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1.  

Halaman persetujuan 

lengkap TTD (scan) 
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2.  

Halam Pengesahan 

Lengkap TTD dan 

Stempel (Scan) 
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ABSTRAK

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang dapat membantu seseorang dalam mengambil 

keputusan juga merupakan suatu pendekatam untuk mendukung pengambilan keputusan pada sebuah 

masalah tertentu. Pengambilan keputusan adalah sebuah pemilihan dari beberapa alternatif pilihan dengan 

harapan akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik. 

Dalam penentuan pemilihan perguruan tinggi di kabupaten Tulungagung memerlukan beberapa 

kriteria yang digunakan yaitu fasilitas, biaya, kapasitas, kualitas. Oleh karena itu penulis membangun 

sebuah sistem yang dapat membantu proses pemilihan perguruan tinggi dengan menghasilkan alternatif 

perguruan tinggi yang dipilih, yaitu Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi 

di Tulungagung Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) merupakan metode untuk melakukan pengambilan keputusan secara ilmiah dan 

rasional untuk memberikan solusi terhadap masalah multi krtieria dan kompleks dengan berbagai 

alternatif. Sistem pendukung keputusan ini dapat dipakai untuk memilih perguruan tinggi swasta dengan 

kriteria fasilitas, biaya, kualitas, kapasitas. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini telah dihasilkan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Perguruan Tinggi di Tulungagung Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang 

digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan oleh calon mahasiswa dalam memilih 

perguruan tinggi. Bagi mahasiswa untuk menambah bekal pengetahuan, sedangkan bagi akademik 

sebagai acuan dan dorongan untuk dijadikan tolak ukur keberhasilan selama mendidik dan membekali 

penulis. 

 

Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Analytical Hierarchy Process (AHP), Pemilihan 

Perguruan Tinggi.
 

  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Miratus Sholikah | 12.1.03.02.0354 
Fakultas Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 2|| 

 

I. LATAR BELAKANG 

Banyaknya pilihan perguruan tinggi 

khususnya di Tulungagung, membuat 

para calon mahasiswa baru menjadi 

bingung dalam memilih perguruan 

tinggi yang diinginkan. Tidak sedikit 

calon mahasiswa di Tulungagung dan 

luar Tulungagung membuat mereka 

merasa asing dan bingung, kekurangan 

informasi mengenai perguruan – 

perguruan tinggi di Tulungagung. 

Melalui media internet yang dapat 

menyebarkan informasi lebih cepat, 

Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Perguruan Tinggi di 

Tulungagung Menggunakan Metode 

AHP (Pradana, 2014).  

II. METODE AHP 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

adalah salah satu metode dalam proses 

pengambilan keputusan dengan 

peralatan utamanya adalah sebuah 

hierarki fungsional dengan input 

persepsi manusia. Dengan 

menggunakan hierarki, suatu masalah 

yang kompleks dan tidak terstruktur 

dapat dipecahkan dalam kelompok – 

kelompoknya. Kemudian kelompok – 

kelompok tersebut diatur menjadi suatu 

bentuk hierarki. Berdasarkan latar 

belakang masalah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan permasalahan 

tersebut sehingga karya ilmiah yang 

diambil berjudul “Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Perguruan Tinggi 

di Tulungagung Menggunakan Metode 

AHP (Analytical Hierarchy Process)” 

(Pradana, 2014). Dengan demikian, 

AHP dapat digunakan untuk membuat 

suatu struktur permasalahan yang 

kompleks serta konsekuensi yang 

ditimbulkan dari pembobotan tersebut. 

Interaksi beberapa faktor seringkali juga 

melibatkan faktor – faktor yang tidak 

terkuantifikasi sehingga penggunaan 

preferensi akan sangat membantu dalam 

AHP terutama untuk pemunculan sesuai 

skala yang telah ditetapkan (Pradana, 

2014). 

a.Prinsip Kerja AHP (Analytical 

Hierarchy Process) 

  Prinsip kerja AHP adalah sebagai 

berikut (Astuti, 2011)  : 

1) Prinsip penyusunan Hierarki 

Rancangan dalam menyusun hierarki 

tergantung pada jenis keputusan 

yang akan diambil. Oleh sebab itu, 

perlu adanya penyederhanaan 

masalah yang bersifat khusus dan 

tampak nyata dengan menyusunnya 

secara bertingkat dalam kelompok 

atribut maupun alternatif. 

2) Penetapan Bobot Prioritas 

Penetapan prioritas elemen dalam 

suatu persoalan keputusan adalah 

membuat perbandingan berpasangan 

terhadap suatu kriteria yang 

ditentukan, yaitu membandingkan 
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secara berpasangan seluruh elemen 

untuk setiap elemen untuk setiap sub 

sistem hierarki. Perbandingan 

tersebut ditransformasikan dalam 

bentuk matriks untuk maksud 

analisis numerik.  

3) Prinsip Konsistensi Logis 

Konsistensi logis merupakan 

indikator pendekatan matematis 

yang merupakan acuan penilaian 

untuk berpasangan yang 

digunakan dalam AHP. 

Perhitungan ini dilakukan pada 

atribut utama dari kerangka 

hierarki yang disusun, yaitu 

apabila nilai yang didapat dari 

hasil perhitungan 0,1 maka 

konsistensi penilaian secara 

umum dapat dinilai baik atau 

dapat diterima dan dapat 

dilakukan perhitungan pada tahap 

berikutnya (Astuti, 2011). 

Prosedur perhitungan Consistency 

Ratio (CR) sebagai berikut : 

a. Membuat matriks 

perbandingan, kemudian 

diubah dalam bentuk desimal. 

b. Mengalikan matriks 

perbandingan tersebut dengan 

matriks bobot prioritas. 

c. Membagi setiap elemen 

matriks hasil dengan elemen 

matriks bobot prioritas 

(misalnya disebut matriks Y). 

d. Menghitung nilai maksimum 

Eigen / Maxsimum Eigen Value 

(λ max), sebagai berikut : 

 

(λmax)=

   
                           

 
 

(2,1) 

CI=   
       

   
 ........................(2,2) 

e. Menghitung Consistency Ratio 

(CR) 

CR= 

   
  

                    
...........(2,3) 

 

Pada tabel 2.2 merupakan nilai 

Random Index yang diambil dari 

kesesuaian pada ukuran matriks. 

Tabel 2.2 Nilai Random Index 

(Astuti, 2011) 

 

f. Mengalikan nilai prioritas lokal 

dari tiap opsi dengan nilai prioritas 

lokal dari opsi yang berada pada 

tingkatan diatasnya (parent node) 
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sehingga menghasilkan suatu nilai 

prioritas global. Dengan nilai prioritas 

global pada tiap – tiap alternatif, 

alternatif – alternatif akan diurutkan 

berdasar nilai prioritas global yang 

dimilikinya. Dari pengurutan ini, akan 

diperoleh pertimbangan alternatif 

terbaik yang dapat dilihat dari angka 

terbesar yang ditunjukkan oleh nilai 

prioritas global (Astuti, 2011). 

c) Simulasi Perhitungan Metode 

Pada tahap perhitungan ini terdapat 

beberapa langkah – langkah yang 

harus dilakukan sebelum 

melakukan perhitungan. Calon 

Mahasiswa akan memilih 

perguruan tinggi sebagai tempat 

kuliahnya, diantara perguruan 

tinggi yang akan dijadikan sebagai 

referensi tempat kuliah, pemilihan 

tersebut berdasarkan empat pilihan 

kriteria, yaitu : 

1. Perguruan tinggi yang 

berkualitas, parameternya : 

a. Baik, jika terakreditasi A atau 

B. 

b. Cukup, jika terakreditasi C. 

c. Buruk, jika tanpa akreditasi 

atau masih ijin dikti 

2. Perguruan tinggi yang memiliki 

fasilitas dengan parameter : 

a. Memadai  

1. Mempunyai laboratorium 

komputer dan jumlah komputer 

sesuai jumlah mahasiswa dalam 

satu kelas. 

2. Gedung milik sendiri 

3. Mempunyai area parkir yang 

luas 

4. Mempunyai perpustakaan 

b. Kurang memadai 

1. Mempunyai laboratorium 

komputer dan jumlah komputer 

kurang dari jumlah mahasiswa 

dalam satu kelas. 

2. Gedung milik sendiri 

3. Mempunyai area parkir yang 

luas 

4. Mempunyai perpustakaan 

c. Tidak memadai 

1. Mempunyai laboratorium 

komputer dan jumlah komputer 

kurang dari jumlah mahasiswa 

dalam satu kelas. 

2. Gedung bukan milik sendiri 

3. Tidak mempunyai area parker 

yang luas 

4. Mempunyai perpustakaan 

4. Perguruan tinggi yang biaya 

perkuliahannya terjangkau, 

parameternya adalah : 

a. Mahal jika biaya per 

semesternya ≥ 10.000.000 

b. Sedang jika biaya per 

semesternya < 10.000.000 - ≥ 

7.500.000 
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c. Murah jika biaya masuknya 

dan biaya per semesternya < 

7.500.000 

5. Perguruan tinggi yang kapasitas 

mahasiswanya sesuai, 

parameternya adalah : 

a. Besar jika mahasiswanya ≥ 

2.000 orang 

b. Sedang jika mahasiswanya < 

1000 ≥ 1500 orang 

c. Kecil jika mahasiswanya < 

1000 

Langkah – langkah  dalam 

penyelesaian menggunakan metode 

AHP seperti dibawah ini (Ranius, 

2014) : 

Proses pertama yang dilakukan 

adalah perhitungan prioritas untuk 

kriteria perguruan tinggi. Setelah 

memilih kriteria dan alternatif yang 

akan dibandingkan kemudian 

lakukan penginputan nilai untuk 

kriteria.

 

Selanjutnya setelah kriteria 

dimasukkan, langkah selanjutnya 

mencari normalisasi matriks tabel 

4.2 dengan membagi tiap elemen 

pada tabel 4.2 dengan masing-

masing jumlah kolom yang terkait.

 

Setelah menentukan normalisasi dari 

tebel 2.3, selanjutnya menghitung nilai 

prioritas kriteria dengan membagi setiap 

jumlah baris pada tabel 2.4 terkait dengan 

banyaknya kriteria. 

∑ Baris(fasilitas) = 1,36 / 4 = 0,34 

∑ Baris(biaya) = 0,57 / 4 = 0,14 

∑ Baris(kualitas) = 1,03 / 4 = 0,25 

∑ Baris(kapasitas) = 1,08 / 4 = 0,27 

 

Selanjutnya untuk memastikan prioritas 

itu konsisten apa tidak. Nilai eigen 

maksimum (λ maksimum) didapat dengan 

menjumlahkan hasil perkalian jumlah 

kolom dengan eigen vector. Nilai eigen 

maksimum yang dapat diperoleh adalah 

sebagai berikut : 

λ maksimu = (6,53 x 0,34) + (7,33 x 0,14) + 

(6,33 x 0,25) + (9,2 x 0,27) = 7,35 

Karena matrik berordo 4 (yakni terdiri 

dari 4 kolom),  

maka nilai indeks konsistensi (CI) yang 

diperoleh adalah : 

 1

max






n

n
CI
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= 1,12 

Untuk n = 4, RI = 0,9 ( tabel skala Saaty), 

maka : 

   
  

  
 

    

   
 = 1,24  

Setelah penentuan prioritas kriteria selesai, 

langkah selanjutnya adalah menentukan 

prioritas dari tiap alternatif yaitu dengan 

memasukan nilai perbandingan tiap 

alternatif untuk masing-masing kriteria. 

Langkah yang dilakukan sama seperti 

mementukan prioritas kriteria. 

 

Untuk menghitung nilai proritas akhir, 

sebagai contoh perhitungan UT keluar 

sebagai pilihan alternatif: 

Prioritas Global = (0,34 x 0,52) + (0,14 x 

0,47 ) + (0,25 x 0,50)  + (0,27 x 0,49) = 0,5 

= 50% 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1. Tampilan Program 

a. Menu Home Utama Calon 

Mahasiswa 

Merupakan tampilan utama dari 

home utama calon mahasiswa. 

Terdapat pada gambar  3.1 seperti 

dibawah ini : 

 

Gambar 3.1 Tampilan Home 

b. Menu Profil 

Gambar Merupakan halaman calon 

mahasiswa yang menampilkan profil 

masing – masing universitas dengan 

berisi informasi sejarah dan alamat 

universitas. 

Gambar 3.2 Tampilan profil 

universitas 

c. Menu Analisa 

Merupakan halaman yang digunakan 

oleh user untuk melakukan proses 

analisa dalam beberapa kriteria. 

Adapun proses ini berjalan user / 

calon mahasiswa langsung masung 

tanpa melakukan registrasi atau login 

kemudian melakukan analisa dan 

mendapatkan hasil output. Tampilan 
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tersebut terdapat pada gambar 3.3  

seperti dibawah ini : 

 

Gambar 3.3 Tampilan Analisa 

d. Menu Laporan 

Berisikan hasil dari beberapa 

analisa dari user yang telah 

mendapatkan hasil alternatif 

perguruan tinggi. Tampilan tersebut 

terdapat pada gambar 3.4 seperti 

dibawah ini : 

 

Gambar 3.4 Laporan hasil analisa 

e. Menu Help 

Merupakan halaman yang ditujukan 

untuk membantu user / calon 

mahasiswa yang kesulitan dalam 

menjalankan program ini, terdapat 

pada gambar 3.5 di bawah ini. 

 

Gambar 3.5 Tampilan menu help 

 

B. KESIMPULAN 

Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana merancang dan 

membangun suatu sistem 

pendukung keputusan pemilihan 

perguruan tinggi di Tulungagung 

menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) untuk 

memberikan alternatif dalam 

memilih perguruan tinggi yang 

diinginkan di kabupaten 

Tulungagung. 

Dalam  hasil perancangan sistem 

pemilihan perguruan tinggi di 

Tulungagung menggunakan 

metode AHP ini memiliki empat 

kriteria dalam melakukan 

perbandingan serta pembobotan 

nilai, sehingga menghasilkan 

alternatif perguruan tinggi yang 

memiliki jurusan akuntansi di 

Kabupaten Tulungagung. Kriteria 

yang digunakan meliputi fasilitas, 

biaya, kualitas, dan kapasitas. 

Aplikasi ini dapat digunakan calon  

mahasiswa    sebagai  alat  bantu  
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untuk mengambil  keputusan  

dalam  pemilihan perguruan tinggi.  
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