
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu teknik pendukung keputusan dalam analisis kebijakan yang akan 

digunakan pada penelitian adalah Simple Multi Atribute Technique Rank 

(SMARTER) dan Analytic Hierarcy Proses (AHP). Pada penelitian sebelumnya 

terkait penggunaan metode SMARTER telah dilakukan penelitian oleh 

Priyolistiyanto pada tahun 2013 dengan menerapkan metode SMARTER kedalam 

SPK Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah (SPTTS) (Priyolistiyanto, 2013). 

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ade Gunawan pada tahun 2014, 

SMARTER diterapkan kedalam SPK dengan hasil sistem berupa rekomendasi 

produk yang tepat bagi nasabah berdasarkan kondisi dan kriteria personalnya 

(Gunawan, 2014). Penelitian terkait juga yang diterapkan pada penentuan wilayah 

produktifitas kelapa sawit terbaik di Riau menggunakan metode yang sama 

dinyatakan bahwa metode SMARTER ROC lebih baik daripada metode SMART 

AHP (Kusmiyanti dkk, 2017). Untuk itu penelitian ini akan melakukan perankingan 

dengan kasus, dan kriteria yang berbeda yaitu kasus rekrutmen calon anggota 

security PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru dan kasus wilayah kecamatan 

produktifitas kelapa sawit Provinsi Riau tahun 2011-2015.  

SMARTER merupakan metode pengembangan dari SMART yang di 

usulkan oleh Edwards dan Baron pada tahun 1994 dengan menerapkan teknik 

pembobotan setiap kriteria menggunakan Rank Order Centroid (ROC) (Razak dkk, 

2016) sedangkan SMART biasanya menggunakan teknik pembobotan secara 

langsung (Kusmiyanti, 2016). Adapun dalam pemberian bobot dapat dilakukan 

dengan teknik lain salah satunya menggunakan teknik pembobotan Analytic 

Hierarcy Process (AHP) (Mustakim, 2015). AHP merupakan suatu model 

pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, metode ini 

menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 

hirarki (Manurung, 2017).  
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Nilai bobot pada teknik ROC menggunakan range antara 0 sampai 1, teknik 

ROC memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan ranking yang dinilai 

berdasarkan tingkat prioritas, sedangkan pada teknik AHP pembobotan diperoleh 

dari hasil nilai eigen yang didapatkan dari perbandingan berpasangan kriteria. Nilai 

rata-rata eigen  dapat dijadikan sebagai acuan seberapa besar tingkat kepentingan 

suatu kriteria terhadap hasil keputusan (Kusmiyanti, 2016).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusmiyanti, dkk 

(2017) menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus wilayah penghasil kelapa 

sawit, metode terbaik adalah SMARTER ROC dibandingkan dengan SMART 

AHP. Nilai sensitifitas ROC pada penelitian tersebut yaitu 0,0019. Adapun metode 

dengan nilai sensitifitas terkecil tersebut berada pada data rata-rata lima tahun . Hal 

ini tentu dipengaruhi oleh berbedanya data dari tahun 2011 hingga 2015 kemudian 

juga pada proses pembobotan ROC pada SMARTER dan bobot AHP pada metode 

SMART, dalam metode SMART pembobotan dilakukan menggunakan bobot AHP 

adapun pada metode SMARTER pembobotan dilakukan menggunakan rumus ROC 

yang sudah ditentukan pada metode SMARTER.  

Perbedaan yang mendasar pada SMARTER ROC dan SMART AHP 

terletak pada perhitungan nilai utility. Pada utility SMARTER ROC, nilai akhir 

diperoleh berdasarkan ranking dan sub kriteria kemudian dari sub kriteria tersebut 

dikelompokkan berdasarkan kriteria utama dan pendukung, sehingga nilai akhir 

yang diperoleh berdasarkan jumlah kriteria utama dan pendukung tersebut. 

sedangkan pada perhitungan SMART AHP nilai utility yang dihasilkan berdasarkan 

utility kriteria secara keseluruhan, tidak berdasarkan ranking prioritas kriteria dan 

sub kriteria seperti SMARTER ROC. Dikarenakan pada SMART tidak adanya 

proses pemberian ranking prioritas pada setiap kriteria sehingga tidak ada kriteria 

utama dan pendukung, serta sub sub kriteria disetiap kriteria utama dan pendukung 

seperti pada SMARTER (Okfalisa dan Gunawan, 2014).  

Dari latar belakang diatas, penulis akan melakukan pengembangan teknik 

pembobotan dengan menggabungkan dan membandingkan proses penentuan 

pembobotan dengan menggunakan teknik pembobotan ROC dan AHP. Bobot ROC 

dan AHP digunakan untuk melakukan perankingan menggunakan metode 
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SMARTER dengan dua data yang berbeda yaitu data anggota security PT. Sigap 

Prima Astrea Pekanbaru dan data kelapa sawit tahun 2011-2015. Perbandingan ini 

dilakukan untuk mengetahui teknik mana yang terbaik dalam pengambilan 

keputusan dengan judul penelitian “Analisis Perbandingan Teknik Pembobotan 

SMARTER Rank Order Centroid dan SMARTER Analytic Hierarcy Process”. 

Hasil dari perankingan dengan teknik pembobotan terbaik akan dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam melakukan pengambilan keputusan oleh perusahaan dan 

Pemerintahan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkaan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu : “Bagaimana menganalisis perbandingan teknik pembobotan 

metode SMARTER menggunakan teknik pembobotan Rank Order Centroid dan 

Analytic Hierarcy Process serta menerapkan metode terbaik untuk melakukan 

perankingan berdasarkan kasus rekrutmen calon anggota security  PT. Sigap Prima 

Astrea pekanbaru dan kasus Wilayah kecamatan produktivitas kelapa sawit 

Provinsi Riau tahun 2011-2015” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya 

yaitu : 

1. Kriteria yang digunakan pada data anggota security adalah kriteria 

wawancara dan fisik. Pada kriteria wawancara memiliki sub kriteria 

diantaranya logika berfikir, orientasi hasil, daya tahan, stabilitas emosi, 

loyalitas, komunikasi, kerjasama, dan jiwa pelayanan. Sedangkan kriteria 

fisik memiliki sub kriteria yaitu tinggi, postur tubuh, bentuk tubuh, tidak 

bertato, tidak ada bekas bertato, tidak bertindik, tidak ada bekas bertindik, 

tidak berpanu, tidak ada bekas berpanu, tanda lahir, minus, buta warna, 

telinga kotor/bersih, kaki lurus/bengkok, varises, kondisi gigi, dan riwayat 

kesehatan. 

2. Kriteria yang digunakan pada data kelapa sawit ditentukan berdasarkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustakim (2015) dan 

Kusmiyanti (2016) yaitu jumlah desa, jumlah penduduk, kepadatan 
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penduduk, luas sektor perkebunan, hasil produksi perkebunan, dan jumlah 

pabrik kelapa sawit. 

3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah SMARTER dengan 

pembobotan menggunakan teknik pembobotan ROC dan AHP. Nilai eigen 

yang digunakan diperoleh dari hasil rata-rata eigen. 

4. Perbandingan berpasangan kriteria pada AHP untuk data security dinilai 

oleh pakar yaitu Area Administration Head PT. Sigap prima Astrea 

Pekanbaru selaku pengambil keputusan. Sedangkan pada data kelapa sawit 

perbandingan berpasangan kriteria AHP dinilai oleh pakar energi 

terbarukan, supproting Decission Commite dan Energy Research Center 

(Enreach) seperti yang telah digunakan pada penelitian Mustakim (2015) 

untuk prediksi produktivitas kelapa sawit di Provinsi Riau (Mustakim, 2015 

dalam Kusmiyanti, 2016). 

5. Hasil penelitian adalah analisis perbandingan metode SMARTER dengan 

pembobotan ROC dan SMARTER dengan pembobotan AHP untuk 

perankingan calon anggota security yang lulus seleksi rekrutmen di PT. 

Sigap prima Astrea Pekanbaru dan hasil analisis perbandingan metode 

SMARTER dengan pembobotan ROC dan SMARTER dengan pembobotan 

AHP untuk perankingan Kecamatan penghasil kelapa sawit tahun 2015 dan 

rata-rata lima tahun (2011-2015). 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan metode dengan pembobotan terbaik dari data anggota security, 

data kelapa sawit tahun 2015 dan data kelapa sawit rata-rata lima tahun 

2011-2015. 

2. Menerapkan metode terbaik untuk mendapatkan hasil perankingan calon 

anggota security terbaik PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru dan perankingan 

untuk wilayah kecamatan dengan penghasil kelapa sawit terbaik di Provinsi 

Riau. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini diantaranya adalah : 
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1. Mengembangkan penelitian dalam bidang data mining dan Decision 

Support Sysem (DSS) terutama pada kasus pembobotan dan Hybrid 

Algorithm. 

2. Memberikan referensi terkait teknik pembobotan yang tepat dalam 

penerapan penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan 

laporan dapat lebih terstruktur  dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang 

dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah sebagai berikut: 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi deskripsi umum Tugas Akhir yaitu mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori umum hingga teori-teori tentang 

topik yang dibahas, berasal dari buku, jurnal, artikel untuk digunakan dalam 

landasan teori Tugas Akhir. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dan metodologi dalam 

menganalisa perhitungan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. 

Bab IV ANALISA DAN HASIL 

Bab ini berisi analisa dan hasil tentang perhitungan data menggunakan 

SMARTER Rank Order Centroid dan SMARTER Analytic Hierarcy Process 

Bab V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan laporan tugas akhir. 

 

 


