
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 Analisa dan Perancangan 

 Pada perancangan sistem pendukung keputusan, analisa memiliki peran 

penting dalam membangun sistem yang nantinya diimplementasikan. Analisa 

merupakan langkah awal sebelum mengambil keputusan penyelesaian hasil 

utama. Sedangkan pada tahap perancangan adalah membuat rincian sistem hasil 

dari analisis menjadi bentuk perancangan agar dimengerti oleh pengguna. 

 Pada bab sebelumnya telah dibahas, bahwa model pengembangan sistem 

yang akan digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah V-Model. Di dalam 

bab ini diuraikan tentang tahap pengembangan sistem menggunakan metode V-

Model. 

4.2  User Requirements 

 Tahap User Requirements adalah tahap mendefinisikan rencana 

pengembangan sistem yang terdiri dari analisia sistem yang berjalan dan 

identifikasi Masalah. 

4.2.1 Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah awal sebelum 

merekomendasikan sistem usulan kepada pimpinan/stakeholder. Sistem usulan 

yang akan dibangun harus memiliki landasan kelayakan pengadaan sistem. 

Dalam menentukan anggota pembiayaan murabahah yang tepat untuk 

dipilih, BMT Al-itthad Rumbai melakukan analisa pembiayaan murabahah 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.  

Adapun alur dari sistem berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Anggota pembiayaan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang 

telah ditentukan kemudian menyerahkan kepada pihak administrasi. 

2. Pihak Administrasi menerima berkas prososal dan persyaratan pembiayaan 

dan meneyerahkan kepada bagian Account officer. 
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3. Account officer menganalisa serta memberikan nilai terhadap proposal 

anggota pembiayaan sesuai dengan prinsip 5 C (kriteria) yang telah 

ditentukan. 

4. Account officer melakukan survei dan wawancara terhadap anggota yang 

mengajukan pembiayaan. 

5. Account officer menyerahkan proposal yang telah selesai di analisa dan 

diberikan nilai kepada kepala pembiayaan. 

6. Kepala pembiayaan melihat hasil laporan anlisa oleh account officer dan 

memberikan rekomendasi kepada manajer untuk memilih yang layak 

diberikan pembiayaan. 

7. Manajer memutuskan layak atau tidanya diberikan pembiayaan dan 

menyerahkan kembali berkas yang telah disetujui kepada account officer. 

Berikut analisa sistem berjalan saat ini, dapat dilihat dalam bentuk use case 

diagram seperti gambar 4.2 dibawah ini. 

 

Gambar 4.1 Usecase Sistem Berjalan 

4.2.2 Identifikasi Masalah 

BMT Al-itthad dalam proses melaksanakan akad Murabahah dilakukan 

dengan cara menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan kepada anggota serta 

melengkapi persyaratan umum. Pada analisa menggunakan bahasa yang subjektif 

terhadap penilaian kriteria karakter berdasarkan rekomendasi anggota 
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lain,wawancara dan cara berkomunikasi. Penilaian karakter merupakan penilaian 

yang paling penting berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian 

pembiayaan karena penilaian karakter merupakan penilaian untuk melihat apakah 

anggota sanggup dan amanah membayar hutang. 

Selain itu pihak BMT Al-ittihad dalam melakukan proses penentuan layak 

atau tidaknya mendapatkan dana pembiyaan masih dilakukan dengan cara manual. 

Dengan langkah-langkah Anggota yang mengajukan pembiayaan mengisi form 

pendaftaran yang telah disediakan dalam bentuk kertas beserta membawa 

kelengkapan persyaratan yang diminta. Kemudian pihak account officer 

mengambil kelengkapan persyaratan atau proposal serta melakukan survey dan 

account officer melakukan analisa kelayakan berdasarkan data yang telah 

diperoleh. Setelah itu proposal yang telah dianalisa dan layak diberikan 

pembiayaan dimintakan persetujuan kepada kepala bagian pembiayaan kemudian 

dilanjutkan ke manajer. Untuk proses sampai ditentukan atau tidaknya 

mendapatkan pembiayaan memakan waktu 2-14 hari kerja, pembagian waktunya 

acount officer 2-3 hari kerja di tambah kepala bagian pembiayaan 2-3 hari kerja 

kemudian manajer 2-3 hari kerja. Berkas yang telah disetujui  diinputkan kembali 

kedalam  Microsoft office excel selanjutnya disimpan dalam bentuk file-file yang 

diberi nama sesuai dengan nama peminjam. Permasalahan yang timbul dari sistem 

manual ini adalah semakin bertambahnya waktu yang dibutuhkan hanya untuk 

menentukan penilaian dan analisa pembiayaan kepada anggota, karena sistem 

manual saat ini tidak dapat menentukan penilaian secara otomatis ketika data 

analisa pembiayaan diinputkan.  

4.3  System Requirements 

Setelah melakukan analisa dan identifikasi masalah, untuk langkah 

selanjutnya penulisan melakukan analisis system requirement sebagai solusi dari 

permasalahan tersebut. Requirements yang ada dibagi menjadi 2 bagian. Bagian 

pertama adalah functional requirement yaitu aktivitas dan service yang harus 

disediakan oleh sistem yang akan dikembangkan. Bagian kedua adalah 

nonfunctional requirement yaitu fitur-fitur lain yang diperlukan oleh sistem agar 
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sistem dapat lebih memuaskan. Pada system requirements, penulis juga 

melakukan analisa sistem usulan dan sub bagiannya yaitu analisa kebutuhan data. 

4.3.1  Fungsional Requirement 

Sistem yang dikembangkan harus mempunyai functional requirements 

yaitu: 

1. Membuat sistem pendukung keputusan untuk pihak BMT Al-Ittihad 

Rumbai yang lebih efisien, antara lain meliputi: 

a. Pembuatan fitur untuk menyimpan data anggota. 

b. Pembuatan fitur untuk perhitungan nilai kriteria dan alternatif. 

c. Pembuatan fitur untuk laporan dan rekomendasi laporan hasil 

keputusan. 

d. Pembuatan fitur untuk melihat informasi visi dan misi. 

2. Sistem memiliki fitur yang lebih sedikit sehingga membuat penggunanya 

lebih mudah dalam menggunakannya. 

4.3.2 Nonfunctional Requirements 

Nonfunctional Requirements dari sistem yang dikembangkan akan 

dijelaskan dalam bentuk Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nonfunctional Requirements 

No Jenis Kebutuhan Penjelasan 

1 Model Tampilan 

(Performance) 

Tampilan interface lebih mudah di 

pahami oleh pengguna sistem. 

2 Model Segi Ekonomi 

(Economic) 

a. Mempersingkat waktu analisa 

pembiayann. 

3 Model Efisiensi Sistem 

(Efficiency)  

b. 1) Memudahkan account officer 

dalam melakukan perangkingan 

pencarian alternatif yang layak atau 

tidaknya diberikan pembiayaan 

c. 2) Mempersingkat waktu analisa 

pembiayaan. 
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4.3.3  Analisa Sistem Usulan 

 Pada analisa sistem baru akan dibangun suatu Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK) menentukan anggota pembiayaan yang layak diberikan 

pembiayaan murabahah dengan menerapkan metode fuzzy AHP yang dapat di 

akses oleh account officer, kepala pembiayaan dan manajer, dimana account 

officer dapat menginputkan data anggota pembiayaan, menginputkan data 

alternatif, menginputkan data kriteria, mengubah password dan melakukan 

perhitungan fuzzy AHP. Untuk kepala pembiayaan dapat mamabah user sistem, 

menganti password, memberikan rekomendasi laporan dan melihat data 

pembiayaan. Sedangkan manajer dapat melakukan ubah password, lihat laporan 

hasil perhitungan fuzzy AHP, cetak laporan dan melihat data pembiayaan. Sistem 

pendukung keputusan yang dirancang dapat menerima input (data masukan) 

anggota pembiayaan, kriteria, alternatif, nilai bobot kriteria, nilai bobot alternatif. 

Kemudian akan diproses dengan menerapkan perhitungan metode fuzzy AHP 

yang menghasilkan perangkingan anggota yang layak mendapatkan pembiayaan 

murabahah. Usecase sistem usulan menggunakan fuzzy AHP dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.2  Usecase Sistem Usulan 

Berikut merupakan penggambaran sistem usulan dalam bentuk usecase 

aktor per actor. 

 

Gambar 4.3 Usecase Diagram Kepala Pembiayaan 
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Gambar 4.4 Usecase Diagram Account Officer 

 

Gambar 4.5  Usecase Diagram Manajer 

4.3.3.1 Analisa Kebutuhan Data 

 Analisa data dilakukan untuk menganalisa data yang digunakan dalam 

membangun suatu basisdata agar sistem dapat berjalan sesuai harapan. Data-data 

yang dimasukkan ke sistem saling berhubungan antara data yang satu dengan data 

yang lainnya. Data-data yang dibutuhkan sistem adalah sebagai berikut: 

a. Data Masukan 

Adapun kebutuhan data pada sistem pendukung keputusan pemberian 

pembiayaan murabahah ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Data akun. 

Data-data akun pengguna memiliki hak akses penuh terhadap sistem, 

meliputi username, password, nama user, id_akun dan level user. 

2. Data alternatif 

Menjelaskan tentang data-data alternatif atau anggota pembiayaan, 

meliputi id_anggota, nama, jenis kelamin, alamat, no ktp dan anggal 

masuk. 

3. Data kriteria 

Data kriteria menjelaskan mengenai kriteria-kriteria yang digunakan dalam 

menentukan kelayakan untuk diberi pembiayaan. 

4.4 Global Design 

Tahap berikutnya dalam metode pengembangan V-Model adalah global 

design. Perancangan di sini dimaksudkan untuk membuat pemodelan terhadap 

aplikasi baru agar dimengerti oleh pengguna serta dapat mengatasi masalah pada 

sistem yang berjalan saat ini di BMT Al-itthad Rumbai.  

4.4.1 Model Fuzzy AHP 

 Pada SPK pemberian pembiayaan murabahah pada anggota di BMT Al-

Ittihad Rumbai menggunakan satu metode yaitu menggunakan metode fuzzy AHP 

untuk menentukan perangkingan anggota yang layak diberikan pembiayaan. 

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat activity daigram metode fuzzy AHP yang 

digunakan dalam sistem pendukung keputusan pemberian pembiayaan murabahah  

yang dibangun. 
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Gambar 4.6 Activity Diagram Metode Fuzzy AHP 
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Perhitungan dengan metode fuzzy AHP dimulai dengan menentukan kriteria 

penilaian, kriteria tersebut diberi nilai yang telah ditetapkan sebagai acuan, 

kemudian setiap alternatif diberi nilai kriteria. Setelah itu dilakukan normalisi 

matriks berpasangan AHP dilanjutkan mencari nilai konsistensi rasio. Selanjutnya 

konversi matriks berpasangan ke skala TFN dan menghitung nilai sintesis. Setelah 

di dapat nilai sintesis dilanjutkan mencari nilai perbandingan vektor fuzzy dan 

nilai ordinat. Setelah itu dilakukan penghitungan nilai bobot vektor fuzzy 

dilanjutkan dengan normalisasi bobot vektor fuzzy. sehingga didapatlah hasil 

perangkingan alternatif mana yang layak mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala pembiayaan, dihasilkan nilai-

nilai untuk masing-masing kriteria dengan pertimbangan kriteria yang telah 

ditentukan sebagai berikut seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data Nilai Tiap Kriteria 

Kode Kriteria Kriteria 
Nilai intensitas 

kepentingan 

C1 Wawancara 9 

C2 Cara berkomunikasi  9 

C3 Rekomendasi anggota lain  8 

C4 Gaji anggota 7 

C5 Jenis pekerjaan  7 

C6 Nilai jaminan 6 

C7 Kondisi jaminan 6 

C8 Kepemilikan rumah 4 

(Sumber: Data primer)  

Dari masing-masing kriteria tersebut akan ditentukan bobotnya. Pada bobot 

terdiri dari lima bilangan fuzzy, yaitu Sangat baik (SB), Baik (B), Cukup (C), 

Buruk (B) dan Buruk sekali (BS). Nilai setiap kriteria dapat dilihat pada gambar 

4.7. 
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Gambar 4.7 Bilangan Fuzzy untuk Bobot 

Dari Gambar Diatas, bilangan-bilangan fuzzy dapat dikonversikan kedalam 

sebuah Tabel dan variabel penilaian terhadap kriteria. 

1. Wawancara 

  Variabel penilaian dari wawancara terdiri dari beberapa kriteria yang telah 

ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Variabel Penilaian dari Wawancara 

No Penilaian Nilai 

1. Informasi yang diberikan sangat jelas 

penilaian dari warga sekitar sangat baik 

Sangat baik 

90-100 

2. Informasi yang diberikan jelas 

penilaian dari warga sekitar baik 

Baik 

80- 89 

3. Informasi yang di berikan cukup jelas 

penilaian dari warga sekitar cukup baik 

Cukup 

70-79 

4. Informasi yang diberikan tidak jelas 

penilaian dari warga sekitar buruk 

Buruk 

60- 69 

5. Informasi yang diberikan sangat tidak jelas 

penilaian dari warga sekitar sangat buruk 

Buruk sekali 

50- 59 

(Sumber: Data primer) 

2. Cara Berkomunikasi 

Variabel penilaian dari cara berkomunikasi terdiri dari beberapa kriteria 

yang telah ditentukan, dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Variabel penilaian dari cara berkomunikasi  

No Penilaian Nilai 

1. Berkomunikasi dengan sangat baik dan sangat 

sopan 

Sangat baik ( 90-100) 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik dan sopan Baik (80-89) 

3. Cara berkomunikasi cukup baik dan sopan Cukup (70-79) 

4. Cara berkomunikasi kurang baik dan kurang 

sopan 

Buruk (60-69) 

5. Cara Berkomunikasi sangat kurang baik dan 

sangat kurang sopan 

Buruk Sekali (50-59) 

(Sumber: Data primer) 

3. Rekomendasi Anggota Lain 

 Variabel penilaian dari rekomendasi anggota dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Variabel Penilaian dari Rekomendasi Anggota Lain 

No Penilaian Nilai 

1. Anggota yang direkomendasikan sangat jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

sangat lancar 

Sangat baik ( 90-

100) 

2. Anggota yang direkomendasikan jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

lancar 

Baik (80-89) 

3. Anggota yang direkomendasikan cukup jujur 

Anggota yang merekomendasikan 

pembiayaannyancukup lancar 

Cukup (70-79) 

4. Anggota yang direkomendasikan kurang jujur 

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

kurang lancar 

Buruk (60-69) 

5. Anggota yang direkomendasikan sangat kurang jujur  

Anggota yang merekomendasikan pembiayaannya 

sangat kurang lancar 

Buruk Sekali (50-

59) 

(Sumber: Data primer) 
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4. Nilai Jaminan 

  Nilai jaminan merupakan kriteria dengan penilaian tentang keterangan 

nilai yang diperkirakan atas jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini BMT 

memberikan pinjaman maksimal 75% dari perkiraan nilai jaminan tersebut. 

Perkiraan nilai jaminan ini diperkirakan oleh seorang account officer setelah 

melakukan survey harga pasar jaminan tersebut. Jika pinjaman lebih dari 75% dari 

nilai jaminan, maka pihak BMT akan merekomendasikan kepada anggota untuk 

menambah jaminan. Nilai jaminan ini menjadi batasan minimum dari sistem 

pendukung keputusan ini tidak memenuhi kondisi maka tidak akan diproses ke 

dalam sistem. Variabel penilaian nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Variabel Penilaian dari Nilai Jaminan 

No Penilaian nilai 

1. Sangat baik 0-60% 

2. Baik 61-70% 

3. Cukup 71-80% 

4. Buruk 81- 100%% 

5. Buruk sekali >100% 

(Sumber: Data primer) 

Persentase nilai jaminan dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini: 

Persentase nilai jaminan =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛
× 100% 

5. Kondisi Jaminan 

 Kondisi jaminan menjelaskan tentang kondisi jaminan secara fisik ataupun 

kelengkapan suratnya.  

 Kondisi 1 : kondisi yang terpenting, jaminan harus memiliki kelengkapan surat 

yang sah. Jika jaminan tersebut berupa sertifikat tanah atau surat keterangan 

ganti rugi maka jaminan tersebut minimal harus ada keterangan dari kantor 
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kecamatan setempat. Sedangkan kalau jaminan tersebut berupa BPKB harus di 

periksa secara detail keabsahanya.  

 Kondisi 2 : jika tanah atau bangunan akan diperhatikan tentang lokasi dari 

tanah tersebut. Strategis atau tidaknya, mudah atau tidaknya untuk sarana akses 

atau transportasi. Sedangkan kendaraan bermotor akan diperhatikan tentang 

batas maksimal yang diterima untuk kendaraan roda 2 maksimal 5 tahun dan 

kendaraan roda 4 maksimal 4 tahun.  

 Kondisi 3 : keadaan fisik jaminan dalam keadaan baik. 

 Variabel penilaian dari kondisi jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Variabel Penilaian dari Kondisi Jaminan 

No Nilai Aspek Kondisi 

1. Sangat baik (90-100) Ketersediaan kondisi 1,2 dan 3 

2. Baik (80-89) Ketersedian kondisi 1 dan 2 

3. Cukup (70-79) Ketersediaan kondisi 1 dan 2 atau 

kondisi 2 dan 3 

4. Buruk ( 60-69) Ketersediaan kondisi 1 dan 3 

5.  Buruk Sekali (0-59) Ketersedian kondisi 3 

(Sumber: Data primer) 

6. Gaji Anggota 

 Kriteria ini merupakan kriteria yang menjelaskan tentang kemampuan 

anggota dalam melunasi hutangnya sesuai dengan jadwal selama jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Penilaian ini dianalisa dari pendapatan anggota/gaji 

perbulan. 

 Kemampuan anggota ini dideskripisikan dengan kemampuan anggota 

dalam melunasi ansuran pembiayaan perbulan. Pihak BMT menetapkan jika 

anggota sanggup membayar angsuran jika pendapatan gaji anggota 60% harus 

lebih besar dari nominal ansuran. Variabel penilaian gaji aggota dapat dilihat pada 

Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Variabel Penilaian dari Gaji Anggota  

No Nilai Persentase  

1. Sangat baik  0- 40% 

2. Baik  41- 50% 

3. Cukup  51- 60% 

4. Buruk  61- 80% 

5 Buruk sekali 81- 100% 

(Sumber: Data primer) 

Perhitungan persentasi kapasitas dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 

dibawah ini; 

Persentasi kapasitas =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎
× 100% 

 

7. Jenis pekerjaan 

Kondisi jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Kondisi Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan 

1 PNS golongan 4a- 4d 

2 PNS golongan 3a- 3d 

3 PNS golongan 2a- 2d 

4 PNS golongan 1a-1d 

5 Pegawai BUMN 

6 Karyawan swasta 

7 Pensiunan PNS/BUMN 

8 Wirausaha (laba perbulan > 5.000.000) 

9 Wirausaha (laba perbulan > 3.000.000 - 5.000.000) 
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No Jenis Pekerjaan 

10 Wirausaha (laba perbulan > 1.000.000 - 3.000.000) 

11 Wirausaha (laba perbulan < 1.000.000) 

12 Petani, peternak 

13 Buruh harian 

(Sumber: Data primer) 

 Variabel penilaian dari jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Variabel Penilaian dari Jenis Pekerjaan 

No Nilai Aspek kondisi 

1. Sangat baik (90-100) Kondisi 1,kondisi 5, kondisi 8 

2. Baik (80-89) Kondisi 2, Kondisi 3, kondisi 6 kondisi 9  

3. Cukup (70-79) Kondisi 4, kondisi 10 

4. Buruk (60-69) Kondisi 11, kondisi 12 

5. Buruk sekali (0-59)  Kondisi 13, 

(Sumber: Data primer) 

8. Kepemilikan Rumah 

 Variabel penilaian dari Kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Variabel Penilaian dari Kepemilikan Rumah 

No Penilaian  Nilai 

1 Milik sendiri Sangat baik (90-100) 

2 Ansuran/kredit Baik (80-89) 

3 Sewa Cukup (70-79 

4 Milik keluarga Buruk (60-69) 

5 Tidak memiliki rumah Buruk sekali (50- 59) 

(Sumber: Data primer) 

 Tahap identifikasi alternatif adalah mengidentifikasi anggota yang menjadi 

objek penulisan. Pada penulisan tugas akhir ini, mengambil sampel alternatif 

sebanyak enam orang anggota dan dijelaskan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.9 Kondisi Jenis Pekerjaan (Lanjutan) 
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Tabel 4.12  Data Alternatif Anggota 

No Alternatif Nama Alternatif 

1 A-1 Marzuki 

2 A-2 Amri 

3 A-3 Darmono 

4 A-4 Yudi 

5 A-5 Marta 

6 A-6 Rudi 

(Sumber: Data primer) 

Adapun langkah-langkah fuzzy AHP adalah  sebagai berikut; 

1. Representasi Stuktur Hirarki  

 Representasi stuktur hirarki adalah mengambarkan permasalahan keadaan 

nyata kedalam bentuk stuktur hirarki agar mudah dipahami. 

 Stuktur hirarki pada tugas akhir ini dapat dilihat  pada Gambar 4.6: 

 

Gambar 4.8 Stuktur Hirarki Perangkingan 

2. Perbandingan Matriks Berpasangan 

 Melakukan proses penentuan perbandingan matriks berpasangan yang 

dinilai dari tingkat kepentingan berdasarkan skala AHP dan fuzzy AHP.
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 Membandingkan data antar kriteria dalam bentuk matriks berpasangan 

dengan menggunakan skala kepentingan AHP. Proses ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai konsistensi rasio perbandingan dimana syarat konsistensi harus 

kecil dari 10% atau CR <0,1. 

 Sebelum menentukan perbandingan matriks berpasangan antar kriteria, 

terlebih dahulu ditentukan intensitas kepentingan masing-masing  kriteria. 

Fungsi menentukan intensitas kepentingan adalah untuk menghindari CR > 0,1 

atau tidak konsisten. Kelemahan dari seseorang Account officer saat 

menginputkan nilai perbandingan antar kriteria ke dalam matriks berpasangan 

adalah seringkali nilai perbandingan yang diinputkan tidak konsisten. Oleh karena 

itu, pada masing-masing kriteria ditentukan intensitas kepentingannya. 

 Nilai intensitas kepentingan yang diberikan kepala pembiayaan pada 

masing-masing kriteria berada tentang nilai 1 sampai 9. Rentang nilai 1 sampai 9 

berkaitan dengan nilai perbandingan yang dikembangkan Saaty. Tabel 

penyesuaian saaty dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Penyesuain Kepentingan Saaty 

No Nilai Nilai Kepentingan Saaty 

1 Sangat Baik 90-100 1 

2 Baik 80-98 3 

3 Cukup  70-79 5 

4 Buruk  60-69 7 

5 Buruk sekali 0-59 9 

(Sumber: Data olahan) 

 Dengan adanya nilai intensitas kepentingan kriteria (Tabel 4.13 ) dapat 

langsung simpulkan perbandingan matriks berpasangan AHP antar tiap 

kriterianya. Sehingga account officer tidak perlu lagi membandingkan satu per 

satu nilai intensitas kepentingan antar kriteria. 

 Berikut adalah langkah-langkah metode AHP untuk memperoleh nilai 

consisterency ratio. 
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a. Perbandingan matriks berpasangan kriteria AHP dapat dilihat pada Tabel 4.14 

berikut ini 

Tabel 4.14 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria AHP 

 

Keterangan : 

   :Nilai perbandingan matriks segitiga atas. 

   :Nilai perbandingan matriks segitiga bawah. (diperoleh dari 

pencerminan atau kebalikan  dari nilai segitiga atas). 

Tabel 4.14 Diatas dapat dijelaskan bahwa: 

1. Nilai perbandingan untuk dirinya sendiri (C1 banding C1, C2 banding C2, 

C3 banding C3, C4 banding C4, C5 banding C5, C6 banding C6, C7 

banding C7  dan C8 banding C8) bernilai 1 yang berarti intensitas 

kepentinganya sama. 

2. Perbandingan C1 dengan C2 bernilai 1 dapat dijelaskan  bahwa C1 sama 

penting dengan C2. Maka perbandingan C2 dengan C1 adalah cerminan 

dari nilai C1 dengan C2 yang berarti 
1

1
= 1 

3. Perbandingan C1 dengan C3 bernilai 2 dapat dijelaskan bahwa C1 nilai 

tengah antara 2 pertimbangan yang berdekatan antara sama penting dengan 

sedikti lebih penting dari pada C3. Maka perbandingan C3 dengan C1 

adalah cerminan dari C1 dengan C3 yang berarti 
1

2
= 0,5  
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4. Perbandingan C1 dengan C4 bernilai 3 dapat dijelaskan bahwa C1 sedikit 

lebih penting dari C4. Maka perbandingan C4 dengan C1 adalah cerminan 

dari C1 dengan C4 yang berarti 1 3⁄ = 0,33. 

5. Perbandingan C1 dengan C5 bernilai  3 dapat dijelaskan bahwa C1 sedikit 

lebih penting dari C5. Maka perbandingan C5 dengan C1 adalah cerminan 

dari C1 dengan C5 yang berarti 1 3⁄ = 0,33. 

6. Perbandingan C1 dengan C6 bernilai  4 dapat dijelaskan bahwa C1 nilai 

tengah diantara dua pertimbangan yang berdekatan antara sedikti lebih 

penting dan sangat  penting dari pada C6. Maka perbandingan C6 dengan 

C1 adalah cerminan dari C1 dengan C6 yang berarti 1 4⁄ = 0,25. 

7. Perbandingan C1 dengan C7 bernilai  4 dapat dijelaskan bahwa C1 nilai 

tengah diantara dua pertimbangan yang berdekatan antara sedikti lebih 

penting dan sangat  penting dari pada C7. Maka perbandingan C7 dengan 

C1 adalah cerminan dari C1 dengan C7 yang berarti 1 4⁄ = 0,25. 

8. Perbandingan C1 dengan C8 bernilai  6 dapat dijelaskan bahwa C1 nilai 

tengah diantara dua pertimbangan yang berdekatan antara sangat penting 

dan jelas lebih penting dari pada C8. Maka perbandingan C8 dengan C1 

adalah cerminan dari C1 dengan C8 yang berarti 1 6⁄ = 0,17. 

9. Menggunakan cara yang sama untuk kolom perbandingan selanjutnya 

dengan menyesuaikan kepentinganya berdasarkan Tabel 2.  Bab II. 

b. Setelah matriks perbandingan berpasangan AHP diperoleh maka selanjutnya 

menghitung nilai eigen. Untuk mendapatkan nilai eigen perlu diperoleh matriks 

ternormalisasi dengan menggunakan persamaan rumus (2.3) pada BAB II dengan 

menggunakan Tabel 4.14 sehingga diperoleh nilai CI = 0,2608, dan seterusnya 

sehingga didapat matriks ternormalisasi pada Tabel 4.15. 
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Tabel 4.15 Matriks Ternormalisasi 

 

 Kemudian menghitung nilai eigen menggunakan persamaan (2.3) Pada 

kasus pemberian pembiayaan Murabahah memiliki 8 kriteria. 

pada baris C1 = 
𝑗𝑢𝑚𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
  

   =
(0,2608+0,2608+0,2912+0,266+0,266+0,2285+0,2885+0,2)

8
 

   = 0,2504 

 Dengan cara yang sama untuk menghitung nilai eigen C2, C3, C4, C5, C6 , 

C7 dan C8 akan diperoleh nilai eigen untuk kriteria lain seperti pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Nilai Eigen Kriteria  

No EIGEN 

C1 0,250434682 

C2 0,250434682 

C3 0,1589475 

C4 0,09830139 

C5 0,09830139 

C6 0,056102468 

C7 0,056102468 

C8 0,031375421 

c. Mencari nilai lamda dengan menggunakan persamaan rumus (2.4) 

𝜆 𝑚𝑎𝑘𝑠 = (0,2504 ∗ 3,9) + (0,2504 ∗ 3,9) + (0,159 ∗ 6,9) + (0,01 ∗ 11,25)

+ (0,01 ∗ 11,25) + (0,056 ∗ 17,5) + (0,056 ∗ 17,5)

+ (0,031 ∗ 30) 

𝜆 𝑚𝑎𝑘𝑠 =  8,12 
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d. Kemudian menghitung nilai konsistensinya yaitu nilai C1 menggunakan 

rumus (2.5). 

𝐶𝐼 =
8,12 − 8

7
 

𝐶𝐼 = 0,018 

e. Mencari nilai CR menggunakan rumus (2.6). Dengan mengunakan Tabel RI 

(Tabel.2.8) 

𝐶𝑅 =
0,018

1.41
 

𝐶𝑅 = 0,013 (konsisten) jika tidak konsisten maka harus di ulangi. 

f. Mengulangi cara yang sama untuk matriks anggota pembiayaan. 

3. Nilai Perbandingan AHP ke F-AHP 

  Kemudian matriks berpasangan AHP yang nilainya konsisten 

dikonversikan kedalam skala TFN. Skala TFN memiliki tiga himpunan yaitu l, m 

dan u berdasarkan nilai Tringular Fuzzy Number dari Chang. Dengan pedoman 

dari Tabel (2.12). Matriks perbandingan berpasangan kriteria fuzzy AHP dapat 

dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Fuzzy AHP 

 

 Perhitungan fuzzy AHP dilakukan dengan mencari nilai kriteria dan nilai 

anggota pembiayaan. 
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 Terdapat 8 kriteria dalam kasus perangkingan anggota pembiayaan yaitu 

wawancara(C1), cara berkomunikasi(C2), rekomendasi anggota lain(C3), gaji 

anggota(C4), jenis pekerjaan(C5), nilai jaminan(C6), kondisi Jaminan(C7) dan 

kepemilikan rumah(C8). 

4. Nilai Sintesis Fuzzy AHP (Si) 

 Setelah memberikan nilai perbandingan matriks berpasangan dengan skala 

TFN kemudian mencari nilai sintesis fuzzy. Pencarain sintesis mengarah pada 

perkiraan keseluruhan nilai masing-masing kriteria dan alternatif yang diinginkan. 

Nilai perbandingan matriks skala TFN dapat dilihat pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Perbandingan Matriks Baris pada Matriks Skala TFN 

 

Perhitungan baris menggunakan persamaan rumus (2.7) 

1. Penjumlahan matriks elemen l = 1+1+0,5+1+1+1,5+1,5+2,5 = 10 

2. Penjumlahan matriks elemen m =1+1+1+1,5+1,5+2+2+3 = 13 

3. Penjumlahan matriks elemen u = 1+1+1,5+2+2+2,5+2,5+3,5 = 16 

4. Mengulangi cara yang sama untuk penjumlahan selanjutnya. 

Tabel 4.19 Penghitungan Jumlah kolom dan Nilai Sintesis Fuzzy AHP (Si) kriteria 

  ∑Baris    Si   

L M U L M U 

10 13 16 0,10 0,18 0,296 

10 13 16 0,10 0,18 0,315 

7,32 10,5 15 0,07 0,15 0,278 
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  ∑Baris    Si   

6,17 8,34 11,5 0,06 0,12 0,213 

6,17 8,34 11,5 0,06 0,12 0,213 

5,14 6,67 9,84 0,05 0,09 0,182 

5,14 6,67 9,84 0,05 0,09 0,182 

4,05 5,06 7,64 0,02 0,07 0,142 

54 71,6 81,3       

 Perhitungan kolom menggunakan rumus (2.8) 

1. Penjumlahan kolom dengan matriks elemen l =  10 + 10 + 7,32 + 6,17 +

6,17 + 5,14 + 5,14 + 4,05 = 54 

2. Penjumalahan kolom dengan matriks elemen m =  13 + 13 + 10,35 +

8,34 + 8,34 + 6,67 + 6,67 + 5,06  =  71,6 

3. Penjumlahan kolom dengan matriks elemen u = 16 + 17 + 15 + 11,5 +

11,5 + 9,84 + 9,84 + 7,64 = 81,3 

4. Mengulangi cara yang sama untuk penjumlahan selanjutnya. 

Perhitungan sintesis menggunakan persamaan rumus (2.7) 

1. Jumlah baris elemen Low dibagi jumlah kolom elemen 

 Uppear =
10

81,7
= 0,12  

2. Jumlah baris elemen Medium dibagi jumlah kolom elemen  

Medium 
13

71,6
= 0,18 

3. Jumlah baris pada elemen Uppear dibagi jumlah kolom elemen Low=

16

54
= 0,3 

4. Mengulangi cara yang sama untuk penjumlahan selanjutnya. 

5. Penghitungan Nilai Vektor dan Nilai Ordinat  

 Proses ini menerapkan pendekatan fuzzy yaitu fungsi implikasi minimum 

(min) fuzzy. Setelah dilakukan perbandingan nilai sistesis fuzzy, akan diperoleh 

dilakukan perhitungan nilai Vektor (V) dan nilai Ordinat (d’) yang merupakan  

nilai ordinat yang minimum. 

 

 

Tabel 4.19 Penghitungan Jumlah Kolom dan Nilai Sintesis (Si) Kriteria (Lanjutan) 
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1 if 𝑀2 ≥ 𝑀1 

0   if 1 ≥ 𝑈2 

jika𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) =       
𝑙1−𝑢2

(𝑚2−𝑢2)−(𝑚1−𝑙1)
 selain kondisi diatas 

 Dari Tabel 4.17 di atas, dapat dihitung nilai bobot vektor dari 

perbandingan kriteria (v) menggunakan persamaan (2.11), (2.12) dan (2.13) 

A. Membandingkan nilai vektor kriteria 1 (wawancara) ≥ vektor kriteria 2 

(cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 (rekomendasi anggota lain), 

vektor kriteria 4 (gaji anggota), vektor kriteria  5 (jenis pekerjaan), 

vektor kriteria 6 (nilai jaminan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), 

vektor kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝐶1 (wawancara) ≥ V𝐶2 (cara berkomuikasi) 

Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐2 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

pertama (𝑀1 ) dengan Medium (𝑀2 ). Jika kondisi memenuhi maka akan bernilai 

1. Jika hasil perhitunganya tidak memenuhi syarat maka dilanjutkan 

menggunakan kondisi selanjutnya. 

1 if 𝑀2 ≥ 𝑀1 

0   if 1 ≥ 𝑈2 

jika𝑉(𝑀2 ≥ 𝑀1) =       
𝑙2−𝑢1

(𝑚2−𝑢2)−(𝑚2−𝑙2)
 selain kondisi diatas 

 Nilai Sintesis Medium wawancara ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M1 = 0,181 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai 1. 

b) Perbandingan V𝐶1 (wawancara) ≥ V𝐶3 (rekomendasi anggota lain) 

Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐3 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 
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pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium 

wawancara ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Rekomendasi Anggota Lain  

Medium 

M1 = 0,181 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai 1. 

c) Perbandingan V𝐶1 (wawancara) ≥ V𝐶4 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐4 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai sintesis Medium 

wawancara ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.22. 

Tabel 4.22 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M1 = 0,181 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai 1. 

d) Perbandingan V𝑪𝟏 (wawancara) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐5 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sistesis Medium 

wawancara ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.23 

Tabel 4.23 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M1 = 0,181 

M5= 0,117 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai 1. 

e) Perbandingan V𝑪𝟏 (wawancara) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐6dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 
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pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium 

wawancara ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.24. 

Tabel 4.24 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M1 = 0,181 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 

f) Perbandingan V𝑪𝟏 (wawancara) ≥ V𝑪𝟔 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐7dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium 

wawancara ≥ kondisi jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

Tabel 4.25 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Kondisi Jaminan 

Medium 

M1 = 0,181 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟏 (wawancara) ≥ V𝑪𝟖 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐1 ≥ v𝑐8dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

pertama (𝑀1 ) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sisntesis Medium 

wawancara ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.26. 

Tabel 4.26 Sintesis Nilai Medium Wawancara ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M1 = 0,181 

M8 = 0,071 

Nilai 𝒎𝟏= 0,181dan nilai 𝒎𝟖 = 0,071, maka 𝒎𝟏 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat, 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC1) karakter =  (1,1,1,1,1,1,1)Nilai minimal = 1 
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B. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi) ≥ vektor 

kriteria 1 (wawancara), vektor kriteria 3 (rekomendasi anggota lain), 

vektor kriteria 4 (gaji anggota), vektor kriteria  5 (jenis pekerjaan), 

vektor kriteria 6 (nilai jaminan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), 

vektor kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐1 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀1 ). Persamaan rumus disesuaikan 

dengan perbandingan yang akan diselesaikan seperti penyelesaian perbandingan 

wawancara. Nilai sintesis Medium cara berkomunikasi ≥ wawancara dapat dilihat 

pada Tabel 4.27. 

Tabel 4.27 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Wawancara 

Medium 

M2 = 0,181 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai 1. 

b) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐3dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis cara berkomunikasi 

≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.28. 

Tabel 4.28 Sintesis Nilai Medium Cara berkomunikasi ≥ rekomendasi anggota lain 

Medium 

M2 = 0,181 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai 1. 
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c) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐4dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom keempat(𝑀4). Nilai sintesis Medium cara 

berkomunikasi ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.29 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M2 = 0,181 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai 1. 

d) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐5dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sintesis Medium cara 

berkomunikasi ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M2 = 0,181 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai 1. 

e) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

  Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐6 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium cara 

berkomunikasi ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.31. 

Tabel 4.31 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M2 = 0,181 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 
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f) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

  Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐7 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium cara 

berkomunikasi ≥ kondisi jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.32. 

Tabel 4.32 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Kondisi Jaminan 

Medium 

M2 = 0,181 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) ≥ V𝑪𝟕 (kepemilikan rumah) 

  Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐2 ≥ v𝑐8 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedua (𝑀2 ) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sintesis Medium cara 

berkomunikasi ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.33. 

Tabel 4.33 Sintesis Nilai Medium Cara Berkomunikasi ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M2 = 0,181 

M8 = 0,071 

Nilai 𝒎𝟐= 0,181dan nilai 𝒎𝟖 = 0,071, maka 𝒎𝟐 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12 revisi) yaitu: 𝑑′ (VC2) cara berkomunikasi=  (1,1,1,1,1,1,1) 

Nilai minimal = 1 

C. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 3 (rekomendasi anggota lain) ≥ 

vektor kriteria 1 (wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), 

vektor kriteria 4 (gaji anggota), vektor kriteria  5 (jenis pekerjaan), 

vektor kriteria 6 (nilai jaminan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), 

vektor kriteria 8 (kepemilikan rumah). 
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a) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐1dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀2 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.34 

Tabel 4.34 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi Anggota Lain ≥ Wawancara 

Medium 

M3 = 0,147 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 

ketiga. Nilai sintesis l1 dan u3 rekomendasi anggota lain ≥ wawancara dapat 

dilihat pada tabel 4.35. 

Tabel 4.35 Sintesis Nilai l1 dan u3 Rekomendasi Anggota Lain ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,182 U1 

L3 M3 = 0,143 U3= 0,278 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟑 = 0,278 maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u rekomendasi 

anggota lain ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.36. 

Tabel 4.36 Sintesis Nilai l,m dan u Rekomendasi Anggota Lain ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,182 U1 

L3 M3 = 0,143 U3= 0,278 

Maka =
𝑙1−𝑢3

(𝑚3−𝑢3)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,278

(0,143−0,278)−(0,128−0,102)
 

 = 0,83 
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b) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐2dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀3 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀2). Nilai sitesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.37. 

Tabel 4.37 Sintesis Nilai Medium rekomendasi anggota lain ≥ cara berkomunikasi  

Medium 

M3 = 0,147 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom ketiga. 

Nilai sintesis l2 dan u3 rekomendasi anggota  ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.38. 

Tabel 4.38 Sintesis Nilai l2 dan u3 Rekomendasi Anggota  ≥ Cara Berkomunikasi  

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,182 U2 

L3 M3 = 0,143 U3= 0,278 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟑 = 0,278 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u rekomendasi 

anggota lain ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.39. 

Tabel 4.39 Sintesis Nilai l,m dan u Rekomendasi Anggota Lain ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,182 U2 

L3 M3 = 0,143 U3= 0,278 

Maka =
𝑙2−𝑢3

(𝑚3−𝑢3)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,278

(0,143−0,278)−(0,128−0,102)
 

 = 0,83 
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c) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐4dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀3) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai Sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.40. 

Tabel 4.40 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi Anggota Lain ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M3 = 0,147 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai 1. 

d) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐5dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

ketiga (𝑀3) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.41. 

Tabel 4.41 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi Anggota Lain ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M3 = 0,147 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai 1. 

e) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐6 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀3) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.42. 

Tabel 4.42 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi Anggota Lain ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M3 = 0,147 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 
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f) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3 ≥ v𝑐7 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀3) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ kondisi jaminan dapat dilihat pada tabel 4.43. 

Tabel 4.43 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi Anggota Lain ≥ Kondisi Jaminan 

Medium 

M3 = 0,147 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) ≥ V𝑪𝟖 (kepemilikan 

rumah) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐3≥ v𝑐8dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketiga (𝑀3) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sintesis Medium 

rekomendasi anggota lain ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.44. 

Tabel 4.44 Sintesis Nilai Medium Rekomendasi anggota lain ≥ kepemilikan rumah 

Medium 

M3 = 0,147 

M8 = 0,07 

Nilai 𝒎𝟑= 0,147 dan nilai 𝒎𝟖 = 0,07 maka 𝒎𝟑 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC3) rekomendasi anggota lain=  (0,833; 0,833; 1; 1; 1; 1; 1; 1) 

Nilai minimal = 0,833 

D. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 4 (gaji anggota) ≥ vektor kriteria 1 

(wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 

(rekomendasi anggota lain), vektor kriteria  5 (jenis pekerjaan), vektor 

kriteria 6 (nilai jaminan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), vektor 

kriteria 8 (kepemilikan rumah). 
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a) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐1dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keempat (𝑀4 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.45. 

Tabel 4.45 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Wawancara 

Medium 

M4 = 0,117 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 

keempat. Nilai sintesis l1 dan u4 gaji anggota  ≥ wawancara dapat dilihat pada 

tabel 4.46. 

Tabel 4.46 Sintesis Nilai l1 dan u4 Gaji Anggota  ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,182 U1 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟒 = 0,213 maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟒 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u gaji anggota ≥ 

wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.47. 

Tabel 4.47 Sintesis Nilai l,m dan u Gaji Anggota ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,182 U1 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Maka =
𝑙1−𝑢4

(𝑚4−𝑢4)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 = 0,628 



89 

 

b)  Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐2 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keempat (𝑀4 ) dengan Medium kolom kedua (𝑀2). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.48. 

Tabel 4.48 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M4 = 0,117 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom 

keempat. Nilai sintesis l2 dan u4 gaji anggota  ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.49. 

Tabel 4.49 Sintesis Nilai l2 dan u4 Gaji Anggota  ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,182 U2 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟒 = 0,213 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟒 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u gaji anggota ≥ cara 

berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.50. 

Tabel 4.50 Sintesis Nilai l,m dan u Gaji Anggota ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,182 U2 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Maka =
𝑙2−𝑢4

(𝑚4−𝑢4)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 = 0,628 
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c) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐3 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

keempat (𝑀4 ) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.51. 

Tabel 4.51 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Medium 

M4 = 0,117 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom ketiga dengan nilai upper kolom 

keempat. Nilai sintesis l2 dan u4 gaji anggota  ≥ rekomendasi anggota lain dapat 

dilihat pada Tabel 4.52. 

Tabel 4.52 Sintesis Nilai l2 dan u4 Gaji Anggota  ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,147 U2 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Nilai 𝒍𝟑= 0,063 dan nilai 𝒖𝟒 = 0,213 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟒 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u gaji anggota ≥ 

rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.53. 

Tabel 4.53 Sintesis Nilai l,m dan u Gaji anggota ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,147 U2 

L4 M4 = 0,117 U4= 0,213 

Maka =
𝑙3−𝑢4

(𝑚4−𝑢4)−(𝑚3−𝑙3)
 

 = 
0,063−0,213

(0,146−0,213)−(0,147−0,09)
 

 = 0,820 
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d) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐5 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keempat(𝑀4) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.54. 

Tabel 4.54 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M4 = 0,117 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai 1. 

e) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐6 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keempat (𝑀4) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.55.  

Tabel 4.55 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M4 = 0,117 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 

f) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐7 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keempat (𝑀4) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ kondisi jaminan dapat dilihat pada tabel 4.56. 

Tabel 4.56 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Kondisi Jaminan 

Medium 

M4 = 0,117 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai 1. 
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g) Perbandingan V𝑪𝟒 (gaji anggota) ≥ V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐4 ≥ v𝑐8 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

keempat (𝑀4) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sintesis Medium gaji 

anggota ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.57. 

Tabel 4.57 Sintesis Nilai Medium Gaji Anggota ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M4 = 0,117 

M8 = 0,070 

Nilai 𝒎𝟒= 0,117 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,070 maka 𝒎𝟒 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12 revisi) yaitu: 𝑑′ (VC4) gaji anggota=  (0,628; 0,628; 0,820; 1; 1; 1; 1) 

Nilai minimal = 0,628 

E. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 5 (jenis pekerjaan) ≥ vektor kriteria 

1 (wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 

(rekomendasi anggota lain), vektor kriteria  4 (gaji anggota), vektor 

kriteria 6 (nilai jaminan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), vektor 

kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐1dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.58. 

Tabel 4.58 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Wawancara 

Medium 

M5 = 0,117 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false 
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 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 

kelima. Nilai sintesis l1 dan u5 gaji anggota  ≥ wawancara dapat dilihat pada 

Tabel 4.59. 

Tabel 4.59 Sintesis Nilai l1 dan u5 Gaji Anggota  ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L5 M5 = 0,117 U5 = 0,213 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟓 = 0,213 maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟓 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u gaji anggota ≥ 

wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.60. 

Tabel 4.60 Sintesis Nilai l,m dan u Gaji Anggota ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,182 U1 

L5 M5 = 0,117 U5= 0,213 

Maka =
𝑙1−𝑢4

(𝑚4−𝑢4)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

  = 0,628 

b) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐2 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom kedua (𝑀2). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.61. 

Tabel 4.61 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M5 = 0,117 

M2 = 0,181 
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Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom kelima. 

Nilai sisntesis l2 dan u5 gaji anggota  ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada 

tabel 4.62. 

Tabel 4.62  Sintesis Nilai l2 dan u5 Gaji Anggota  ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,181 U2 

L5 M5 = 0,117 U5 = 0,213 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟓 = 0,213 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟓 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u gaji anggota ≥ cara 

berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.63. 

Tabel 4.63 Sintesis Nilai l,m dan u Gaji Anggota ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,182 U2 

L5 M5 = 0,117 U5= 0,213 

Maka =
𝑙2−𝑢4

(𝑚4−𝑢4)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 = 0,628 

c) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐3 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada tabel 4.64. 
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Tabel 4.64 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Medium 

M5 = 0,117 

M3 = 0,146 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟑 = 0,146 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom ketiga dengan nilai upper kolom kelima. 

Nilai sintesis l3 dan u5 jenis pekerjaan  ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat 

pada tabel 4.65. 

Tabel 4.65 Sintesis Nilai l3 dan u5 Jenis Pekerjaan  ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,146 U3 

L5 M5 = 0,117 U5 = 0,213 

Nilai 𝒍𝟑= 0,063 dan nilai 𝒖𝟓 = 0,213 maka 𝒍𝟑 ≥ 𝒖𝟓 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u jenis pekerjaan ≥ 

rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.66. 

Tabel 4.66 Sintesis Nilai l,m dan u Jenis Pekerjaan ≥ Rekomendasi Anggota lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,146 U3 

L5 M5 = 0,117 U5 = 0,213 

Maka =
𝑙3−𝑢5

(𝑚5−𝑢5)−(𝑚3−𝑙3)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 =  0,820 

d) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐4dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.67. 
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Tabel 4.67 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M5 = 0,117 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai 1. 

e) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐6 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada tabel 4.68. 

Tabel 4.68 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M5 = 0,117 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 

f) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐7 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada tabel 4.69. 

Tabel 4.69 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M5 = 0,117 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) ≥ V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐5 ≥ v𝑐8 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

kelima (𝑀5 ) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sintesis Medium jenis 

pekerjaan ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.70. 
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Tabel 4.70 Sintesis Nilai Medium Jenis Pekerjaan ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M5 = 0,117 

M8 = 0,070 

Nilai 𝒎𝟓= 0,117 dan nilai 𝒎𝟖 = 0,070 maka 𝒎𝟓 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC5) jenis pekerjaan=  (0,628; 0,628; 0,820; 1; 1; 1; 1) 

Nilai minimal = 0, 58 

F. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 6 (nilai jaminan) ≥ vektor kriteria 1 

(wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 

(rekomendasi anggota lain), vektor kriteria  4 (gaji anggota), vektor 

kriteria 5 (jenis pekerjaan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), vektor 

kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐1dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.71. 

Tabel 4.71 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Wawancara 

Medium 

M6 = 0,093 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 

keenam. Nilai sintesis l1 dan u6 nilai jaminan  ≥ wawancara dapat dilihat pada 

Tabel 4.72. 
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Tabel 4.72 Sintesis Nilai l1 dan u6 Nilai Jaminan  ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟔 = 0,182 maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟔 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u nilai jaminan ≥ 

wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.73. 

Tabel 4.73 Sintesis Nilai l,m dan u Nilai Jaminan ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Maka =
𝑙1−𝑢6

(𝑚6−𝑢6)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 = 0,473 

b) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐2dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom kedua (𝑀2). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.74.  

Tabel 4.74 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M6 = 0,093 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom 

keenam. Nilai sintesis l2 dan u6 nilai jaminan  ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.75. 
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Tabel 4.75 Sintesis Nilai l2 dan u6 Nilai Jaminan  ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,181 U2 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟔 = 0,182 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟔 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u nilai jaminan ≥ 

cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.76. 

Tabel 4.76 Sintesis Nilai l,m dan u Nilai Jaminan ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,181 U2 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Maka =
𝑙2−𝑢6

(𝑚6−𝑢6)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

 =  0,473 

c) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐3dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada tabel 4.77. 

Tabel 4.77 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Rekomendasi anggota lain 

Medium 

M6 = 0,093 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom ketiga dengan nilai upper kolom 

keenam. Nilai sintesis l3 dan u6 nilai jaminan ≥ rekomendasi anggota lain dapat 

dilihat pada Tabel 4.78. 
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Tabel 4.78 Sintesis Nilai l3 dan u6 Nilai Jaminan ≥ Rekomendasi Anggota lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,146 U3 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟑= 0,063 dan nilai 𝒖𝟔 = 0,182 maka 𝒍𝟑 ≥ 𝒖𝟔 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u nilai jaminan ≥ 

rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.79. 

Tabel 4.79 Sintesis Nilai l,m dan u Nilai Jaminan ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,146 U3 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Maka =
𝑙2−𝑢6

(𝑚6−𝑢6)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,213

(0,146−0,213)−(0,182−0,102)
 

= 0,666 

d) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐4 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.80. 

Tabel 4.80 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M6 = 0,093 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom keempat dengan nilai upper kolom 

keenam. Nilai sistesis l4 dan u6 nilai jaminan  ≥ gaji anggota dapat dilihat pada 

Tabel 4.81. 
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Tabel 4.81 Sintesis Nilai l4 dan u6 Nilai Jaminan  ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4= 0,063 M4 =  0,117 U4 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟒= 0,063 dan nilai 𝒖𝟔 = 0,182 maka 𝒍𝟒 ≥ 𝒖𝟔 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u nilai jaminan ≥ 

gaji anggota dapat dilihat pada tabel 4.82. 

Tabel 4.82 Sintesis Nilai l,m dan u Nilai Jaminan ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4= 0,063 M4 =  0,117 U4 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Maka =
𝑙4−𝑢6

(𝑚6−𝑢6)−(𝑚4−𝑙4)
 

 = 
0,063−0,213

(0,146−0,213)−(0,117−0,063)
 

 = 0,835 

e) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐5 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.83. 

Tabel 4.83 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M6 = 0,093 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kelima dengan nilai upper kolom 

keenam. Nilai sintesis l5 dan u6 nilai jaminan  ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada 

tabel 4.84. 
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Tabel 4.84 Sintesis Nilai l5 dan u6 Nilai Jaminan  ≥ Jenis Pekerjaan 

Low Medium Upper 

L5= 0,063 M5 =  0,117 U5 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟓= 0,063 dan nilai 𝒖𝟔 = 0,182 maka 𝒍𝟓 ≥ 𝒖𝟔 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u nilai jaminan ≥ 

jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.85. 

Tabel 4.85 Sintesis Nilai l,m dan u Nilai Jaminan ≥ Jenis Pekerjaan 

Low Medium Upper 

L5= 0,063 M5 =  0,117 U5 

L6 M6 =  0,093 U6 = 0,182 

Maka =
𝑙5−𝑢6

(𝑚6−𝑢6)−(𝑚5−𝑙5)
 

 = 
0,063−0,213

(0,146−0,213)−(0,117−0,063)
 

 = 0,835 

f) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐7 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀7). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ kondisi jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.86. 

Tabel 4.86 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Kondisi Jaminan 

Medium 

M6 = 0,093 

M7 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟔 (nilai jaminan) ≥ V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐6 ≥ v𝑐8 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 
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keenam (𝑀6 ) dengan Medium kolom kedelapan (𝑀8). Nilai sintesis Medium nilai 

jaminan ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.87. 

Tabel 4.87 Sintesis Nilai Medium Nilai Jaminan ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M6 = 0,093 

M8 = 0,070 

Nilai 𝒎𝟔= 0,093 dan nilai 𝒎𝟖 = 0,070 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC6) nila jaminan=  (0,473; 0,473; 0,666; 0,835; 0,835; 1; 1) 

Nilai minimal = 0,473 

G. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 6 (nilai jaminan) ≥ vektor kriteria 

1 (wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 

(rekomendasi anggota lain), vektor kriteria  4 (gaji anggota), vektor 

kriteria 5 (jenis pekerjaan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), vektor 

kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟏 (wawancara) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐1 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.88 

Tabel 4.88 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Wawancara 

Medium 

M7 = 0,093 

M1 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 
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ketujuh. Nilai sintesis l1 dan u7 kondisi jaminan ≥ wawancara dapat dilihat pada 

Tabel 4.89. 

Tabel 4.89 Sintesis Nilai l1 dan u7 Kondisi Jaminan ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟕 = 0,182 maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟕 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kondisi jaminan ≥ 

wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.90. 

Tabel 4.90 Sintesis Nilai l,m dan u Kondisi Jaminan ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Maka =
𝑙1−𝑢7

(𝑚7−𝑢7)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,182

(0,093−0,182)−(0,181−0,102)
 

 = 0,473 

b) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐2 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom kedua (𝑀2). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.91. 

Tabel 4.91 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M7 = 0,093 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟔 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom 
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ketujuh. Nilai sintesis l2 dan u7 kondisi jaminan ≥ cara berkomunikasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.92. 

Tabel 4.92 Sintesis Nilai l2 dan u7 Kondisi Jaminan ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2 = 0,102 M2 =  0,181 U2 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟕 = 0,182 maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟕 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sisntesis l,m dan u kondisi jaminan ≥ 

cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.93. 

Tabel 4.93 Sintesis Nilai l,m dan u Kondisi Jaminan ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2 = 0,102 M2 =  0,181 U2 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Maka =
𝑙2−𝑢7

(𝑚7−𝑢7)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,182

(0,093−0,187)−(0,182−0,102)
 

 = 0,473 

c) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota lain) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐3 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.94. 

Tabel 4.94 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Rekomendasi anggota lain 

Medium 

M7 = 0,093 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147 maka 𝒎𝟕 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom ketiga dengan nilai upper kolom 
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ketujuh. Nilai sintesis l3 dan u7 kondisi jaminan ≥ rekomendasi anggota lain dapat 

dilihat pada Tabel 4.95. 

Tabel 4.95 Sintesis Nilai l3 dan u7 Kondisi Jaminan ≥ Rekomendasi Anggota lain 

Low Medium Upper 

L3 = 0,063 M3 =  0,147 U3 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟑= 0,063 dan nilai 𝒖𝟕 = 0,182 maka 𝒍𝟑 ≥ 𝒖𝟕 maka bernilai false 
 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kondisi jaminan ≥ 

rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.96. 

Tabel 4.96 Sintesis Nilai l,m dan u Kondisi Jaminan ≥ Rekomendasi anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3 = 0,063 M3 =  0,147 U3 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Maka =
𝑙3−𝑢7

(𝑚7−𝑢7)−(𝑚3−𝑙3)
 

 = 
0,063−0,182

(0,093−0,2182)−(0,147−0,063)
 

 =  0,666 

d) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐4dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ gaji anggota pada Tabel 4.97 dapat dilihat pada Tabel 4.97. 

Tabel 4.97 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Gaji Anggota 

Medium 

M7 = 0,093 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117 maka 𝒎𝟕 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom keempat dengan nilai upper kolom 
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ketujuh. Nilai sintesis l4 dan u7 kondisi jaminan ≥ gaji anggota dapat dilihat pada 

Tabel 4.98. 

Tabel 4.98 Sintesis Nilai l4 dan u7 Kondisi Jaminan ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4 = 0,063 M4 =  0,117 U4 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟒= 0,063 dan nilai 𝒖𝟕 = 0,182 maka 𝒍𝟒 ≥ 𝒖𝟕 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kondisi jaminan ≥ 

gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.99. 

Tabel 4.99 Sintesis Nilai l,m dan u Kondisi Jaminan ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4 = 0,063 M4 =  0,117 U4 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Maka =
𝑙4−𝑢7

(𝑚7−𝑢7)−(𝑚4−𝑙4)
 

 = 
0,063−0,182

(0,093−0,182)−(0,147−0,063)
 

 =  0,835 

e) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐5 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom kelima (𝑀4). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.100. 

Tabel 4.100 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M7 = 0,093 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117 maka 𝒎𝟕 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kelima dengan nilai upper kolom 
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ketujuh. Nilai sintesis l5 dan u7 kondisi jaminan ≥ rekomendasi anggota lain dapat 

dilihat pada Tabel 4.101. 

Tabel 4.101 Sintesis Nilai l5 dan u7 Kondisi Jaminan ≥ Jenis Pekerjaan  

Low Medium Upper 

L5 = 0,063 M5 =  0,117 U5 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Nilai 𝒍𝟓= 0,063 dan nilai 𝒖𝟓 = 0,182 maka 𝒍𝟓 ≥ 𝒖𝟕 maka bernilai false 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kondisi jaminan ≥ 

jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.102. 

Tabel 4.102 Sintesis Nilai l,m dan u Kondisi Jaminan ≥ Jenis Pekerjaan 

Low Medium Upper 

L5 = 0,063 M5 =  0,117 U5 

L7 M7 =  0,093 U7 = 0,182 

Maka =
𝑙5−𝑢7

(𝑚7−𝑢7)−(𝑚5−𝑙5)
 

 = 
0,063−0,182

(0,093−0,182)−(0,147−0,063)
 

 =  0,835 

f) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐6 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom keenam (𝑀6). Nilai sintesis Medium kondisi 

jaminan≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.103. 

Tabel 4.103 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M7 = 0,093 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093 maka 𝒎𝟕 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai 1. 

g) Perbandingan V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) ≥ V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐7 ≥ v𝑐8 dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis. Medium kolom 
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ketujuh (𝑀7) dengan Medium kolom kedelapan(𝑀8). Nilai sintesis Medium 

kondisi jaminan ≥ kepemilikan rumah dapat dilihat pada Tabel 4.104. 

Tabel 4.104 Sintesis Nilai Medium Kondisi Jaminan ≥ Kepemilikan Rumah 

Medium 

M7 = 0,093 

M8 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟕= 0,093 dan nilai 𝒎𝟖 = 0,070 maka 𝒎𝟕 ≥ 𝒎𝟖 maka bernilai 1. 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC7) kondisi jaminan=  (0,473; 0,473; 0,666; 0,835; 0,835; 0; 0) 

Nilai minimal = 0,473 

H. Menghitung nilai bobot vektor dari perbandingan kriteria, 

Membandingkan nilai vektor kriteria 6 (nilai jaminan) ≥ vektor kriteria 

1 (wawancara), vektor kriteria 2 (cara berkomunikasi), vektor kriteria 3 

(rekomendasi anggota lain), vektor kriteria  4 (gaji anggota), vektor 

kriteria 5 (jenis pekerjaan), vektor kriteria 7 (kondisi Jaminan), vektor 

kriteria 8 (kepemilikan rumah). 

a) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐2dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom pertama (𝑀1). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.105. 

Tabel 4.105 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Wawancara 

Medium 

M8 = 0,070 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟏 = 0,181 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟏 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom pertama dengan nilai upper kolom 
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kedelapan. Nilai sintesis l1 dan u8 kepemilikan rumah ≥ wawancara dapat dilihat 

pada Tabel4.106. 

Tabel 4.106 Sintesis Nilai l1 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟏= 0,102 dan nilai 𝒖𝟖 = 0, 141maka 𝒍𝟏 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ wawancara dapat dilihat pada Tabel 4.107. 

Tabel 4.107 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan Rumah ≥ Wawancara 

Low Medium Upper 

L1= 0,102 M1 =  0,181 U1 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙1−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚1−𝑙1)
 

 = 
0,102−0,141

(0,070−0,141)−(0,181−0,102)
 

 = 0,258 

b) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟐 (cara berkomunikasi) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐2dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom pertama (𝑀2). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat pada Tabel 4.108. 

Tabel 4.108 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Cara Berkomunikasi 

Medium 

M8 = 0,070 

M2 = 0,181 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟐 = 0,181 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟐 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 

membandingkan nilai sintesis low kolom kedua dengan nilai upper kolom 



111 

 

kedelapan. Nilai sintesis l2 dan u8 kepemilikan rumah ≥ cara berkomunikasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.109. 

Tabel 4.109 Sintesis Nilai l2 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,181 U2 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟐= 0,102 dan nilai 𝒖𝟖 = 0, 141maka 𝒍𝟐 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ cara berkomunikasi dapat dilihat Pada Tabel 4.110. 

Tabel 4.110 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan rumah ≥ Cara Berkomunikasi 

Low Medium Upper 

L2= 0,102 M2 =  0,181 U2 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙2−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚2−𝑙2)
 

 = 
0,102−0,141

(0,070−0,141)−(0,181−0,102)
 

 = 0,258 

c) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟑 (rekomendasi anggota 

lain) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐3dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom ketiga (𝑀3). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.111 

Tabel 4.111 Sintesis nilai Medium kepemilikan Rumah ≥ rekomendasi anggota lain 

Medium 

M8 = 0,070 

M3 = 0,147 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟑 = 0,147 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟑 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 
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membandingkan nilai sintesis low kolom ketiga dengan nilai upper kolom 

kedelapan. Nilai sintesis l3 dan u8 kepemilikan rumah ≥ cara berkomunikasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.112. 

Tabel 4.112 Sintesis Nilai l3 dan u8 kepemilikan Rumah ≥ Rekomendasi Anggota Lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,147 U3 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟑= 0,063 dan nilai 𝒖𝟖 = 0,141 maka 𝒍𝟑 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ rekomendasi anggota lain dapat dilihat pada Tabel 4.113. 

Tabel 4.113 Sintesis nilai l,m dan u kepemilikan Rumah ≥ rekomendasi anggota lain 

Low Medium Upper 

L3= 0,063 M3 =  0,147 U3 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙3−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚3−𝑙3)
 

 = 
0,063−0,141

(0,070−0,141)−(0,147−0,063)
 

 =  0,465 

d) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟒 (gaji anggota) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐4dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom keempat (𝑀4). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.114. 

Tabel 4.114 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Gaji Anggota 

Medium 

M8 = 0,070 

M4 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟒 = 0,117 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟒 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 
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membandingkan nilai sintesis low kolom keempat dengan nilai upper kolom 

kedelapan. Nilai sintesis l4 dan u8 kepemilikan rumah ≥ gaji anggota dapat dilihat 

pada Tabel 4.115. 

Tabel 4.115 Sintesis Nilai l4 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4= 0,063 M4 =  0,117 U4 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟒= 0,063 dan nilai 𝒖𝟖 = 0,141 maka 𝒍𝟒 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ gaji anggota dapat dilihat pada Tabel 4.116. 

Tabel 4.116 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan ruMah ≥ Gaji Anggota 

Low Medium Upper 

L4= 0,063 M4 =  0,117 U4 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙4−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚4−𝑙4)
 

 = 
0,063−0,141

(0,070−0,141)−(0,117−0,063)
 

 = 0,630 

e) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟓 (jenis pekerjaan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐5dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom kelima (𝑀5). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.117. 

Tabel 4.117 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Jenis Pekerjaan 

Medium 

M8 = 0,070 

M5 = 0,117 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟓 = 0,117 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟓 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 
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membandingkan nilai sintesis low kolom kelima dengan nilai upper kolom 

kedelapan. Nilai sintesis l5 dan u8 kepemilikan rumah ≥ jenis pekerjaan dapat 

dilihat pada Tabel 4.118 

Tabel 4.118 Sintesis Nilai l5 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Jenis Pekerjaan 

Low Medium Upper 

L5= 0,063 M5 =  0,117 U5 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟓= 0,063 dan nilai 𝒖𝟖 = 0,141 maka 𝒍𝟓 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ jenis pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.119. 

Tabel 4.119 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan Rumah ≥ Jenis Pekerjaan 

Low Medium Upper 

L4= 0,063 M4 =  0,117 U3 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙5−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚5−𝑙5)
 

 = 
0,063−0,141

(0,070−0,141)−(0,117−0,063)
 

 = 0,630 

f) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟔 (nilai jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐6dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom keenam(𝑀6). Nilai Sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.120. 

Tabel 4.120 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M8 = 0,070 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟔 = 0,093 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟔 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 
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membandingkan nilai sintesis low kolom keenam dengan nilai upper kolom 

kedelapan. Nilai sintesis l6 dan u8 kepemilikan rumah ≥ nilai jaminan dapat 

dilihat pada Tabel 4.121. 

Tabel 4.121 Sintesis Nilai l6 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Low Medium Upper 

L6= 0,0528 M6 =  0,093 U6 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟔= 0,063 dan nilai 𝒖𝟖 = 0,141 maka 𝒍𝟔 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.122. 

Tabel 4.122 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Low Medium Upper 

L6= 0,0528 M6 =  0,093 U6 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙6−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚6−𝑙6)
 

 = 
0,0528−0,141

(0,070−0,141)−(0,1093−0,0528)
 

 = 0,798 

g) Perbandingan V𝑪𝟖 (kepemilikan rumah) ≥ V𝑪𝟕 (kondisi jaminan) 

 Untuk memperoleh bobot vektor v𝑐8 ≥ v𝑐7dihitung dengan menggunakan 

kondisi pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai sintesis Medium kolom 

kedelapan (𝑀8) dengan Medium kolom ketujuh (𝑀6). Nilai sintesis Medium 

kepemilikan rumah ≥ nilai jaminan dapat dilihat pada Tabel 4.123. 

Tabel 4.123 Sintesis Nilai Medium Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Medium 

M8 = 0,070 

M6 = 0,093 

Nilai 𝒎𝟖= 0,070 dan nilai 𝒎𝟕 = 0,093 maka 𝒎𝟖 ≥ 𝒎𝟕 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi pertama tidak terpenuhi, 

maka akan dilanjutkan dengan perhitungan kondisi kedua, yaitu dengan cara 
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membandingkan nilai sintesis low kolom ketujuh dengan nilai upper kolom 

kedelapan. Nilai sintesis l7 dan u8 kepemilikan rumah ≥ nilai jaminan dapat 

dilihat pada Tabel 4.124. 

Tabel 4.124 Sintesis Nilai l7 dan u8 Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Low Medium Upper 

L7 = 0,0528 M7 =  0,093 U7 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Nilai 𝒍𝟕= 0,0528 dan nilai 𝒖𝟖 = 0,141 maka 𝒍𝟕 ≥ 𝒖𝟖 maka bernilai false. 

 Hasil perhitungan di atas menyatakan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka 

dilanjutkan perhitungan kondisi ketiga. Nilai sintesis l,m dan u kepemilikan 

rumah ≥ kondisijaminan dapat dilihat pada Tabel 4.125. 

Tabel 4.125 Sintesis Nilai l,m dan u Kepemilikan Rumah ≥ Nilai Jaminan 

Low Medium Upper 

L7 = 0,0528 M7 =  0,093 U7 

L8 M8 =  0,070 U8 = 0,141 

Maka =
𝑙7−𝑢8

(𝑚8−𝑢8)−(𝑚7−𝑙7)
 

 = 
0,0528−0,141

(0,070−0,141)−(0,1093−0,0528)
 

 = 0,798 

 Dari perhitungan vektor diatas dapat diperoleh nilai ordinat , 𝑑′ yaitu nilai 

yang memiliki nilai minimal dari tiap anggota dengan menggunakan persamaan 

(2.12) yaitu: 𝑑′ (VC8) kepemilikan rumah=  (0,258; 0,258; 0,465; 0,630; 0,630; 

0,798; 0,798) 

Nilai minimal = 0,258 

6. Menghitung nilai bobot vektor Fuzzy (W’) 

Dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai dari tiap nilai minimal kriteria 

dari tiap anggota nilai vektor. Menghitumg bobot W’dengan menggunakan 

persamaan (2.13) 

𝑊′ = (𝑑′(𝐶1), 𝑑′(𝐶2), 𝑑′(𝐶3), 𝑑′ (𝐶4), 𝑑′ (𝐶5), 𝑑′ (𝐶6), 𝑑′ (𝐶7), 𝑑′ (𝐶8))⊺ 

 = (1 + 1 + 0,833 +  0,628 +  0,628 + 0,473 + 0,473 +  0,258) 

 ∑𝑊′ =   5,29 
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7. Normalisasi nilai bobot vektor Fuzzy (W’) 

 Menghiutng normalisasi nilai bobot vektor menggunakan persamaan 

(2.14) yaitu dengan cara menjumlahkan nilai dari pembagian nilai minimal 

kriteria dengan bobot vektor fuzzy, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut : 

d(C1) =
1

5,298
= 0,188 

d(C2) =
1

5,298
= 0,188 

d(C3) =
0,186

5,298
= 0,157 

d(C4) =
0,58

5,298
= 0,118    

d(C5) =
0,58

5,298
= 0,118 

d(C6) =
0,401

5,298
= 0,08 

d(C7) =
0,401

5,298
= 0,08 

d(C8) =
0,143

5,298
= 0,04 

Maka ∑𝑊 = 1 

 Perhitungan selanjutnya dibahas pada lampiran B. 

8.  Perangkingan Hasil Alternatif 

Perangkingan ini dilakukan dengan cara menyelasaikan perhitungan 

terhadap subkriteria terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan kriteria. 

Perangkingan hasil alternatif dapat dilihat pada Tabel 4.126. 

Tabel 4.126 kesimpulan Goal dan Perangkingan Bobot Prioritas Alternatif  

Kriteria Wawa

ncara 

Cara 

berko

munik

asi 

Rekom

endasi 

Anggot

a  

Gaji 

Anggot

a 

Jenis 

Pekerj

aan 

Nilai 

Jami

nan 

Kond

isi 

Jami

nan 

Kepem

ilikan 

Ruma

h 

Bobot 

Priori

tas 

      Bobot 

 

alternatif 

0,1887

97223 

0,1887

97223 

0.1574

4922 

0.1186

86626 

0.1186

86626 

0.089

3222 

0.089

3222 

0.0488

3012 

1 

A-1 0,2278 0,2278 0,2278 0,2870 0,2249 0,204 0,227 0,1054 0,2264 
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Kriteria Wawa

ncara 

Cara 

berko

munik

asi 

Rekom

endasi 

Anggot

a  

Gaji 

Anggot

a 

Jenis 

Pekerj

aan 

Nilai 

Jami

nan 

Kond

isi 

Jami

nan 

Kepem

ilikan 

Ruma

h 

Bobot 

Priori

tas 

A-2 0,2278 0,1054 0,1054 0,1354 0,2249 0,204 0,105 0,2278 0,1611 

A-3 0,2278 0,2278 0,1054 0,1354 0,1002 0,204 0,227 0,2278 0,1803 

A-4 0,1054 0,1054 0,2278 0,0195 0 0,091 0,105 0,1054 0,1007 

A-5 0,1054 0,2278 0,2278 0,2870 0,2249 0,091 0,227 0,1054 0,1932 

A-6 0,1054 0,1054 0,1054 0,1354 0,2249 0,204 0,105 0,227 0,1380 

 Tabel diatas merupakan kesimpulan goal,  tabel ini menjelakan tentang 

bobot global kriteria yaitu nilai wawancara: 0,188797223, caraberkomunikasi: 

0,188797223, rekomendasi anggota lain: 0.15744922, gaji anggota 0.118686626, 

jenis pekerjaan: 0.118686626, nilai jaminan: 0.0893222, kondisi jaminan: 

0.0893222, kepemilikan rumah: 0.04883012. Kemudian untuk memperoleh nilai 

goal dapat dihitung seperti pada baris A-1 atau alternatif dengan nama marzuki: 

Nilai bobot goal Marzuki 

 = (0,227884 ∗ 0,188797223) +  (0,227884 ∗ 0,188797223) +

( 0,227884 ∗ 0.15744922) + (0,287017 ∗ 0.118686626) +

( 0,224941 ∗ 0.118686626) + ( 0,204416359 ∗ 0.0893222) +

( 0,227883845 ∗ 0.0893222) + (0,105449 ∗ 0.04883012) 

 =  0.226703 

Dengan cara yang sama untuk menghitung bobot prioritas  A-2, A-3, A-4, 

A-5 dan A-6. Sedangkan bobot prioritas alternatif terhadap kriteria dijelaskan 

pada lampiran B. 

Setelah mendapat nilai total dari setiap alternatif maka langkah berikutnya 

adalah memilih keputusan dengan nilai tertinggi sebagai nilai alternatif optimal. 

Maka didapatkan perangkingan sebagai beirikut: 

1. A-1= Marzuki 

2. A-5= Marta 

3. A-3= Darmono 

Tabel 4.126 kesimpulan Goal dan Perangkingan Bobot Prioritas Alternatif (Lanjutan) 
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4. A-2= Amri 

5. A-6 = Rudi 

6. A-4= Yudi 

4.4.2 Perancangan Sistem menggunakan UML 

Perancangan  sistem menggunakan tools UML, yaitu use case diagram, 

class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kemudian merancang 

tampilan menu sistem yang user friendly sehingga pengguna paham dalam 

menggunakan menu-menu pilihan yang terdapat pada sistem. 

1.  Use Case Diagram 

Berikut usecase diagram susulan dan skenario setiap usecase dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Usecase Sistem Usulan 
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Kategori aktor yang menggunakan sistem dijelaskan pada Tabel 4.127. 

Tabel 4.127 Kategori Aktor 

Aktor Keterangan 

1. Account officer 

 

Pihak yang berhak menggunakan sistem dan 

bertugas input nilai data anggota pembiayan, input 

nilai alternatif, input nilai kriteria dan melakukan 

perhitungan nilai bobot kriteria, alternatif dan 

perhitungan fuzzy AHP. 

2. Kepala pembiayaan Pihak yang berhak menggunakan sistem dan 

bertugas mengelola akun (pengguna sistem), 

memberikan rekomendasi laporan perangkingan 

fuzzy AHP kepada manajer dan melihat data 

anggota pembiayaan. 

3. Manajer Pihak yang berhak menggunakan sistem dan 

bertugas melihat laporan perangkingan fuzy AHP 

dan melihat data anggota pembiayaan.  

 Selanjutnya  pada tabel 4.128 menjelaskan interaksi aktor dengan sistem 

atau menjadi sebuah usecase. 

Tabel 4.128 Deskripsi Usecase 

No Nama 

usecase 

Deskripsi Aktor 

1 Login  Usecase mengambarkan kegiatan mengisi 

username dan password untuk masuk 

kedalam sistem. 

Account 

officer, 

manajer 

dan kepala 

pembiayaan 

2 Input data 

pembiayaan 

Usecase mengambarkan kegiatan menginput 

data anggota pembiayaan murabahah. 

Account 

officer 

3 Kelola data 

kriteria 

Usecase mengambarkan kegiatan 

menambah, hapus dan ubah data kriteria. 

Account 

officer 
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No Nama 

usecase 

Deskripsi Aktor 

4 Kelola data 

alternatif 

Usecase mengambarkan kegiatan 

menambah, hapus dan ubah data alternatif. 

Account 

officer 

5 Nilai bobot 

kriteria 

Usecase mengambarkan kegiatan input nilai, 

hapus nilai dan ubah nilai perhitungan  AHP 

pada data kriteria. 

Account 

officer 

6 Nilai bobot 

alternatif 

Usecase mengambarkan kegiatan input nilai, 

hapus nilai dan ubah nilai perhitungan  AHP 

pada data alternatif. 

Acount 

officer 

7 Perhitungan 

fuzzy AHP 

Usecase mengambarkan kegiatan 

perhitungan antara nilai kriteria dan nilai 

alternatif dengan menggunkan metode fuzzy 

AHP. 

Account 

officer 

8 Rekomendasi 

laporan 

Usecase mengambarkan  kegiatan 

pemberian rekomendasi dengan memberikan 

pilihan rekomendasi dan tidak 

direkomendasikan yang natinya dapat dilihat 

oleh manajer 

Kepala 

pembiayaan 

9 Laporan Usecase mengambarkan kegiatan melihat 

laporan yang telah direkomendasikan oleh 

kepala pembiayaan dalam bentuk 

perangkingan. 

Manajer 

10 Kelola 

password 

Usecase mengambarkan kegiatan mengubah 

password.  

Account 

officer, 

kepala 

pembiayaan 

dan 

manajer 

11 Kelola akun Usecase mengambarkan kegiatan tambah, Kepala 

Tabel 4.128 Deskripsi Usecase (Lanjutan) 
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No Nama 

usecase 

Deskripsi Aktor 

hapus dan ubah data pengguna (user). pembiayaan 

12 Lihat data Usecase mengambarkan kegiatan melihat 

data pem  biayaan yang telah diinputkan 

oleh account officer. 

Kepala 

pembiayaan 

dan 

manajer 

 

2. Sequence Diagram 

Sequence diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang di susun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga 

menggambarkan kelakuan/prilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut 

akan dijelaskan mengenai sequence diagram sistem pendukung keputusan. 

1. Sequence Diagram Login 

Sequence diagram ketika login, aktor yang dapat melakukan kegiatan ini 

yaitu account officer, kepala pembiayaan dan manajer. Langkah pertama yang 

dilakukan membuka halaman login, kemudian aktor menginput username dan 

password, kemudian diverifikasi, jika username dan password benar maka sistem 

akan menampilkan halaman home. Sequense diagram login dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Sequence Diaram Login 

Tabel 4.128 Deskripsi Usecase (Lanjutan) 
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2. Sequence Diagram Data pembiayaan 

Sequence diagram data pembiayaan, halaman ini diakses oleh Account 

officer dengan memilih menu data master kemudian pilih menu data pembiayaan. 

Account officer dapat melakukan tambah,, edit, dan hapus data pembiayaan. 

Sequence diagram data pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Data Pembiayan 

3. Sequence Diagram Kelola Data Kriteria 

Sequence diagram kelola data kriteria. Halaman ini diakses oleh Account 

officer dengan memilih menu kriteria. Account officer dapat melakukan tambah, 

edit, dan hapus data kriteria. Sequence diagram kelola data kriteria dapat dilihat 

pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Kelola Data Kriteria 
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4. Sequence Diagram Kelola Data Alternatif 

Sequence diagram kelola data alternatif, halaman ini diakses oleh account 

officer dengan membuka menu alternatif. Account officer dapat melakukan 

tambah, edit, dan hapus data alternatif. Sequence diagram kelola data alternatif 

dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Kelola Data Alternatif 

5. Sequence Diagram Nilai Bobot Kriteria 

Sequence diagram nilai bobot kriteria, halaman ini diakses oleh Account 

officer dengan memilih menu nilai bobot kemudian pilih menu nilai bobot kriteria. 

Account officer dapat melakukan input nilai perhitungan AHP kriteria dan edit 

nilai perhitungan AHP kriteria. Sequence diagram nilai bobot kriteria dapat dilihat 

pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Nilai Bobot Kriteria 
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6. Sequence Diagram Nilai Bobot Alternatif 

Sequence diagram nilai bobot alternatif. Halaman ini diakses oleh Account 

officer dengan memilih menu nilai bobot kemudian pilih menu nilai bobot 

alternatif. Account officer dapat melakukan input nilai perhitungan AHP alternatif 

dan edit nilai perhitungan AHP alternatif. Sequence diagram nilai bobot alternatif 

dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Nilai Bobot Alternatif 

7. Sequence Diagram Perhitungan 

Sequence diagram perhitungan. Halaman ini diakses oleh account officer 

dengan membuka halaman perhitungan. Account officer dapat melakukan hitung 

nilai fuzzy AHP. Sequence diagram perhitungan dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Sequence Diagram Perhitugan 

8. Sequence Diagram Rekomendasi Laporan 

Sequence diagram rekomendasi laporan, Halaman ini diakses oleh kepala 

pembiayaan dengan membuka halaman rekomendasi laporan. Kepala pembiayaan 

dapat melakukan pemberian rekomendasi dengan memberikan pilihan 

rekomendasi dan tidak direkomendasikan yang natinya dapat dilihat oleh manajer. 

Sequence diagram rekomendasi laporan dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Rekomendasi Laporan 
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9. Sequence Diagram Laporan 

Sequence diagram laporan, Halaman ini dapat diakses oleh manajer 

dengan membuka halaman laporan. Manajer hanya bisa melihat laporan hasil 

perhitungan fuzzy AHP berupa perangkingan. Sequence diagram laporan dapat 

dilihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Laporan 

10. Sequence Diagram Kelola Password 

Sequence diagram kelola password, Halaman ini dapat diakses oleh 

account officer, kepala pembiayaan dan manajer dengan membuka halaman 

password yang terdapat pada halaman data master. Sequence diagram kelola 

password dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Kelola Password 
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11. Sequence Diagram kelola Akun 

Sequence diagram kelola akun, halaman ini dapat diakses oleh kepala 

pembiayaan dengan membuka halaman tambah pengguna. Kepala pembiayaan 

dapat melakukan penambahan akun baru. Sequence diagram kelola akun dapat 

dilihat pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Kelola Akun 

12. Sequence Diagram Lihat Data 

Sequence diagram lihta data, halaman ini dapat diakses oleh kepala 

pembiayaan dan manajer dengan membuka halaman data pembiayaan yang 

terdapat pada halaman data master. Kepala pembiayaan dan manajer hanya dapat 

melihat data pembiayaan yang tersimpan. Sequence diagram lihta data dapat 

dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Lihat Data 
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3. activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan akvivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang. Dibawah ini akan digambarkan mengenai activity diagram sistem 

pendukung keputusan: 

1. Activity Diagram Login 

Activity diagram login dimulai dari membuka sistem, kemudian input 

username dan password, validasi dan jika username dan password benar sistem 

akan membuka halaman home. Activity diagram login dapat dilihat pada Gambar 

4.22. 

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Data Pembiayaan 

Activity diagram data pembiayaan di mulai dari dari halaman home, masuk 

ke halaman data master kemudian plih halaman data pembiayaan,tambah, edit dan 

hapus data pembiayaan, validasi, kemudian kembali ke halaman data pembiayaan. 

Activity diagram data pembiayaan dapat dilihat pada gambar 4.23. 
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Gambar 4.23 Activity Diagram Data Pembiayaan 

3. Activity Diagram Kelola Kriteria 

Acivity diagram kelola kriteria dimulai dari membuka halaman home, pilih 

halaman kriteria, edit data, validasi, kemudian sistem menampilkan halaman 

kriteria. Acivity diagram kelola kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Activity Diagram Kelola Kriteria 

4. Activity Diagram Diagram Kelola Alternatif 

Activity diagram kelola alternatif dimulai dari membuka halaman home, 

pilih halaman kelola alternatif, tambah data, edit data, hapus data, validasi, 

kemudian sistem menampilkan halaman alternatif. Activity diagram kelola 

alternatif dapat dilihat pada Gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Activity Diagram Kelola Alternatif 

5. Activity Diagram Nilai bobot kriteria  

Activity diagram nilai bobot kriteria dimulai dari membuka halaman 

Home, buka halaman nilai bobot, pilih halaman nilai bobot kriteria, input data 

perhitungan AHP, validasi, dan kemudian sistem kembali ke halaman nilai bobot 

kriteria. Activity diagram nilai bobot kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Activity Diagram Nilai Bobot Kriteria 
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6. Activity Diagram Kelola Nilai Bobot Alternatif 

Activity diagram kelola nilai bobot alternatif dimulai dari membuka 

halaman home, buka halaman nilai bobot, pilih nilai bobot alternatif, input data 

perhitungan AHP, validasi, dan kemudian sistem kembali ke halaman nilai bobot 

alternatif. Activity diagram kelola nilai bobot alternatif dapat dilihat pada Gambar 

4.27. 

 

Gambar 4.27 Activity diagram Kelola Nilai Bobot Alternatif 

7. Activity Diagram Perhitungan 

Activity diagram perhitungan dimulai dari membuka beranda, pilih 

halaman perhitungan, pilih alternatif hitung, validasi, kemudian sistem kembali ke 

halaman perhitungan. Activity diagram perhitungan dapat dilihat pada Gambar 

4.28. 



133 

 

 

Gambar 4.28 Activity Diagram Perhitungan 

8. Activity Diagram Rekomendasi laporan 

Activity diagram rekomendasi laporan dimulai dari membuka home, pilih 

halaman laporan, pilih alternatif yang direkomendasikan, validasi, kemudian 

sistem kembali ke halaman rekomenasi laporan. Activity diagram rekomendasi 

laporan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Acitivity Diagram Rekomendasi Laporan 
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9. Activity Diagram Laporan 

Activity diagram laporan dimulai dari membuka halaman home, masuk 

menu laporan dan sistem akan menampilkan data alternatif yang 

direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Activity diagram laporan dapat 

dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Activity Diagram Laporan 

10. Activity Diagram Lihat Data 

Activity diagram lihat data dimulai dari membuka halaman home. Masuk 

menu data master, pilih halaman data pembiayaan kemudian sistem akan 

menampilkan data alternatif pembiayaan. Activity diagram lihat data dapat dilihat 

pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Activity Diagram Lihat Data 
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11. Activity Diagram Kelola Password 

Activity diagram kelola password dimulai dari membuka halaman home, 

buka halaman data master, pilih halaman password, input data, validasi, kemudian 

sistem kembali ke halaman password. Activity diagram kelola password dapat 

dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Activity Diagram Kelola Password 

12. Activity Diagram Kelola Akun 

Activity diagram kelola akun dimulai dari membuka halaman home, buka 

halaman data master, pilih halaman tambah pengguna input data, validasi, 

kemudian sistem kembali ke tambah pengguna. Activity diagram kelola akun 

dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Activity Diagram Kelola Akun 
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4. Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di 

sistem pendukung keputusan. Class Diagram ini menggambarkan struktur statis 

dari sistem yang dibuat pada tahap design yang merupakan  deskripsi lengkap dari 

class-class yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telah 

dilengkapi dengan atribut dan operasi yang diperlukan. Adapun Class Diagram 

SPK ini dapat dilihat pada Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.34 Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan 
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4.4.3 Perancangan Database 

Basis data merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi. 

Struktur database menjelaskan sejumlah tabel berisi field (atribut) yang 

dibutuhkan dalam SPK pemberian pembiayaan murabahah ini. Selain itu, terdapat 

primary key yang menjadi atribut kunci untuk masing-masing tabel dalam 

database yang diperlukan dalam keterhubungan antara tabel satu dan lainnya.  

a. Tabel akun 

- Nama  : akun 

- Deskripsi : berisi data akun atau pengguna 

- Primery Key : id_user 

Tabel 4.129 Tabel Akun 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_user Integer 11 * 

2. Password varchar 30  

3. username varhar 25  

4. level varchar 1  

 

b. Tabel data anggota 

- Nama  : data_anggota 

- Deskripsi : berisi data anggota pembiayaan 

- Primery Key : id_anggota 

Tabel 4.130 Tabel Data Anggota 

No Field Type Length Primery Key 

1. nama varchar 50  

2. id_anggota integer 13 * 

3. alamat text 50  

4. jenis_kelamin enum(‘LK,’PR’) -  

5. no_ktp varchar 30  

6. no_hp varchar 15  

7. tanggal Date 15  
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c. Tabel Kriteria 

- Nama  : Kriteria 

- Deskripsi : berisi data kriteria yang digunakan untuk 

perhitungan fuzzy AHP 

- Primery Key : id_kriteria 

Tabel 4.131 Tabel Kriteria 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_kriteria varchaar 15 * 

2. nama varchar 50  

 

d. Tabel Alternatif 

- Nama  :alternatif 

- Deskripsi :berisi data alternatif yang digunakan untuk 

perhitungan fuzzy AHP 

- Primery Key :id_alternatif 

Tabel 4.132 Tabel Alternatif 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_anggota varchar 13 * 

2. nama varchar 60  

3. nilai float -  

4. rekomendasi varchar 30  

 

e. Tabel Matrik AHP 

- Nama  : matrik_ahp 

- Deskripsi : berisi nilai perhitungan AHP kriteria 

- Primery Key : id_kriteria 

Tabel 4.133 Tabel Matrik AHP 

No Field Type Length Primery Key 

1. id_kriteria integer 13 * 

2. Kriteria_awal varchar 10  
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No Field Type Length Primery Key 

3. Kriteria_akhir varchar 10  

4. keterangan varchar 20  

f. Tabel Matrik AHP1 

- Nama  : matrik_ahp1 

- Deskripsi : berisi data nilai perhitungan AHP  

- Primery Key : id_alternatif 

Tabel 4.134 Tabel Matrik AHP1 

No Field Type Length Primery Key 

1. Id_alternatif varchar 3  

2. Id_kriteria integer 11 * 

3. Kriteria_awal varchar 10  

4. Kriteria_akhir varchar 10  

5. keterangan varchar 30  

 

g. Tabel  Hitung 

- Nama  : Hitung 

- Deskripsi : berisi data laporan 

- Primery Key : id_user 

Tabel 4.135 Tabel Hitung  

No Field Type Length Primery Key 

1. id_perhitungan Integer 13 * 

2. id_kriteria Varchar 30  

3. id_alternatif Varchar 30  

4. nilai float -  

 

 

 

Tabel 4.133 Tabel Matrik AHP (Lanjutan) 
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4.5 Detailed Design 

Pada tahap detailed design, penulis melakukan desain stuktur menu 

meliputi menu apa saja yang ada dalam sistem dan desain interface meliputi 

halaman-halaman apa saja yang ada di dalam  sistem. Berikut perancangan desain 

stuktur menu dan stuktur interface yang dibuat oleh penulis 

4.5.1 Desain Struktur Menu 

Struktur menu sistem pendukung keputusan menentukan pemberian 

pembiayaan murabahah kepada anggota BMT al-ittihad Rumbai untuk account 

officer dapat dilihat pada Gambar 4.35, untuk kepala pembiayaan dapat dilihat 

Gambar 4.36 dan struktur menu untuk manajer dapat dilihat pada Gambar 4.37 

berikut ini. 

1. Stuktur Menu Account officer 

 

Gambar 4.35 Struktur Menu Account Officer 

Tabel 4.136 Keterangan Struktur Menu Account officer 

Hak Akses Keterangan 

Hak Akses account officer 1. Home 

Halaman selamat datang untuk account 

officer 

2. Data pembiayaan 

Halaman yang digunakan untuk kelola 
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Hak Akses Keterangan 

data anggota pembiayaan 

3. Kriteria 

Halaman untuk kelola data kriteria 

4. Alternatif 

Halaman yang digunakan untuk kelola 

data alternatif 

5. Nilai bobot kriteria 

Halaman yang digunakan untuk 

menginputkan nilai perbandingan AHP 

kriteria 

6. Nilai bobot alternatif 

Halaman yang digunakan untuk input 

nilai perbandingan AHP alternatif 

7. Perhitungan 

Halaman yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan fuzzy AHP 

8. Kelola Password 

Halaman untuk menganti password 

9. Logout  

Halaman yang digunakan untuk keluar 

dari sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.136 Keterangan Struktur Menu Account Officer (Lanjutan) 
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2. Stuktur Menu Kepala Pembiayaan 

 

Gambar 4.36 Struktur Menu Kepala Pembiayaan 

Tabel 4.137 Keterangan Struktur Menu Kepala Pembiayaan 

Hak Akses Keterangan 

Hak akses kepala pembiayaan 1. Home 

Halaman selamat datang untuk 

admin panitia 

2. Data pembiayaan 

Halaman yang digunakan 

untuk melihat data anggota 

pembiayaan 

3. Kelola Password 

Halaman untuk menganti 

password 

4. Kelola Akun 

Halaman menambah pengguna 

sistem 

5. Laporan  

Halaman yang digunakan 

untuk rekomendasi alternatif 

yang layak di berika 

pembiayaan 

6. Logout 
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Hak Akses Keterangan 

Halaman yang digunakan 

untuk keluar dari sistem 

3. Stuktur Menu Manajer 

 

Gambar 4.37 struktur Menu Manajer 

Tabel 4.138 Keterangan Struktur Menu Manajer 

Hak Akses Keterangan 

Hak akses manajer 1. Home 

Halaman selamat datang untuk 

admin panitia 

2. Data pembiayaan 

Halaman yang digunakan 

untuk melihat data anggota 

pembiayaan 

3. Kelola Password 

Halaman untuk menganti 

password 

4. Laporan  

Halaman yang digunakan 

untuk melihat anggota yang 

layak di berika pembiayaan 

Tabel 4.137 Keterangan Struktur Menu Kepala Pembiayaan (Lanjutan) 
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Hak Akses Keterangan 

5. Logout 

Halaman yang digunakan 

untuk keluar dari sistem 

 

4.5.2 Desain Interface 

Berdasarkan perancangan sistem yang telah dibuat, maka akan di desain 

suatu perancangan aplikasi yang mencakup perancangan input serta output sistem. 

Perancangan ini akan menjadi acuan bagi pihak yang akan mengembangkan dan 

menggunakan sistem 

1. Menu Login Sistem 

 Halaman login merupakan halaman yang digunakan sebagai akses masuk 

ke sistem sebelum masuk ke menu utama. User harus memasukkan username dan 

password dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Halaman Login 

 

Tabel 4.138 Keterangan Struktur Menu Manajer (Lanjutan) 
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2. Menu Account Ofiicer  

Jika pengguna login sebagai Account officer maka akan muncul halaman 

utama Account officer seperti Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Halaman Account Officer 

3. Menu Kepala Pembiayaan 

Jika pengguna login sebagai Account officer maka akan muncul halaman 

utama kepala pembiayaan seperti Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40 Menu Kepala Pembiayaan 
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4. Menu Manajer 

Jika pengguna login sebagai Account officer maka akan muncul halaman 

utama kepala pembiayaan seperti Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Tampilan Menu Manajer 

5. Menu Data Pembiayaan 

Rancangan form data pembiayaan yang akan diakses oleh account officer 

untuk kelola data pembiayaan seperti Gambar 4.42.. 

 

Gambar 4.42 Tampilan Data Pembiayaan 
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6. Menu Kriteria 

Rancangan form kriteria yang akan diakses oleh account officer untuk 

kelola data kriteria seperti Gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Tampilan Menu Kriteria 

7. Menu Alternatif 

Rancangan form alternatif yang akan diakses oleh account officer untuk 

kelola data alternatif seperti Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.44 Tampilan Menu Alternatif 
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8. Menu Nilai Bobot Kriteria 

Rancangan form nilai bobot kriteria yang akan diakses oleh account officer 

untuk perhitungan nilai kriteria AHP seperti Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45 Tampilan Menu Nilai Bobot Kriteria 

9. Menu Nilai Bobot Alternatif 

Rancangan form nilai bobot alternatif yang akan diakses oleh account 

officer untuk perhitungan nilai alternatif AHP seperti Gambar 4.46.  

 

Gambar 4.46 Tampilan Menu Nilai Bobot Alternatif 
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10. Menu Perhitungan 

Rancangan form perhitungan yang akan diakses oleh account officer untuk 

perhitungan nilai fuzzy AHPseperti Gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47 Tampilan Menu Perhitungan 

11. Menu Lihat Data 

Rancangan form data pembiayaan yang dapat diakses oleh kepala 

pembiayaan dan manajer untuk melihat data anggota pembiayaan seperti Gambar 

4.48. 

 

Gambar 4.48 Halaman Menu Lihat Data 
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12. Menu Kelola Password 

Rancangan form password yang dapat diakses oleh account officer, kepala 

pembiayaan dan manajer untuk kelola password seperti Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Halaman Menu Kelola Password 

13. Menu kelola Akun 

Rancangan form kelola  yang dapat diakses oleh kepala pembiayaan untuk 

kelola data akun seperti Gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 Halaman Kelola Akun 
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14. Menu Rekomendasi Laporan 

Rancangan form laporan yang dapat diakses oleh kepala pembiayaan dan 

manajer untuk melihat laporan perhitungan nilai fuzzy AHP seperti Gambar 4.51. 

 

Gambar 4.51 Halaman Kelola Laporan 

15. Menu Laporan 

Rancangan form laporan yang dapat diakses oleh kepala pembiayaan dan 

manajer untuk melihat laporan perhitungan nilai fuzzy AHP seperti Gambar 4.52. 

 

Gamabr 4.52   Halaman Laporan 
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