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ABSTRAK 

Salah satu pengaruh dari kesuksesan perolehan mahasiswa baru adalah pemilihan media 

promosi yang tepat. Penelitian ini bertujuan membangun suatu sistem pendukung keputusan yang 

dapat membantu bagian humas dan admisi di STMIK AKAKOM dalam menentukan prioritas 

media promosi. 

Sistem pendukung keputusan yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan 

metode ANP (Analytical Network Process) dan TOPSIS (Technique  for  Order  Preference  by  

Similarity  to  Ideal  Solution). Metode ANP digunakan untuk menentukan bobot kriteria dengan 

memperhatikan pengaruh interdependence antar kriteria, sedangkan TOPSIS digunakan untuk 

menentukan peringkat alternatif media promosi.  

Hasil dari penelitian ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan prioritas 

media promosi berdasarkan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan urutan prioritas media promosi sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan promosi perguruan tinggi. 

Kata kunci : ANP, media promosi, perguruan tinggi, TOPSIS. 

 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Setiap ajaran baru,  Perguruan 

Tinggi selalu bersaing untuk mendapatkan 

mahasiswa baru. Sebagian besar lulusan 

SMA mendaftarkan diri di Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) terlebih dahulu dengan harapan 

dapat diterima di Perguruan Tinggi tersebut. 

Setelah mereka tidak diterima baru mereka 

mendaftar di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

PTS saat ini berjumlah semakin banyak dan 

saling bersaing merebut calon mahasiswa. 

Setiap PTS akan menghadapi persaingan 

yang semakin ketat dan kompleks. 

Menurut Widiyoko (2012) pemasaran 

perguruan tinggi sangat diperlukan. Posisi 

pemasaran perguruan tinggi memiliki posisi 

khusus dan otonomi strategi dalam rangka 

untuk memperoleh mahasiswa sesuai dengan 

target tiap tahun akademik. Akan tetapi tidak 

semua perguruan tinggi memiliki Unit 

Pemasaran, biasanya ada perguruan tinggi 

hanya memiliki Unit  Humas atau Promosi. 

mailto:sumiyatun@akakom.ac.id


Unit tersebut menangani berbagai hal 

misalnya pemberitaan media, memberikan 

informasi kepada civitas akademik tentang 

kegiatan perguruan tinggi, serta melakukan 

promosi dengan media brosur, Advertorial di 

media atau melakukan presentasi di tiap tiap 

sekolah SMA khususnya kelas III. 

Membuat keputusan menentukan media 

promosi dapat dikategorikan sebagai multi 

criteria decision-making (MCDM) problem. 

Pemilihan media promosi harus 

mempertimbangkan banyak faktor serta 

mengevaluasi pengaruh serta keterkaiatan 

antar faktor tersebut. Dalam hal ini, metode 

MCDM direkomendasikan karena dapat 

membantu dalam mendapatkan keputusan 

penting yang tidak dapat ditentukan secara 

langsung. 

Metode Analytical Network Process 

(ANP) dipilih oleh peneliti karena metode 

ANP menangani MCDM dan menurut Saaty 

(2004) ANP merupakan  metode yang 

mampu merepresentasikan tingkat 

kepentingan berbagai pihak dengan 

mempertimbangkan saling keterkaitan antar 

kriteria dan sub kriteria yang ada. Selanjutnya 

metode ini dikombinasikan dengan 

Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS). Metode TOPSIS 

didasarkan pada konsep dimana alternatif 

terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki 

jarak terpendek dari solusi ideal positif, 

namun juga memiliki jarak terpanjang dari 

solusi ideal negatif. Metode TOPSIS bisa 

membantu proses pengambilan keputusan 

yang optimal untuk menyelesaikan masalah 

keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan 

konsepnya sederhana dan mudah dipahami, 

komputasinya efisien dan memiliki 

kemampuan untuk mengukur kinerja relatif 

dari alternatif-alternatif  keputusan dalam 

bentuk matematis yang sederhana 

(Kusumadewi dkk, 2006).  

Pada penelitian ini metode ANP 

digunakan untuk menentukan bobot kritera 

yang mempertimbangkan hubungan 

interdependence antar kriteria. Selanjutnya 

hasil pembobotan akan digunakan dalam 

metode TOPSIS dalam menetukan jarak 

alternatif dengan solusi ideal positif dan 

negatif sehingga akan diperoleh urutan 

peringkat media promosi. 

 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan permasalahan 

diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana membangun suatu 

sistem pendukung keputusan dengan 

metode ANP dan TOPSIS yang dapat 

membantu pengambil keputusan untuk 

menentukan prioritas media promosi 

yang akan digunakan oleh Perguruan 

Tinggi. 

 

3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang 

dilakukan, terdapat beberapa batasan 

masalah yang digunakan, diantaranya 

: 

1. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ANP 

untuk pembobotan dan TOPSIS 



digunakan untuk menentukan urutan 

peringkat dari beberapa alternatif 

media promosi. 

2. Sistem yang dibangun dapat 

memberikan hasil urutan peringkat 

alternatif media promosi yang dapat 

digunakan sebagai bahan 

pertimbangan oleh pihak manajemen, 

terutama bagian humas dan admisi 

dalam melakukan promosi perguruan 

tinggi. 

 

4. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai  dalam 

penelitian adalah membangun sebuah 

aplikasi sistem pendukung keputusan 

dengan menggunakan metode ANP dan 

TOPSIS yang dapat memberikan urutan 

peringkat dari beberapa alternatif media 

promosi.  

 

5. Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah dapat membantu 

manajemen terutama bagian humas dan 

admisi dalam menentukan media promosi 

yang akan diprioritaskan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian dengan metode ANP 

dan TOPSIS pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti diantaranya Shahroudi 

dan Rouydel (2012), Sukkarn dan 

Thawesaengskulthai (2014), Kumenep 

(2014), Rinawati dan Handoko (2015), 

Wu dkk. (2010), Sahebi dkk. (2014), dan 

Arvianto dkk. (2014).  Kumenap (2014) 

melakukan penelitian untuk seleksi 

promosi jabatan struktural. Pemanfaatan 

metode ANP untuk pembobotan 

interdepence kriteria, TOPSIS untuk 

memperoleh ranking alternatif pegawai. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah 

aplikasi yang digunakan dalam seleksi 

pegawai untuk promosi jabatan struktural 

berdasarkan kriteria – kriteria dari 

penilaian kompetensi yang telah 

ditetapkan.  

Sukkarn dan Thawesaengskulthai 

(2014), mengembangkan sistem 

pendukung keputusan untuk Quality 

Management Systems (QMS) dan 

Management Tools. Kombinasi ANP dan 

TOPSIS digunakan untuk pengambilan 

keputusan multi-kriteria. ANP digunakan  

untuk evaluasi  dan menentukan bobot 

relatif kriteria sedangkan pendekatan 

TOPSIS digunakan untuk menentukan 

peringkat alternatif. Berbeda dengan 

Sahebi dkk. (2014), dalam penelitiannya 

TOPSIS digunakan untuk mengurangi 

kriteria berdasarkan ide dari pakar, yang 

tadinya 13 kriteria menjadi 6 kriteria. 

ANP digunakan untuk meranking 

alternaif teknologi yang akan digunakan. 

Rinawati dan Handoko (2015),  

Shahroudi dan Rouydel (2012) 



menggunakan metode ANP dan TOPSIS 

dalam menentukan prioritas supllier. 

Rinawati dan Handoko (2015) 

menentukan prioritas supplier bahan 

baku, metode ANP dapat dijadikan 

alternatif untuk suatu permasalahan yang 

memiliki banyak subkriteria yang saling 

berkaitan atau berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan dan metode 

TOPSIS digunakan untuk perankingan 

supplier. Terdapat 13 subkriteria yang 

digunakan dalam penentuan prioritas 

supplier dan yang paling besar 

pengaruhnya dalam penentuan prioritas 

supplier adalah harga penawaran. 

Shahroudi dan Rouydel (2012) 

melakukan penelitian untuk 

mengevaluasi supplier di industri 

otomotif. ANP dan TOPSIS 

diintegrasikan untuk memilih supplier 

terbaik. Kriteria diidentifikasi melalui 

brain storming mengandung tujuh 

kriteria utama untuk menentukan 

supplier .  

Wu dkk. (2010) dan Arvianto (2014) 

sama – sama menggunakan pendekatan 

ANP dan TOPSIS untuk memodelkan 

permasalahan pemilihan strategi 

pemasaran yang optimal. Wu dkk. (2010) 

menggunakan menerapkan metode dalam 

memilih strategi pemasaran jasa pada 

hotel,  sedangkan Arvianto (2014) dalam 

pemasaran produk jamu di PT. Nyonya 

Meneer.  

Novaleandry (2009) dan Yunarti 

(2011) melakukan penelitian mengenai 

pengambilan keputusan pemilihan media 

promosi. Novaleandry (2009) 

menggunakan 6 alternatif da 6 kriteria. 

Alternatif yang digunakan adalah brosur, 

mahasiswa undangan, alumni, kunjungan 

dosen, kunjungan mahasiswa, dan media 

cetak sedangkan untuk kriteria yang 

digunakan adalah  biaya pembuatan 

media, jarak jangkauan penyebaran 

media, waktu promosi, biaya operasional 

penyebaran media promosi , banyak 

lokasi sekolah yang dicapai, dan 

pencapaian target sasaran. Yunarti (2011) 

menggunakan kriteria biaya pembuatan 

media, biaya pemasangan media, 

jangkauan, target pencapaian, pengaruh, 

lama pemaparan dan daya jangkau. 

Metode yang digunakan oleh kedua 

penelitian ini berbeda, Novaleandry 

menggunakan metode promethee 

sedangkan Yunarti menggunakan metode 

SAW untuk menentukan perankingan.  

Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang telah menggunakan 

kombinasi metode ANP dan TOPSIS 

yang dilakukan sebelumnya adalah kasus 

dan data yang berbeda dengan penelitian 

yang diteliti oleh penulis, selain itu pada 

penelitian – penelitian terdahulu 

penerapan metode atau model dilakukan 

secara manual dengan tool yang berbeda 

dari yang digunakan penulis. Wu dkk., 



menerapkan metode secara manual, 

Sukkarn dan Thawesaengskulthai 

menggunakan Microsoft Excel, 

sedangkan Arvianto dkk., Rinawati dan 

Handoko menggunakan  Software Super 

Decision. Pada penelitian ini metode 

akan diimplementasikan dengan MySQL 

dan PHP.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahap, yaitu 

1. Studi literatur dan studi lapangan 

2. Pengumpulan data  

3. Analisis Sistem  

4. Perancangan Sistem 

5. Implementasi Sistem 

6. Pengujian dan evaluasi 

7. Penulisan Laporan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan yang akan dicapai  dalam 

penelitian adalah membangun sebuah 

aplikasi sistem pendukung keputusan 

dengan menggunakan metode ANP dan 

TOPSIS yang dapat memberikan urutan 

peringkat dari beberapa alternatif media 

promosi. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, pada bab ini akan akan 

dilakukan pembahasan serta pengujian 

terhadap sistem sehingga diharapkan 

hasil pengujian dapat mengarah kepada 

tujuan yang ingin dicapai.  

Pengujian yang dilakukan pertama 

kali adalah menguji input data yang 

dilakukan oleh pengguna. Selanjutnya 

pengujian dilakukan pada proses ANP, 

yaitu menguji input pada matriks 

perbandingan tanpa interdependence, 

menguji input pada matriks pengaruh 

interdependence serta menguji 

perhitungan bobot kriteria dengan 

interdependence. Bobot kriteria dengan 

interdependence ini yang digunakan 

dalam proses perangkingan dengan 

metode TOPSIS. Seluruh hasil pengujian 

dibandingkan dengan hasil perhitungan 

manual proses ANP dan TOPSIS untuk 

menguji kebenaran perhitungan. 

Pengujian input data media 

Data media diinputkan oleh 

pengguna menggunakan tampilan 

antarmuka yang ditunjukkan pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1 Antarmuka input data 

media 

Pada penelitian ini terdapat 9 

media yang digunakan sebagai alternatif. 



Hasil dari input data media ke dalam 

sistem dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Data media 

Pengujian proses perhitungan ANP 

Proses perhitungan bobot kriteria 

tanpa interdependence 

 Proses perhitungan bobot kriteria 

tanpa interdependence dilakukan dengan 

membuat matriks perbandingan 

berpasangan tanpa interdependence 

terlebih dahulu. Pemberian nilai matriks 

perbandingan berpasangan pada proses 

ANP tahap 1 ini dilakukan oleh 

pengguna. Input perbandingan 

berpasangan dilakukan pada setiap 

elemen. Hasil dari input data matriks 

perbandingan pada sistem yang telah 

dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 

3. 

Sebelum dilakukan penyimpanan 

ke dalam tabel matriks perbandingan 

tanpa interdependence, hasil input akan 

diperiksa konsistensinya. Jika nilai 

consistency ratio (CR) ≤ 0,1 maka nilai 

yang sudah dimasukkan adalah konsisten 

sehingga proses penyimpanan ke tabel 

pun dilakukan. Namun apabila nilai CR > 

0,10 maka perbandingan berpasangan 

harus diperbaiki sehingga mendapatkan 

nilai CR ≤ 0,1 yang berarti perbandingan 

berpasangan yang dilakukan sudah 

konsisten, sehingga bobot kriteria tanpa 

interdependence dapat digunakan untuk 

proses selanjutnya dalam menentukan 

bobot ANP. 

 

Gambar 3 Matriks perbandingan 

tanpa interdependence 

Hasil yang dilakukan oleh sistem 

menghasilkan nilai yang sesuai dengan 

Gambar 4. 

 

Gambar 4 Bobot kriteria tanpa 

interdependence 

Proses pembuatan matriks pengaruh 

tanpa interdependence 

 Pembuatan matriks pengaruh 

tanpa interdependence juga dilakukan 

dengan membuat perbandingan 

berpasangan. Pemberian nilai pengaruh 

pada proses ini didasarkan pada seberasar 

besar suatu kriteria mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh kriteria lainnya.  Pada 

pengujian sistem pengguna memasukkan 

nilai pengaruh seperti pada Gambar 5 . 



Selanjutnya dari nilai pengaruh 

yang telah dimasukkan sistem akan 

melakukan normalisasi sehingga 

didapatkan nilai pengaruh seperti pada 

Gambar 6. 

 

 

Gambar 5 Matrikspengaruh 

interdependence 

  

 

Gambar 6 Matriks pengaruh 

interdependence ternormalisasi 

 

Hasil matriks pada proses ini 

akan digunakan pada proses perhitungan 

bobot kriteria dengan interdependence, 

yaitu dengan melkukan kalkulasi dengan 

bobot kriteria tanpa  interdependence 

yang dilakukan pada proses sebelumnya. 

 

Proses perhitungan bobot kriteria 

dengan interdependence 

Proses perhitungan bobot kriteria 

dengan interdependence dilakukan 

dengan melakukan perkalian antara 

matriks pengaruh interdependence pada 

tahap 2 dengan bobot kriteria tanpa 

interdependence pada tahap 1. Hasil yang 

dilakukan oleh sistem menghasilkan nilai 

yang sesuai dengan Gambar 7  

 

Gambar 7 Bobot kriteria dengan 

interdependence 

Pengujian pengambilan nilai 

atribut pada data media  

Pengambilan nilai dilakukan oleh 

pengguna untuk menghubungkan antara 

nilai atribut pada data media dengan 

kriteria. Dari data media yang sudah ada 

akan digunakan untuk proses pembuatan 

matriks keputusan yang selanjutkan akan 

diproses untuk mendapatkan hasil 

perangkingan dengan metode TOPSIS.  

 

Gambar 8 Data media promosi 

yang akan dirangking 

 

Gambar 9 Matriks keputusan 

proses TOPSIS 



Pengujian proses perhitungan 

TOPSIS 

Matriks keputusan ternormalisasi 

Hasil proses perhitungan matriks 

keputusan ternormalisasi yang diberikan 

sistem ditunjukkan pada Gambar 10. 

 

Gambar 10 Matriks keputusan 

ternormalisasi 

  

Penentuan solusi ideal positif dan 

solusi ideal negatif 

Hasil proses perhitungan 

perhitungan solusi ideal positif dan solusi 

ideal negatif yang diberikan sistem 

ditunjukkan pada Gambar 11.   

 

Gambar 11 Solusi ideal positif dan 

solusi ideal negatif 

Perhitungan jarak alternatif dengan 

solusi ideal positif dan solusi ideal 

negatif 

Hasil proses perhitungan 

perhitungan jarak alternatif dengan solusi 

ideal positif dan solusi ideal negatif yang 

diberikan sistem ditunjukkan pada 

Gambar 12.   

 

Gambar 12 Jarak alternatif dengan 

solusi ideal positif dan solusi ideal 

negatif 

Perhitungan closeness coefficient 

Hasil proses perhitungan 

perhitungan jarak alternatif dengan solusi 

ideal positif dan solusi ideal negatif yang 

diberikan sistem ditunjukkan pada 

Gambar 13.   

 

Gambar 13 closeness coefficient 

 Berdasarkan hasil keputusan 

yang dihasilkan dari proses ANP TOPSIS 

diperoleh hasil bahwa urutan prioritas 

media promosi prioritas pertama adalah 

web dan media soasial dengan nilai 

0,8951. Prioritas kedua adalah brosur 

dengan nilai CC sebesar 0,5526. 

Peringkat ketiga televisi dengan nilai CC 

sebesar 0,4146. Peringkat keempat poster 

dengan nilai CC sebesar 0,4044. 

Peringkat kelima radio dengan nilai CC 

sebesar 0,3870. Peringkat keenam adalah 

round tag dengan nilai CC sebesar 

0,3671. Peringkat ketujuh adalah 

spanduk dengan nilai CC sebesar 0,3517. 

Peringkat kedelapan adalah surat kabar 



dengan nilai CC sebesar 0,3130 dan 

peringkat terakhir adalah baliho dengan 

nilai CC sebaesar 0,1666 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Dari uraian keseluruhan yang 

telah dikemukakan dari proses 

perancangan sampai pengujian Sistem 

Pendukung Keputusan untuk menentukan 

prioritas media promosi, maka dapat 

diambil kesimpulan : 

1. Pemanfaatan metode ANP mampu 

menangani pengaruh 

interdependence sehingga hasil 

pembobotan kriteria menjadi lebih 

objektif. 

2. Sistem yang dibangun mampu 

menampikan urutan prioritas media 

promosi sehingga dapat digunakan 

oleh bagian humas dan admisi dalam 

mengambil keputusan dalam 

menentukan media promosi 

perguruan tinggi. 

 

Saran 

Sistem pedukung keputusan 

untuk menentukan prioritas media 

promosi menggunakan metode ANP dan 

TOPSIS yang dikembangkan masih 

memerlukan sejumlah pengembangan 

untuk penelitian selanjutnya. Adapaun 

saran yang diberikan untuk kelanjutan 

penelitian berikutnya adalah 

1. Penelitian ini hanya dapat 

menggunakan kriteria dengan satuan 

nilai yang sama, untuk penelitian 

lebih lanjut dapat dikembangkan 

untuk kriteria dengan satuan nilai 

yang berbeda. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan menggunakan 

perhitungan bobot kriteria dengan 

menggunakan langkah pendekatan 

ANP dan perangkingan dengan 

alternatif menggunakan pendekatan 

lain kemudian hasilnya dapat 

diperbandingkan dengan penelitian 

ini. 
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