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ABSTRAK — Sistem Pendukung Keputusan merupakan
sebuah sistem yang dapat membantu pengambil keputusan
dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif
pilihan yang tersedia sesuai dengan tujuan atau sasaran
yang diharapkan. Analitycal Hierarcy Process (AHP)
merupakan salah satu model pengambilan keputusan
untuk multiple kriteria. Dalam penelitian ini, AHP
digunakan untuk membantu manager dalam pengambilan
keputusan untuk pengangkatan karyawan. Dalam
prosesnya, metode AHP ini akan melakukan perbandingan
antara satu karyawan dengan karyawan lainnya
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan pada akhir
dari prosesnya akan memberikan output nilai intensistas
prioritas berupa hasil penilaian terhadap karyawan.
Kata Kunci: AHP, Analitycal Hierarcy Process, SPK
ABSTRACT — Decision Support System is a system that can
assist decision makers in taking decisions on the various
alternative options available according to the purpose or the
expected target. Hierarcy Analytical Process (AHP) is a
decision-making model for multiple criteria. In this study,
AHP is used to assist managers in making decisions about
hiring. In the process, AHP will perform a comparison
between an employee with another employee based on
predefined criteria and at the end of the process will give
priority intensistas output value in the form of an assessment
of the employee.
Keywords: AHP, Hierarcy Analytical Process, SPK

PENDAHULUAN
Karyawan merupakan salah satu sumberdaya
yang sangat penting dan diperhitungkan di dalam
menentukan keberhasilan perusahaan maupun unit kerja
yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki
karyawan yang berkualitas memungkinkan perusahaan
untuk dengan mudah mengelola aktifitas perusahannya
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Upaya yang dapat dilakukan dalam hal peningkatan
kualitas karyawan adalah pengangkatan karyawan untuk
menjadi karyawan tetap.
Pengangkatan karyawan menjadi karyawan tetap
pada umumnya merupakan proses dalam rangka
meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses ini

tentunya di awali dengan proses penilaian kinerja
karyawan yang merupakan proses evaluasi terhadap
kinerja yang dilakukan oleh karyawan selama bekerja
diperusahaan. Penilaian kinerja terhadap karyawan
sekarang masih banyak yang menggunakan cara manual
sehingga sering mengalami kesulitan sehingga kurang
efektif dan efisien.
Dalam melakukan proses evaluasi dalam rangka penilaian
kinerja karyawan banyak hal yang menjadi bahan
pertimbangan. Proses penilaian kinerja karyawan yang
masih manual tentunya sangat tidak efektif dikarenakan
jumlah karyawan yang banyak, kriteria penilaian yang
banyak serta keteherogenan karyawan yang juga semakin
komplek. Hal tersebut mengakibatkan tidak mudahnya
bagian HRD untuk mengambil keputusan karyawan mana
saja yang memang benar-benar layak untuk diangkat
menjadi karyawan tetap.
Dengan bertambahnya mahasiswa baru maka
bertambah pula jumlah karyawan yang bekerja. Semakin
banyaknya jumlah karyawan maka keanekaragaman
karyawan juga semakin kompleks sehingga sangat sulit
memilih karyawan yang berprestasi menurut lembaga dan
sulitnya menentukan prioritasnya. Pemilihan karyawan
berprestasi dilakukan berdasarkan beberapa faktor
penilaian. Faktor penilaian tersebut terdiri dari penilaian
kinerja, score TOEIC, dan kedisplinan kerja (kehadiran
karyawan). Pada saat ini proses penilaian kinerja
karyawan masih dalam bentuk hardcopy dan keputusan
dari satu pihak saja sehingga proses yang dilakukan masih
belum akurat (Rijayana dan Okirindo, 2012:C-48).
Penilaian kerja karyawan adalah suatu sistem
formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan
mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan
pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk ketidak hadiran.
Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif
seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau
lebih efektif pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja
harus dilakukan secara adil, valid dan relevan dengan
pekerjaan yang dikerjakan (Tamalasari dan Amalia,
2015:33).
Untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam
melakukan penilaian kinerja karyawan, maka salah satu
solusi yang dapat digunakan dengan melakukan
pendekatan dengan metode AHP (Analytical Heirarchy
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Process). Melalui metode AHP ini, pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang
telah ditetapkan berserta dengan bobot nilainya.
Dengan metode ini, dapat membantu manager dalam
mengambil keputusan dan dapat memberikan penilaian
secara objektif dan terstruktur, sehingga dapat diperoleh
karyawan yang berkualitas dan layak untuk diangkat
menjadi karyawan tetap, karena karyawan yang
berkualitas sangat diperlukan guna mendukung
pencapaian tujuan dari perusahaan.

BAHAN DAN METODE
A. Sistem Penunjang Keputusan
Menurut Turban et al (2005:321) menjelaskan bahwa
“Decision Support System (DSS) a computer-based
information system that combines model and data to
provide support for decision makers in solving semi
structured or interdependent problems with extensive
user involvement.”
Menurut Bonczek dalam Turban yang dikutip oleh
Nofriansyah (2014:1) mendefinisikan bahwa sistem
pendukung keputusan sebagai sistem berbasis komputer
yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi,
sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi
antara pengguna dan komponen sistem pendukung
keputusan yang lain), sistem pengetahuan (repositori
pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem
pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai
prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan
antara dua komponen lainnya, terdiri atau satu atau lebih
kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan
untuk pengambilan keputusan).
B. Analytical Hierarcy Process (AHP)
Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu
bentuk model pengambilan keputusan dengan multiple
criteria yang dapat melakukan analisis secara simultan dan
terintegrasi antara parameter-parameter yang kualitatif
atau bahkan yang kuantitatif.
Inputan utama yang digunakan pada model AHP
adalah hirarki fungsional yang menggunakan inputan
persepsi manusia. Karena menggunakan input yang
kualitatif (persepsi manusia) maka model ini dapat juga
mengolah hal-hal kualitatif disamping hal-hal yang
kuantitatif. Sehingga dapat dikatakan model AHP
merupakan model pengambilan keputusan yang
komprehensif karena memperhitungkan hal kualitatif dan
kuantitatif sekaligus.
Pada dasarnya, proses pengambilan keputusan adalah
memilih suatu alternatif. Peralatan utama AHP adalah
sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya
persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan
dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur
dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi sebuah
bentuk hierarki. AHP memiliki banyak keunggulan dalam
menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah satunya
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adalah dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah
dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam
pengambilan keputusan (Kusrini, 2007).
Ada beberapa langkah yang harus dipahami didalam
menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode
AHP, yaitu (Kusrini, 2007) :
1.

Membuat hierarki
Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan
memecahnya menjadi elemen-elemen pendukung,
menyusun
elemen
secara
hierarki,
dan
menggabungkannya atau mensintesisnya.

Sumber : Kusrini (2007)
Gambar 1. Hierarki AHP
2.

Penilaian kriteria dan alternatif
Pemberian bobot kriteria dan alternatif dilakukan
dengan membuat matriks perbandingan berpasangan.
Menurut Saaty dalam Kusrini (2007), untuk berbagi
persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk
mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat
kualitatif dari skala perbandingan Saaty bisa diukur
menggunakan tabel analisis seperti ditunjukkan pada
Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan

Sumber : Kusrini (2007)
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3.

Synthesis of priority (menentukan prioritas)
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan
perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Nilainilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria
bisa disesuaikan dengan judgement yang telah ditentukan
untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan
prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau
melalui penyelesaian persamaan matematika.
4.

Logical Consistency (konsistensi logis)
Konsistensi memiliki dua makna. Pertama objek objek
yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan
keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat
hubungan antar objek yang didasarkan pada kriteria
tertentu.
Perhitungan indeks konsistensi (CI), pengukuran ini
dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang
akan berpengaruh pada keakuratan dari hasil yang
dihasilkan.
Adapun rumus menghitung (C1) adalah sebagai
berikut :
……………………………………….

(1)

Untuk mengetahui apakah nilai besaran CI yang
dihasilkan cukup baik atau tidak perlu kita ketahui nilai
CR (Ratio)nya. CR yang di anggap baik bila CR < 0,1.
Adapun rumus untuk menghitung CR adalah sebagai
berikut :
……………………………………………

(2)

CR merupakan paramater yang digunakan untuk
mengukur apakah nilai perbandingan berpasangan yang
telah dilakukan konsisten atau tidak. Sedangkan nilai RI
merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh
Oarkridge Laboratory seperti yang disajikan pada tabel 2
berikut ini :
Tabel 2. Skala Nilai Random Indeks Oarkridge
Laboratory

a. Langkah pertama dalam menentukan prioritas
elemen adalah membuat matriks perbandingan
pasangan, yaitu membandingkan elemen secara
berpasangan sesuai kriteria yang diberikan
b. Matriks
perbandingan
berpasangan
diisi
menggunakan bilangan untuk merepresentasikan
kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap
elemen yang lainnya.
3. Sintesis
Pertimbangan-pertimbangan
terhadap
perbandingan
berpasangan
disintesis
untuk
memperoleh keseluruhan prioritas.
Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah:
a. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada
matriks
b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan total
kolom yang bersangkutan untuk memperoleh
normalisasi matriks
c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan
membaginya dengan jumlah elemen untuk
mendapatkan nilai rata-rata
4. Mengukur konsistensi
Dalam pembuatan keputusan, penting untuk
mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada
karena kita tidak menginginkan keputusan
berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang
rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini
adalah:
a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan
prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom
kedua dengan prioritas relatif elemen kedua dan
seterusnya.
b. Jumlahkan setiap baris
c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan
elemen prioritas relatif yang bersangkutan
d. Jumlahkan hasil bagi diatas dengan banyaknya
elemen yang ada, hasilnya disebut λ maks
5.
6.

Sumber : (Kusrini, 2007)
C. Prosedur Penyelesaian masalah dengan AHP
Menurut Kusrini (2007) prosedur penyelesaian
masalah dengan metode AHP adalah sebagai berikut :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang
diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan
yang dihadapi.
Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan
tujuan yang merupakan sasaran sistem secara
keseluruhan pada level teratas.
2. Menentukan prioritas elemen

7.

Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus:
CI = (λ maks-n) / n
dimana n = banyaknya elemen
Hitung Rasio Konsistensi / Consistency Ratio
(CR) dengan rumus:
CR = CI / IR
dimana CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
IR = Index Random Consistency
Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih
dari 10%, maka penilaian data judgment harus
diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi (CI/IR)
kurang atau sama dengan 0,1 maka hasil perhitungan
bisa dinyatakan benar

D. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan
menggunakan metode survey. Metode survey merupakan
teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari
sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaanpertanyaan.
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Menurut Sugiyono (2009:13) mengatakan bahwa
metode survey digunakan intuk mendapatkan data dari
tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi
peneliti melakukan perlakuan pengumpulan data, misalnya
dengan mengedarkan kuisioner, test, wawancara
terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam
eksperimen).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini akan dipaparkan langkah penyelesaikan SPK
pengangkatan karyawan tetap dengan menggunakan
metode AHP :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi
yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari
permasalahan yang dihadapi.
Dalam perhitungan pengangkatan pegawai tetap
dengan menggunakan AHP ini ditetapkan 5 kriteria, yaitu :
a. Masa Kerja
b. Disiplin
c. Loyalitas
d. Prestasi Kerja
e. Sikap

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 4. Matriks Masa Kerja

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 5. Matriks Kedisiplinan

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 6. Matriks Loyalitas

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 7. Matriks Prestasi Kerja

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Gambar 2. Hierarki SPK Pengangkatan Karyawan Tetap
2. Menentukan Prioritas Elemen
Dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat
matriks perbandingan berpasangan, yaitu dengan cara
membandingkan secara berpasangan sesuai kriteria yang
diberikan
yang
diisi
dengan
bilangan
untuk
merpresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen
terhadap elemen yang lainnya.
Berikut ini adalah hasil dari matriks perbandingan
yang telah dibuat :
Tabel 3. Matriks Perbandingan Kriteria
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Tabel 8. Matriks Sikap

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
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Tabel 11. Hasil Sintesis Kedisiplinan

3. Sintesis Pertimbangan-pertimbangan terhadap
perbandingan berpasangan disintesis untuk
memperoleh keseluruhan prioritas.
Dalam tahapan ini yang harus kita lakukan adalah
menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks,
kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total
kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi
matriks dan yang terakhir adalah kita harus menjumlahkan
nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah
elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
Berikut ini adalah hasil sistesis dari masing-masing
matriks yang telah dibuat :
Tabel 9. Hasil Sintesis Matriks Kriteria

Tabel 12. Hasil Sintesis Loyalitas

Tabel 10. Hasil Sintesis Matriks Masa Kerja

Tabel 13. Hasil Sintesis Prestasi Kerja

Sumber : Hasil pengolahan (2007)

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
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Tabel 14. Hasil Sintesis Sikap

Tabel 17. Nilai EV Untuk Matriks Kedisiplinan

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 18. Nilai EV Untuk Matriks Loyalitas

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 19. Nilai EV Untuk Matriks Prestasi Kerja
Sumber : Hasil pengolahan (2007)
4. Mengukur konsistensi
Dalam tahapan ini, ada beberapa langkah yang harus
dilakukan, yaitu :
a. Mentukan nilai Eigenvektor utama (EV)
Dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai baris
pada tiap-tiap elemen. Perhitungan dilakukan untuk
masing-masing elemen pada tiap matriks hasil normalisasi

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 20. Nilai EV Untuk Matriks Sikap Kerja

Contoh :
Mencari Eigenvektor utama (EV) untuk matriks kriteria.
EV=(0,07354+0,06605+0,099984+0,034496+0,06247)/4=
0,067668982
Berikut ini adalah hasil EV dari masing-masing matriks
yang telah dibuat :

Sumber : Hasil pengolahan (2007)

Tabel 15. Nilai EV Untuk Matriks Kriteria
b.

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Tabel 16. Nilai EV Untuk Matriks Masa Kerja

Mencari Nilai Eigen Terbesar (λ maks) untuk tiaptiap matriks
Eigen terbesar diperoleh dengan mengalikan total
matriks sebelum normallisasi dengan nilai eigenvektor
utama.
Contoh :
Mencari λ maks untuk matiks kriteria :
λ maks =
(13,5972768*0,067668982)+(4,35553495*0,252100479)
+(2,31157025*0,396559782)+(10,6795093*0,11197891)
+ (7,48016552*0,171691837) =5,414985
Berikut ini adalah hasil perhitungan λ
masing-masing matriks yang telah dibuat :

maks dari

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
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Tabel 21. Hasil Perhitungan λ maks Masing-masing
Matriks
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5. Penetapan Hasil Terbaik
Langkah terakhir, adalah menetukan alternatif terbaik
dengan menggabungkan antara hasil pembobotan pada
kriteria dan pembobotan alternatif berdasarkan kriteria.
Hal ini dilakukan dengan cara menyusun matriks hasil
pembobotan alternatif berdasarkan kriteria yang telah
dilakukan sebelumnya, kemudian lakukan perkalian silang
dengan masing-masing bobot kriteria yang diperoleh pada
analisis hierarki alternatif.
Tabel 24. Hasil Akhir Pengolahan Data Dengan AHP

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
c.

Menghitung Konsistensi Indeks (CI)
Tentukan Nilai indeks konsistensi atau Consistency
Index (CI) sesuai rumus untuk menghitug CI hingga
diperoleh nilai CI sebagai berikut :
Tabel 22. Nilai CI Untuk Masing-masing Matriks

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
Dari tabel 24, didapatkan bahwa pegawai B memiliki nilai
terbesar
setelah
dilakukan
perhitungan
dengan
menggunakan metode AHP

KESIMPULAN

Sumber : Hasil pengolahan (2007)
d.

Menghitung Konsistensi Ratio (CR)
Nilai CI yang telah diperoleh, selanjutnya akan
dibandingkan dengan nilai random index (RI) untuk ordo n
= 5 (karena terdapat 5 elemen dalam tiap matriks), maka
nilai RI yang digunakan adalah 1,12. Konsistensi yang
dapat diterima adalah apabila nilai dari CR<10% (CR<0,1).
Berikut ini adalah hasil perhitungan CR dari masingmasing matriks yang telah dibuat :
Tabel 23. Nilai CR Untuk Masing-masing Kriteria

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan
AHP, maka diperoleh kesimpulan bahwa urutan prioritas
dari paling tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai
berikut :
1. Pegawai B dengan nilai bobot 29,40%
2. Pegawai C dengan nilai bobot 21,49%
3. Pegawai E dengan nilai bobot 18,07%
4. Pegawai A dengan nilai bobot 17,68%
5. Pegawai D dengan nilai bobot 13,37%
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