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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pasti ingin meningkatkan pelayanan terhadap

masyarakat.Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah

mendirikan beberapa fasilitas umum yaitu jalan, gedung olah

raga, pasar dan rumah sakit .Oleh karena itu,Pemerintah perlu

mempertimbangkan beberapa kriteria untuk membangun

fasilitas umum, antara lain: manfaat dari fasilitas umum,

perawatan dari fasilitas umum,partisipasi masyarakat dan biaya

yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.Dalam

pengambilan keputusan ini,  Pemerintah perlu menentukan

peringkat dari berbagai kriteria dan alternatif yang ada agar

dapat mengetahui kriteria dan alternatif terpenting.

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu

metode dalam proses pengambilan keputusan dengan peralatan

utamanya adalah sebuah hirarki fungsional dengan input

utamanya persepsi manusia.Dengan menggunakan hirarki,suatu

masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan

kedalam kelompok-kelompoknya.Kemudian kelompok-kelompok
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tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki.Oleh karena

itu,metode AHP digunakan dalam sistem pendukung keputusan

pemilihan pembangunan prasarana umum.

Metode AHP dapat digunakan untuk mendukung

pengambilan keputusan di daerah. Ketika Pemerintah

dihadapkan pada berbagai pilihan akan program, kegiatan,

pilihan kebijakan dan kondisi lainnya yang terkait dengan pilihan

dan penentuan prioritas, metode AHP dapat memberikan solusi

terbaik dan dengan skala prioritas yang jelas. Pemerintah

Daerah dapat menggunakan metode ini sebagai dasar

pengambilan keputusan pembangunan prasarana di daerah

sehingga memudahkan penentuan prioritas pendanaan berbagai

program yang diusulkan di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam membuat keputusan untuk memilih fasilitas umum

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pada suatu daerah

masih dibutuhkan alat bantu pengambilan keputusan.Karena

belum tersedianya suatu sistem yang dapat mempermudah

dalam memilih pembangunan fasilitas umum agar dapat

mengetahui fasilitas umum apa yang tepat dan sesuai, dengan

menggunakan perhitungan AHP.
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1.3 Ruang Lingkup

Untuk mencegah perluasan masalah dan pembahasan

yang terlalu kompleks, maka dalam tugas akhir ini diberikan

ruang lingkup masalah sebagai berikut :

a. Aplikasi ini hanya untuk memilih 4 alternatif fasilitas umum

yang telah disediakan yaitu jalan, gedung olah raga, pasar

dan rumah sakit.

b. Metode yang dipakai adalah Analytical Hierarchy Process

(AHP) dan dengan parameter kriteria yang digunakan yaitu

manfaat, perawatan, partisipasi masyarakat dan biaya.

c. Sistem ini akan memberikan alternatif solusi tetapi

keputusan berada pada tangan menusia dan memberikan

gambaran maupun solusi.

1.4 Tujuan Penelitian

Sistem ini bertujuan menerapkan AHP sebagai salah satu

metode pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah

multikriteria dengan rancangan sistem berbasis metode AHP

untuk memilih pembangunan fasilitas umum yang tepat disuatu

daerah.


