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Abstrak
Sistem pemantauan menggunakan CCTV merupakan hal yang penting, tanpa adanya sistem
pemantauan yang baik dapat mengakibatkan suatu insiden tidak terdokumentasi. Semakin baik lokasi
penempatan CCTV, maka semakin maksimal fungsi dari CCTV tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu
Sistem Pendukung Keputusan berbasis komputer yang dapat menentukan lokasi penempatan CCTV,
agar memudahkan pengguna yang membutuhkannya secara efektif dan efesien. Dalam penelitian ini,
metode sistem pengambilan keputusan yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP),
agar pihak yang memiliki kepentingan dalam penempatan lokasi CCTV dapat memilih beberapa
Kriteria dan Alternatif. Krierianya terdiri dari, Penempatan, Target, Lokasi, Pencahayaan, serta
Permukaan, dan selanjutnya Alternatif Dalam Gedung, Loby, Luar Gedung, Lokasi Parkir, Tepi jalan,
sehingga hasilnya diketahui dalam proritas tertinggi pada Alternatif Luar Gedung menghasilkan
29,7%, selajutnya proritas kedua Dalam Gedung 27,6 %, proritas ketiga Lokasi Parkir 21,9%,
keempat proritas Tepi Jalan 10,8% dan proritas kelima adalah loby 09,9 %.
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, CCTV, AHP
Abstract
The monitoring system using CCTV is an important thing, in the absence of good monitoring
system can result in an incident not documented. The better the placement location of CCTV, then the
maximum functionality of the CCTV. So it takes a computer-based decision support system that can
determine the location placement of CCTV, in order to facilitate the users who need them effectively
and efficiently. In this study, the method of decision-making system that is used is the Analytical
Hierarchy Process (AHP), so that the parties have an interest in the placement location of CCTV can
select multiple criteria and Alternatives. Krierianya consists of, placement, target, location, lighting,
and surface, and further Alternatives In Building, Loby, Outdoors, Parking Area, Bank road, so the
result is known in the highest priority on the Alternative Outdoors yield of 29.7%, hereinafter priority
27.6% In the second building, the third priority Parking Location 21.9%, the fourth priority Roadside
10.8% and the fifth priority is the lobby of 09.9%.
Keywords: Decision Support Systems, CCTV, AHP

PENDAHULUAN
Sistem pemantauan merupakan hal yang penting. Tanpa adanya sistem pemantauan, apabila
terjadi insiden pada suatu area seperti pencurian, pengrusakan, dan lain sebagainya, maka tidak ada
dokumentasi dari insiden tersebut.Sistem pemantauan juga dapat mencegah terjadinya insiden, karena
secara psikologis pelaku insiden akan berfikir dua kali untuk melakukan insiden pada area yang telah
dipasangi sistem pemantauan. Salah satu alat yang mendukung sistem pemantauan adalah CCTV
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(Closed Circuit Television). CCTV merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk
memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan
ke sebuah layar monitor. Terdapat beberapa kriteria dalam peletakan CCTV seperti penempatan, target,
lokasi, pencahayaan dan perrmukaan. Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam penentuan
penempatan lokasi CCTV adalah metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Metode AHP
merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan di mana peralatan utamanya adalah sebuah
hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia.Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, AHP dapat digunakan dalam memecahkan berbagai masalah diantaranya mengalokasikan
penempatan CCTV,dengan menggunakan sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP ini,
penulis berharap agar kesalahan penempatan lokasi CCTV pada suatu area dapat dikurangi.
Sistem pendukung keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan. Dengan sekumpulan
kemampuan untuk mengolah informasi/data yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan,
sistem hanya berfungsi sebagai alat bantu manajemen. Jadi sistem ini tidak dimaksudkan untuk
menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. Tapi sistem ini dirancang hanya
untuk membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya.
Dari pengertian pengambilan keputusan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif
secara sistematis untuk ditindaklanjuti atau digunakan sebagai suatu cara dalam pemecahan masalah.
Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Penunjang Keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer
termasuk sistem berbasis pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu
organisasi atau perusahaan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang dapat menyelesaikan
masalah semi-terstruktur dan tidak terstruktur yang tidak dapat dituliskan dalam formula yang normal
(Yingchun et al, 2013).
Tujuan Sistem Pengambilan Keputusan
Tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah :
a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-terstruktur.
b. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk
menggantikan fungsi manajer.
c. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih dari pada perbaikan efisiensinya.
d. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan
banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah.
e. Peningkatan produktivitas. Membangun satu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar,
bisa sangat mahal.
Berdasarkan definisi, sistem pendukung keputusan harus mencakup tiga komponen utama dari
DBMS, MBMS, dan antarmuka pengguna. Subsistem manajemen berbasis pengetahuan adalah
opsional, tetapi bisa memberikan inteligensi bagi ketiga komponen utama tersebut. Seperti pada sistem
informasi manajemen, pengguna bisa dianggap sebagai komponen sistem pendukung keputusan.
Komponen-komponen tersebut membentuk aplikasi sistem pendukung keputusan yang bisa
dikoneksikan ke intranet, perusahaan, ekstranet, atau intranet.
Metode Analytical Hierarchy Process ( AHP )
Pengertian Analytical Hierarchy Process ( AHP )
Sylvia (2013) menjelaskan Metode AHP merupakan salah satu model untuk pengambilan
keputusan yang dapat membantu kerangka berfikir manusia. Metode ini mula-mula dikembangkan
oleh Thomas L. Saaty pada tahun 70-an. Dasar berpikirnya metode AHP adalah prosesmembentuk skor
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secara numerik untuk menyusun ranking setiap alternatif keputusan berbasis pada bagaimana
sebaiknya alternatif itu dicocokkan dengan kriteria pembuat keputusan.
Landasan Aksiomatik Analytical Hierarchy Process ( AHP)
Menurut Ria (2014) Analytic Hierarchy Process (AHP) Analytic Hierarchy Process (AHP)
mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari:
1. Reciprocal Comparison, yang mengandung arti si pengambil keputusan harus bisa membuat
perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya itu sendiri harus memenuhi syarat
resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x, maka B lebih disukai dari A dengan
skala .
2. Homogenity, yang mengandung arti preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala
terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma
ini tidak dapat dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan
harus dibentuk suatu cluster (kelompok elemen-elemen) yang baru.
3. Independence, yang berarti preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak
dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini
menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas,
Artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh
elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap.
Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan
atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak
lengkap.
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penyelesaian
masalah penelitian. Metodologi penelitian akan sangat membantu penulis dalam proses kerja
penyelesaian masalah. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan yang
tertuang pada kerangka kerja penelitian yaitu definisi masalah, analisa masalah, menentukan tujuan,
mempelajari literatur, mengumpulkan data, analisa metode Analytical Hierarchy Process (AHP),
pengolahan data, implementasi dan pengujian.
HASIL PEMBAHASAN
Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan
Sistem pendukung keputusan biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau
untuk mengevaluasi suatu peluang. Sistem pendukung keputusan yang seperti ini disebut aplikasi
Sistem pendukung keputusan. Aplikasi yang digunakan adalah Expert Choice. Dalam Sistem
pendukung keputusan ini mencakup tiga komponen utama, yaitu Tujuan, Kriteria dan Alternatif.
Dimana tujuan merupakan goal atau hasil yang akan dicapai, Kriteria sebagai parameter yang dijadikan
tolak ukur untuk membuat sebuah keputusan sedangkan Alternatif sebagai objek dari sebuah sistem
yang nantinya akan diproses. Arsitektur sistem pendukung keputusan ditunjukkan dalam gambar 1.
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Gambar 1. Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan Lokasi Penempatan CCTV

Analisa Kebutuhan Data
Untuk melakukan proses penentuan lokasi penempatan CCTV dibutuhkan data dan kegiatan
kuesioner yang akan diterapkan dalam sistem. Dalam Pembahasan penelitian ini untuk menentukan
lokasi penempatan CCTV berdasarkan nilai tertinggi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menilai prioritas lokasi penempatan CCTV.
Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembobotan penilaian terhadap kriteria – kriteria.
a. Adapun Kriteria
Adapun criteria yang digunakan dalam prioritas lokasi penempatan CCTV. Pada penetapan tujuan
ini terdapat beberapa Kriteria yang ditetapkan berdasarkan sumber dari :
1. Penempatan
2. Target
3. Lokasi
4. Pencahayaan
5. Permukaan
b. Analisa Alternatif
Ada lima alternatif yang digunakan pada prioritas lokasi penempatan CCTV, di mana lokasi alternatif
tersebut di area Universitas Potensi Utama Medan antara lain :
1.Dalam Gedung
2. Loby
3. Luar Gedung
4. Lokasi Parkir
5.Tepi Jalan
Analisa Model Analytical Hierarchy Process (AHP)
Analytical Hierarcy Process (AHP) adalah suatu dan akurat karena adanya skala atau bobot yang
telah ditentukan dan metode analisis dan sintesis yang dapat membantu proses pengambilan keputusan.
AHP merupakan alat pengambil keputusan yang powerfull menggunakan hirarki yang terdiri dari tiga
level yaitu tujuan atau goal, kriteria dan alternatif. Hierarki yang digunakan dapat dilihat pada gambar.
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Gambar 2. Susunan Hirarki AHP Prioritas Lokasi Penempatan CCTV

Gambar di atas merupakan susunan hirarki AHP prioritas lokasi penempatan pemasangan
CCTV, berikut akan dijelaskan tujuan, kriteria dan alternatif yang digunakan :
1. Goal, menjelaskan keseluruhan keputusan yaitu tujuan yang akan dicapai baik secara keseluruhan
maupun perkriteria. Goal dalam penelitian ini adalah menentukan prioritas lokasi penempatan
CCTV.
2. Kriteria yang digunakan adalah Penempatan, Target, lokasi, Pencahayaan, dan Permukaan.
Alternatif yang digunakan adalah Dalam gedung, loby, luar gedung, lokasi parkir dan tepi jalan.
Analisa Interface (Antar Muka)
Tujuan utama disusunnya interface (antar muka) adalah untuk memudahkan user dalam
mengoperasikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan selama bekerja
pada komputer. Selain itu, interface harus bersifat user friendly, artinya membuat pengguna mudah
dalam menggunakan sistem dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.
Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria
Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan dengan membuat perbandingan berpasangan
(pairwise comparison). Pengambilan keputusan dimulai dengan membuat keseluruhan hirarki
keputusannya. Hirarki tersebut menunjukkan faktor-faktor yang ditimbang serta berbagai alternatif
yang ada. Kemudian sejumlah perbandingan berpasangan dilakukan, untuk mendapatkan penetapan
nilai eigen dan hasilnya. Sebelum penetapan, terlebih dahulu ditentukan kelayakan hasil nilai faktor
yang didapat dengan mengukur tingkat konsistensinya. Pada akhirnya alternatif dengan jumlah nilai
tertinggi dipilih sebagai alternatif terbaik.
Tabel 1. Matriks Berpasangan Kriteria Prioritas Lokasi Penempatan CCTV
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Umumnya untuk perbandingan matriks berpasangan angka 1 (satu) dapat ditempatkan secara
diagonal pada pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan karena perbandingan terhadap dua hal yang
sama adalah 1 (satu) atau equally preferred.
Tabel 2. Hasil Normalisasi A2 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria

Untuk mendapatkan hasil normalisasi atau bobot (skala prioritas) dari masing-masing kriteria,
hasil penjumlahan semua baris dibagi dengan total jumlah baris, dengan rumus Xi = (Wi / Σ Wi)
Tabel 3. Matrik Berpasangan Kriteria Dan Nilai Eigen

Penjelasan hasil dari perhitungan nilai matriks berpasangan, sehingga didapatkan niai eigen.
Tabel Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif Berdasarkan Kriteria Penempatan.
Umumnya untuk perbandingan matriks berpasangan angka 1 (satu) dapat ditempatkan secara
diagonal pada pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan karena perbandingan terhadap dua hal yang
sama adalah 1 (satu) atau equally preferred. Jadi untuk mendapatkan hasil matriks perbandingan
berpasangan dapat dilihat pada table.

Charles, Penerapan Metode AHP Dalam…101
Tabel 4. Hasil Normalisasi A2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Penempatan.

Tabel 5. Selisih Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Penempatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa antara nilai Normalisasi 1 dengan nilai Normalisasi 2 tidak
terlihat perbedaan yang besar, sehingga untuk pencarian nilai iterasi ketiga tidak perlu dilakukan,
karena telah memenuhi syarat, sehingga didapatkan skala prioritas alternatif. Dengan rumus : aij – ajk
= aik. Contoh: 0,5873 – 0,5771 = 0,0102.
Tabel 6. Persentase Bobot Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria
Penempatan

Maka skala prioritas untuk masing – masing alternatif yaitu prioritas pertama adalah Dalam
Gedung (57%), kedua Luar Gedung (19%), ketiga Lokasi Parkir (8%), keempat Tepi Jalan (7%), dan
yang kelima Loby (6%). Berdasarkan hasil perbandingan matriks berpasangan untuk alternatif dan
setelah dilakukan normalisasi dengan dua kali iterasi, maka akan didapatkan matriks berpasangan
dengan nilai eigennya.
Tabel 7. Matrik Berpasangan Alternatif Dan Nilai Eigen

Penjelaskan hasil dari perhitungan nilai matriks berpasangan, sehingga didapatkan nilai eigen,
nilai matriks (Emaks), Consistency Index (CI), dan nilai Consistency Ratio (CR), s
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Tabel 8. Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif Berdasarkan Kriteria Target

Umumnya untuk perbandingan matriks berpasangan angka 1 (satu) dapat ditempatkan secara
diagonal pada pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan karena perbandingan terhadap dua hal yang
sama adalah 1 (satu) atau equally preferred.
.Nilai eigen merupakan nilai konsistensi yang didapatkan dari beberapa kali proses normalisasi
sehingga tingkat kesalahan atau konsistensinya kurang dari 10 persen. Cara mencari nilai eigen yaitu
dengan mengkuadratkan matriks berpasangan dan menjumlahkan jumlah setiap baris sehingga
diperoleh nilai normalisasi yang dijadikan acuan untuk sebagai nilai eigen.
a. Iterasi I (kuadrat matriksberpasangan alternatif)
Pada iterasi 1 ini akan dikuadratkan matriks berpasangan alternatif, sehingga akan didapatkan
hasil perpangkatan kuadratnya sebagai bahan acuan untuk mencari nilai normalisasi.
Tabel 9. Hasil Normalisasi A2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Target

hasil normalisasi atau bobot (skala prioritas) dari masing-masing kriteria, hasil penjumlahan
semua baris dibagi dengan total jumlah baris. Dengan rumus λmaks = Xi = (Wi / Σ Wi, contoh baris 1 :
118,500/225,746 = 0,5203.
Tabel 10. Hasil Normalisasi (A2) 2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Target

Hasil normalisasi pada iterasi II, di mana hasil normalisasi tersebut didapatkan dari penjumlahan
semua baris dan dibagi dengan total jumlah baris. Dengan rumus : λmaks = Xi = (Wi / Σ Wi). Contoh:
3226,525 / 6201,533= 0,52033.
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Tabel 11. Selisih Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Target

nilai Normalisasi 1 dengan nilai Normalisasi 2 tidak terlihat perbedaan yang besar, sehingga untuk
pencarian nilai iterasi ketiga tidak perlu dilakukan, karena telah memenuhi syarat, sehingga didapatkan
skala prioritas alternatif. Dengan rumus : aij – ajk = aik. Contoh: 0,5205- 0,5203 = 0,0002.
Tabel 12. Persentase Bobot Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria
Target

Maka skala prioritas untuk masing – masing alternatif yaitu prioritas pertama adalah Dalam
Gedung(52%), kedua Lokasi Parkir (18%), ketiga Loby (14%), keempat Tepi Jalan (8%), dan yang
kelima Luar Gedung (8%).
Tabel 13. Matrik Berpasangan Alternatif Dan Nilai Eigen

Penjelaskan hasil dari perhitungan nilai matriks berpasangan, sehingga didapatkan nilai eigen,
nilai matriks (Emaks), Consistency Index (CI), dan nilai Consistency Ratio (CR), sebagaimana
keterangan di bawah ini :
Emaks = Jumlah x Nilai Eigen
Emaks = (1,866 X 0, 4864) + (8,000 X 0, 1508) + (11,000 X 0,0669) +
(6,750 X 0,2006) + (13,500 X 0,00953) = 5.2765.
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Tabel 14. Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif Berdasarkan Kriteria Lokasi

Hasil perbandingan matriks berpasangan angka 1 (satu) dapat ditempatkan secara diagonal pada
pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan karena perbandingan terhadap dua hal yang sama adalah 1
(satu) atau equally preferred
Tabel 15. Hasil Normalisasi A2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Lokasi

Tabel 16. Hasil Normalisasi (A2) 2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Lokasi

Pemperlihatkan hasil normalisasi pada iterasi II, di mana hasil normalisasi tersebut didapatkan
dari penjumlahan semua baris dan dibagi dengan total jumlah baris. dengan rumus λmaks = Xi = (Wi /
Σ Wi), Contoh: 2262,1038/ 6678.1849 = 0,3387.
Tabel 17. Selisih Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Lokasi
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Hasil nilai Normalisasi 1 dengan nilai Normalisasi 2 tidak terlihat perbedaan yang besar, sehingga
untuk pencarian nilai iterasi ketiga tidak perlu dilakukan, karena telah memenuhi syarat, sehingga
didapatkan skala prioritas alternatif. Dengan rumus : aij – ajk = aik. Contoh: 0,3487 - 0,3387 = 0,0100
Tabel 18. Persentase Bobot Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan
Kriteria Lokasi

Maka skala prioritas untuk masing – masing alternatif yaitu prioritas pertama adalah Loby (35%),
kedua Dalam Gedung(34%), ketiga Luar Gedung (18%), keempat Lokasi Parkiran (8%), dan yang
kelima Tepi Jalan (5%).
Berdasarkan hasil perbandingan matriks berpasangan untuk alternatif dan setelah dilakukan
normalisasi dengan dua kali iterasi
Tabel 19. Matrik Berpasangan Alternatif Dan Nilai Eigen

Emaks = Jumlah x Nilai Eigen
Emaks = (3,675 X 0,338789733) + (2,533 X 0,35558893) + (6,533 X 0,179536787) + (12,500 X
0,079942605) + (20,000 X 0,046141945) = 5,2390.
Tabel 20. Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif Berdasarkan Kriteria Pencahayaan

Tabel 21. Selisih Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Pencahayaan
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Hasil nilai Normalisasi 1 dengan nilai Normalisasi 2 tidak terlihat perbedaan yang besar,
sehingga untuk pencarian nilai iterasi ketiga tidak perlu dilakukan, karena telah memenuhi syarat,
sehingga didapatkan skala prioritas alternatif.
Tabel 22.Hasil Normalisasi (A2) 2 Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Permukaan

Maka skala prioritas untuk masing – masing alternatif yaitu prioritas pertama adalah Luar Gedung
(27%), kedua Dalam Gedung (25%), ketiga Lokasi Parkir (25%), keempat Tepi Jalan (13%), dan yang
kelima Loby (9%).
Tabel 23. Matrik Berpasangan Alternatif Dan Nilai Eigen

Emaks = Jumlah x Nilai Eigen
Emaks = (4,500 X 0,254907141) + (10,000 X 0,093589209) + (4,333 X 0,26889046) + (4,500 X
0,25098912) + (7,500 X 0,131624071) = 5,36470816.
Tabel 24. Matrik Perbandingan Berpasangan Alternatif Berdasarkan Kriteria Permukaan

Tabel 25. Selisih Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria Permukaan
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Hasil nilai Normalisasi 1 dengan nilai Normalisasi 2 tidak terlihat perbedaan yang besar,
sehingga untuk pencarian nilai iterasi ketiga tidak perlu dilakukan, karena telah memenuhi syarat,
sehingga didapatkan skala prioritas alternatif, sesuai dengan rumus aij – ajk = aik, contoh:
0,130575523 - 0,135812205 = -0,005236682.
Tabel 26. Persentase Bobot Nilai Normalisasi Matriks Perbandingan Alternatif Berpasangan Kriteria
Permukaan

Maka skala prioritas untuk masing – masing alternatif yaitu prioritas pertama adalah Luar Gedung
(47%), kedua Lokasi Parkira(25%), ketiga Dalam Gedung (13%), keempat Tepi Jalan (10%), dan yang
kelima Loby (5%).
Tabel 27. Matrik Berpasangan Alternatif Dan Nilai Eigen

Emaks = Jumlah x Nilai Eigen
Emaks = (10,666 X 0,1357) + (18,000 X 0,0477) + (2,058 X 0,4662) + (4,900 X 0,2543) +
(9,500 X 0,0961) = 5,4198.
Berdasarkan hasil perhitungan dari perbandingan matriks berpasangan kriteria permukaan,
maka nilai Consistency Ratio = 0,0937
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Gambar 3. Hasil Akhir Seluruh Bobot dan Nilai Bobot Prioritas Kriteria dan Alternatif
Tabel 28. Bobot Final Dan Rangking Alternatif

Hasil akhir perkalian matriks perhitungan dengan metode AHP untuk seluruh bobot / prioritas
kriteria dan alternatif yang menjadi prioritas lokasi penempatan CCTV, contoh Dalam Gedung :
(0,1431 X 0,5780) + (0,0998 X 0,5205) + (0,0507 X 0,3392) + (0,3614 X 0,2551) + (0,3450 X 0,1353)
= 0,291.
Maka ranking final untuk masing – masing kriteria dan alternatif yaitu ranking pertama adalah
Luar Gedung (0,303), kedua Dalam Gedung (0,291), ketiga Lokasi Parkir (0,212), keempat Tepi Jalan
(0,102), dan yang kelima Loby (0,092).
KESIMPULAN
Hasil penelitian yang penulis lakukan tentang penyelesaian masalah AHP untuk menentukan lokasi
penempatan CCTV, maka penulis menyimpulkan, sebagai berikut :
1. Penentuan kriteria dalam lokasi penempatan CCTV dilakukan berdasarkan kondisi luas suatu
lokasi yang menjadi alternatif penempatan CCTV adalah dalam gedung, loby, luar gedung,
parkiran dan tepi jalan. Lokasi terbaik berdasarkan kriterianya dalam penelitian ini telah
ditentukan yaitu luar gedung.
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Menggunakan metode AHP menjadi sangat mudah dalam mengambil keputusan untuk
menempatkan lokasi CCTV berdasarkan hasil kriteria dari rangking tertinggi. Hal-hal yang
dilakukan dalam penempatan CCTV adalah dengan metode AHP meliputi proses pembobotan
setiap kriteria dari alternatif kemudian dilakukan pengambilan nilai persentase dan perankingan
hasil akhir. Hasil perhitungan AHP yang dilakukan secara manual sesuai dengan hasil perhitungan
AHP menggunakan software Expert Choice.

SARAN
Berdasarkan hasil analisa, pengujian, dan kesimpulan dari penelitian ini, dalam penerapan dan
kelanjutan implementasi AHP, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :
1. Diperlukan pemahaman secara maksimal dan teliti dalam mengolah data dan pemberian bobot /
prioritas agar tidak terjadi Inconsistency pada Pairwise Comparisons (Perbandingan
Berpasangan).
2. Dalam mengambil keputusan dengan metode AHP yang menggunakan Software Expert Choice
ini, penulis menyarankan agar dapat menggunakan cara – cara untuk mengoperasikannya dan
memahami apa saja yang bisa dianalisa oleh Software tersebut.
3. Bagi para peneliti yang ingin melanjutkan lebih luas lagi, maka dapat menambahkan kriteria dan
memakai sub kriteria (meningkatkan hirarkinya).
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