
BAB III   METODE PENELITIAN 
 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2016 hingga bulan 

Juli 2016 di CV Dhilanmesindo Kota Batu, Jawa Timur. Hasil 
penelitian akan dilanjutkan dengan pengolahan data yang 
dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Prosedur Penelitian  
 Prosedur penelitian merupakan tahap awal sebelum 
melakukan penelitian. Prosedur penelitian perlu ditulis agar 
penelitian menjadi lebih terarah. Prosedur penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 3.1. 
 
3.2.1 Penelitian Pendahuluan 
 Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 
masalah terkait rantai pasok minuman tonik apel di CV 
Dhilanmesindo. Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan 
cara observasi dan wawancara kepada kelompok tani dan CV 
Dhilanmesindo. Hasil penelitian pendahuluan ini digunakan 
untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.  
 
3.2.2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah memiliki tujuan untuk mengetahui 
permasalahan yang sedang dialami oleh CV Dhilanmesindo. 
Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dilakukan 
dengan mengidentifikasi, mengukur, menilai risiko rantai pasok 
tonik apel serta menentukan strategi yang dapat diterapkan 
untuk meminimunkan risiko. Permasalahan yang dihadapi oleh 
CV Dhilanmesindo adalah keterbatasan jumlah buah apel di 
pasaran, mesin yang masih tradisional, rendahnya pendidikan 
dan keterampilan dari sumber daya manusia yang ada. 

 

 



 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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3.2.3 Studi Literatur 
Studi literatur merupakan kegiatan mempelajari literatur-

literatur yang terkait dengan penilaian risiko rantai pasok. Studi 
literatur juga digunakan untuk memberikan informasi yang 
relevan tentang risiko rantai pasok dan memperkuat tulisan-
tulisan yang ada pada penelitian ini. Literatur dapat diperoleh 
dari buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya.   

 
3.2.4 Penentuan Metode Pengumpulan Data 
a. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang ada pada penelitian ini, 
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan 
data yang diperoleh langsung di lapang. Data primer dapat 
diperoleh dari wawancara, observasi, dan kuesioner. Data 
sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung di 
lapang. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, 
maupun penelitian yang terkait dengan penilaian risiko rantai 
pasok. 
b. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini, yaitu 

1. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dimana proses observasi dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian secara langsung untuk melihat 
kondisi/ permasalahan yang ada di CV Dhilanmesindo. 

2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

dimana proses wawancara dilakukan dengan cara tanya 
jawab kepada stakeholder yang terkait dengan rantai 
pasok tonik apel. Wawancara dilakukan kepada 
pengepul, direktur dan akademisi CV Dhilanmesindo.  

3. Kuesioner 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada 
stakeholder yang terkait dengan rantai pasok tonik apel. 
Kuesioner diberikan kepada pengepul, direktur dan 
akademisi CV Dhilanmesindo, serta akademisi yang 



dimana mereka adalah pakar dari rantai pasok tonik 
apel.   

 
3.2.5 Penentuan Pakar 

Pada penelitian kali ini digunakan metode fuzzy FMEA 
dan metode AHP untuk mengolah hasil wawancara dengan para 
pakar yang berperan sebagai responden. Pada metode fuzzy 
FMEA dan AHP tidak ada penentuan jumlah reponden pakar 
karena yang menjadi faktor kunci adalah keahlian dan 
pengalaman dari responden. Namun dengan semakin 
banyaknya responden pakar maka dapat meningkatkan akurasi 
dari hasil. Menurut Umar (2008) kelompok praktisi yang 
digunakan adalah mereka yang mempunyai posisi manajerial 
diperusahaan dengan wewenang membuat keputusan strategis 
sedangkan kelompok akademisi (peneliti, pengamat, dan 
konsultan) yaitu mereka yang meneliti, mengamati dan dan 
orang-orang yang biasa memberi rekomendasi keputusan 
mereka kepada perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
responden pakar untuk kuesioner penilaian risiko yang terdiri 
dari 3 bagian, yaitu: 

1. Kuesioner bahan baku akan diisi oleh 4 orang responden 
pakar yang terdiri dari 1 orang petani, 2 orang pihak 
UKM, dan 1 orang akademisi 

2. Kuesioner produksi akan diisi oleh 3 orang responden 
pakar yang terdiri dari 2 orang pihak UKM dan 1 orang 
akademisi 

3. Kuesioner produk akan diisi oleh 3 orang responden 
pakar yang terdiri dari 2 orang pihak UKM, dan 1 orang 
akademisi 

Jumlah pakar yang digunakan untuk penelitian  penilaian risiko 
rantai pasok di CV Dhilanmesindo berjumlah 4 orang, yaitu 1 
orang petani, 2 orang praktisi dari UKM, serta 1 orang 
akademisi (dosen dari Universitas Brawijaya). 
 
3.2.6   Identifikasi Variabel 

  Identifikasi variabel merupakan bagian dari langkah 
penelitian yang dilakukan dengan cara menentukan variabel-
variabel yang ada dalam penelitian. Identifikasi variabel sangat 
penting dalam suatu penelitian untuk membantu pembuatan 



kuesioner. Tahap pertama para pakar diminta untuk 
memberikan pendapat tentang penentuan Risk Priority Number 
dari setiap kegagalan yang mungkin terjadi. Pada penelitian ini 
terdapat variabel yang akan diidentifikasi yaitu variabel fuzzy 
FMEA. Penilaian risiko pada penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan variabel bahan baku, produksi, dan juga produk. 
Berdasarkan hasil wawancara dan studi literatur, maka 
identifikasi variabel untuk Fuzzy FMEA pada CV Dhilanmesindo 
dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Risiko 
Ditinjau 

Dari: 

Komponen Keterangan 

 
 

Variabel 
Bahan 
Baku 

 

 
1. Keterbatasan 

jumlah buah 
apel  

 
Banyaknya UKM yang 
menggunakan buah apel menjadi 
bahan baku produksi 
mengakibatkan terbatasnya jumlah 
ketersediaan buah apel. 
 

 
 

 
Variabel 
Produks

i 
 

 
1. Mesin yang 

masih 
tradisional 

 
 
 
 

 
 

 
Mesin yang masih tradisional yang 
digunakan CV Dhilanmesindo 
adalah kain saring sebagai alat 
penyaring fermentasi sari apel yang 
sudah jadi, kompor dan panci 
sebagai alat perebusan, gelas ukur 
untuk memasukkan tonik apel yang 
sudah jadi ke dalam botol kaca. 

2. Keterbatasan 
Keterampilan 
tenaga kerja 
pada proses 
pengepakan 
produk  

SDM yang digunakan berasal dari 
lingkungan sekitar tempat produksi 
rata-rata memiliki tingkat 
keterampilan yang rendah. 
 

 
 

Variabel 
Produk 

 

 
1. Kerusakan 

tonik apel saat 
distribusi 

 

 
Proses pengepakan produk 
dengan cara manual dan dilakukan 
dengan kurang tepat dapat 
menyebabkan kerusakan produk 



 saat didistribusikan. 
 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

3.2.7 Penyusunan Kuesioner 

Penyusunan kuesioner bertujuan untuk memperoleh 
informasi yang diperlukan dari masing-masing pihak rantai 
pasok Tonik Apel. Kuesioner ini akan diberikan kepada 4 pakar 
yang terdiri atas 1 orang pengepul, 2 orang praktisi dari UKM, 
serta 1 orang akademisi (dosen dari Universitas Brawijaya). 
Kuesioner terdiri atas 2 bagian, pada bagian pertama untuk 
melakukan identifikasi risiko mengukur dan menilai risiko rantai 
pasok Tonik apel di CV Dhilanmesindo dengan memperoleh 
nilai dari faktor Severity (S), Occurance (O), dan Detection (D). 
Kuesioner penilaian risiko dapat dilihat pada Lampiran 1. Pada 
bagian kedua kuesioner digunakan untuk melakukan 
pembobotan AHP dalam menentukan strategi yang dapat 
meminimumkan risiko. Hasil dari kuesioner kedua dapat 
digunakan untuk menyusun strategi minimasi risiko yang 
dilakukan berdasarkan hasil dari penilaian risiko. Kuesioner 
penentuan strategi dengan pembobotan AHP dapat dilihat pada 
Lampiran 2. 

3.2.8 Uji Validitas 

Menurut Umar (2003), uji validitas digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur 
apa yang ingin diukur. Uji validitas dapat menunjukkan 
kelayakan pertanyaan pada kuesioner yang digunakan untuk 
penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan jenis face 
validity yang diperoleh berdasarkan penilaian kepada para 
pakar. 

3.2.9 Analisis Data  
3.2.9.1 Metode Fuzzy FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis) 



Teknik analisis data yang digunakan adalah fuzzy 
FMEA. Fuzzy Failure Mode end Effect Analysis (Fuzzy FMEA) 
merupakan metode untuk menilai risiko dengan memakai logika 
fuzzy. FMEA merupakan alat yang digunakan untuk menilai 
risiko dengan menggunakan 3 parameter yaitu S (severity), O 
(occurance), dan D (detection). Severity merupakan ukuran 
seberapa besar dampak yang terjadi jika kegagalan terjadi. 
Skala severity dinilai dari 1 hingga 10, semakin besar dampak 
yang terjadi angkanya semakin besar. Skala severity dapat 
dilihat pada Tabel 3.3. Occurance merupakan tingkat 
kemungkinan terjadinya kegagalan. Skala occurance dinilai dari 
angka 1 yang berarti tidak pernah terjadi kegagalan hingga 
angka 10 yang berarti kegagalan sering terjadi. Skala occurance 
dapat dilihat pada Tabel 3.4. Detection merupakan ukuran 
seberapa besar kegagalan yang terjadi dapat dideteksi. Skala 
detection dinilai dari angka 1 yang berarti kegagalan dapat 
terdeksi hingga angka 10 kegagalan tidak terdeteksi (Effendi, 
2015). Skala detection dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.2 Skala Severity 

Rating Effect Severity Effect 

10 Hazardous without 
warning (HWOW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi 
ketika mode kegagalan potensial 
mempengaruhi system safety tanpa 
peringatan. 

9 Hazardous with 
warning (HWW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi 
ketika mode kegagalan potensial 
mempengaruhi system safety dengan 
peringatan. 

8 Very High (VH) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kegagalan menyebabkan kerusakan 
tanpa membahayakan keselamatan. 

7 High (H) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan peralatan. 

6 Moderate (M) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
kerusakan kecil. 

5 Low (L) Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
kerusakan. 

4 Very Low (VL) Sistem dapat beroperasi dengan 
kinerja mengalami penurunan secara 
signifikan. 



3 Minor (MR) Sistem dapat beroperasi dengan 
kinerja mengalami beberapa 
penurunan. 

2 Very Minor (VMR) Sistem dapat beroperasi dengan 
sedikit gangguan. 

1 None (N) Tidak ada pengaruh. 

Sumber: Wang et al. (2009) 
 
 
Tabel 3.3 Skala Occurrence 

Rating Probability of Occurrence Probabilitas 
kegagalan 

10 Very High (VH): kegagalan hampir 
tidak bisa dihindari 

>1 dalam 2 

9 
8 
7 

High (H): kegagalan berulang 

1 dalam 3 
1 dalam 8 
1 dalam 20 

6 
5 
4 

Moderate (M): sesekali kegagalan 

1 dalam 80 
1 dalam 400 
1 dalam 2000 

3 
2 
1 

Low (L): relatif sedikit kegagalan 

1 dalam 15000 
1 dalam 150000 

< 1 dalam 150000 

Sumber: Wang et al. (2009) 
 
Tabel 3.4 Skala Detection 

Rating Detection 
Kemungkinan Deteksi oleh Alat 

Pengontrol 

10 Absolute 
Uncertainty 

(AU) 

Tidak ada alat pengontrol yang mampu 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

9 Very Remote 
(VR) 

Sangat kecil kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

8 Remote (R) Kecil kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

7 Very Low (VL) Sangat rendah kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 



6 Low (L) Rendah kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

5 Moderate (M) Sedang kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

4 Moderately 
High (MH) 

Sangat sedang kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

3 High (H) Tinggi kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

2 Very High (VH) Sangat tinggi kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

1 Almost Certain 
(AC) 

Hampir pasti kemampuan alat pengontrol 
mendeteksi penyebab kegagalan dan modus 
kegagalan berikutnya. 

Sumber: Wang et al. (2009) 
 

Pada metode fuzzy FMEA, faktor S, O, dan D serta 
bobot kepentingan relatif dievaluasi dengan cara linguistik. 
Istilah linguistik dan fuzzy number yang digunakan untuk 
mengevaluasi faktor-faktor S, O, dan D serta bobot kepentingan 
relatif dapat dilhat pada Tabel 3.6, Tabel 3.7, Tabel 3.8,dan 
Tabel 3.9. 

 
Tabel 3.5 Fuzzy Rating untuk Severity 

Rating Severity Effect Fuzzy 
Number 

Hazardous 
without warning 

(HWOW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi tanpa 
peringatan. 

(9, 10, 10) 

Hazardous with 
warning (HWW) 

Tingkat keparahan sangat tinggi 
dengan peringatan. 

(8, 9, 10) 

Very High (VH) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
adanya kegagalan yang merusak. 

(7, 8, 9) 

High (H) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
adanya kerusakan pada peralatan. 

(6, 7, 8) 

Moderate (M) Sistem tidak dapat beroperasi dengan 
adanya kerusakan kecil. 

(5, 6, 7) 



Low (L) Sistem tidak dapat beroperasi tanpa 
adanya kerusakan. 

(4, 5, 6) 

Very Low (VL) Sistem dapat beroperasi dengan 
kinerja mengalami penurunan secara 
signifikan. 

(3, 4, 5) 

Minor (MR) Sistem dapat beroperasi dengan 
kinerja mengalami beberapa 
penurunan. 

(2, 3, 4) 

Very Minor 
(VMR) 

Sistem dapat beroperasi dengan 
adanya gangguan kecil. 

(1, 2, 3) 

None (N) Tidak ada pengaruh. (1, 1, 2) 

Sumber: Wang et al. (2009) 

 

Gambar 3.3. Membership Function Faktor Severity 
Sumber: Wang et al., 2009 

 
Tabel 3.6 Fuzzy Rating untuk Occurrence 

Rating Probability of Occurrence Fuzzy 
Number 

Very High 
(VH) 

Kegagalan tidak dapat dihindari (8, 9, 10, 10) 

High (H) Kegagalan yang terjadi berulang (6, 7, 8, 9) 

Moderate (M) Kegagalan kadang kali terjadi (3, 4, 6, 7) 

Low (L) Kegagalan relatif sedikit (1, 2, 3, 4) 

Remote (R) Kegagalan tidak mungkin terjadi (1, 1, 2) 

Sumber: Wang et al. (2009) 

 



Gambar 3.2. Membership Function Faktor Occurrence 
Sumber: Wang et al., 2009 

 
Tabel 3.7 Fuzzy Rating untuk Detection 

Rating 
Kemungkinan Terjadinya 

Deteksi 

Fuzzy Number 

Absolute Uncertainty 
(AU) 

Tidak ada kesempatan (9, 10, 10) 

Very Remote (VR) Kesempatan sangat kecil (8, 9, 10) 

Remote (R) Kesempatan kecil (7, 8, 9) 

Very Low (VL) Kesempatan sangat rendah (6, 7, 8) 

Low (L) Kesempatan rendah (5, 6, 7) 

Moderate (M) Kesempatan sedang (4, 5, 6) 

Moderately High 
(MH) 

Kesempatan cukup tinggi (3, 4, 5) 

High (H) Kesempatan tinggi (2, 3, 4) 

Very High (VH) Kesempatan sangat tinggi (1, 2, 3) 

Almost Certain (AC) Hampir pasti (1, 1, 2) 

Sumber: Wang et al. (2009) 
 

 
Gambar 3.4. Membership Function Faktor Detection 

Sumber: Wang et al., 2009 
 

Tabel 3.8 Fuzzy Weight untuk Kepentingan Relatif Faktor-Faktor 
Risiko 

Istilah Linguistik Fuzzy Number 

Very Low (VL) (0 ; 0 ; 0,25) 

Low (L) (0 ; 0,25 ; 0,5) 

Medium (M) (0,25 ; 0,5 ; 0,75) 

High (H) (0,5 ; 0,75 ; 1) 

Very High (VH) (0,75 ; 1 ; 1) 



Sumber: Wang et al. (2009) 

 
Gambar 3.5. Membership Function Fuzzy Weight Faktor risiko S, O, 

dan D 
Sumber: Wang et al., 2009 

Langkah-langkah untuk melakukan analisis fuzzy FMEA 
adalah sebagai berikut (Wang et al, 2009):  

a. Menentukan nilai S, O, dan D berdasarkan skala pada 
Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6. 

b. Melakukan perhitungan agregasi penilaian peringkat 
fuzzy terhadap faktor S, O, dan D berdasarkan 
Persamaan (1) hingga Persamaan (3). 

 
.................(1) 

 

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

 

       ................(3) 

 

merupakan nilai agregat dari S (severity), O (ocassion), 
dan D (detectability) yang berpotensi memiliki risiko 
dalam rantai pasok atau biasa disebut dengan failure 
mode (FM). 

c. Melakukan perhitungan agregasi bobot kepentingan 
untuk faktor S, O, dan D berdasarkan Persamaan (4) 
hingga Persamaan (6). 
 

................(4) 



 

       ................(5) 

 

       ................(6) 

 

Dimana,  
merupakan nilai agregat dari bobot fuzzy untuk tiga risiko 
faktor yaitu                S (severity), O (ocassion), dan D 
(detectability). 

d. Menentukan fuzzy risk priority number (FRPN) untuk 
setiap model failure (kegagalan) berdasarkan 
Persamaan (7). 

........(7) 

e. Pemberian peringkat risiko berdasarkan nilai FRPN, 
dimana nilai FRPN terbesar merupakan ranking yang 
teratas. Hasil FRPN digunakan untuk memberikan 
peringkat risiko yang dimana dapat digunakan sebagai 
pedoman untuk tindakan koreksi dengan skala 1-1000, 
yang dikategorikan ke dalam sembilan kelas interval 
yang dapat dilihat pada Tabel 3.9 (Suharjito, 2011). 
Hasil penelitian adalah dari skala 1 hingga 10 harus 
disesuaikan dengan nilai FRPN, maka nilai output harus 
diubah sesuai skala nilai FRPN hasil penelitian. Kategori 
variabel output fuzzy FMEA yang digunakan dapat dilihat 
pada Tabel 3.11. 

 
Tabel 3.9 Kategori Variabel Output Fuzzy FMEA 

Nilai output Kategori 

1 – 50 Sangat rendah (VL) 

50 – 100 Sangat rendah-rendah (VL - L) 

100 – 150 Rendah (L) 

150 – 250 Rendah sedang (L - M) 

250 – 350 Sedang (M) 



350 – 450 Sedang – tinggi (M - H) 

450 – 600 Tinggi (H) 

600 – 800 Tinggi – sangat tinggi (H - VH) 

800 – 1000 Sangat Tinggi (VH) 

Sumber: Suharjito (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.10 Kategori Variabel Output Fuzzy FMEA 

Nilai output Kategori 

1 – 3,68 Sangat rendah (VL) 

3,68 – 4,64 Sangat rendah-rendah (VL - L) 

4,64 – 5,31 Rendah (L) 

5,31 – 6,29 Rendah sedang (L - M) 

6,29 – 7,05 Sedang (M) 

7,05 – 7,66 Sedang – tinggi (M - H) 

7,66 – 8,43 Tinggi (H) 

8,43 – 9,28 Tinggi – sangat tinggi (H - VH) 

9,28 – 10 Sangat Tinggi (VH) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2015) 
 

3.2.9.2 Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 
 Langkah-langkah dalam metode AHP dapat diuraikan 
sebagai berikut (Nasibu, 2009) : 

1. Menyusun Hirarki dari Permasalahan yang Dihadapi 
Permasalah yang akan diselesaikan, diuraikan 

menjadi unsur-unsurnya yaitu kriteria dan alternatif, 
kemudian disusun menjadi struktur hirarki. Struktur 
hirarki dalam usaha untuk meminimasi risiko Tonik apel 
pada CV Dhilanmesindo dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 



 
Gambar 3.6 Struktur Hirarki CV Dhilanmesindo 

 

2. Penilaian Kriteria dan Alternatif 
Kriteria dan alternatif dinilai dengan 

menggunakan perbandingan berpasangan. Menurut 
Saaty (1994), untuk berbagai permasalahan skala 1 
hingga 9 merupakan skala terbaik dalam mengeluarkan 
pendapat. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 
perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 3.11. 

 
Tabel 3.11 Tabel Skala Banding Secara Berpasangan 

Nilai Keterangan 

1 Kriteria/Alternatif A sama penting dengan 
Kriteria/Alternatif B 

3 A sedikit lebih penting dari B 

5 A jelas lebih penting dari B 

7 A sangat jelas lebih penting dari B 

9 Mutlak lebih penting dari B 

2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang 
berdekatan 

Sumber : Saaty (1994) 
 



 Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan 
pembuat keputusan dengan menilai tingkat prioritas satu 
elemen terhadap elemen lainnya. Proses perbandingan 
berpasangan, dimulai dari level hirarki yang paling atas 
yang ditujukan untuk memilih kriteria. Selanjutnya 
susunan elemen-elemen yang dibandingkan tersebut 
dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

 
Tabel 3.12 Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan 

 A1 A2 A3 

A1 1   

A2  1  

A3   1 

 Sumber : Nasibu (2009) 

   Untuk menentukan nilai kepentingan relatif antar 
elemen digunakan skala bilangan 1 hingga 9. Apabila 
satu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka 
akan bernilai 1. Jika elemen i dibandingkan elemen j 
memperoleh nilai tertentu, maka elemen j dibandingkan 
dengan elemen i merupakan kebalikannya. 

3. Penentuan Prioritas 
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu 

dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai 
perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan 
peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Pertimbangan-
pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan 
disintesis untuk mendapatkan keseluruhan prioritas 
melalui tahapan berikut : 

a. Kuadratkan matriks hasil perbandingan 
berpasangan 

b. Hitung jumlah nilai dari setiap baris, kemudian 
lakukan normalisasi matriks. 

4. Konsistensi Logis 
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan 

diperingkatkan secara konsisten dengan kriteria yang 
logis. Perhitungan konsistensi logis dilakukan dengan 
mengikuti langkah sebagai berikut : 



a. Mengalikan matriks dengan prioritas 
bersesuaian 

b. Menjumlahkan hasil perkalian per baris 
c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi prioritas 

bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan 
d. Hasil c dibagi jumlah elemen, akan didapat 

λmaks 
e. Indeks konsistensi (CI) = (λmaks-n) / (n-1) 
f. Rasio konsistensi = CI / RI, dimana RI adalah 

indeks random konsistensi. Jika rasio 
konsistensi < 0,1, hasil perhitungan dapat 
dibenarkan. Nilai RI didasarkan pada 
penelitian yang dilakukan oleh Saaty (1998) 
dapat dilihat pada Tabel 3.13. 
 
 

Tabel 3.13 Nilai Indeks Random 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber : Saaty (1994)  

 
3.2.10 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran dibuat saat penelitian telah usai 
dan telah mendapatkan jawaban sesuai dengan perumusan 
masalah. Kesimpulan dalam  penelitian ini berisikan tentang 
hasil jawaban dari penelitian yang telah di sederhanakan 
menjadi sebuah rangkuman singkat, jelas dan tepat dari semua 
hasil yang di dapat dalam penelitian ini. Saran dalam penelitian 
ini berupa rekomendasi yang dibuat agar dapat bermanfaat bagi 
CV Dhilanmesindo, praktisi serta akademisi dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


