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Abstrak
Banyak produk Pasta Gigi dipasaran dari yang model , harga dan manfaatnya yang beredar . Sehingga
konsumen mengharuskan lebih spesifik dalam memilih produk Pasta Gigi tersebut. Kriteria yang dipakai
dalam memilih produk Pasta Gigi adalah model, harga dan komposisi kandungan yang terdapat dalam Pasta
Gigi . Metode yang dapat memilih pasta gigi tersebut adalah metode Analytical Hierarcy Process dengan
menggunakan superdesicion . Dimana AHP merupakan metode terstruktur terdiri dari Goal, Kriteria dan
Alternatif yang mampu memberikan penilaian secara objektif dari beberapa kriteria untuk memperoleh hasil
dan mampu mengembangkan nilai bobot dan mensintesis berdasarkan pertimbangan yang tepat untuk
menentukan penilaian.
Kata Kunci : AHP, SPK, Pasta Gigi, Superdesicion

1.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha ataupun industri
pada saat ini mengalami persaingan yang sangat
ketat baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh
sebab itu dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi
terbaru untuk produk barang dan jasa yang
dihasilkan
agar menarik minat konsumen.
Dikalangan masyarakat saat ini banyak belum
mengerti bagaimana dalam memilih produk pasta
gigi , sehingga tidak jarang yang memilih produk
pasta gigi berdasarkan hanya berdasarkan satu
kriteria saja tanpa melihat kriteria yang lain.
Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan
tersebut
maka dibuatlah sebuah Sistem
Pengambilan Keputusan yang akan membantu
dalam mendapatkan produk yang terbaik . Metode
yang digunakan dalam pengambilan keputusan
untuk menyelesaikan persoalan dalam penelitian
ini adalah metode AHP (Analitycal Hierarcy
Proces) dimana AHP merupakan salah satu
metode untuk memecahkan suatu masalah yang
kompleks dan tidak terstruktur kedalam suatu
kelompok-kelompoknya yang akhirnya akan
mendapatkan
satu
prioritas
tertinggi.(Nur
Rochmah Dyah, et al, 2008).
2. METODE PENELITIAN
Menurut Turban, Analitycal Hierarcy Proces
yang dikembangkan olen Thomas L. Saaty
berguna membantu pengambil keputusan untuk
mendapatkan keputusan
terbaik dengan
membandingkan faktor-faktor yang berupa
kriteria (Aulia Vitari, et al, 2010).
Menurut Saaty (Iskandar,2009), tahapan
dalam menyelesaikan permasalahan dengan

menggunakan
berikut :
1.

metode AHP

adalah

sebagai

Menyusun hirarki dari permasalahan yang
dihadapi.
goal
Component
cluster ( level)
kriteria

subkriteria
elemen
alternatives

loop
Gambar 1. Bentuk Jaringan Hirarki
2.

Penilaian kriteria dan alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui
perbandingan berpasangan. Menurut saaty, untuk
berbagai persoalan , skala 1 sampai 9 adalah skala
terbaik dalam mengekspresikan pendapat.
Tabel 1. Tabel Skala Penilaian Matrik
Perbandingan Berpasangan
Nilai
Kepenting
Keterangan
an
Definisi
Sama
Kedua elemen sama
1
Penting
pentingnya

172

Seminar Nasional Informatika 2015

Sedikit
lebih
penting

3

5

7

9

2, 4, 6, 8

Kebalikan

Elemen yang satu
sedikit
lebih
penting dari pada
elemen lainnya
Cukup
Elemen yang satu
penting
esensial atau sangat
penting
(lebih
penting) ketimang
elemen
yang
lainnya
Sangat
Satu elemen jelas
penting
lebih penting dari
elemen
yang
lainnya
Mutlak
Satu elemen mutlak
lebih
lebih
penting
penting
dibandingkan
dengan
pasangannya pada
elemen
yang
lainnya
Nilai
Nilai-nilai diantara
antara/
dua pertimbangan
tengah
yang
saling
berdekatan
Jika aktivitas i mendapat suatu
angka
bila
dibandingkan
dengan suatu aktivitas j. Maka j
mempunyai nilai kebalikannya
bila
dibandingkan
dengan
aktivitas i

3. Penentuan prioritas
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu
dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise
comparisons) yaitu dengan tahapan berikut :
a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan
berpasangan.
b. Hitung jumlah nilai dari setiap baris ,
kemudian lakukan normalisasi
4.

Konsistensi Logis
Perhitungan ini dapat dilakukan dengan
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mengalihkan matriks dengan prioritas
bersesuaian
b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris
c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi
prioritas bersangkutan dan hasilnya
dijumlahkan
d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan
didapat max.
e. Indeks Konsistensi (CI) = ( maks-n) /
(n-1)
f. Rasio Konsistensi = CI/RI , dimana RI
adalah nilai indeks random konsistensi.
Jika rasio konsistensi ≤ 0.1, hasil
perhitungan data dapat dibenarkan

2.1. RANCANGAN
2.1.1 Analisis Kebutuhan Data
Analisi data dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
2.1.2 Analisis Keterhubungan
Adapun langkah-langkah yang dilakukan
sebagai berikut :
1. Uraikan keputusan dari suatu dimensi yang
berbeda. Tahapan ini merupakan suatu proses
identifikasi awal terhadap objek yang akan
diteliti yaitu :
a. Tujuan
Untuk penetapan Keputusan suatu
produk yang nantinya akan dipilih.
b. Goal
Goal menjelaskan keseluruhan keputusan
yaitu tujuan yang hendak dicapai baik
secara keseluruhan maupun perkriteria.
c.
Kriteria
Kriteria ini adalah merupakan atributatribut
yang
mendukung
untuk
menentukan pasta gigi adalah Model
Kemasan, Harga, Komposisi Kandungan.
d. Alternatif
Alternatif merupakan objek penelitian
yang akan diproses untuk penentuan
terhadap suatu kasus adalah Pepsodent,
Formula, Ciptadent dan Sensodyne.
Untuk menentukan pasta gigi yang tepat dalam ini
dihasilkan model AHP seperti dibawah ini :
Responden
RataKriteria
R R R R R
Rata
1
2
3
4
5
Model
-3 -5 -4 5 -4
2
Kemasan
Harga
-2 -6 -4 -3 -5
-4
Komposisi
Kandungan

-3

-2

-6

-4

-5

-4

2.1.3 Analisa dan Perancangan
Dari
analisis kebutuhan diatas maka dapat
dilakukan perancangan
kuesioner yang akan
diajukan pada responden. Kuesioner tersebut
akan selalu menanyakan perbandingan antara 2
node yang sudah dipilih dalam kluster kriteria dan
antar kluster.
2.1.4
Rekapitulasi
Kuesioner

Hasil

Perbandingan

Hasil rekapitulasi data kuesioner yang dibagikan
pada 5 responden dimana jumlah pertanyaan
perbandingan berpasangan adalah n(n-1)/2 karena
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saling berbalikan dan diagonalnya selalu bernilai
satu. Kemudian hasilnya di rata-ratakan dan
didapatkan
hasil
matriks
perbandingan
berpasangan kriteria.
Nilai Konsistensi
Dalam melakukan pengujian di AHP nilai
konsistensi terhadap perbandingan antar elemen
yang akan didapatkan pada setiap tingkat hirarki.
Index konsistensi dari matrik berordo n dengan
rumus munurut Saaty:
C.I

Karena CR < 0.1000 berarti nilai konsisten .
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap pengujian tool superdecision adalah
proses membuat cluster kemudian membuat node
di cluster dengan mengklik kanan pada cluster
alternative lalu klik create node in cluster lalu
klik create another untuk membuat node-node
lainnya. Setelah semua node terbentuk kemudian
klik save seperti gambar 4.1

dimana :
C.I = Index konsistensi
λmaksimum = Nilai eigen terbesar dari matrik
berordo n
Model
Komposisi
Kriteria
Harga
Kemasan
Kandungan
Model
Kemasan
1
1/2
4
Harga
Komposisi
Kandungan

2

1

1/4

1/4

4

1

Gambar 1 Membuat Node didalam Cluster

Dari penggunaan matriks tersebut diatas, akan
dapat dilakukan sebuah pendekatan yang
digunakan dalam pengujian konsistensi matriks
perbandingan yaitu menentukan nilai Eigen
terbesar dengan cara menjumlahkan hasil
perkalian jumlah kolom dengna eigen vector
utama yang hasilnya seperti tabel dibawah ini :
Kriteria

Model

Harga

Komposisi
Kandungan

Nilai
Eigen

Model

1.000

0.500

4.000

0.300

Harga

2.000

1.000

0.250

0.600

Komposisi
Kandungan

0.250

4.000

1.000

Jumlah

3.300

Tahap selanjutnya semua cluster dan node
terbentuk
di
superdesicion,
kemudian
dihubungkan antara cluster goal dengan cluster
kriteria berserta node Model Kemasan, harga dan
Komposisi kandungan , jika sudah selesai
dikoneksikan
hubungkan
kembali
cluster
alternatives berserta node-node yanga ada di
dalamnya, Misalnya klik kanan pada node ,
setelah itu pilih node connexions form, kemudian
pilih node yang akan dihubungkan dengan node
Model Kemasan, Harga dan Komposisi
Kandungan, klik ok seperti terlihat pada gambar 2

0.100
1.750

8.000

1.000

Hasil yang diperoleh melalui nilai eigen
maksimum dari hasil perkalian yang di peroleh
kemudian dijumlahkan dengan jumlah kolom
seperti berikut :
Λmaksimum = (0.900 x 0.300) + (1.60 x 0.600) +
(0.350 x 0.100) = 3.060

Gambar 2. Menghubungkan masing-masing
Cluster

Nilai Consistency Index :

= 3.060–3 = 0.060 = 0.030
3–1
2
Untuk n = 3 , RI (random index) = 0,580 ( tabel
saaty ), maka dapat diperoleh nilai consistency
ratio (CR) sebagai berikut :
CR = CI
= 0.030
= 0.05197 < 0.1000.
RI
0.580

Selanjutnya semua cluster dikoneksikan dan hasil
koneksi, dari semua cluster yang telah terbentuk.
Cluster alternatives terdiri dari node Pepsodent,
Ciptadent, Formula dan Sensodyne dihubungkan
antara cluster kriteria dengan node Model
Kemasan, Harga dan Komposisi Kandungan,
antara node-node yang ada didalam cluster
kriteria dan alternatives memiliki hubungan
timbal balik. Selanjutnya adalah memasukkan
nilai dari kuesioner yang telah dirata-ratakan ,
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masukkan
seluruh
cluster
yang
sudah
dikoneksikan pada tab menu matrix seperti
gambar 3 dan 4

Gambar 6. Tampilan hasil akhir dengan
software superdesicion
Gambar 3. Kuesioner Responden
perbandingan berpasangan

dalam

Gambar 7 adalah menampilkan laporan lengkap
dari semua
hasil analisa yang dilakukan di
superdecision. Adapun langkah-langkah
yang
akan dilakukan adalah dengan
klik menu
computations, full report.

Gambar 4. Matriks hasil kuesioner Input
Setelah semua nilai dari hasil kuesioner
dimasukkan, selanjutnya untuk mengetahui nilai
consistency index dan nilai prioritas tiap sub
kriteria, maka klik computations lalu pilih
prioritas.

Gambar 5. Tampilan nilai consistency index
dan nilai prioritas
Menganalisa hasil komputasi AHP dengan
menampilkan rasio konsistensi perbandingan nilai
matriks dalam setiap cluster yang ada dapat
dilihat pada gambar 6.

Gambar 7. Laporan Lengkap Hasil Analisa
Penilaian Pasta Gigi
4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisa yang penulis
lakukan dengan menggunakan metode AHP maka
dapat disimpulkan :
1. Dengan adanya metode AHP ini akan
mempermudah
masyaraka
dalam
menentukan prioritas pasta gigi terbaik.
2. Sistem
Pendukung
Keputusan
yang
digunakan dalam jurnal ini menggunakan
metode AHP , yang terdiri dari Goal sebagai
tujuan utama dari merk pasta gigi , Empat
alternative yaitu Ciptadent, Formula,
Pepsodent dan Sensodyne, sedangkan untuk
kriteria adalah Model Kemasan, Harga dan
Komposisi Kandungan .
3. Perangkat Lunak yang dipergunakan dalam
jurnal ini menggunakan Superdesicion yang
telah membantu dalam proses metode dan
Model dari AHP itu sendiri.
4. Dari hasil validasi kuisioner yang telah
dibagikan kepada responden menggunakan
nilai konsistensi dibawah 0,1 menunjukkan
bahwa nilai konsistensi penilaian cukup
baik.
5. Berdasarkan hasil perhitungan akhir di
Superdecision menunjukkan bahwa Pasta
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Gigi Pepsodent adalah Pasta Gigi terbaik
yang banyak diminati oleh Masyarakat.
[2]
5. SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah :
1.

2.

3.

Dalam pengumpulan data Kuesioner
diharapkan lebih banyak lagi Responden
yang memberikan tanggapannya agar hasil
analisis akan dapat lebih baik lagi.
Untuk melakukan perhitunggan berpasangan
baik goal, kriteria dan alternatif, harus
dilakukan dengan hati-hati, jika terjadi
kesalahan pada pemasukan data dapat
menyebabkan hasil akhir yang di peroleh
tidak terpenuhi atau nilai
inkonsistennya
salah .
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini,
hasilnya dapat dijadikan referensi
oleh
masyarakat dan peneliti yang lain.
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