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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Haji Dan Umroh 

Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk beribadah kepada 

Allah dengan syarat atau rukun tertentu, serta pada waktu tertentu pula. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan selama berhaji meliputi amalan-amalan yang 

dikelompokkan dan rukun, wajib dan sunnah haji. Sedangkan umroh adalah 

mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara 

tertentu menurut syarak (Widyani and Pribadi, 2007). 

2.1.1 Dasar Hukum Haji Dan Umroh 

  Para ulama fiqih sepakat bahwa ibadah haji dan umrah adalah wajib 

hukumnya bagi setiap muslim  yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan 

waktu, sesuai dengan nash Al-Qur’an: 

ّ َعلَى النَّاّس ّحجُّ اْلبَْيّت َمنّ  اْستََطاَع اّلَْيّه َسبّْيالَ  َولِّله  

 Artinya : “Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang 

yang mampu mengerjakannya” . (QS.3:97). 

 Firman Allah : 

 وااْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ لّلّ َواَتّمُّ 

 Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah”. (QS. 

2:196).  
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2.2 Biro Travel  

 Menurut Foster yang dikutip pleh humaidy Biro perjalanan (travel) adalah 

sebuah perusahaan yang menjual rancangan perjalanan secara langsung pada 

masyarakat dan lebih khusus lagi menjual transportasi udara, darat, laut, akomodasi 

penginapan, pelayaran wisata, wisata paket, asuransi perjalanan, dan produk 

lainnya yang berhubungan travel dalam dunia transportasi memberi sumbangsi 

dengan mempermudah kegiatan pengurusan pemberangkatan seseorang atau 

kelompok karena cukup datang kekantor-kantor travel lalu akan dilayani sampai 

semua berkas yang dibutuhkan untuk pemberangkatan selesai diurus. Selain itu, 

menurut Yoeti munculnya biro perjalanan memiliki beberapa peran, yaitu: 

a. Pengurusan dokumen perjalanan 

b. Ticketing (penjualan tiket pesawat domestik dan internasional) 

c. Hotel Reservation (dalam dan luar negeri) 

d. Agen perjalanan kapal pesiar, charter flight, kapal laut dan kereta api 

e. Paket wisata untuk dalam dan luar negeri 

f. Escort services (jasa mengiringi) 

g. Jemput dan antar tamu dari dan ke bandara 

h. Pelayanan umrah, ibadah haji dan perjalanan rohani lainnya. 

 Menurut Kotler yang dikutip oleh humaidy , mengatakan bahwa produk 

travel (biro perjalanan) dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu: 

a. Core Product 

Produk inti adalah pelayanan atau manfaat yang disediakan untuk 

memuaskan kebutuhan target pasar (wisatawan) yang sudah teridentifikasi. 

b. The Tangible Product 

Produk berwujud adalah penawaran khusus yang dilakukan dalam rangka 

menjual sesuatu dengan menekankan bahwa wisatawan akan menerimanya 

sebagai imbalan uang yang dibayarkannya. 

c. The Augmented Product 

Produk tambahan adalah semua bentuk nilai tambah yang diberikan kepada 
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tangible product yang ditawarkan, sehingga menjadi lebih menarik bagi 

calon wisatawan.  

 Usaha perjalanan wisata merupakan bentuk usaha yang menyelenggarakan 

jasa perjalanan wisata baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Usaha 

perjalanan wisata ini menyediakan sarana pariwisata dan segala hal yang terkait 

dibidang wisata. Usaha perjalanan wisata ini bisa berbentuk badan usaha, baik 

berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), koperasi, 

yayasan, atau bentuk usaha perorangan. 

 Yang termasuk dalam jenis usaha perjalanan wisata diantaranya adalah biro 

perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Baik biro maupun agen perjalanan 

harus memiliki izin usaha biro dan agen wisata dari walikota ataupun pejabat yang 

ditunjuk. Hal ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan usaha perjalanan. 

Dasar hukum pendirian biro dan agen perjalanan wisata ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 mengenai Kepariwisataan. Prosedur 

permohonan izin usaha pendirian biro atau agen perjalanan ini diawali dengan 

mengajukan surat permohonan kepada walikota atau pejabat setempat. Pengajuan 

ini dilakukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan 

bermaterai 6.000. Kemudian surat permohonan tersebut akan diproses selama 30 

hari setelah surat diajukan. 

2.2.1 Macam-macam Travel Biro Perjalanan 

 Biro perjalanan (travel) pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu 

biro perjalanan wisata dan biro perjalanan haji dan umrah. 

a) Biro Perjalanan Wisata 

Biro Perjalanan Wisata adalah sebuah usaha atau badan usaha yang 

menyediakan seluruh atau sebagian perlengkapan seseorang atau kelompok 

orang yang akan melakukan perjalanan wisata. Dalam menjalankan 

usahanya, biro perjalanan atau agen perjalanan wisata ini harus 

melaksanakan kewajiban sebagai  berikut: 

1) Memberikan perlindungan kepada para pelanggan atau para 
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pemakai jasa. 

2) Menyediakan pramuwisata untuk memimpin dan membimbing 

wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata. 

3) Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan 

pungutan daerah serta mengadakan pembukuan berdasarkan 

peraturan perundangundangan yang berlaku. 

4) Patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. Jika kewajiban 

ini tidak terpenuhi, izin usaha tersebut akan dicabut oleh pemerintah 

setempat. 

b) Biro Perjalanan Haji dan Umrah 

Biro Perjalanan Haji dan Umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan 

atau jasa pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Biro 

Perjalanan Haji dan Umrah merupakan suatu badan usaha yang dapat 

memberikan pelayanan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

dunia perjalanan ibadah haji dan umrah. Penyelenggara ibadah haji khusus 

adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin menteri untuk 

menyelenggarakan ibadah haji khusus. Banyaknya travel yang 

melaksanakan pemberangkatan ibadah haji, membuat kita harus memilah 

memilih travel yang terpercaya minimal memiliki izin resmi dari 

pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Biro perjalanan yang telah 

mendapatkan ijin menteri terkait tersebut harus berbentuk badan hukum 

baik berupa PT atau setidak-tidaknya CV. Biro perjalanan yang telah 

berbentuk badan hukum tersebut selanjutnya melakukan pendaftaran 

sebagai biro perjalanan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan ibadah 

haji khusus, penyelenggara ibadah haji khusus harus memenuhi persyaratan 

atau kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama sesuai dengan 

yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 79 tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji, yaitu : 

a) Telah memperoleh izin sebagai PPIU oleh menteri. 
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b) Telah menyelenggarakan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) 

tahun dan memberangkatkan jamaah umroh paling sedikit 300 (tiga 

ratus) orang. 

c) Memiliki kemampuan teknis menyelenggarakan ibadah haji khusus 

yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana serta manajemen. 

d) Memiliki kemampuan finasial untuk menyelenggarakan ibadah haji 

khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank. 

e) Memiliki komitmen untuk menyelengarakan ibadah haji khusus 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standart pelayanan 

yang telah ditetapkan oleh menteri dan ketentuan pemerintah kerajaan 

Arab Saudi. 

 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memenuhi 

persyaratan tersebut maka dapat menyelenggarakan ibadah haji khusus dengan 

ketentuan wajibnya memberikan pelayanan yang meliputi : 

1. Pendaftaran. 

2. Bimbingan jamaah haji khusus. 

3. Transportasi jamaah haji khusus. 

4. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi. 

5. Kesehatan jamaah haji khusus. 

6. Perlindungan jamaah haji khusus dan petugas haji khusus. 

7. Administrasi dan dokumen haji. 

2.3 Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang mampu menyediakan 

fungsi pengelolaan data berdasarkan suatu model tertentu, sehingga pengguna dari 

sistem tersebut dapat memilih alternatif keputusan yang terbaik. Menurut Litlle 

Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi bebasis komputer yang 

menghasilkan berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam 

menangani berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur 
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dengan menggunakan data dan model. Kata berbasis komputer merupakan kata 

kunci, karena hampir tidak mungkin membangun sistem pendukung keputusan 

tanpa memanfaatkan komputer sebagai alat bantu, terutama untuk menyimpan data 

serta mengelola model (Kusumadewi dkk, 2006). 

2.3.1 Ciri-Ciri Sistem Pendukung Keputusan 

 Menurut Kosasi adapun ciri-ciri sebuah sistem pendukung keputusan 

(Alters Keen yang dikutip oleh  Sainturi 2014) adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pendukung keputusan ditujukan untuk membantu pengambilan 

keputusan-keputusan yang tidak terstruktur dan umumnya dihadapi oleh 

para manajer yang berada di tingkat puncak. 

2. Sistem pendukung keputusan merupakan gabungan antara kumpulan model 

kualitatif dan kumpulan data. 

3. Sistem pendukung keputusan memiliki fasilitas interaktif yang dapat 

mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. 

4. Sistem pendukung keputusan bersifat luwes dan dapat menyesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 

2.3.2 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

 Menurut (Turban, 1996 yang dikutip oleh Kamaluddin dkk, 2012) 

menjelaskan terdapat sejumlah karateristik dari sistem pendukung keputusan yaitu: 

1. Mendukung seluruh kegiatan organisasi. 

2. Mendukung beberapa keputusan yang saling berinteraksi. 

3. Dapat digunakan berulang kali dan bersifat konstan. 

4. Terdapat dua komponen utama, yaitu data dan model. 

5. Menggunakan baik data eksternal dan internal. 

6. Memiliki kemampuan what-if analysis dan goal seeking analysis. 

7. Menggunakan beberapa model kuantitatif. 
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2.3.3 Komponen-Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 Sistem pendukung keputusan terdiri dari tiga komponen utama atau 

subsistem (Dhaihani, 2001) yaitu: 

a. Subsistem data (Data Subsystem) 

Subsistem data merupakan komponen sistem pendukung keputusan 

penyedia data bagi sistem. Data dimaksud disimpan dalam data base yang 

diorganisasikan oleh suatu sistem dengan sistem manajemen pangkalan data 

(Data Base Management Sistem atau DBMS). Melalui pangkalan data inilah 

data dapat diambil dan diekstrasi dengan cepat. 

b. Subsistem model (Model Subsystem)  

Keunikan dari sistem pendukung keputusan adalah kemampuannya dalam 

mengintegrasikan data dengan model - model keputusan. Model merupakan 

peniruan dari alam nyata. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap 

model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian. keterangan dan 

penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat, sehingga 

pengguna atau perancang: 

1. Mampu membuat model yang baru secara mudah dan cepat. 

2. Mampu mengakses dan mengintegrasikan subrutin model. 

3. Mampu menghubungkan model dengan model yang lain melalui   

pangkalan data. 

4. Mampu mengelola model base dengan fungsi manajemen yang 

analog dengan manajemen data base (seperti mekanisme untuk 

menyimpan, membuat dialog, menghubungkan, dan mengakses 

model). 

c. Subsistem Dialog (User System Interface). 

Keunikan lain dari sistem pendukung keputusan adalah adanya fasilitas yang 

mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara 

interaktif. Melalui subsistem dialog inilah sistem diartikulasikan dan 

diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem 

yang dirancang. Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem ini dapat dibagi 



  

 

II-8 

 

menjadi tiga komponen, yaitu: 

1. Bahasa aktif (Action Language), perangkat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan sistem, seperti keyboard, joystick, panel-

panel sentuh lain, perintah suara atau key function lainnya. 

2. Bahasa tampilan (Presentation Language), perangkat yang 

digunakan sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu, seperti 

printer, grafik display, plotter, dan lainnya. 

3. Basis pengetahuan (Knowladge Base), perangkat yang harus 

diketahui pengguna agar pemakaian sistem bisa efektif. 

2.3.4 Tahapan Proses Pengambilan Keputusan 

 Menurut simon ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses pengambilan 

keputusan (Dhaihani, 2001) yaitu : 

a. Penelusuran (intelligence) 

Tahap ini merupakan tahap pendefinisian masalah serta identifikasi 

informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang di 

hadapi serta keputusan yang akan di ambil. Langkah ini sangat 

menentukan tingkat ketepatan keputusan yang akan diambil, karena 

sebelum suatu tindakan diambil, tentunya persoalan yang diambil harus 

dirumuskan terlebih dahulu secara jelas. 

b. Perancangan (design) 

Tahap ini merupakan tahap analisa dalam kaitan mencari atau 

merumuskan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Setelah 

permasalahan diputuskan dengan baik, maka tahap berikutnya adalah 

merancang atau membangun model pemecahan masalahnya dan 

menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. 

c. Pemilihan (choise) 

Dengan mengacu pada rumusan tujuan serta hasil yang diharapkan, 

selanjutnya manajemen memilih alternatif solusi yang diperkirakan 

paling sesuai. Pemilihan alternatif ini akan mudah dilakukan apabila 

hasil yang diinginkan terukur atau memiliki nilai kuantitas tertentu. 
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d. Implementasi (implementation) 

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah 

diambil. Pada tahapan ini perlu disusun serangkaian tindakan yang 

terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan 

apabila diperlukan perbaikan-perbaikan. 

2.3.5 Langkah-Langkah Pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 

 Untuk membangun suatu sistem pendukung keputusan ada delapan tahapan 

yaitu sebagai berikut (Daihani dkk, 2001): 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini, yang paling penting dilakukan adalah perumusan masalah 

serta penentuan tujuan dibangunnya sistem pendukung keputusan. Langkah 

ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena akan menentukan 

pemilihan jenis sistem pendukung keputusan yang akan dirancang serta 

metode pendekatan yang akan dipergunakan. 

2. Penelitian 

Berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. 

3. Analisis 

Dalam tahap ini termasuk penentuan teknik pendekatan yang akan 

dilakukan serta sumber daya yang dibutuhkan. 

4. Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perancangan dari ketiga subsistem utama sistem 

pendukung keputusan yaitu subsistem basis data, subsistem model dan 

subsistem dialog. 

5. Konstruksi 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari perancangan, dimana ketiga subsistem 

yang dirancang digabungkan menjadi suatu sistem pendukung keputusan. 

6. Implementasi 

Tahap ini merupakan penerapan sistem pendukung keputusan yang 

dibangun.  

7. Pemeliharaan 
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Merupakan tahap yang harus dilakukan secara terus menerus untuk 

mempertahankan keandalan sistem. 

8. Adaptasi 

Dalam tahap ini dilakukan pengulangan terhadap tahapan diatas sebagai 

tanggapan terhadap perubahan kebutuhan pemakai. 

2.4 Analytica Hierarchy Proces (AHP) 

 Analytica hierarchy proces merupakan suatu metode analisis yang 

digunakan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai 

struktur, serta dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat 

kuantitatif dan masalah yang memerlukan pendapat. Selain itu, Analytica hierarchy 

proces dapat juga digunakan untuk memecahkan masalah pada situasi yang 

kompleks. Masalah yang kompleks dapat diartikan bahwa kriteria dari suatu 

masalah yang banyak (multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, 

ketidakpastiaan pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih 

dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia (Sihombing, Enrico 2011 

dikuti oleh Sainturi, Jefricius 2014). 

 Metode analytica hierarchy proces menguraikan masalah multikriteria 

yang kompleks menjadi suatu hirarki yang melakukan pengukuran untuk 

menemukan skala rasio perbandingan berpasangan, baik untuk data diskrit maupun 

berkelanjutan. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual 

atau skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif si 

pengambil keputusan.  

2.4.1 Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 Dalam menyelesaikan permasalahan dengan analytica hierarchy proces ada 

beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya (Sihombing, Enrico 2011 dikuti 

oleh Sainturi, Jefricius 2014) adalah : 

a) Decomposition 
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Decomposition adalah memecahkan atau membagi persoalan yang 

utuh menjadi unsur-unsurnya ke dalam bentuk hirarki proses 

pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling 

berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan 

dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan 

pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan 

dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur hirarki keputusan 

tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. 

Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada 

suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada 

pada tingkat berikutnya, sementara hirarki keputusan incomplete 

kebalikan dari hirarki yang complete. 

Bentuk struktur decomposition yakni seperti gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur hierarchy AHP 

Keterangan Gambar : 

Tingkat pertama : Alternatif Pilihan (Goal) 

Tingkat kedua  : Kriteria-kriteria 

Tingkat ketiga  : Alternatif pilihan 

Alternatif 

Kriteria

Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4
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 Bobot dari tiap-tiap kriteria adalah 100% dibagi dengan bobot titik-titik 

 kriteria berdasarkan rating. Setiap alternatif dibandingkan dengan masing-

 masing kriteria. 

b) Comparative judgment 

Comparative Judgment dilakukan dengan membuat penilaian 

tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu 

dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini 

merupakan inti dari analytica hierarchy proces karena akan 

berpengaruh terhadap urutaan prioritas dari elemen-elemenya. Hasil 

dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks 

pairwise comparison yaitu matriks perbandingan berpasangan 

memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. 

Menurut Saaty, untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah 

skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Skala 1 yang 

menunjukkan tingkat yang paling rendah (equal importance) sampai 

dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan yang paling tinggi 

(erxtreme importance). 

Pengisian nilai tabel perbandingan berpasangan dilakukan 

berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan melihat tingkat 

kepentingan antar satu elemen dengan elemen yang lainnya. Proses 

perbandingan berpasangan, dimulai dari perbandingan kriteria 

misalnya A1, A2, A3 dan A4. Maka susunan elemen-elemen yang 

dibandingkan tersebut akan tampak seperti pada tabel di bawah ini: 

 Tabel 2.1 Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan 

Alternatif K1 K2 K3 K4 

A1 1    

A2  1   

A3   1  

A4    1 
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 Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar elemen digunakan 

skala bilangan dari 1 sampai 9 yang dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka 

diberi nilai 1. Jika elemen i dibandingkan dengan elemen j 

mendapatkan nilai tertentu, maka elemen j dibandingkan dengan 

elemen i merupakan kebalikannya. Pengujian konsistensi dilakukan 

terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap 

tingkat hirarki. Konsistensi perbandingan ditinjau dari per matriks 

perbandingan dan keseluruhan hirarki untuk memastikan bahwa 

urutan prioritas yang dihasilkan didapatkan dari suatu rangkaian 

perbandingan yang masih berada dalam batas-batas preferensi yang 

logis. Setelah melakukan perhitungan bobot elemen, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian konsistensi matriks. s 

 Tabel 2.2 Skala penilaian perbandingan berpasangan (Saaty, 1980). 

Intensitas 

Kepentingan 

 

Keterangan  

 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang 

lainnya  

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya  

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan  

Kebalikan Jika untuk aktifitas i mendapat satu angka dibanding dengan 

aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding 

nilai i  

c) Synthesis of priority (Menentukan Prioritas) 

Menentukan prioritas dari elemen-elemen kriteria dapat dipandang 

sebagai bobot atau kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan 

pengambilan keputusan. Analytica hierarchy proces melakukan 
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analisis prioritas elemen dengan metode perbandingan berpasangan 

antar dua elemen sehingga semua elemen yang ada tercakup. 

Prioritas ini ditentukan berdasarkan pandangan para pakar dan 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pengambilan keputusan, 

baik secara langsung (diskusi) maupun secara tidak langsung 

(kuisioner). 

d) Logical Consistency 

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek-

obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan 

keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan 

antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

2.4.2 Kelebihan Dan Kelemahan Analytica Hierarchy Proces (AHP) 

 Kelebihan-kelebihannya adalah : 

1. Kesatuan (Unity). 

 Analytical hierarchy proces membuat permasalahan yang luas dan tidak 

 terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami.  

2. Kompleksitas (Complexity). 

Analytica hierarchy proces memecahkan permasalahan yang kompleks 

melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif  

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence). 

Analytica hierarchy proces dapat digunakan pada elemen-elemen sistem 

yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier.  

4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring). 

Analytica hierarchy proces mewakili pemikiran alamiah yang cenderung 

mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-

masing level berisi elemen yang serupa.  

5. Pengukuran (Measurement). 

Analytica hierarchy proces menyediakan skala pengukuran dan metode 

untuk mendapatkan prioritas.  

6. Konsistensi (Consistency). 
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Analytica hierarchy proces mempertimbangkan konsistensi logis dalam 

penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.  

7. Sintesis (Synthesis). 

Analytica hierarchy proces mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai 

seberapa diinginkannya masing-masing alternatif.  

8. Trade Off. 

Analytica hierarchy proces mempertimbangkan prioritas relatif faktor-

faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik 

berdasarkan tujuan mereka.  

9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus). 

Analytica hierarchy proces tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, 

tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda.  

10. Pengulangan Proses (Process Repetition). 

Analytica hierarchy proces mampu membuat orang menyaring definisi dari 

suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka 

melalui proses pengulangan. 

Sedangkan kelemahan metode analytica hierarchy proces adalah sebagai berikut:  

1. Ketergantungan model analytica hierarchy proces pada input utamanya. 

Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini 

melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak 

berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.  

2. Metode analytica hierarchy proces ini hanya metode matematis tanpa ada 

pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari 

kebenaran model yang terbentuk.  

2.4.3 Tahapan Metode Analytical Hierarchy Process 

 Tahapan dalam metode analytical hierarchy process adalah sebagai berikut 

(Putri, 2015 yang dikutip oleh Agustian dkk 2017 ): 

a) Mendefinisikan masalah kemudian menentukan solusi dan menyusun 

hierarki dari permasalahan yang dihadapi. 

b) Menentukan bobot kriteria dengan membandingkan secara berpasangan tiap 
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kriteria. Proses membandingkan ini menggunakan skala prioritas saaty 

untuk menyusun matriks perbandingan berpasangan untuk pemilihan biro 

haji dan umroh. 

c) Normalisasi terhadap matriks perbandingan berpasangan. Langkah-langkah 

normalisasi matriks sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks 

perbandingan berpasangan. 

2. Membagi setiap nilai kolom dengan hasil penjumlahan kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Rumus 

perhitungan normaliasi matriks menggunakan persamaan (2.1) ( 

Astranda dkk 2016 yang dikutip oleh Agustian 2017): 

�̅�𝑗𝑘 =  
𝑎𝑗𝑘

∑ 𝑎𝑙𝑘
𝑚
𝑙=1

       (2.1) 

Keterangan : 

�̅�𝑗𝑘  = Nilai hasil normalisasi matriks perbandingan 

                  berpasangan. 

𝑎𝑗𝑘 = Nilai matriks perbandingan berpasangan baris ke-j kolom            

                 ke-k. 

𝑎𝑙𝑘 = Nilai matriks perbandingan berpasangan baris ke-l kolom 

                ke-k. 

𝑚 = Batas akhir baris matriks perbandingan berpasangan. 

d) Menghitung nilai prioritas kriteria dengan rumus menjumlahkan matriks 

baris hasil dari langkah ke 3 dan hasilnya dibagi dengan jumlah kriteria (2.2) 

e) Menghitung lamda max dengan rumus 

 𝐴𝑤 =  𝜆𝑚𝑎𝑥𝑊                              (2.3) 

f)  Menghitung Consistency index (CI) yang ditunjukkan Persamaan (2.4). 

 𝐶𝐼 =  
(ℷ𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛)

𝑛
          (2.4) 

Dimana :  
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 CI   = Consistensy Index 

 ℷmaks   = Eigen Maksimum 

 n  = Banyaknya Elemen 

g) Menghitung Consistency Ratio (CR) yang ditunjukkan pada Persamaan       

(2.5) 

 𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝐼𝑅
                      (2.5) 

Dimana : 

 CR  = Consistensy Rasio 

 CI  = Consistensy Index 

 IR  = Index Random Consistency 

         Tabel 2.3 Ratio Index 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R1 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Tabel 2.3 rasio index digunakan untuk pada nilai CI atau yang disebut 

dengan  Consistensy Index (Saaty, 1986). 

h)   Memeriksa konsistensi hierarki rasio konsistensi (CI/IR) bernilai <= 0,1  

maka hasil  perhitungan dapat dinyatakan benar.  

2.5 Simple Additive Weighting (SAW) 

 Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada (Kamaluddin dkk 2012 yang dikutip oleh 

Sainturi, Jefricius 2014). 

2.5.1 Kelebihan Dan Kekurangan Simple Additive Weighting (SAW). 

 Adapun kelebihan dari  simple additive weighting (SAW) adalah sebagai 

berikut  

a) Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan 
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dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternative terbaik 

dari sejumlah alternatif. 

b) Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan 

bobot preferensi yang sudah ditentukan. 

Adapun kekurangan dari SAW adalah: 

a).  Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan crisp. 

b).  Adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai 

       atribut (antara nilai benefit dan cost). 

2.5.2 Tahapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

1. Proses selanjutnya setelah melakukan pembobotan dari ahp yaitu 

akan dilakukan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke dalam 

skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif 

menggunakan Persamaan (2.6). 

 𝑅𝑖𝑗 {

𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡

𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡       

   (2.6) 

 Keterangan =   

 𝑅𝑖𝑗 = nilai rating kinerja normalisasi 

             𝑥𝑖𝑗 = nilai dari setiap kriteria  

             𝑚𝑎𝑥𝑥𝑖𝑗= nilai terbesar setiap kriteria 

             𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖𝑗 = nilai terkecil setiap kriteria 

 benefit = nilai terbesar adalah terbaik 

 cost = nilai terkecil adalah terbaik 

2. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) seperti pada 

Persamaan (2.7). 
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 𝑉𝑖 =  ∑ 𝑊𝑗
𝑛
𝑛=1 𝑅𝑖𝑗       (2.7) 

 Keterangan = 

 Vi = Nilai Preferensi 

 wj = Bobot Ranking 

 Rij= Rating Kinerja Ternomalisasi 

Metode SAW akan menghasilkan nilai terbesar saja yang akan terpilih 

sebagai hasil alternatif terbaik (Muhammad, R., 2015 dikutip oleh 

Fadhilah dkk, 2017). 

2.6 Hubungan Analytical Hierarchy Process Dan Simple Additive 

 Weighting 

 Dalam penelitian ini digunakan metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dan metode Simple Additive Weighting (SAW). Ahp untuk pembobotan 

kriteria dan menghitung nilai konsistensi terhadap matriks perbandingan 

berpasangan, jika matriks telah konsisten maka dapat dilanjutkan ke proses metode 

Simple Additive Weighting (SAW) dalam melakukan perenkingan untuk 

menentukan alternatif terpilih dengan menggunakan input bobot kriteria yang 

diperoleh dari metode ahp. 

2.6.1 Perhitungan Analytical Hierarchy Process Dan Simple Additive 

 Weighting. 

 Di mulai dengan tahapan  metode analytical hierarchy process terlebih 

dahulu kemudian masuk kelangkah simple additive weighting adapun langkahnya 

seperti dalam gambar 2.2  (Putri, 2015 yang dikutip oleh agustian dkk 2017): 
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Mulai

Input Data kriteria Nilai 

Matriks Berpasangan 

CR < 0,1 

Selesai

YA

AHP

SAW

TIDAK

Normalisasi Matriks Berpasangan 

Menghitung Vektor Bobot (eigen)

Normalsasi Data Alternatif 

Menghitung Nilai Preferensi (V)

Menghitung Lamda Max (λmaks)

Menghitung Nilai CI 

Cek Konsitensi (CR)

 

Gambar 2.2 Diagram Alur Proses Perhitungan AHP-SAW 

 Adapun keterangan gambar 2.2 adalah dimana AHP dimulai dari 

penginputan nilai perbandingan kriteria, melakukan normalisasi matrik 

berpasangan, menghitung nilai vektor kemudian mencari nilai lamda max yang 

kemudian menghitung nilai CI untuk mengecek konsistensi nilai CR apabila 

nilainya < 0,1 maka dapat dikatakan konsisten dan apabila tidak maka maka harus 
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diulang dari menginputkan nilai perbandingan kriteria sedangkan di metode SAW 

setelah selesai melakukan cek konsistensi kemudian melakukan normalisai data 

alternatif dengan menggunakan metode SAW dan yang terakhir menghitung nilai 

preferensi yang dimana nilainya dapat digunakan untuk perengkingan. 

2.7 Skala Likert 

 Skala Likert ialah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 

fenomena pendidikan (Djaali 2008, dikutip oleh Amin, 2016). Tahapan skala likert 

dalam menentukan sikap responden terhadap sistem adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan bentuk skala Likert 

Skala likert memiliki dua sikap yaitu positif dan negatif, dalam 

melakukan pengukuran ditentukan dulu sikap mana yang akan 

diukur. Jika ingin mengukur sikap positif maka pilihan jawabannya 

A, B, C kemudian diberi skor 3, 2, 1 sedangkan jika ingin mengukur 

sikap negative maka jawabannya A, B, C kemudian diberi skor 1, 2, 

3.  

  Tabel 2.4 Pernyataan Positif 

Pilihan  Jawaban  Nilai 

1  A  3 

2  B  2 

3  C  1 

 

  Tabel 2.5 Pernyataan Negatif 

Pilihan  Jawaban  Nilai 

1  A  1 

2  B  2 

3  C  3 
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2. Menentukan skor pada kriteria objektif 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kriteria dari kuesioner 

yang akan dijadikan acuan untuk penentuan batas sikap responden. 

a.Menentukan skor maksimal 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 100%    (2.8) 

b.Menentukan skor mininamal 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 100%    (2.9) 

       c.Menentukan range (R) 

        R = skor maksimal − skor minimal     (2.10) 

       d.Menetukan kategori (K) 

Menentukan banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

Suatu  variabel, yaitu kriteria layak dan tidak layak. 

       e.Menetukan interval (1) 

         I =  range/kriteria                 (2.11) 

       f.Menentukan kriteria pilihan 

         I =  nilai kriteria = skor maksimal − interval               (2.12) 

       g.Menentukan kriteria objektif 

          Layak, jika skor >= kriteria peniliaan 

          Tidak layak, jika skor >= kriteria penilaian 

3. Menentukan hasil skor objektif 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan skor total yang diperoleh 

dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden, 
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hasil skor tersebut dihitung dalam bentuk tabel berikut.   

   Tabel 2.6 Contoh Jawaban Responden 

 

 Keterangan: 

 X: skor jawaban responden 

 Y: total skor jawaban setiap responden 

 Z: total seluruh jawaban responden 

4. Mengisi skor jawaban responden 

Dari contoh tabel 2.6 hasil skor kuesioner diatas terdapat 10 

pertanyaan yang dibagikan kepada 4 responden dengan masing-

masing pertanyaan memiliki 3 jawaban, yaitu jawaban A, jawaban 

B dan jawaban C. Jika kuesioner yang dibagikan untuk mengukur 

sikap positif, maka X dari tabel diatas diisi dengan nilai dari setiap 

jawaban kuesioner. Hal ini disesuaaikan dengan bentuk skala yang 

telah ditentukan pada tahap sebelumnya 

5. Menghitung total skor responden 

Selanjutnya setelah didapat nilai X, maka dilakukan penjumlahan 

dari seluruh jawaban untuk setiap responden sehingga didapat nilai 

Y. 

6. Menghitung total skor kuesioner 

Responden  Jumlah  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N  

1 X X X X X X X X X X X Y  

2 X X X X X X X X X X X Y  

3 X X X X X X X X X X X Y  

4 X X X X X X X X X X X Y  

N X X X X X X X X X X X Y    

Total kuesioner Z  
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Setelah Menghitung total skor setiap responden, maka tahap 

selanjutnya mencari nilai Z dengan cara menjumlahkan seluruh nilai 

Y. Hasilnya merupakan skor akhir dari kuesioner yang akan 

digunakan untuk menghitung intervalnya. 

7. Interpretasi total skor kuesioner 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai 

interval sehingga hasilnya dapat ditentukan layak atau tidak 

layaknya sebuah sistem yang telah dibangun. Untuk mendapatkan 

hasil tersebut dilakukan perhitungan dengan persamaan: 

         
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐾𝑢𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑙𝑖ℎ𝑎𝑛 ×𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎 ×𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 × 100%   (2.12) 

 Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan dengan persamaan di 

 atas, maka dapat di interpretasikan dalam bentuk interval. 

2.8 Penelitian Terkait 

 Penelitian terkait merupakan salah  satu dari beberapa sumber dalam 

pengumpulan data yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian. 

Penelitian terkait didapat dari berbagai jurnal penelitian dan skripsi yang berkaitan 

penelitian  yang akan dilakukan. 

Penelitian yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian  ini adalah 

penelitian yang berhubungan dengan AHP dan SAW. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terkait 

No Peneliti THN 

 

Judul 

Penelitian 

Metode Kesimpulan 

1 Sudarmana, 

dkk 

2017 Membangun sistem 

pendukung keputusan 

biro perjalanan haji dan 

umrah di yogyakarta 

menggunakan metode 

simple additive weighting 

Simple 

Additive 

Weighting 

Pada 

penelitian ini 

disimpulkan 

bahwa sistem 

yang 

dibangun 

dapat 

memnabatu 

caloon 

jammah 
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No Peneliti THN 

 

Judul 

Penelitian 

Metode Kesimpulan 

untuk 

memilih jasa 

biro yang 

sesui dengan 

kriteria 

2 Saifulloh, 

dkk 

2015 Analisisn Keakuratan 

Metode Ahp Dan Metode 

saw Terhadap Sistem 

Pendukung Keputusan 

Penerimaan Beasiswa 

Metode 

Ahp Dan 

Metode 

saw 

Hasilnya Jika 

kedua 

metode ini 

digabungkan 

maka hasil 

yang akan 

dicapai lebih 

signifikan. 

3. Agustian,d

kk 

2017 Rekomendasi Pemilihan 

Properti Kota Malang 

Menggunakan Metode 

AHP-SAW 

Metode 

AHP-

SAW 

Proses 

penentuan 

rekomendasi 

pemilihan 

properti 

berhasil 

diimplement

asikan 

menggunaka

n metode 

AHP sebagai 

pembobotan 

nilai kriteria, 

dimana pada 

penelitian ini 

menggunaka

n 6 kriteria 

yaitu harga, 

kamar mandi, 

kamar tidur, 

garasi,luas 

bangunan, 

dan luas 

tanah. 

Sedangkan 

metode SAW 

sebagai 

perangkingan 

nilai alternatif 

 


