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ABSTRAKSI
Analytical Hierarchy Process (AHP),adalah salah satu system pendukung keputusan dengan multi criteria
dalam menentukan Jurusan yang tepat yang dikembangkan oleh Dr Thomas L. Saaty di Wharton School of
Business. Sebagai ruang lingkup penulisan ini, dilakukan penelitian di SMK Strada Budi Luhur Bekasi.
Atribut yang digunakan sebagai parameter seleksi jurusan di SMK Strada Budi Luhlur Bekasi adalah Seleksi,
minat, pendidikan dan lulusan.
Dari penelitian diperoleh 12 (dua belas) kriteria dan sub kriteria yang mempengaruhi prioritas strategis
alternatif skala lokal yang berasal dari pengolahan data responden ahli, yaitu: Nilai Raport SMP semester
ganjil, nilai test masuk, Nilai Matematika, Nilai Bahasa Inggris , Bakat, cita-cita, Dorongan Orang Tua,
Kurikulum, Pengajar, siswa Lulus UN, diserap di dunia kerja, diserap di dunia usaha, Diterima di PTS
pilihan siswa.
Setelah data yang dikumpulkan dan kemudian data dapat diolah dengan menggunakan perangkat lunak
Expert Choice 2000. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy
Process (AHP) dan software Expert Choice 2000 diperoleh hasil pengolahan data responden gabungan
bahwa prioritas utama atau strategi alternatif tertinggi dari pendukung keputusan dalam menentukan
Jurusan/ Program Studi yang paling banyak di pilih adalah Jurusan Akuntansi dengan nilai bobot 0,584
sebanding dengan 58,4% dari total alternatif yang ditetapkan. Hasil nilai bobot alternatif ini ternyata sesuai
dengan hipotesa yang dibuat pada perumusan masalah. Kemudian peringkat prioritas alternatif berikutnya
adalah Jurusan Administrasi Perkantoran dengan nilai bobot 0,416 atau sebanding dengan 41,6% dari total
alternatif yang ditetapkan.
Kata kunci:
Model Pendukung Keputusan, Sekolah Menengah Kejuruan, Analytical Hierarchy Process (AHP)

1.PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
SMK Strada Budi Luhur adalah salah satu
pilihan untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan.
Para siswa lulusan SMP yang memilih SMK Strada
Budi Luhur Bekasi dihadapkan pada pilihan dalam
pengambilan keputusan saat menentukan jurusan
atau program studi yang ada ada di SMK Strada
Budi Luhur.
Para siswa sebagai pihak pengambil
keputusan sudah harus melakukan penilaian dari
kriteria-kriteria yang ada, antara lain jurusan yang
akan dipilih, kriteria-kriteria yang ada akan
dipergunakan sebagai acuan dalam pemilihan
jurusan yaitu kriteri seleksi, minat, pendidikan dan
lulusan.
Siswa – siswi Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Strada merupakan salah satu
obyek penelitian yang juga memerlukan alat dalam
pemilihan jurusan,
agar tidak salah dalam
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mengambil keputusan hal ini disebabkan adanya
beberapa kriteria dan alternatif dalam penentuan
jurusan sehingga para siswa Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) Strada harus lebih selektif dengan
adannya ragam kriteria.
Metode Penelitian
Sebagai solusi dalam pemilihan Jurusan
yang tepat dengan berbagai kriteria, maka penulis
membuat suatu Pengembangan Model penentu
pemilihan Jurusan yang tepat dengan metode
dengan AHP, dengan menggunakan AHP, suatu
persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu
kerangka berpikir yang terorganisir, sehingga
memungkinkan
dapat
diekspresikan
untuk
mengambil keputusan yang efektif atas persoalan
tersebut. Persoalan yang kompleks dapat
disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan
keputusannya.
Dengan
banyaknya
kriteria
yang
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diperlukan dalam menentukan suatu keputusan
maka diperlukan suatu metode pengambilan
keputusan multi kriteria. dan expert choise 2000
merupakan alat dalam menentukan pilihan.
Berkaitan dengan pemaparan diatas,
penulis mencoba untuk mencari solusi terbaik
untuk mengatasi permasalah tersebut dengan
mengadakan penelitian pada Sokolah Menengah
Kejuruan (SMK) Strada Budi Luhur yang memiliki
program studi Akuntansi dan Administrasi
Perkantoran, yaitu mengenai ” Model Penkung
Keputusan Pemilihan Jurusan menggunakan
Metode Analytical Hierarchy Process. Di SMK
Strada Budi Luhur Bekasi”.

Identifikasi Masalah
Masalah yang dihadapi oleh Siswa SMK Budi
Luhur Bekasi yang memiliki program studi/jurusan
Akuntansi dan Administrasi Perkantoran adalah :
1. Siswa SMK Strada Budi Luhur mengambil
keputusan
dalam memilih jurusan.
2. Adanya beberapa kriteria dalam menentukan
jurusan
oleh siswa(i) khususnya di SMK
Strada
Budi
Luhur Bekasi.
3. Belum adanya Decision Support Systems(DSS)
yang
membantu dalam menentukan jurusan bagi siswa
yang
akan memilih jurusan.
metode pengambilan keputusan yang multi kriteria,
dengan melihat adanya kriteria-kriteria yang
dipergunakan untuk mengambil keputusan, maka
akan sangat cocok apabila menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP adalah
salah satu model yang dapat digunakan sebagai
proses pengambilan keputusan dengan multi
kriteria..
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
membantu membuatkan suatu pengembanagan
model yang dapat membantu siswa SMK Strada
dalam mentukan dan pengambilan keputusan
memilih Jurusan sesuai dengan kriteria,
pengambilan keputusan
tersebut berdasarkan
beberapa parameter yaitu :
1. Seleksi.
2. Minat.
3. Pendidikan.
4. Lulusan.
2.

KONSEP DASAR ANALYTIC
HIERARCHY PROCESS (AHP)

Analytical
Hierarchy
Process
(AHP).
dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari
Wharton School of Business pada tahun 1970-an
untuk mengorganisasikan informasi dan judgement
dalam memilih alternatif yang paling disukai
(Saaty, 1983) ([MARIMIN 2005], 76). Dengan
menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan
dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang
terorganisir, sehingga memungkinkan dapat
diekspresikan untuk mengambil keputusan yang
efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang
kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat
proses pengambilan keputusannya.
Menurut Turban (2005), Analytical
Hierarcy Process (AHP) adalah suatu metode
analisis dan sintesis yang dapat membantu proses
pengambilan keputusan. AHP merupakan alat
pengambil keputusan yang fleksibel, yang dapat
membantu dalam menetapkan prioritas-prioritas
dan membuat keputusan di mana aspek-aspek
kualitatif dan kuantitatif terlibat dan keduanya
harus dipertimbangkan. AHP tidak hanya
membantu orang dalam memilih keputusan yang
tepat,
tetapi
juga
dapat
memberikan
pemikiran/alasan yang jelas dan tepat.
AHP sangat cocok dan flexible digunakan
untuk menentukan keputusan yang menolong
seorang decision maker atau pembuat keputusan
untuk mengambil keputusan yang kualitatif dan
kuantitatif berdasarkan segala aspek yang
dimilikinya. Kelebihan lain dari AHP adalah dapat
memberikan gambaran yang jelas dan rasional
kepada decision maker tentang keputusan yang
dihasilkan.
Jenis-jenis AHP :
1
Single-criteria
Pilih satu alternatif dengan satu kriteria,
Pengambilan keputusan yang melibatkan
satu/lebih alternatif dengan satu kriteria.
2
Multi-criteria
Pengambilan keputusan yang melibatkan
satu/lebih alternatif dengan lebih dari satu
kriteria Pilih satu alternatif dengan banyak
kriteria.
Gambar 1. Struktur Bagan / Hirarki AHP
(Saaty:1995)

Pada Gambar 1 struktur bagan / hirarki
AHP, dapat diketahui bahwa setiap elemen dalam
suatu level di dalam AHP akan mempengaruhi
elemen pada level yang lebih tinggi.
Untuk membuat sebuah keputusan dibutuhkan
berbagai pengetahuan, informasi dan data (Saaty,
1994) yaitu:
1. Rincian tentang masalah yang akan
diputuskan
2. Orang-orang atau aktor yang terlibat
3. Tujuan dan kebijakan
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Pengaruh yang dapat mempengaruhi
hasil
Waktu, skenario dan kendala

Prinsip
kerja
AHP
adalah
menyederhanakan suatu persoalan kompleks yang
tidak terstruktur, stratejik, dan dinamik menjadi
bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu
hierarki. Kemudian tingkat kepentingan setiap
variabel diberi nilai numerik secara subjektif
tentang arti penting variabel tersebut secara relatif
dibandingkan dengan variabel lain. Dari berbagai
pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa
untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas
tertinggi dan peranan untuk mempengaruhi hasil
pada sistem tersebut.
Menurut Saaty, ada tiga prinsip dalam
memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip
menyusun hirarki (Decomposition), prinsip
menentukan prioritas (Comparative Judgement),
dan prinsip konsistensi logis (Logical Consistency).
Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari
permasalahan yang akan dipecahkan untuk
mempertimbangkan
kriteria-kriteria
atau
komponenkomponen yang mendukung pencapaian
tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan
hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan
tujuan beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan
tepat untuk persoalan yang dihadapi.
Langkah –langkah penggunaan AHP

1. Pada langkah pertama, menentukan permasalahan
apa yang terjadi dan menentukan keputusan apa
yang akan dicari, pada langkah pertama ini untuk
menentukan kriteriakriteria apa saja yang dapat
menentukan pengambilan keputusan.
2. Pada langkah kedua, menentukan prioritasprioritas
setiap
element
yang
dapat
mempengaruhi Pengambilan keputusan .
3. Pada
langkah
ketiga,
system
akan
mengabungkan setiap prioritas-prioritas yang
ada dan mencari hasil dan keputusan yang
terbaik .
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Untuk menentukan nilai-nilai prioritas sering kali
AHP mengunakan table fundamental scale,
(Satty1994) dalam hal ini tabel fundamental scale,
telah ditentukan melalui pengalaman peneliti AHP
cukup punya dasar untuk membandingkan dua atau
lebih alternative. Adapun prinsip kerja AHP adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan Hierarki
Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan
menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan
alternatif, kemudian disusun menjadi struktur
hirarki.
2. Penilaian Kriteria dan Alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui
perbandingan berpasangan. Menurut Saaty
(1983), untuk berbagai persoalan, skala 1
sampai 9 adalah skala terbaik dalam
mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi
pendapat kualitatif dari skala perbandingan
Saaty dapat dilihat pada tabel berikut :
Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu)
dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A.
3. Penentuan Prioritas
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu
dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise
comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif
kemudian diolah untuk menentukan peringkat
relatif dari seluruh alternatif.
Baik kriteria kualitatif maupun kriteria
kuantitatif dapat dibandingkan sesuai dengan
judgement yang telah ditentukan untuk
menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau
prioritas dihitung dengan manipulasi matrik
atau
melalui
penyelesaian
persamaan
matematik.
4. Konsistensi Logis
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan
diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan
suatu kriteria yang logis.
Pengolahan data responden ini, diolah
dengan menggunakan metode statistik Cochran Q
Test. Metode ini menggunakan pendekatan iterasi
di mana atribut-atribut yang tidak layak melalui
proses analisis dieliminasi sehingga atribut-atribut
yang tertinggal benar-benar atribut-atribut yang
penting untuk diteliti.
Hipotesis yang dirumuskan dalam penentuan
atribut adalah sebagai berikut :
H0
: Diduga tidak terdapat perbedaan tanggapan
responden tentang atribut kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sisi manfaat,
serta kriteria dan alternatif pada sisi biaya
(terdapat kesepakatan mengenai atribut
kriteria, sub-kriteria, dan alternatif pada
sisi manfaat, serta atribut kriteria dan
alternatif pada sisi biaya).
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: Diduga terdapat perbedaan tanggapan
responden tentang atribut kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sisi manfaat,
serta kriteria dan alternatif pada sisi biaya
(tidak terdapat kesepakatan mengenai
atribut kriteria, sub-kriteria, dan alternatif
pada sisi manfaat, serta atribut kriteria dan
alternatif pada sisi biaya).

dimana :
Q = Nilai Cochran Q Test
k = Banyaknya atribut yang diuji
Ri = Jumlah yang sukses (menjawab YA)
pada responden ke i
(i = 1, 2, … , H)
Cj = Jumlah yang sukses (menjawab YA)
pada atribut ke j
(j = 1, 2, … , k)
Dengan α = 0,05 dan derajat bebas (dk) = k – 1,
maka :
Ho ditolak jika, Q hit > Q tab, atau Sig. ≤
alpha
Ho diterima jika, Q hit ≤ Q tab, atau Sig. >
alpha
Kemudian atribut/elemen yang terpilih
dilanjutkan dengan pengolahan data dengan
pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP) yang
menggunakan teknik manipulasi matrik. Pada
proses deterministik, dilakukan perumusan kriteria,
faktor dan alternatif yang diperoleh melalui proses
wawancara dengan pakar. Pada tahap selanjutnya
dilakukan pengolahan data dengan pendekatan
proses hierarki analitik untuk memperoleh bobot
prioritas yang akan dilakukan pada tahap
informasional.
Toleransi Inconsistency Ratio
Inkonsistensi
dapat dianggap sebagai
penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan
konsistensi dari perbandingan, inkonsistensi harus
hanya satu (Saaty 1994). pada skala dari nol sampai
satu, ratio inkonsistensi harus sama dengan 10%.
3. HASIL PENELITIAN
dan Sub Kriteria yang Menjadi Pertimbangan
untuk Sistem Pendukung Keputusan dalam
Menentukan Jurusan yang tepat.
Analisis
pendapat
gabungan
para
responden menunjukkan bahwa kriteria test masuk
merupakan kriteria yang paling penting, yang
mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam
menentukan Jurursan yang tepat yang oleh SMK
Strada Budi Luhur Bekasi.
”Seleksi” (nilai bobot 0.418 atau sebanding dengan
41,8%

dari total kriteria). Hal ini memang penting
diperhatikan, karena pada dasarnya suatu institusi
pendidikan pastilah mengharapkan adanya proses
yaitu seleksi dari seleksi tersebut bisa
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Gambar 2. Kriteria yang harus dipertimbangkan
dalam proses sistem pendukung keputusan berserta
nilai bobot nya.

Kriteria berikutnya yang mempengaruhi
penentuan ketepatan program studi/jurusan adalah
”minat” (nilai bobot 0.303 atau sebanding dengan
30,3% dari total kriteria). Hal ini memang penting
diperhatikan, karena jika pemilihan jurusan tidak
didasari pada minat, bakat dan motivasi pribadi hal
ini tentu saja berpengaruh terhadap proses
pembentukan siswa(i) pada SMK Strada Budi
Luhur.
Kriteria ketiga
yang diperoleh dari
pendapat responden gabungan adalah kriteria
”Lulusan” (nilai bobot 0,158 atau sebanding
dengan 15,8% dari total kriteria). Lulusan yang
diserap oleh dunia kerja dan dunia usaha akan
menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan
jurusan di SMK Strada
Kriteria keempat yang diperoleh dari
pendapat responden gabungan adalah kriteria
”Pendidikan ” memiliki nilai bobot terkecil (nilai
bobot 0,121 atau sebanding dengan 12,1 % dari
total kriteria).
Berikut ini disajikan nilai bobot prioritas yang
diurutkan dari prioritas tertinggi ke prioritas
terendah.

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-359

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Berdasarkan persepsi responden gabungan untuk
kriteria – sub kriteria : Minat> Sesuai Bakat,
kembali diperoleh
bahwa alternatif strategis
Jurusan
Akuntansi
memiliki
prioritas
utama/tertinggi sebagai jurusan/ program studi
yang favorit dan yang tepat, yang diikuti dengan
alternatif Jurusan Administrasi Perkantoran
dengan prioritas terendah.
Gambar III. Nilai bobot alternatif strategis
berdasarkan kriteria-sub kriteria : Seleksi > Nilai
Raport SMP Ganjil

Berdasarkan persepsi responden ahli untuk kriteria
– sub kriteria : Nilai bobot alternatif strategis
berdasarkan kriteria-sub kriteria : Seleksi > Nilai
Raport SMP Ganjil diperoleh bahwa alternatif
strategis Jurusan Akuntansi memiliki prioritas
utama/tertinggi sebagai jurusan/ program studi
yang favorit dan yang tepat, yang diikuti dengan
alternatif Jurusan Administrasi Perkantoran
dengan prioritas terendah.
Gambar 5. Nilai bobot alternatif strategis
berdasarkan kriteria-sub kriteria: Minat > Sesuai
Cita-cita

Gambar 3. Nilai bobot alternatif strategis
berdasarkan kriteria-sub kriteria : Seleksi > Nilai
Test Masuk Matematika

Berdasarkan persepsi responden ahli untuk
kriteria-sub kriteria : Seleksi > Nilai Test Masuk
Matematika, diperoleh bahwa alternatif strategis
Jurusan
Akuntansi
memiliki
prioritas
utama/tertinggi sebagai jurusan/ program studi
yang favorit dan yang tepat, yang diikuti dengan
alternatif Jurusan Administrasi Perkantoran
dengan prioritas terendah.

Gambar 4. Nilai bobot alternatif strategis
berdasarkan kriteria-sub kriteria : Seleksi > Nilai
Test Masuk Bahasa Inggris
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Berdasarkan persepsi responden gabungan untuk
Nilai bobot alternatif strategis berdasarkan kriteriasub kriteria: Minat > Sesuai Cita-cita, diperoleh
bahwa alternatif strategis Jurusan Akuntansi
memiliki prioritas utama/tertinggi yang tepat dan
favorit, kemudian diikuti dengan alternatif Jurusan
Administrasi
Perkantoran
dengan
prioritas
terendah.
Landasan Alternatif Strategis Secara Global
yang Menjadi Prioritas Pendukung Keputusan
dalam Menentukan Jurusan yang Teapat .
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan
bobot prioritas di antara kriteria yang sebelumnya
ditetapkan dan elemen yang paling mempengaruhi
sasaran pendukung keputusan melalui FGD, begitu
pula dengan bobot prioritas sub kriteria yang
memiliki keterkaitan erat dengan kriteria. Dan pada
akhir hipotesa diperoleh bobot alternatif strategis
yang dapat di jadikan acuan dalam menentukan
Jurusan yang tepat dan diduga bahwa alternatif
strategis Jurusan Akuntansi merupakan prioritas
alternatif utama yang dipilih oleh responden ahli.
Setelah
melalui
proses
pengisian
kuesioner oleh beberapa responden gabungan, dan
melalui perhitungan geometris penggabungan data
responden diperoleh nilai bobot alternatif seperti
yang disajikan pada grafik berikut:
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Menggunakan Pendekatan AHP adalah sub kriteria
Penyerapan Dunia Usaha dengan nilai bobot 0,384
atau setara dengan 38,4 % dari total sub kriteria
yang ada, selanjutnya sub kriteria Kurikulum TI
juga mendapat prioritas utama dengan nilai bobot
0,405 atau sebanding dengan 40,5 % dari total sub
kriteria yang ada.

Gambar 6 Nilai Bobot Global Prioritas Alternatif
Strategis berdasarkan Sasaran Menentukan Jurusan
Yang Tepat

Berdasarkan hasil pengolahan data
responden gabungan diperoleh bahwa prioritas
utama atau tertinggi alternatif strategis pendukung
keputusan dalam menentukan Jurusan/ Program
Studi favorit adalah Jurusan Akuntansi dengan nilai
bobot 0,584 sebanding dengan 58,4% dari total
alternatif yang ditetapkan. Hasil nilai bobot
alternatif ini ternyata sesuai dengan hipotesa yang
dibuat pada perumusan masalah di bab
sebelumnya. Kemudian
peringkat prioritas
alternatif berikutnya adalah Jurusan Administrasi
Perkantoran (nilai bobot 0,416 atau sebanding
dengan 41,6% dari total alternatif yang ditetapkan)
Nilai Rasio inkonsistensi
Rasio inkonsistensi data responden gabungan
merupakan parameter yang digunakan untuk
memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah
dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasio
inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya
≤ 0.1.
Untuk mengecek rasio inkonsistensi data
responden, berikut ini ditampilkan nilai rasio
inkonsistensi
pada
masing-masing
matriks
perbandingan.

Kemudian sub-sub kriteria lainnya yang
mendapat prioritas utama adalah lulusan yang
diserap di dunia kerja, SMK mencetak tenaga kerja
yang siap terjun di dunia kerja dengan mendapat
nilai bobot yang sama yaitu sebesar 0,612 atau
sebanding dengan 61,2 % dari total sub kriteria
yang ada. Selanjutnya sub kriteria terakhir yang
menjadi prioritas utama adalah sub kriteria test
masuk bahasa inggris, dengan mendapat bobot
sebesar 0,157 atau sebanding dengan 12,7 % dari
total sub kriteria yang ada.
Dengan demikian dari hasil pengolahan
data diatas dapat diambil informasi bahwa (H1)
diterima.
Hipotesa II
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
pengolahan data menunjukkan bahwa alternatif
pemilihan Jurusan Akuntansi adalah alternatif
tepat pilihan yang mendapat prioritas utama dalam
menentukan Jurusan yang paling tepat dengan nilai
bobot sebesar 0,584 atau sebanding dengan 58,4 %
dari total alternatif yang ada. Dengan demikian
dapat ditarik kesimpulan bahwa (H2) diterima.
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat dari penelitian
ini adalah :
1.

Hasil Output yang diharapkan dari penelitian
ini adalah peringkat prioritas
alternatif
strategis yang dipilih dalam menentukan
Jurusan di SMK Strada Budi Luhur. Hal ini
dibuktikan dengan hasil nilai bobot prioritas
utama pada alternatif pilihan adalah Jurusan
Akuntansi dengan bobot sebesar 0,584 atau
sebanding dengan 58,4 % dari total alternatif
yang ada.

2.

Diperoleh gambaran analisa dari tingkat
pengaruh masing-masing kriteria terhadap sub
kriteria, dan tingkat pengaruh sub kriteria
terhadap alternatif yang diberikan.

Interpretasi Penelitian
Hipotesa I
Berdasarkan hasil Kuesioner yang telah
disebarkan Sistem Pendukung Keputusan Dalam
menentukan Jurusan yang tepat pada SMK Strada
Budi Luhur Bekasi Dengan Menggunakan
Pendekatan AHP, maka di peroleh informasi bahwa
kriteria Seleksi adalah kriteria yang mendapat
prioritas utama oleh para responden ahli dalam
menentukan Jurusan yang tepat dengan mendapat
nilai bobot tertinggi dari kriteria-kriteria yang ada
sebesar 0,418 atau sebanding dengan 41,8 % dari
total kriteria.
Selain itu sub-sub kriteria yang mendapat
prioritas utama dalam Sistem Pendukung
Keputusan Dalam menentukan Jurusan yang tepat
pada SMK Strada Budi Luhur Bekasi Dengan

3. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan
AHP, dikarenakan keunggulan yang dimiliki
teknik analisa ini, yaitu kesatuan model tunggal
yang mudah dimengerti,mampu memecahkan
persoalan yang komplek, dapat menangani
saling ketergantungan elemen-elemen dalam
sistem dan tidak memaksakan pemikiran yang
linear.
Proceedings SNIT 2011: Hal. A-361
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4. Setelah data terkumpul kemudian Pengolahan
data dengan menggunakan software Expert
Choice 2000.

Santoso,Singgih,
Menggunakan SPSS untuk
statistic non Parametrik, Elex Media
Komputindo Jakarta,2006

5. Pengembangan Model pendukung keputusan
yang dihasilkan dapat diterima di SMK Strada
Budi Luhur Bekasi.

Sugiyono, Metode penilitian Kantatif Kualitatif dan
R&D,Alfabeta, 2007
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