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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan 

Penulis 
Parameter 

Obyek Penelitian Metode Platform Kriteria 

Vera Elysa 

Risti (2009) 

Pemilihan Halte 

Trans Jogja 
AHP Android 

3 Kriteria 

(Jarak, 

Perjalanan, 

Kondisi Halte) 

Hendra Wijaya 

(2015) 

Anggota 

Himpunan 

Mahasiswa 

Profile 

Matching 
Desktop 

Kriteria 

Bersifat 

Dinamis 

Muhammad 

Safri Satria 

(2016) 

Pemilihan Jurusan 

di SMA 
AHP 

Framework 

Yii2 

3 Kriteria 

(Nilai, Minat, 

Psikotes) 

Novita Ranti 

Muntiari 

(2016) 

Tempat 

Penginapan 

AHP, 

Profile 

Matching 

Web 

3 Kriteria 

(Jarak, Harga, 

Fasilitas) 

Rifta Asob 

Subagyo 

(2015) 

Pemilihan Kayu 

Jati Terbaik 

Produksi Mebel 

AHP Web 

3 Kriteria 

(Jenis, Umur, 

Warna Kayu) 

Diajukan 

Pemilihan Kayu 

Untuk Pembuatan 

Instrumen Gitar 

AHP Android 

4 Kriteria 

(Karakter, 

Bagian, Jenis, 

Berat) 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Pendukung Keputusan  

Menurut Simon dalam Turban, dkk (2005), Sistem pendukung keputusan 

merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu. Pengambil keputusan dilakukan dengan pendekatan alternatif 



7 
 

terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta 

ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. 

Ada tiga tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan 

yaitu tahap Identifikasi, tahap Pengembangan, tahap Seleksi. Konsep dan sistem 

pendukung keputusan ini dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan 

keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, memilih data, dan menentukan 

pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan sampai 

mengevaluasi pemilihan alternatif. 

 

2.2.2 Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan 

oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan 

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki 

menurut Saaty, dalam Kusrini (2007). Pada dasarnya, AHP merupakan metode 

yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur 

ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam 

suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi 

manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesa maka akan 

dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. 

Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip 

yang harus dipahami, diantaranya adalah : 

 



8 
 

1. Membuat hirarki 

Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah 

permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level 

pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan 

seterusnya kebawah hingga level terakhir alternatif.  

 
Gambar 2.1 Hirarki Metode AHP 

Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam 

kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki 

sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

2. Perbandingan penilaian 

Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua 

elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari 

elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka yang 

kemudian perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan 

akan menghasilkan prioritas. 

 

TUJUAN 

Kriteria 1 

Sub Krit1.1 

Sub Krit1.1.1 Sub Krit 1.1.2 

Sub Krit1.2 

Alternatif 1 

Kriteria 2 

Sub Krit2 

Sub Krit2.1 

Alternatif 2 

Sub Krit2.2 

Alternatif 3 Alternatif 4 

Kriteria n 

Sub Kritn.1 Sub Kritn.2 Sub Kritn.3 

Hirarki i 

Hirarki ii 

Hirarki iii 

Hirarki iv 

Hirarki v 
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Tabel 2.2 Skala Dasar Perbandingan Pasangan 

Tingkat 

Kepentingan 
Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya 

7 
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2, 4, 6, 8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

 

3. Menentukan Prioritas 

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan 

berpasangan. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau 

melalui penyelesaian matematika. 

4. Konsistensi Logis 

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, obyek-obyek yang serupa 

bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, 

menyangkut tingkat hubungan antar obyek dan didasarkan pada kriteria teretentu. 

Adapun prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan masalah serta menentukan solusi atau yang diinginkan, 

lalu menyusun hirarki dari permasalahan. 

2. Menentukan prioritas elemen 

a) Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah 

membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen 

secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. 
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CI =
λmaks−n

n
  

b) Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan 

untuk merepresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen 

terhadap elemen lainnya. 

3. Sintesis 

Untuk memperoleh keseluruhan prioritas, pertimbangan-petimbangan 

terhadap perbandingan berpasangan disintesiskan, dalam hal ini yang perlu 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a) Menjumlahkan nilai-nilai setiap kolom pada matriks. 

b) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom untuk 

memperoleh normalisasi matriks. 

c) Menjumlahkan nilai dari setiap baris dan membaginya dengan 

jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. 

4. Mengukur konsistensi 

a) Kalikan setiap nilai pada kolom dengan prioritas relatif elemen. 

b) Jumlahkan setiap baris. 

c) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif 

yang bersangkutan. 

d) Jumlahkan hasil bagi dengan banyaknya elemen yang ada, hasilnya 

disebut   maks. 

5. Hitung Consystency index (CI) dengan rumus : 

   ....(2.1) 

 

Dimana n = banyaknya elemen 
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CR =
CI

RI
  

6. Hitung Consistency ratio (CR) dengan rumus : 

   ....(2.2) 

    

Dimana CR = Consistency Ratio 

    CI = Consistency Index 

    IR = Index Random Consistency 

7. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka 

penilaian data harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/CR) kurang atau 

sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. 

Berikut daftar Index Random Consistency (IR) dalam tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Daftar Index Random Consistency 

Ukuran Matriks Nilai IR 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

2.2.3 Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

mereka (Saat, 2012). 
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2.2.4 Dasar Pembuatan Kayu Instrumen Gitar 

Pada umumnya, bahan dasar untuk pembuatan instrumen gitar adalah 

kayu. Namun, tidak semua kayu layak untuk dijadikan bahan untuk pembuatan 

instrumen gitar. Kayu yang layak untuk dijadikan bahan untuk pembuatan gitar 

setidaknya memiliki kriteria atau syarat-syarat seperti berikut : 

1. Kayu bersifat pegas. 

2. Kayu bersifat keras. 

3. Konsentrat minyak yang dikandung kayu maksimal kurang lebih 

dibawah 30-40%. 

4. Kayu memiliki tekstur yang indah. 

Dalam pembuatannya, kayu untuk membuat instrumen gitar hendaklah 

melalui proses sebelum layak untuk diproduksi menjadi sebuah instrumen gitar. 

Proses untuk membuat bahan yang layak dijadikan kayu untuk instrumen gitar 

dimulai dari pohon. Ujung pohon agar menjadi layak dijadikan kayu instrumen 

tidak boleh dipangkas agar proses pertumbuhan dan nutrisi yang dimiliki kayu 

menjadi bagus dan baik. Kemudian syarat pohon yang sudah boleh ditebang 

adalah pohon yang memiliki diameter minimal sekitar 70-80cm di jarak 40-50cm 

dari tanah. Kayu yang sudah melalui proses pemotongan dan dirajang kemudian 

akan dilanjutkan pada proses pengeringan. Proses pengeringan bertujuan untuk 

menurunkan kadar konsentrat minyak yang dikandung oleh kayu agar menjadi 

bersih dan pori-pori kayu akan berlobang/terbuka dan juga kayu yang bersih serat 

kayu akan memiliki kekuatan yang normal sehingga kayu akan mencapai tingkat 

suara akustik yang baik. 
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Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk proses pengeringan 

menurunkan kadar konsentrat minyak pada kayu. Namun dalam hal pengolahan 

kayu gitar pada umumnya, kebanyakan luthier di Indonesia menggunakan 

beberapa metode berikut. Proses yang pertama adalah proses pengeringan 

tradisional dengan cara dijemur dibawah sinar matahari. Proses ini memakan 

waktu selama kurang lebih tiga tahun. Yang kedua proses menggunakan air. Pada 

proses ini, kayu direndam ke dalam air di kedalaman minimal dua meter selama 

kurang lebih tiga setengah sampai empat tahun. Proses yang ketiga adalah proses 

kimia. Kayu direbus di dalam air yang sudah dicampur bahan kimia natrium 

hidroksida (soda api) selama satu hari. 

 


