
BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Terdapat beberapa definisi mengenai analisis, yaitu: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43): 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

2. Menurut Komaruddin (2001:53): 

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang terpandu. 

3. Menurut Kamus Akuntansi (2000:48): 

Analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau 

ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang 

memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir 

untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga 

dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain 

serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan. 

 

2.2 Proyek Konstruksi 

Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai 

sasaran yang dinyatakan secara kongkrit serta harus diselesaikan dalam suatu 

periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas 

dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerja sama yang 

berbeda dari yang biasanya digunakan. 

Menurut Dipohusodo (1996), proyek pada hakekatnya adalah proses 

mengubah sumber daya dan dana tertentu secara terorganisir menjadi hasil 

pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal 



6 
 

dengan menggunakan anggaran dana serta sumber daya yang tersedia dalam 

jangka waktu tertentu. 

Menurut Soeharto (1995), kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan 

alokasi sumber dana tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang 

sasarannya telah digariskan dengan tegas. Banyak kegiatan dan pihak-pihak yang 

terlibat di dalam pelaksanaan proyek konstruksi menimbulkan banyak 

permasalahan yang komplek. Kompleksitas proyek tergantung dari: 

1. Jumlah dan macam kegiatan di dalam proyek. 

2. Macam dan hubungan antar kelompok di dalam proyek itu sendiri. 

3. Macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek dengan 

pihak luar. 

Proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan sementara yang mempunyai 

karakteristik, keterbatasan pendanaan atau anggaran menggunakan sumber daya 

dalam pelaksanaannya, organisasi baik formal maupun non formal, dan 

keterbatasan waktu yang jelas antara permulaan dan akhir proyek. Pada industri 

konstruksi sebagaimana layaknya pelayanan jasa, ketentuan mengenai biaya, 

kualitas, dan waktu penyelesaian konstruksi sudah diikat didalam kontrak dan 

ditetapkan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai (Dipohusodo, 1996). 

 

2.3 Karakteristik Proyek Konstruksi  

Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik, adapun ketiga 

karakteristik tersebut adalah sebagai berikut (Ervianto, 2003): 

1. Bersifat unik 

Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian 

kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah 

proyek sejenis), proyek bersifat sementara, dan selalu telibat grup pekerja 

yang berbeda-beda 
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2. Dibutuhkan sumber daya (resources) 

Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya, yaitu pekerja dan 

“sesuatu” (uang, mesin, metode, material). Pengorganisasian semua 

sumber daya dilakukan oleh manajer proyek. 

3. Organisasi 

Setiap organisasi mempunyai keragaman tujuan dimana didalamnya 

terlibat sejumlah individu dengan keahlian yang bervariasi, perbedaan 

ketertarikan, kepribadian yang bervariasi, dan ketidakpastian. Langkah 

awal yang harus dilakukan oleh manajer proyek adalah menyatukan visi 

menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 

Sehingga suatu proyek konstruksi yang merupakan rangkaian kegiatan 

yang nantinya akan mewujudkan suatu hasil berupa bangunan, memiliki ciri-ciri 

pokok antara lain (Soeharto, 1995): 

1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. 

2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu dalam proses mencapai 

tujuan. 

3. Bersifat sementara, dalam artian umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. 

Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. 

4. Nonrutin, tidak berulang, jenis dan identitas kegiatan berubah sepanjang 

proyek langsung. 

 

2.4 Jenis-Jenis Proyek Konstruski 

Proyek-proyek konstruksi yang umumnya dikerjakan dapat dibedakan 

menjadi dua jenis kelompok bangunan, yaitu (Ervianto, 2003): 

1. Bangunan gedung 

Yang termasuk dalam proyek konstruksi kelompok bangunan gedung 

adalah rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri dari kelompok 

bangunan ini adalah: 

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi 

pondasi umumnya sudah diketahui. 

c. Dibutuhkan manajemen terutama untuk progressing  pekerjaan. 
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2. Bangunan sipil 

Yang termasuk dalam proyek konstruksi kelompok bangunan sipil adalah 

jalan, jembatan, bendungan, dan infrastruktur lainnya. Adapun ciri-ciri 

dari kelompok bangunan ini adalah: 

a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar 

berguna bagi kepentingan manusia. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi 

pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek. 

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 

 

2.5 Syarat-Syarat Dasar Bagi Proyek 

1. Pemberian kekuasaan dari yang berwenang untuk membuat batasan 

proyek. 

2. Mengajukan usulan untuk menggunakan waktu dan faktor produksi. 

3. Mendapatkan persetujuan dari yang berwenang. 

4. Memperoleh kesediaan untuk bekerjasama. 

5. Adanya keterlibatan dari orang yang berwenang dalam pelaksanaan 

proyek. 

6. Pemberian informasi, terhadap pihak-pihak lain dan pihak-pihak yang 

terlibat secara langsung pada proyek. 

7. Pemimpin proyek diserahi dengan tugas yang terbatas dan wewenang 

yang sah. 

8. Adanya pandangan antar departemen dan kemungkinan untuk 

menggunakan karyawan baru. 

9. Adanya alat pengawasan dan ruangan. 

10. Adanya rekan kerja proyek yang memberikan saham (sumbangan) pada 

perumusan dan perencanaan proyek. 

 

 

 

 



9 
 

 

2.6 Ciri-Ciri Proyek 

1. Sasarannya jelas. 

2. Sasaran diarahkan pada suatu perubahan dan pembaharuan. 

3. Sasaran terjadi hanya satu kali. 

4. Adanya batasan awal dan akhir pelaksanaan proyek. 

5. Proyek bersifat antar disiplin. 

6. Penentuan tanggung jawab yang dibatasi untuk merealisasikan proyek. 

7. Adanya batasan tenaga kerja yang tersedia. 

8. Adanya anggaran dan batasan terhadap biaya-biaya. 

9. Pertanggung jawaban yang dibatasi untuk merealisasikan proyek. 

 

2.7 Sasaran Proyek Konstruksi 

Tiap proyek memiliki tujuan khusus dimana dalam mencapainya ada 

batasan yang harus dipenuhi, yaitu anggaran proyek yang dialokasikan, jadwal 

pelaksanaan proyek, serta mutu yang harus dipenuhi. Menurut Soeharto (1995), 

ketiga hal tersebut sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek sebagai biaya, 

mutu, dan waktu. Manajemen proyek dikatan baik jika sasaran tersebut tercapai. 

1. Tepat biaya 

Proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, 

baik biaya tiap item pekerjaan, biayan tiap periode pelaksanaan, maupun 

biaya total sampai akhir proyek. 

2. Tepat mutu 

Produk proyek konstruksi yang dikerjakan perusahaan jasa konstruksi 

adalah proyek secara keseluruhan termasuk system / proses dan bagian-

bagian fisiknya. Mutu produk, atau bisa disebut sebagai kinerja 

performance, harus memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam taraf yang 

diisyaratkan oleh pemilik proyek / owner. 

3. Tepat waktu 

Proyek harus dikerjakan dengan waktu sesuai jadwal pelaksanaan 

proyek/schedule yang telah direncanakan yang ditunjukan dalam bentuk 

work progress/prestasi pekerjaan. Waktu pelaksaan proyek tidak boleh 
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terlambat baik per periode pelaksaan, maupun waktu serah terima 

proyek. 

 

2.8 Manajemen Biaya 

Dalam penyelenggaraan konstruksi, biaya merupakan bahan pertimbangan 

utama karena biasanya menyangkut jumlah investasi besar yang harus 

ditanamkan pemberi tugas yang rentan terhadap resiko kegagalan. Oleh karena 

itu, biaya proyek perlu dikelola dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya 

overrun biaya bisa diminimumkan (Dipohusodo, 1996). 

 

2.8.1 Biaya Proyek 

Biaya proyek adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan 

dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya biaya suatu proyek harus 

direncanakan secara jelas dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 

Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), namun hal ini dapat berubah. Biaya 

aktual dalam suatu proyek sering kali berbada dengan biaya rencana, sehingga 

didalam pelaksanaan akan terjadi perubahan. Terjadinya perubahan biaya 

pelaksanaan dengan biaya rencana tidak dapat diketahui dengan pasti 

penyebabnya. 

RAB adalah besarnya biaya yang diperkirakan akan dihabiskan dalam 

pekerjaan proyek yang disusun bedasarkan gambar-gambar atau bestek. RAB ini 

bukanlah biaya yang sebenarnya melainkan hanya dipakai sebagai patokan bagi 

kontraktor dalam menetapkan harga penawaran, sehingga dalam pelaksanaan 

nanti tidak menghabiskan biaya yang lebih tinggi dari penawaran dan bila 

memungkinkan biaya kurang dari penawaran yang ditetapkan. Kegiatan estimasi 

dalam proyek konstruksi dilakukan dengan tujuan tertentu tergantung dari pihak 

yang membuatnya. Pihak owner membuat estimasi dengan bantuan konsultan, 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang biaya yang 

harus disediakan untuk merealisasikan proyeknya. Hasil estimasi ini disebut 

dengan Owner Estimate (OE). Pihak kontraktor membuat estimasi dengan tujuan 

untuk kegiatan penawaran terhadap proyek konstruksi. Kontraktor akan 

memenangkan lelang jika penawaran yang diajukan mendakati OE.  
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Tahap-tahap yang dilakukan untuk menyusun anggaran biaya adalah 

sebagai berikut: (Ervianto, 2007) 

a. Melakukan pengumpulan data tentang jenis, harga, serta 

kemampuan pasar untuk menyediakan bahan atau material 

konstruksi secara continue. 

b. Melakukan pengumpulan data tentang upah pekerja yang berlaku 

didaerah lokasi proyek, dan atau upah pada umumnya, jika pekerja 

didatangkan dari luar daerah lokasi proyek. 

c. Melakukan perhitungan analisis bahan dan upah dengan 

menggunakan analisis yang diyakini baik oleh pembuat anggaran. 

Di pasaran terdapat buku Burgelijke Openbare Oerken (BOW). 

Data-data yang diperlukan:  

a. Peraturan dan syarat-syarat (RKS atau kontrak). 

b. Gambar rencana. 

c. Berita acara atau risalah penjelasan pekerjaan (untuk bangunan 

yang dilelangkan). 

d. Buku analisa upah dan bahan (Analisa BOW). 

e. Daftar analisa harga dan upah kerja. 

f. Peraturan-peraturan normalisasi yang bersangkutan. 

g. Peraturan-peraturan pembangunan negara, dan pembangunan 

setempat. 

Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) merupakan suatu perencanaan 

tentang besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek 

dilapangan. Rencana anggaran pelaksanaan ini direncanakan dan digunakan 

sebagai pedoman agar pengeluaran biaya tidak melampaui batas anggaran yang 

disediakan, tetapi dapat mencapai kualitas dan mutu pekerjaan sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan menghitung volume pekerjaan secara 

teliti dan dengan mengetahui jumlah kebutuhan material serta harga secara rinci, 

upah tenaga kerja untuk setiap satuan pekerjaan, maka dapat disusun rencana 

anggaran proyek. Disamping itu, juga harus diperhitungkan peralatan yang harus 

digunakan dengan semua rincian biayanya, baik pengadaannya maupun biaya 

operasionalnya. 
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAP adalah: 

a. Analisa satuan pekerjaan (Upah dan bahan). 

b. Rencana waktu pelaksanaan (Time schedule). 

c. Persediaan alat, jumlah dan waktu pemakaian. 

d. Biaya administrasi proyek baik dilapangan atau dikantor yang 

terjadi selama pelaksanaan proyek. 

e. Biaya administrasi proyek yang tak terduga. 

Dalam RAP tercantum pembiayaan sebagai berikut: 

a. Biaya bahan dengan harga yan sesungguhnya sesuai dengan harga 

ditempat proyek dilaksanakan. 

b. Biaya upah tenaga kerja. 

c. Biaya penggunaan peralatan. 

Posisi paling penting dalam keseluruhan tugas yang harus dipertanggung 

jawabkan kontraktor adalah RAP, karena merupakan estimasi biaya yang paling 

mendekati biaya kenyataan yang menjadi patokan kegiatan pengendalian biaya, 

dimana hasil pengendalian biaya akan sangat tergantung pada kualitas anggaran 

pelaksanaan. RAP harus selalu berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, dan 

memenuhi standar mutu pekerjaan (Dipohusodo, 1996). 

 

 

2.8.2 Pembengkakan Biaya Pada Proyek Konstruksi 

Kegiatan proyek merupakan suatu kegiatan sementara yang berlangsung 

dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan 

dimaksudkan untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan 

dengan jelas. Didalam proses mencapai tujuan tersebut ada batasan yang harus 

dipenuhi yaitu biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, serta mutu yang 

harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut merupakan parameter penting bagi 

penyelenggara proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek 

(Soeharto, 1999).  

Ketiga batasan tersebut bersifat tarik – menarik artinya, jika ingin 

meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak maka 

umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat 
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pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaiknya bila ingin menekan 

biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu dan jadwal. Jika biaya 

atau waktu yang dikeluarkan melebihi jumlah yang diperkirakan maka dikatakan 

terjadi pembengkakan. Semakin besar ukuran proyek semakin besar potensi 

terjadi pembengkakan (Soeharto, 1997).  

Dengan kurangnya pengontrolan dalam proyek konstruksi dapat 

menimbulkan berbagai macam kerugian yang dapat menghambat pekerjaan 

proyek tersebut antara lain, pembengkakan biaya, keterlambatan penyelesaian 

proyek, dan penyimpangan mutu hasil (Dipohusodo, 1996). Suatu proyek 

dikatakan mengalami pembengkakan biaya apabila pengeluaran biaya proyek 

melebihi anggaran biaya proyek yang direncanakan sesuai nilai kontrak. 

Pembengkakan biaya dapat terjadi akibat kesalahan pada setiap bagian dari 

tahapan konstruksi. Hal-hal yang menjadi permasalahan antara lain bisa saja pada 

tahap pengembangan konsep, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan 

(Dipohusodo, 1996). 

a) Tahap pengembangan konsep 

- Wawasan yang sempit tentang arti dan hakekat perencanaan di 

bidang konstruksi. 

- Ketidakmampuan mengungkap fakta – fakta keadaan di lokasi 

proyek dan cuaca daerah setempat. 

- Tidak lancarnya komunikasi antar anggota tim proyek dalam 

menyusun konsep dan kriteria rencana pelaksanaan proyek. 

b) Tahap perencanaan 

- Kelalaian dalam perencanaan. 

- Menggunakan teknik estimasi yang buruk. 

- Kegagalan mengidentifikasi dan mengumpulkan elemen biaya. 

- Kegagalan menafsir resiko – resiko yang dapat terjadi. 

- Kesalahan dalam mengidentifikasi jumlah kebutuhan tenaga kerja. 

- Kesalahan dalam perhitungan jangka waktu proyek yang 

dibutuhkan. 

c) Tahap pelelangan 

- Kesalahan dalam menggunakan system pelelangan. 
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- Kurang cermat dan telitinya teknik penawaran. 

- Persetujuan penawaran yang terlalu cepat. 

- Menentukan batas biaya penawaran yang tidak cermat. 

d) Tahap pelaksanaan konstruksi 

- Harga material yang terlalu tinggi. 

- Kesalahan dimensi/ ukuran pekerjaan dalam pelaksanaan. 

- Produktivitas tenaga kerja yang rendah. 

- Kesalahan dalam memilih jenis alat. 

- Spesifikasi bahan yang tidak cocok. 

- Pengiriman bahan yang terlambat. 

 Dengan demikian apabila di dalam proses konstruksi terjadi 

penyimpangan kualitas hasil pekerjaan, baik hal tersebut merupakan akibat 

perbuatan yang disengaja maupun tidak, resiko yang ditanggung tidaklah kecil. 

Bahkan segala macam bentuk penyimpangan terhadap kesepakatan tentang 

kulitas dan waktu penyelesaian pekerjaan biasanya mengandung resiko sanksi 

denda, yang pada ujungnya berdampak pada pudarnya reputasi para pelaksana 

seluruhnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa faktor – faktor biaya, waktu, 

dan kualitas dalam proses konstruksi merupakan ketentuan kesepakatan mutlak 

yang tidak bisa ditawar – tawar dan ketiganya saling tergantung dan berpengaruh 

secara ketat (Dipohusodo, 1996). 

Dari penjelasan diatas mengenai permasalahan-permasalahan yang dapat 

terjadi dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, maka permasalahan tersebut 

dapat digolongkan menjadi beberapa faktor penyebab terjadinya pembengkakan 

biaya pada proyek konstruksi, yaitu: 

(1) Perencanaan 

(2) Estimasi biaya 

(3) Hubungan kerja 

(4) Material 

(5) Waktu pelaksanaan 

(6) Tenaga kerja 

(7) Peralatan 

(8) Aspek keuangan 
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Beberapa hal yang mempengaruhi setiap faktor tersebut yaitu: 

a) Perencanaan, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembengkakan biaya antara lain adalah kelalaian dalam perencanaan, 

kesalahan dalam perhitungan jangka waktu proyek yang dibutuhkan, 

kesalahan dalam mengidentisifikasi jumlah kebutuhan tenaga kerja, 

serta kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan elemen 

biaya. 

b) Estimasi biaya, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembengkakan biaya antara lain adalah data dan informasi proyek 

yang kurang lengkap, ketidaktepatan estimasi, tidak memperhitungkan 

biaya tak terduga, dan tidak memperhatikan faktor resiko pada lokasi, 

serta tidak memperhitungkan kondisi ekonomi umum. 

c) Hubungan kerja, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembengkakan biaya antara lain adalah tingginya frekuensi perubahan 

pelaksanaan, terlalu banyak pengulangan karena mutu jelek, kurangnya 

koordinasi antara pengawas, perencana, dan kontraktor. 

d) Material, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan 

biaya antara lain adalah adanya kenaikan harga material, 

keterlambatan/kekurangan bahan, kontrol kualitas bahan yang buruk. 

e) Waktu pelaksanaan, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembengkakan biaya antara lain adalah keterlambatan jadwal karena 

pengaruh cuaca, jangka waktu kontrak dan sering terjadinya 

penundaan pekerjaan. 

f) Tenaga kerja, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya 

pembengkakan biaya antara lain adalah kekurangan tenaga kerja, 

kenaikan upah tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja yang buruk. 

g) Peralatan, hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan 

biaya antara lain adalah tingginya harga sewa peralatan, kondisi alat 

yang produktivitasnya rendah, kesalahan dalam memilih jenis alat, 

kesalahan dalam menghitung jam kerja alat, dan tingginya biaya 

transportasi peralatan. 
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Dari penjelasan diatas maka perlu dianalisis faktor apa yang paling 

berpengaruh terhadap pembengkakan biaya dalam proyek konstruksi salah 

satunya yaitu dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 

 

2.9 Statistik Dalam Penelitian 

Dalam arti sempit statistik dapat diartikan sebagai data, tetapi dalam arti 

luas statistik dapat diartikan sebagai alat. Alat untuk analisis dan alat untuk 

membuat keputusan. Menurut (Sugiyono, 2011), peranan ststistik dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu 

populasi. Dengan dedmikian jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrument. Sebelum 

instrument digunakan untuk penelitian, maka harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu. 

3. Teknik-teknik untuk menyajikan data, sehingga data lebih komunikatif. 

Teknik-teknik penyajian data ini antara lain: tabel, grafik, diagram 

lingkaran dan pictogram. 

4. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. 

Satistik dapat dibedakan menjadi dua yaitu, statistic deskriptif, dan statistic 

inferensial (Sugiyono, 2011). 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistic yang berfungsi untuk 

mendiskripsikan atau memberi gambaran teerhadap proyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

2. Statistik Inferensial 

Statistic inferensial adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana 

sampel diambil. 
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2.9.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau 

subyek yang memiliki kuantitas atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan diselidiki dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2011). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi obyek dan benda-

benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek 

atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 

 

1.9.2 Penentuan Jumlah Sampel 

Sampel (contoh) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Bila populasi besar dan peniliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sebagai 

anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut 

dengan teknik sampling. (Usman dan Akbar, 2000). 

Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif 

dari populasi. Pengambilan sampel ini harus sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan 

populasi yang sebenarnya. Ada dua macam teknik pengambilan sampling dalam 

penelitian yang umum dilakukan yaitu: 

1. Probability sampling adalah teknik sampling untuk memberikan 

peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Teknik sampling Probability sampling 

terdiri atas empat macam dengan uraian sebagai berikut: 

a. Sampling Random Sederhana 

Ciri utama sampling ini adalah setiap unsur dari 

keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dipilih. Caranya adalah dengan menggunakan undian, 

ordinal, table bilangan random, atau computer. 
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b. Teknik Sampling Bertingkat 

Teknik sampling ini disebut juga dengan istilah teknik 

sampling berlapis, berjenjang, dan petala. Teknik ini 

digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas 

kelompok-kelompok yang bertingkat. 

c. Teknik Sampling Kluster. 

Teknik sampling ini juga disebut dengan teknik sampling 

daerah. Teknik ini digunakan apabila populasi tersebar dalam 

beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan 

seterusnya. 

d. Teknik Sampling Sistematis. 

Teknik ini sebenarnya adalah teknik random sampling 

sederhana yang dilakukan secara ordinal. Artinya anggota 

sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. 

e. Teknik Sampling Proporsional (Proportional Sampling). 

Teknik sampling proporsional yaitu sampel yang dihitung 

berdasarkan perbandingan. 

2. Non-Probability sampling adalah teknik sampling yang tidak 

memberikan peluang pada setiap anggota populasi untuk dijadikan 

anggota sampel. Teknik sampling Non-Probability sampling terdiri 

atas tiga macam dengan uraian seperti berikut ini: 

a.  Teknik Sampling Kebetulan 

Teknik sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan 

anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang 

kebetulan ada atau dijumpai. 

b.  Teknik Sampling Bertujuan (Porpusive Sampling) 

Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih 

secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. 

c.   Teknik Sampling Kuota 

 Teknik ini digunakan apabila anggota sampel pada suatu 

tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (kuota) dengan ciri-ciri 

tertentu. 
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Sugiyono (2012) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk 

penelitian sebagai berikut: 

1. Ukuran sampel yang layak untuk penelitian adalah antara 30 

sampai 500. 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya pria-wanita, 

pegawai negeri-swasta dan lain-lain), maka jumlah anggota 

sampel setiap kategori minimal 30. 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan 

multivarlate, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari 

jumlah variable yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya 

ada lima (independen+dependen), maka jumlah anggota sampel 

10 x 5 = 50. 

Untuk penelitian experiment yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok experiment dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

masing-masing kelompok 10 sampai dengan 20. Pada penelitian ini 

digunakan teknik pengambilan sampling terdapat Purposive Sampling 

yang dikenal juga sampling pertimbangan yaitu, teknik sampling yang 

digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dalam pengambilan sampel atau penentu jumlah sampel untuk tujuan 

tertentu (Riduwan, 2003). 

 

2.10 Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia, 

maka setiap keputusan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut semakin sulit dilakukan. Maka dikembangkan metode 

yang dapat mempermudah dan menambah keakuratan pengambilan keputusan 

dimana metode-metode tersebut kemudian lebih dikenal dengan model 

pengambilan keputusan (Saaty, 1993). 

Metode AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang 

komperehensif, yaitu memperhitungkan hal-hal kualitatif dan kuantitatif 

sekaligus dimana peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional 

dengan input utamanya adalah persepsi manusia yang dianggap expert. Kriteria 



20 
 

expert disini bukan berarti orang tersebut haruslah jenius, pintar, dan sebagainya 

tetapi, lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang 

diajukan, merasakan akibat atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. 

Antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain dalam proses hirarki 

analisis memakai model hirarki yang terdiri dari satu tujuan, kriteria beberapa 

sub kriteria dan alternatif untuk setiap masalah keputusan. Dalam menentukan 

penilaian diantara alternatif-alternatif dibawah kriteria tertentu, maka digunakan 

perbandingan berpasangan (Tabel 2.1) dengan menggunakan skala tertentu agar 

dapat dihasilkan bobot dari masing-masing alternatif keputusan. 

Metode ini mampu memberikan kerangka kerja untuk memecahkan 

masalah kompleks atau tidak berkerangka. Dimana setelah satu permasalahan 

didefinisikan, maka berikutnya permasalahan tersebut akan dipecah-pecah 

menjadi unsur-unsurnya, sampai tidak dimungkinkan pemecahan lebih lanjut, 

sehingga diperoleh beberapa tingkatan permasalahan tersebut. Proses analisis ini 

dinamakan hirarki (hierarchy). 
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Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama penting Dua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama 

besarnya terhadap tujuan. 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting daripada elemen yang 

lainnya 

Penilaian dan pengalaman 

sedikit menyokong satu 

elemen dibanding elemen 

yang lainnya. 

5 Elemen yang satu lebih penting 

daripada elemen yang lainnya 

Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu 

elemen dibanding elemen 

yang lainnya. 

7 Satu elemen yang lain jelas lebih 

mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

Satu elemen yang kuat 

disokong dn dominan terlihat 

dalam praktek. 

9 Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti mendukung elemen 

yang satu terhadap elemen 

yang lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang 

mungkin terkuat. 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai Nilai ini diberikan jika ada 

dua kompromi. 

Kebalikan Jika untuk aktifitas i mendukung suatu angka dibanding dengan 

aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dengan i 

Sumber: Saaty 2012 

 

Tingkat kepakaran (expert content) dari seseorang pengguna metode 

proses ini terletak pada kemampuannya untuk menyusun suatu masalah yang 

kompleks menjadi suatu tatanan hirarki, dan bukan terletak pada perhitungan 

matematis yang dilakukan untuk memperoleh bobot setiap alternatif yang ada . 
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Metode AHP ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: 

a. Metode AHP dapat mengolah hal – hal kualitatif (persepsi manusia) dan 

kuantitatif sekaligus karena model ini memakai persepsi expert. 

b. Metode AHP mampu memecahkan masalah yang multiobjektif dan 

multikriteria karena fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam hal 

pembuatan hirarkinya. 

c. AHP memberikan suatu skala pengukuran dan memberikan metoda untuk 

menetapkan prioritas serta memberikan penilaian terhadap konsistensi logis 

dari pertimbangan – pertimbangan yang digunakan dalam menentukan 

prioritas. 

Namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain: 

a. Ketergantungan metode ini pada input persepsi expert akan membuat hasil 

akhir dari metode ini menjadi tidak ada artinya apabila expert tersebut 

memberikan penilaian yang keliru. 

b. Belum ada kriteria untuk seorang expert, membuat orang sering ragu – ragu 

dalam menanggapi solusi yang dihasilkan model ini. Sebagian besar orang 

akan bertanya apakah persepsi dari seorang expert tersebut dapat mewakili 

kepentingan orang banyak atau tidak, dan apakah responden tersebut dapat 

dianggap expert atau tidak, karena persepsi setiap orang berbeda – beda. 

 

2.10.1 Penyusunan Hirarki 

Menurut  (Saaty, 1993), ada beberapa prinsip dalam memecahkan 

persoalan dengan AHP, yaitu prinsip menyusun hirarki (Decomposition), prinsip 

menentukan prioritas (Comparative Judgement). Hirarki yang dimagsud adalah 

hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan 

kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung pencapaian tujuan. 

Dalam proses menentukan tujuan hirarki, perlu diperhatikan apakah kumpulan 

tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang 

dihadapi.  
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Dalam memilih kriteria-kriteria pada setiap masalah pengambilan 

keputusan perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Lengkap 

Kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek penting, yang 

digunakan dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. 

b. Operasional 

Operasional dalam artian bahwa setiap kriteria ini harus mempunyai arti bagi 

pengambil keputusan, sehingga benar-benar dapat menghayati terhadap 

alternatif yang ada, disamping terhadap sarana untuk membantu penjelasan 

alat untuk berkomunikasi. 

c. Tidak berlebihan 

Menghindari adanya kriteria yang pada dasarnya mengandung pengertian 

yang sama. 

d. Minimum 

Diusahakan agar jumlah kriteria seminimal mungkin untuk mempermudah 

pemahaman terhadap persoalan, serta menyerdahanakan persoalan dalam 

analisis. 

 

2.10.1.1 Decomposition  

Setelah persoalan didefinisikan maka perlu dilakukan decomposition, yaitu 

memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan 

hasil yang akurat, pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga 

didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini maka proses 

analisis ini dinamai hirarki. Pembuatan hirarki tersebut tidak memerlukan 

pedoman yang pasti berapa banyak hirarki tersebut dibuat, tergantung dari 

pengambil keputusan yang menentukan dengan memperhatikan keuntungan dan 

kerugian yang diperoleh jika keadaan tersebut diperinci lebih lanjut. Ada dua jenis 

hirarki, yaitu hirarki lengkap dan hirarki tidak lengkap. Dalam hirarki lengkap, 

semua elemen pada semua tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat 

berikutnya. Jika tidak demikian maka dinamakan hirarki tidak lengkap. 

 

Bentuk struktur decomposition yaitu sebagai berikut: 
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Tingkat pertama  : Tujuan keputusan (Goal) 

Tingkat kedua  : Kriteria-kriteria 

Tingkat ketiga  : Subkriteria-subkriteria 

 

 

1. Struktur hirarki lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur hirarki lengkap 

Sumber Saaty, (1993) 

 

 

2. Struktur hirarki tidak lengkap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur hirarki tidak lengkap 

Sumber Saaty, (1993) 

 

Tujuan 

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria N 

Sub-kriteria M Sub-kriteria 2 Sub-kriteria 1 

Tujuan 

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria N 

Sub-kriteria 3 Sub-kriteria 2 Sub-kriteria 1 Sub-kriteria M 

M 
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Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. 

Sebagian besar masalah  menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses 

pemecahannya dilakukan tanpa memandang masalah sebagai suatu sistem 

dengan suatu struktur tertentu. 

 

2.10.1.2 Comparatif Judgement 

Prinsip ini  berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua 

elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang 

diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh  

terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian ini akan ditempatkan dalam 

bentuk matrik yang dinamakan matrik pairwise comparison. Dalam melakukan 

penilaian terhadap elemen-elemen yang diperbandingkan terhadap tahapan-

tahapan, yaitu: 

1. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/berpengaruh/ 

lainnya). 

2. Berapa kali sering (penting/disukai/berpengaruh/lainnya) 

Dalam penilaian kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma 

reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibanding j, maka 

elemen j harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding elemen i. Disamping  

itu, perbandingan dua elemen yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya 

sama penting. Dua elemen yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika 

terdapat m elemen, maka akan diperoleh matrik pairwise comparison berukuran 

m x n. Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matrik ini adalah 

n(n – 1)/2 karena matrik reciprocal dan elemen-elemen diagonalnya sama 

dengan 1. 

 

2.10.1.3 Synthesis of Priority 

Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method 

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. 
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2.10.1.4 Logical Consistency 

Konsistensi memiliki dua makna, yaitu pertama adalah objek-objek 

yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. 

Kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan 

pada kriteria tertentu. 

 

2.10.2 Perhitungan Bobot Elemen 

Pada formula matematis model AHP dilakukan dengan menggunakan 

suatu matrik. Misalnya dalam suatu subsistem operasi terdapat n elemen operasi 

A1,  A2,  ..., An maka hasil perbandingan secara berpasangan elemen operasi 

tersebut akan membentuk matrik perbandingan. 

Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi, 

dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan, 

selanjutnya perhatikan elemen yang dibandingkan. Matrik perbandingan ini 

merupakan matrik resiprokal. Berikut adalah rumus untuk mencari jumlah 

perbandingan (Number Of Comparision) yang merupakan banyaknya penilaian 

yang diperlukan dalam menyusun matrik ini adalah: 

 

Number of Comparison (NoC) =  …...........(2.1) 

dimana: n = ukuran matrik 

Dalam hal ini matrik perbandingan adalah matrik A dengan unsur-

unsurnya adalah aij dengan i,j = 1,2,..., n. Unsur-unsur matrik tersebut diperoleh 

dengan membandingkan satu sama elemen operasi lainnya untuk tingkat hirarki 

yang sama. Misalnya a11 adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A1 

dengan elemen A1 sendiri, sehingga dengan sendirinya unsur a11 adalah sama 

dengan 1. Dengan cara yang sama akan diperoleh semua unsur diagonal matrik 

perbandingan akan sama dengan 1. 

Nilai unsur a12 adalah nilai perbandingan kepentingan operasional A1 

dengan A2. Besarnya nilai a12 adalah 1/a21, yang menyatakan tingkat intensitas 

kepentingan elemen operasi A2 terhadap elemen operasi A1. 

Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi A1, A2, ..., An dinyatakan  

dengan vektor W, dengan W = (W1, W2, ..., Wn), maka nilai intensitas 
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kepentingan elemen operasi A2 dibandingkan A1 dapat pula dinyatakan sebagai 

perbandingan bobot elemen operasi A1 terhadap A2 yakni W1/W2 yang sama 

dengan a12, sehingga matrik perbandingan dapat dinyatakan seperti tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Matrik Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 An 

A1 W1/W1 W1/W2 W1/Wn 

A2 W2/W1 W2/W2 W2/Wn 

...    

An   Wn/Wn 

 

Nilai-nilai Wi/Wj dengan i,j = 1, 2, 3, ... n didapat dari partisipan, yaitu 

orang-orang yang berkompeten dalam masalah yang dianalisis. Bila matrik ini 

dikalikan dengan vektor kolom w = (W1, W2, ..., Wn), maka diperoleh hubungan: 

A.W = n. W ..........................................................(2.2) 

Bila matrik A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat 

diselesaikan melalui persamaan berikut: 

[A-nI] W = 0 ..........................................................(2.3) 

dimana I adalah matrik identitas. 

Persamaan ini dapat menghasilkan solusi yang tidak nol bila (jika dan 

hanya jika) n merupakan eigenvalue dari A dan W adalah eigenvektornya. 

Setelah eigenvalue matrik perbandingan tersebut diperoleh, misalnya 1, 

2, ..., n dan jika a11 = 1 untuk semua i maka: 

 
Disini semua nilai eigenvalue bernilai nol, kecuali satu yang tidak nol, 

yaitu eigenvalue maksimum. Kemudian jika penilaian yang dilakukan konsisten, 

akan diperoleh eigenvalue maksimum yang bernilai n. 

Untuk mendapatkan W1 maka dapat dilakukan dengan mensubstitusikan 

harga eigenvalue maksimum pada persamaan: 

AW = maks W.........................................................(2.4)  
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Selanjutnya persamaan (2.3) dapat diubah menjadi: 

[A-maks I] W = 0....................................................(2.5) 

Untuk memperoleh harga nol, maka yang perlu diset adalah: 

A-maks I = 0 ..........................................................(2.6) 

Berdasarkan persamaan (2.6) diatas maka diperoleh harga maks kemudian 

dimasukkan kedalam persamaan (2.5) maka diperoleh bobot masing-masing 

elemen yang merupakan eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue 

maksimum. 

Perhitungan bobot prioritas dapat pula dilakukan dengan cara mencari 

hasil kali dari angka-angka setiap baris dan kemudian hasil tersebut ditarik 

akarnya dengan pangkat sebanyak jumlah angka yang dikalikan. Apabila ada tiga 

elemen yang dibandingkan dalam suatu matrik perbandingan, maka ada tiga 

angka setiap baris yang harus dicari hasil perkaliannya dan kemudian hasilnya 

harus ditarik akarnya dengan pangkat tiga atau sama saja dengan dipangkatkan 

satu pertiga (Brodjonegoro, 1991). 

Rumus: Wi = 3   a1j1 X a1j2 x ... x a1jn ....................(2.7) 

dimana a1j1, a1j2, ..., a1jn = vektor kolom 

n = ukuran matrik 

Wi = jumlah Wi tiap baris matrik 

E-vektor = Wi/Wi.................................................(2.8) 

 

 

2.10.3 Perhitungan Konsistensi 

Suatu matrik, misalnya dengan unsur (i, j dan k) dan setiap perbandingan 

dinyatakan dengan a, akan konsisten 100% apabila memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

aij.ajk = aik 

Pada keadaan sebenarnya akan dapat terjadi beberapa penyimpangan dari 

hubungan tersebut, sehingga matrik tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini 

terjadi karena ketidak konsistenan preferensi seseorang. Dalam teori matrik 

diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan menyebabkan ketimpangan 

kecil pula pada eigenvalue. 



29 
 

Dengan mengkombinasikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, jika 

diagonal utama dari matrik A bernilai satu, dan jika A konsisten maka 

penyimpangan kecil dari aij akan tetap menunjukkan eigen value terbesar, maks 

nilainya akan mendekati n dan eigen value sisanya mendekati nol. 

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi 

dengan persamaan: 

CI = (maks – n)/(n-1).............................................(2.9) 

dimana:  maks  = eigen value maksimum 

  n = ukuran matrik 

Indek konsistensi tersebut dapat diubah kedalam bentuk rasio konsistensi 

dengan membaginya dengan suatu indek random. Indeks random menyatakan 

rata-rata konsistesi dari matrik perbandingan berukuran 1 sampai 10 yang didapat 

dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory dan kemudian 

dilanjutkan oleh Whesten School. Hasilnya menunjukkan bahwa makin besar 

ukuran matriknya, makin tinggi tingkat inkonsistensi yang dihasilkan. Berikut 

indeks random (RI) untuk matrik berukuran 3 sampai 10 (matrik berukuran 1 dan 

2 mempunyai inkonsistensi bernilai 0): 

3 4  5 6 7 8 9 10 

0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Rasio dari konsistensi/inkonsistensi itu sendiri dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

CR = CI/RI.............................................................. (2.10) 

Dimana:   CR = konsistensi rasio 

   CI = konsistensi indeks 

  RI  = random indeks 

 

2.10.4 Normalisasi  

Normalisasi dilakukan apabila sebuah matrik perbandingan yang telah 

menghasilkan nilai rasio konsistensi diatas 10%. Hal ini disebabkan karena 

batasan diterima tidaknya konsistensi suatu matrik sebenarnya tidak ada yang 

baku, hanya menurut beberapa esksperimen dan pengalaman tingkat 

inkonsistensi sebesar 10% kebawah adalah tingkat inkonsistensi yang masih bisa 
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diterima. Lebih dari itu harus ada revisi atau normalisasi penilaian karena tingkat 

inkonsistensi yang terlalu besar dapat menjurus pada suatu kesalahan. 

 

Berikut ini contoh matrik perbandingan yang tidak konsisten: 

A =   x     

 

Eigen vektor prioritas dan matriks A ini adalah (w1, w2, w3) = (0,61, 0,31, 

0,08) dengan eigen maksimal 3,19 dan tingkat inkonsistensi 0,16. Setelah 

dibentuk matrik yang terdiri dari nilai prioritas dan mencari selisih absolut 

sebesar antara aij dan wi/wj maka ternyata selisih absolute terbesar terjadi antara 

a13 dengan w1/w3 yaitu 2,56. Kemudian  nilai a13 tersebut diganti dengan w1/w3 

yang tidak lain adalah 7,63 (0,61/0,08). Disini kita perlu tahu bahwa ada 

kemungkinan nilai w1/w2 lebih dari 9 dan hal ini bukanlah suatu masalah. setelah 

itu lakukan kembali perhitungan prioritas dan didapatkan vektor prioritas (0,66, 

0,27, 0,07) dengan eigenvalue maksimal 3,05 dan inkonsistensi 0,05. Terlihat 

adanya perbaikan dalam nilai konsistensi meskipun belum sempura benar. 

Perbaikan nilai inkonsistensi dapat terus dilakukan misalnya dengan mengganti 

baris yang memberikan selisih absolute terbesar dengan wi/wj dan iterasi-iterasi 

lainnya sampai didapatkan suatu tingkat inkonsistensi yang paling memuaskan 

sampai 0%.  

Manusia memang hampir tidak konsisten 100% apalagi kalau untuk 

membandingkan banyak hal, sehingga input yang diberikan manusia itu harus 

dipertahankan sewajarnya. Artinya, inkonsistensi sampai batas tertentu (misalnya 

10%) dimaklumi dan tidak usah memaksakan konsistensi 0%, karena hal tersebut 

belum tentu mencerminkan penilaian seorang responden yang sebenarnya atau 

sejujurnya. 
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2.10.5 Tujuh Pilar AHP  

Dalam konsep hirarki analitik, terdapat tujuh pilar utamayang 

mempengaruhi pertimbangan dalam melakukan penelitian (Saaty, 1993), yaitu: 

1. Skala rasio 

Rasio adalah perbandingan dua nila (a/b) dimana nilai a dan b bersamaan 

jenis (satuan). Skala rasio adalah sekumpulan rasio yang konsisten dalam 

suatu transformasi yang sama (multiplikasi dengan konstanta positif). 

Sekumpulan nilai (dalam satuan yang sama) dapat distandarisasi dengan 

melakukan normalisasi sehingga satuan tidak diperlukan lagi dan objek-

objek tersebut dapat dengan lebih mudah dibedakan satu sama lainnya. 

2. Perbandingan berpasangan 

Perbandingan berpasangan dilakukan untuk memberikan bobot relatif 

antar kriteria dan atau sub-kriteria, sehingga akan didapatkan prioritas dari 

kriteria dan atau sub-kriteria tersebut. Ada tiga pendekatan untuk 

mengurutkan kriteria yaitu: relatif, absolut, dan patok duga 

(benchmarking). Pendekatan digunakan untuk kriteria-kriteria umum yang 

kritikal. Pendekatan absolut digunakan pada level bawah dari hirarki 

dimana biasanya terdapat keterangan detail yang dapat dikuantifikasikan 

dari masing-masing kriteria. Pada pendekatan patok duga, kriteria-kriteria 

dibandingkan dengan kriteria referensi yang sudah diketahui, kemudian 

kriteria-kriteria itu diurutkan sesuai dengan hasil perbandingannya. 

3. Kondisi-kondisi untuk sensitivitas dari eigen vector 

Sensitivitas eigen vektor terhadap perubahan kriteria membatasi jumlah 

elemen pada setiap set perbandingan. Hal ini membutuhkan homogenitas 

dari elemen-elemen yang bersangkutan. Perubahan haruslah dengan cara 

memilih elemen yang kecil sebagai suatu unit dan menanyakan berapa 

pengaruhnya terhadap elemen yang lebih besar. 

4. Homogenitas dan klusterisasi 

Klusterisasi diipakai apabila perbedaan antar elemen lebih dari satu 

derajat, guna melebarkan skala fundamental secara perlahan, yang pada 

akhirnya memperbesar skala dari 1 sampai 9 sampai tak terhingga. Hal ini 

terutama berlaku pada pengukuran relatif. 



32 
 

5. Sintesis 

Sintesis diaplikasikan pada skala rasio guna menciptakan suatu skala 

unidimensional untuk merepresentasikan keluaran menyeluruh, dengan 

menggunakan pembobotan tambahan. 

6. Mempertahankan dan membalikkan urutan pembobotan 

Urutan pada hirarki dipengaruhi dengan adanya penambahan atau 

perubahan kriteria. Seringkali terjadi fenomena pembalikan urutan (rank 

reversal) terutama pada pengukuran relatif. Pembalikan urutan adalah 

bersifat intrinsik pada pengambilan keputusan sedemikian halnya dengan 

kondisi mempertahankan urutan. 

7. Pertimbangan kelompok 

Pertimbangan kelompok haruslah diintegrasikan secara hati-hati dan 

matematis. Dengan AHP, dimungkinkan untuk mempertimbangkan 

pengalaman, pengetahuan dan kekuatan yang dimiliki individu yang 

terlibat. 

Langkah-langkah analisis dengan metode AHP lebih lanjut dijelaskan 

dalam kerangka analisa di BAB III.
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