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Pendahuluan 

 AHP diperkenalkan oleh Thomas L. Saaty di awal 

tahun 1970. Pada saat itu, AHP dipergunakan untuk 

mendukung pengambilan keputusan pada beberapa 

perusahaan dan pemerintahan. Pengambilan 

keputusan dilakukan secara bertahap dari tingkat 

terendah hingga puncak. Pada proses pengambilan 

keputusan dengan AHP, ada permasalahan dengan 

beberapa level kriteria dan alternatif. 
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Pendahuluan (lanjutan) 

 Masing-masing alternatif dalam satu kriteria memiliki 

skor. Skor diperoleh dari matriks eigen vektor yang 

diperoleh dari perbandingan berpasangan dengan 

alternatif yang lain. Skor yang dimaksud ini adalah 

bobot masing-masing alternatif terhadap satu kriteria. 

Masing-masing kriteriapun memiliki bobot tertentu 

(didapat dengan cara yang sama). Selanjutnya 

perkalian matriks alternatif dan kriteria dilakukan di 

tiap level hingga naik ke puncak level. 

Pendahuluan (lanjutan) 

 Dalam menyelesaikan persoalan AHP, ada beberapa 

prinsip yang perlu dipahami, diantaranya adalah : 

decomposition, comparative judgment, 

synthesis of priority, dan logical consistency. 

 Secara sederhana, AHP dapat diartikan sebagai 

pembobotan (penentuan prioritas) dari serangkaian 

persoalan yang dihadapi, baik terhadap kriteria 

maupun alternatifnya. AHP dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang kompleks. 
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Prinsip 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-unsur sampai tidak 

mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut sehingga 

didapatkan beberapa tindakan dari persoalan tadi. 

Karena alasan ini, maka proses analisis dinamakan 

hirarki.  

Prinsip Comparative Judgment   

 Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat 

tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat 

diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, 

karena ia akan  berpengaruh terhadap prioritas 

elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini  akan 

tampak lebih enak bila disajikan dalam bentuk 

matriks yang  dinamakan matriks pairwise 

comparison.  
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Prinsip Synthesis of Priority  

 Dari setiap matriks pairwise comparison kemudian 

dicari eigen vector  untuk mendapatkan local 

priority. Karena matriks pairwise 

comparison  terdapat pada setiap tingkat, maka 

untuk mendapatkan global priority harus dilakukan 

sintesa diantara local priority. Prosedur 

melakukan  sintesa berbeda menurut bentuk hirarki. 

Pengurutan elemen-elemen  menurut kepentingan 

relatif melalui prosedur sintesa dinamakan  priority 

setting.  

Prinsip Logical Consistency  

 Konsistensi logika memiliki dua makna. Pertama 

adalah bahwa objek-objek yang serupa dapat 

dikelompokkan sesuai dengan keseragaman 

dan  relevansinya. Arti kedua adalah menyangkut 

tingkat hubungan antar  objek-objek yang 

didasarkan pada kriteria tertentu. Proses ini 

harus  dilakukan berulang hingga didapatkan 

penilaian yang tepat. 
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Tahapan dalam AHP  

1. Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi 

yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki, yang diawali dengan 

tujuan umum,  dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, 

kriteria dan kemungkinan alternatif  pada tingkatan 

kriteria yang paling bawah.  

Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan 

yang menggambarkan kontribusi relatif pengaruh 

setiap elemen terhadap masing-masing tujuan 

kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan 

berdasarkan “judgment” dari pengambil keputusan 

dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya.  

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga 

diperoleh judgment seluruhnya sebanyak n x [(n-

1)/4] buah, dengan n adalah banyaknya elemen 

yang dibandingkan. 
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Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

5. Menghitung nilai eigen dan mengkaji 

konsistensinya, jika tidak konsisten maka 

pengambilan data diulangi.  

6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh 

tingkat hirarki. 

7. Menghitung vector eigen dari setiap matriks 

perbandingan berpasangan. Nilai vector eigen 

merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk 

mensintesis judgment dalam penentuan prioritas 

elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah 

sampai pencapaian tujuan.  

Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

8. Memeriksa konsistensi hirarki (jika nilainya lebih 

dari 10 %, maka penilaian data judgment harus 

diperbaiki). 
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Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

Dengan membuat struktur keputusan yang sistematis 

dan serangkaian prosedur perhitungan, maka dapat 

dihasilkan rekomendasi prioritas. AHP memiliki 

keunggulan karena dapat menggabungkan unsur 

obyektif dan subyektif dari suatu persoalan. Tahapan 

dalam AHP dapat disederhanakan seperti berikut : 

1. Rancangan/struktur keputusan dari persoalan yang 

ada. 

2. Perhitungan berpasangan (pairwise comparison). 

3. Sintesis prioritas (pembobotan). 

4. Uji konsistensi. 

Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

Setiap alternatif dipertimbangkan berdasarkan 

pemenuhannya terhadap kriteria yang telah 

ditetapkan. AHP membantu dalam menentukan 

prioritas tiap kriteria, prioritas tiap alternatif pada 

kriteria tertentu, dan akhirnya berupa sintesis prioritas 

masing-masing alternatif berdasarkan semua kriteria 

ditetapkan. 
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Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

Analisis berpasangan merupakan langkah awal untuk 

menentukan prioritas (bobot). Skor atau nilai yang 

digunakan dari 1 (untuk menunjukkan kedua 

aspek/faktor/item sama pentingnya), hingga 9 (salah 

satunya mutlak lebih penting/utama dari yang lain) 

dan skor/nilai kebalikannya. 

Tahapan dalam AHP (lanjutan)  

Untuk melakukan pembobotan dapat digunakan tabel 

penilaian berikut : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sama 

penting

-nya 

Sedikit 

lebih 

penting 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Hampir 

mutlak 

lebih 

penting 

Mutlak 

lebih 

penting 

Misalnya : 

A terhadap B nilainya 5, maka B terhadap A skornya 1/5. 

B terhadap C nilainya 7, maka C terhadap B skornya 1/7. 

… dan seterusnya. 
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Keputusan untuk membeli mobil sedan 2.000 cc. 

 Untuk persoalan ini, ditetapkan ada 4 kriteria utama 

(B = biaya operasional, M = model, K = kecepatan, 

dan N = kenyamanan). Dari kriteria tersebut yang 

diharapkan adalah mobil yang B-nya rendah, M-nya 

bagus, K-nya tinggi, dan N-nya prima. 

 Jika ada 3 alternatif mobil yang sedang 

dipertimbangkan (sebut saja merk T, H, dan M), 

maka struktur keputusan dari persoalan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

Contoh AHP  

Contoh AHP (lanjutan)  

Membeli mobil 

sedan 2.000 cc 

B M K N 

T H M 

Persoalan 

Kriteria 

Alternatif 

Gambar 1. Struktur keputusan 
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Analisis berpasangan untuk dilakukan antar keempat 

kriteria dengan skor kompromi seperti ditunjukkan 

Tabel 1. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 1. Analisis berpasangan antar kriteria 

Kriteria B M K N 

B 1 1/4 1/3 1/5 

M 4 1 3 2 

K 3 1/3 1 1/2 

N 5 1/2 2 1 

Jumlah Nilai 

Kolom 
13 25/12 19/3 37/10 

Sintesis prioritas dilakukan dengan cara berikut : 

1. Hitung jumlah tiap kolom dari matriks nilai 

berpasangan. 

2. Buat matriks baru dengan elemen berupa hasil bagi 

antara nilai lama dengan jumlah kolom tersebut 

(dilakukan per kolom). 

3. Jumlahkan elemen baru tersebut pada tiap barisnya. 

4. Hasil dari kolom baru ini dibagi dengan total 

kolomnya untuk mendapatkan prioritas (bobot) yang 

diharapkan. 

Contoh AHP (lanjutan)  
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Langkah 1, dapat dilihat pada Tabel 1, serta masih 

dapat dilihat pada Tabel 2 yang merupakan hasil 

Langkah 2 s/d 4. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 2. Sintesis prioritas 

Kriteria B M K N 
Jumlah 

Baris 

Prioritas 

(Bobot) 

B 1/13 3/25 1/19 2/37 0,304 0,076 

M 4/13 12/25 9/19 20/37 1,802 0,450 

K 3/13 4/25 3/19 5/37 0,684 0,171 

N 5/13 6/25 6/19 10/37 1,210 0,303 

Jumlah Nilai 

Kolom 
1 1 1 1 4 1 

Uji Konsistensi 

Jika aij mewakili derajat kepentingan faktor i terhadap 

faktor j dan ajk menyatakan kepentingan dari faktor j 

terhadap faktor k, maka agar keputusan menjadi 

konsisten, kepentingan dari faktor i terhadap faktor k 

harus sama dengan aij.ajk atau jika aij.ajk = aik untuk 

semua i, j, k maka matriks tersebut konsisten. 

 

Contoh AHP (lanjutan)  
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Saaty*) telah membuktikan bahwa indek konsistensi dari 

matrik berordo n dapat diperoleh dengan rumus 

berikut : 

 

 

dengan : 

C.I. = Indeks Konsistens 

max = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n 

  
*) Saaty, T.L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.1980. 

 

 

Contoh AHP (lanjutan)  

1
.. max






n

n
IC



Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan 

hasil perkalian jumlah kolom dengan eigen vektor 

utama. Sebagai contoh, menggunakan Tabel 1 dan 

Tabel 2, nilai eigen terbesar yang diperoleh : 

max = 13(0,076) + (25/12)(0,450) + (19/3)(0,171) +    

  (37/10)(0,303) 

        = 4,130 

Contoh AHP (lanjutan)  
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Karena matriks berordo 4 (yakni terdiri dari 4 kriteria) , 

nilai indek konsistensi (C.I.) yang diperoleh : 

 

 

 

 

Nilai C.I. = 4,32 % (memenuhi perrsyaratan  10 %), 

artinya matriks dapat dikatakan konsisten atau 

ketidakkonsistenan pendapat atas penilaian (judgment) 

yang ada masih dianggap dapat diterima. 

  

Contoh AHP (lanjutan)  

043,0
14

4130,4
.. 




IC

Peringkat dari hasil prioritas (bobot) pada Tabel 2, dari 

keempat kriteria adalah : 

- Model, M memiliki bobot tertinggi 0,450 atau 

45,0 %. 

- Kenyamanan, N memiliki bobot 0,303 atau 30,3 %. 

- Kecepatan, K memiliki bobot 0,171 atau 17,1 %. 

- Biaya operasional, B memiliki bobot terendah 

0,076 atau 7,6 %. 

Contoh AHP (lanjutan)  
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Catatan : 

Bila hasil kompromi (matriks asal) pada Tabel 1 

berubah nilainya, maka nilai bobot (prioritas) juga akan 

berbeda. Begitu pula jika jumlah kriteria ataupun 

alternatifnya juga berubah. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 3. Analisis berpasangan tiap kriteria pada tiap alternatif 
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Langkah berikutnya adalah Sintesis Prioritas untuk 

masing-masing kriteria : 

Kriteria B (Biaya Operasional) diperoleh bobot 

tertinggi pada M = 51,3 %, T = 32,9 %, dan terendah 

pada H = 15,8 % seperti ditunjukkan pada Tabel  4. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 4. Sintesis prioritas untuk kriteria biaya operasional 

Biaya Operasional T H M Jumlah Baris Prioritas (Bobot) 

T 4/17 4/7 2/11 0,987 0,329 

H 1/17 1/7 3/11 0,475 0,158 

M 12/17 2/7 6/11 1,538 0,513 

Jumlah Kolom 1 1 1 3 1 

Kriteria M (Model) diperoleh bobot tertinggi pada H = 

62,3 %, T = 24,0 %, dan terendah pada M = 13,7 % 

seperti ditunjukkan pada Tabel  5. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 5. Sintesis prioritas untuk kriteria model 

Model T H M Jumlah Baris Prioritas (Bobot) 

T 2/9 4/19 2/7 0,718 0,240 

H 6/9 12/19 4/7 1,870 0,623 

M 1/9 3/19 1/7 0,412 0,137 

Jumlah Kolom 1 1 1 3 1 
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Kriteria K (Kecepatan) diperoleh bobot tertinggi pada H 

= 36,9 %, M = 36,4 %, dan terendah pada T = 26,7 % 

seperti ditunjukkan pada Tabel  6. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 6. Sintesis prioritas untuk kriteria kecepatan 

Kecepatan T H M Jumlah Baris Prioritas (Bobot) 

T 2/13 1/21 6/10 0,802 0,267 

H 10/13 5/21 1/10 1,107 0,369 

M 1/13 15/21 3/10 1,091 0,364 

Jumlah Kolom 1 1 1 3 1 

Kriteria N (Kenyamanan) diperoleh bobot tertinggi pada 

H = 65,5 %, M = 21,2 %, dan terendah pada T = 13,3 % 

seperti ditunjukkan pada Tabel  7. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 7. Sintesis prioritas untuk kriteria biaya operasional 

Kenyamanan T H M Jumlah Baris Prioritas (Bobot) 

T 1/7 1/6 1/11 0,401 0,133 

H 4/7 4/6 8/11 1,965 0,655 

M 2/7 1/6 2/11 0,634 0,212 

Jumlah Kolom 1 1 1 3 1 
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Sintesis akhir adalah berupa rekapitulasi seluruh hasil 

seperti ditunjukkan pada Tabel 8. 

Contoh AHP (lanjutan)  

Tabel 8. Sintesis akhir 

Alternatif 
B 

(0,076) 

M 

(0,450) 

K 

(0,171) 

N 

(0,303) 

Prioritas 

(Bobot) 

T 0,329 0,240 0,267 0,133 0,219 

H 0,168 0,623 0,369 0,655 0,554 

M 0,513 0,137 0,364 0,212 0,227 

Keputusan akhir ditentukan dengan perhitungan nilai 

ekspektasi : 
 Ev =  xi G Pi 

dengan : 

    Ev = nilai ekspetasi 

     xi = nilai bobot masing-masing alternatif 

     Pi  = nilai bobot masing-masing kriteria 

Contoh AHP (lanjutan)  
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T = 0,329(0,076) + 0,240(0,450) + 0,267(0,171) +  

 0,133(0,303) 

   = 0,219 

 

H = 0,158(0,076) + 0,623(0,450) + 0,369(0,171) +  

 0,655(0,303) 

   = 0,554 

 

H = 0,513(0,076) + 0,137(0,450) + 0,364(0,171) + 

 0,212(0,303) 

   = 0,227 

Contoh AHP (lanjutan)  

Kesimpulan akhir pembobotan : 

 Prioritas I pada H sebesar 55,4 %. 

 Prioritas II pada M sebesar 22,7 %. 

 Prioritas III pada T sebesar 21,9 %. 

 

Rekomendasi keputusan : 

Beli H yang bobotnya paling tinggi untuk keempat 

kriteria yang dimaksud, kemudian M, dan yang terakhir 

adalah T.  

Contoh AHP (lanjutan)  
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Terima Kasih atas Perhatiannya. 


