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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Tinjauan Pustaka
Pembuatan sistem ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dimana sebelumnya pernah dibuat oleh Diah Mastuti Handayani, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Yogyajarta jurusan Teknik Industri dengan permasalah Pemilihan Alternatif Percetakan Sebagai Mitra Kerja Dalam Usaha Advertising dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada kasus tersebut proses masih dilakukan secara manual sedangkan pada sistem yang akan dibangun saat ini adalah penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kasus pemilihan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta dan proses dilakukan secara komputerisasi dengan berbasis web sehingga dapat diakses melalui perangkat komputer dengan media internet kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja.


Dasar Teori
Dasar Pengambilan Keputusan
Ada tiga fase model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yaitu :
1. Intelligence
Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah.
2. Design
Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternative tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.
3. Choice
Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan.
Diantara model-model SPK hanya akan dijelaskan tentang teknik pengambilan keputusan dengan menggunakan model Analytical Hierarchy Process  (AHP).

Analytical Hierarchy Process (AHP)
		Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif. Peralatan utama Analytical Hierarchy Proses (AHP) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstuktur dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. 
		Dari hirarki-hirarki tersebut muncul suatu permasalahan antara pemberian nilai dari masing-masing hirarki tersebut yang diambil dari persepsi manusia. Dengan demikian pada metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) diberikan masing-masing nilai untuk persepsi tersebut dan dinamakan skala penilaian perbandingan berpasangan. Tabel 2.1 berikut akan menunjukan skala penilaian perbandingan berpasangan tersebut.


Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan
Intensitas
Kepentingan (Skala)
Keterangan
Penjelasan
1
Kedua elemen sama pentingnya. (equally important)
Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. (Weakly more important)
Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
5
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. (Strongly more important)
Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyolong satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
7
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. (Very strongly important)
Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek.
9
Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. (Absolutely more important)
Bukti yang mendukung elemen yng satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan.
Nilsi ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan.
Kebalikan
Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j, maka j mempunyai niali kebalikannya dibanding dengan i.

Perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP)
Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode Analytical Hierarchy Process (AHP) meliputi :
	Mendifinisakan masalah dan menentukan solusi.

Membentuk struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif.
Membuat matriks perbandingan berpasangan , perbandingan berdasarkan persepsi dari pengambil keputusan yang menilai tingkat suatu elemen dibandingkan elemen yang lain nya.
Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh pertimbangan keseluruhan sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n merupakan banyak elemen yang dibandingkan.
	Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka pengambilan data diulangi.

Mengulangi langkah 3, 4, 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen adalah bobot setiap elemen.
Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10 % maka penilaian data pertimbangan harus diperbaiki.

Perhitungan Konsistensi
Di dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien akan menyebabkan penyimpangan kecil pula pada eigen value. Oleh karena itu jika diagonal utama dari matriks bernilai 1 dan jika matriks tersebut konsisten, maka penyimpangan kecil akan tetap menunjukan eigenvalue terbesar dan nilainya akan mendekati nol. Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan Indeks Konsistensi dengan persamaan : CI = λmaks –n / n-1
Dimana : CI = Indeks Konsistensi, λmaks = eigenvalue maksimum dan n = ukuran matriks.
	Matriks random dengan skala penilaian dari 1 sampai 9 beserta kebalikannya sebagai indeks random (RI).
Tabel 2.2 Pembangkit nilai acak.
Ukuran Matriks
Nilai RI
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

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai Rasio Konsistensi, maka : CR = CI / RI.
Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai Rasio Konsistensi lebih kecil dari 0.1.

