbeda diantara 

yang satu atau beberapa yang harus dipilih. 

 

Ilustrasi keputusan sederhana permasalahan untuk memilih rumah terbaik:  

Diawali dari paling atas Tingkat adalah Fokus Goal ('rumah terbaik untuk dibeli'). Tujuannya 

ditandai dengan beberapa kriteria, dan tingkat kedua menunjukkan gambaran kriteria 



diantaranya adalah Harga (P), Lokasi (L) dan Usia (A). Seseorang dapat berpikir tentang 

pengelompokan kriteria lebih lanjut jika diperlukan. 

Misalnya, 'lokasi' mungkin akan dibagi menjadi 'fasilitas  transportasi', 'hiburan Fasilitas ',' 

fasilitas rumah sakit ', dll. Adalah susunan pada tingkat menengah seperti itu, Susunan hirarki 

menggambarkan hirarki sederhana yang melibatkan tujuan, kriteria dan alternatif. Tingkat 

terakhir merupakan alternatif, yang menggambarkan pilihan atas rumah yang berbeda diantara 

yang satu atau beberapa yang harus dipilih. 

 

 

Gambar Model AHP Sederhana 

 

Langkah 2: membuat perbandingan berpasangan. 

 

Dalam langkah ini, unsur-unsur tingkat tertentu dibandingkan berpasangan, sehubungan 

dengan spesifik elemen di tingkat atas. Sebuah matriks perbandingan dibentuk dan digunakan 

untuk menghitung prioritas elemen yang sesuai. 

Pertama, kriteria dibandingkan berpasangan dengan mengacu ke tujuan. Sebuah perbandingan 

matriks, dinotasikan sebagai A, akan dibentuk dengan menggunakan perbandingan. masing-

masing entry A (I,j) dari matriks tersebut dibentuk  membandingkan elemen baris dan kolom. 

Perbandingan dari dua kriteria Ci dan Cj (katakanlah Harga dengan lokasi) sehubungan 

dengan tujuan dibuat menggunakan pertanyaan dari jenis dua kriteria Ci. 

dan Cj, yang lebih penting sehubungan dengan rumah terbaik dan berapa banyak lagi. 

Saaty (2000) menyarankan penggunaan skala 9-point untuk mengubah penilaian lisan menjadi 

numerik jumlah yang mewakili nilai-nilai A(I,j). Matriks A menggambarkan perbandingan 

berpasangan timbal balik positif matriks. 

 

 



Langkah 3: prioritas lokal dan konsistensi perbandingan. 

Setelah matriks perbandingan atas kriteria terfokus dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

prioritas lokal kriteria diperoleh dan konsistensi penilaian ditentukan.  Standar ini telah 

disepakati (Saaty, 2000), bahwa prioritas kriteria dapat diperkirakan dengan mencari W eigen 

utama dari matriks A. 

Ketika vektor W normal, itu menjadi vektor prioritas dari kriteria sehubungan dengan tujuan. 

Lamda ( λ max) adalah nilai eigen terbesar dari matriks A dan W vektor eigen yang terkait 

hanya berisi masukan positif. Konsistensi matriks dapat ditentukan oleh ukuran yang disebut 

Consistency Ratio (CR), yang didefinisikan sebagai berikut: 

 

 

di mana Consitency Index (CI) disebut indeks konsistensi dan Random Index (RI), Indeks Acak. 

CI didefinisikan sebagai berikut: 

 

RI adalah indeks konsistensi dihasilkan secara acak matriks timbal balik dari skala 9-point, 

dengan reciprocals. Saaty (1980, 2000) telah memberikan rata-rata  konsistensi (nilai RI) secara 

acak oleh matriks yang dihasilkan. Nilai-nilai RI untuk matriks yang berbeda ukuran yang 

ditunjukkan berdasarkan jumlah elemen. 

Jika CR dari matriks lebih tinggi, itu berarti bahwa masukan penilaian tidak konsisten, dan 

karenanya tidak dapat diandalkan. Secara umum, rasio konsistensi  kurang dari 0.1 

 

Skala semantik yang digunakan dalam AHP according to (Saaty: 1980). 



 

 

 

Konsistensi rata-rata matriks acak  (Random Indeks-RI) 

 

Size:  Angka 1, 2, 3…..dst, menggambarkan jumlah elemen data. 

RI    : menyatakan besaran berpasangan hasil rata-rata index yang digunakan sebagai pembagi 

dalam mencari nilai Consistency Ratio (CR). 

 

Langkah 4: Agregasi prioritas lokal. 

Setelah prioritas lokal dari elemen yang berbeda level dari semua yang tersedia telah dilakukan 

seperti langkah sebelumnya, kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan prioritas akhir dari 

alternatif. Untuk agregasi, berikut ini 

prinsip komposisi hierarkis (Saaty, 2000) 

 


