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Abstrak – Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu metode pengambilan keputusan terhadap
masalah penentuan prioritas pilihan dari berbagai alternatif. Penggunaan AHP dimulai dengan membuat
struktur hirarki dari permasalahan yang ingin diteliti. Matriks perbandingan berpasangan digunakan untuk
membentuk hubungan di dalam struktur. Pada matriks perbandingan berpasangan tersebut akan dicari bobot
dari tiap-tiap kriteria dengan cara menormalkan rata-rata geometric (geometric mean) dari pendapat
responden. Nilai eigen maksimum dan vektor eigen yang dinormalkan akan diperoleh dari matriks ini. Pada
proses menentukan faktor pembobotan hirarki maupun faktor evaluasi, uji konsistensi harus dilakukan ( CR <
0,100).
Penerapan AHP dalam penelitian ini adalah membantu pengguna komputer di lingkungan perkantoran dalam
memilih antivirus yang sesuai dengan lingkup kerja mereka. Hasil dari analisis AHP diperoleh kesimpulan
bahwa software antivirus Avast menjadi pilihan utama pegawai di lingkungan perkantoran (25,9%), diikuti oleh
AVG (19,3%), disusul dengan Avira AntiVir (10,4%) dan yang terakhir adalah Panda Cloud Antivirus (4,5%).
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1. PENDAHULUAN
Perkembangan antivirus untuk kebutuhan perkantoran
dewasa ini sangat cepat. Meski demikian
perkembangan virus komputer juga terus meningkat.
Menurut laporan jumlah antivirus yang beredar sudah
cukup banyak, namun belum sebanding dengan
jumlah virus yang dapat diatasi oleh antivirus tersebut.
Kesalahan
menggunakan
antivirus
dapat
menyebabkan kerugian diantaranya hilangnya data,
lambatnya proses komputer dan tidak validnya data
merupakan kendala yang dihadapi oleh pengguna
antivirus.Secara umum untuk memilih antivirus adalah
dengan menyesuaikan kebutuhan. Mengingat jenis dan
kemampuan antivirus sangat beragam dalam
mengantisipasi datangnya berbagai macam serangan
virus.
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah
suatu
model
pengambilan
keputusan
yang
komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang
bersifat kulaitatif dan kuantitatif. Metode AHP dapat
membantu menyusun suatu prioritas maupun tujuan
dari berbagai pilihan dengan menggunakan beberapa
kriteria (multi criteria). Metode AHP sering
dipergunakan dalam berbagai penilaian objek pada
penelitian.
Adapun permasalahan yang timbul adalah bagaimana
menerapkan metode Analytical Hierarchy Process
(AHP) dalam pemilihan anti virus sebagai software
aplikasi yang memenuhi kebutuhan perkantoran.

2. TINAJUAUAN PUSTAKA
AHP merupakan suatu teori pengukuran yang
digunakan untuk menderivasikan skala rasio baik dari
perbandingan-perbandingan
berpasangan
diskrit
maupun kontinyu. Diperlukan suatu hirarki dalam
menggunakan AHP untuk mendefenisikan masalah
dan perbandingan berpasangan untuk menentukan
hubungan dalam struktur tersebut. Struktur hirarki
digambarkan dalam suatu diagram pohon yang berisi
goal (tujuan masalah yang akan dicari solusinya),
kriteria, subkriteria dan alternatif [1]. (Saaty, 1993)
2.1. Metodologi AHP
Metode AHP ini membantu memecahkan persoalan
yang kompleks dengan menstruktur suatu hirarki
kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan
menarik
berbagai
pertimbangan
guna
mengembangkan bobot atau prioritas. Metode ini juga
menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika
yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu
mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam
menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara
intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada
pertimbangan yang telah dibuat. Selain itu AHP juga
memiliki perhatian khusus tentang penyimpangan dari
konsistensi, pengukuran dan ketergantungan di dalam
dan di luar kelompok elemen strukturnya.
Secara umum pengambilan keputusan dengan metode
AHP didasarkan pada langkah-langkah berikut:
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2.2. Penyusunan Prioritas
Menentukan susunan prioritas elemen adalah dengan
menyusun
perbandingan
berpasangan
yaitu

....

....

Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang
diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam
Analytic Hierarchy Process (AHP) ini.

A2

....

Rasio
Konsistensi
(CR)
merupakan
batas
ketidakkonsistenan (inconsistency) yang ditetapkan
Saaty. Rasio Konsistensi (CR) dirumuskan sebagai
perbandingan indeks konsistensi (RI). Angka
pembanding pada perbandingan berpasangan adalah
skala 1 sampai 9, dimana:
a. Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu
dengan kepentingan yang lainnya
b. Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan
kepentingan lainnya
c. Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan
dengan kepentingan lainnya
d. Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih
kuat dari kepentingan lainnya.
e. Skala 2,4,6,8 = nilai-nilai antara dua nilai
pertimbangan yang berdekatan. Nilai ini diberikan
bila ada dua kompromi diantara 2 pilihan

A1

....

8)

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Berpasangan

....

7)

membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh
elemen untuk setiap sub hirarki. Perbandingan
tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks.
Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan
(A1, A2, …, An) yang akan dinilai berdasarkan pada
nilai tingkat kepentingannya antara lain Ai dan Aj
dipresentasikan dalam matriks Pair-wise Comparison.

....

6)

Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi
yang diinginkan
Membuat struktur hirarki yang diawali dengan
tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria–kriteria
dan alternaif–alternatif pilihan yang ingin di
rangking.
Membentuk matriks perbandingan berpasangan
yang menggambarkan kontribusi relatif atau
pengaruh setiap elemen terhadap masing–masing
tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya.
Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau
judgement dari pembuat keputusan dengan
menilai tingkat tingkat kepentingan suatu elemen
dibandingkan elemen lainnya.
Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai
dari setiap elemen di dalam matriks yang
berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
Menghitung nilai eigen vector dan menguji
konsistensinya, jika tidak konsisten maka
pengambilan data (preferensi) perlu diulangi.
Nilai eigen vector yang dimaksud adalah nilai
eigen vector maksimum yang diperoleh dengan
menggunakan matlab maupun dengan manual.
Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh
tingkat hirarki.
Menghitung eigen vector dari setiap matriks
perbandingan berpasangan. Nilai eigen vector
merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini
untuk mensintesis pilihan dalam penentuan
prioritas elemen–elemen pada tingkat hirarki
terendah sampai pencapaian tujuan.
Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi
dengan CR < 0, 100; maka penilaian harus
diulang kembali.

Amn

Nilai a11 adalah nilai perbandingan elemen A1 (baris)
terhadap A1 (kolom) yang menyatakan hubungan :
a) Seberapa jauh tingkat kepentingan A1 (baris)
terhadap kriteria C dibandingkanvdengan A1
(kolom) atau
b) Seberapa jauh dominasi Ai (baris) terhadap Ai
(kolom) atau
c) Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A1
(baris) dibandingkan dengan A1 (kolom).
Model AHP didasarkan pada pair-wise comparison
matrix, dimana elemenelemen pada matriks tersebut
merupakan judgement dari decision maker. Seorang
decision maker akan memberikan penilaian,
mempersepsikan,
ataupun
memperkirakan
kemungkinan dari suatu hal/peristiwa yang dihadapi.
Matriks tersebut terdapat pada setiap level of
hierarchy dari suatu struktur model AHP yang
membagi habis suatu persoalan.
2.3. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio
Salah satu utama model AHP yang membedakannya
dengan model – model pengambilan keputusan yang
lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi
mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor
dengan yang lain adalah bebas satu sama lain, dan
hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistenan
jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu
banyak ketidakkonsistenan juga tidak diinginkan.
Pengulangan wawancara pada sejumlah responden
yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak
konsistensinya besar.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan model AHP dalam menentukan urutan
prioritas jenis anti virus dilakukan melalui langkahlangkah berikut:
a. Penetapan sasaran studi.
b. Penyusunan kriteria meliputi: harga, reputasi,
kemudahan penggunaan, dukungan teknis,
kemudahan update.
c. Penetapan bobot kriteria melalui kuisoner dimana
pegawai kantor sebagai responden
d. Penyusunan nilai masing-masing yakni harga,
reputasi, kemudahan penggunaan, dukungan
teknis, kemudahan update menurut variabel
variabel operasional yang diturunkan dari kriteria
e. Perhitungan nilai hirarki prioritas pilihan jenis
anti virus berdasarkan perkalian bobot kriteria
dan masing-masing dari penilaian harga, reputasi,
kemudahan penggunaan, dukungan teknis,
kemudahan update
3.1 Penyusunan Kuesioner
Penyusunan kuisoner merupakan hal yang sangat
penting untuk mendapatkan penilaian kriteria yaitu
dengan cara memasukkan elemen-elemen ke dalam
perbandingan secara berpasangan untuk memberikan
penilaian tingkat kepentingan masing-masing elemen.
Dalam menentukan tingkat kepentingan dari elemenelemen keputusan pada setiap tingkat hirarki
keputusan, penilaian pendapat dilakukan dengan
menggunakan fungsi berfikir, dikombinasikan dengan
preferensi perasaan dan penginderaan.

Tabel 1. Matrix perbandingan

Harga
Reputasi
Kemudahan
penggunaan
Dukungan
teknis

Harga

Reputasi

Kemudahan
penggunaan

Dukungan
Teknis

1
1/6
1/4

6
1
4

4
¼
1

8
3
6

1/8

1/2

1/6

1

Dengan unsur-unsur pada tiap kolom dibagi dengan
jumlah kolom yang bersangkutan, akan diperoleh
bobot relatif yang dinormalkan. Nilai vektor eigen
dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap
baris.
3.2 Perangkat lunak Superdecision
Perangkat Superdecision dapat untuk menyelesaikan
proses komputasi matriks AHP dan ANP. Keunggulan
perangkat lunak ini, akurasinya lebih tinggi
dibandingkan menyelesaikan dengan program
konvensional seperti Excel, Matlab dan lain
sebagainya. Langkah-langkah penyelesaian pertama,
menggunakan perangkat lunak Superdecision:
 Membuat node didalam cluster Goal
 Melakukan rancangan cluster Criteria
 Membuat node didalam cluster Criteria
 Melakukan rancangan cluster Alternatives
 Membuat node didalam cluster Alternatives

Penilaian dapat dilakukan dengan komparasi
berpasangan yaitu dengan membandingkan setiap
elemen dengan elemen lainnya pada setiap kriteria
sehingga didapat nilai kepentingan elemen dalam
bentuk pendapat yang bersifat kualitatif tersebut
digunakan skala penilaian Saaty sehingga akan
diperoleh nilai pendapat dalam bentuk angka
(kuantitatif).
Kuisoner yang sudah disusun disebarkan ke para
pegawai salah satu kantor dalam hal ini responden
yang diambil adalah pegawai kantor yang bekerja
menggunakan komputer.
Hasil analisis preferensi gabungan dari 11 responden
menunjukkan bahwa: kriteria harga 6 kali lebih
penting dari kriteria reputasi, 4 kali lebih penting dari
kriteria kemudahan penggunaan dan 8 kali lebih
penting dibandingkan dengan kriteria dukungan
teknis. Sedangkan kriteria jenjang karir 2 kali lebih
penting dibandingkan dengan kriteria penempatan.
Tetapi kriteria fasilitas 3 kali lebih penting
dibandingkan dengan kriteria jenjang karir dan 6 kali
lebih penting dibandingkan kriteria penempatan. Maka
matriks perbandingan hasil preferensi diatas adalah:

Gambar 1. Rancangan Cluster Goal dan Kriteria

Langkah-langkah penyelesaian ke dua:
 Menghubungkan Cluster Goal, Criteria dan
Alternatives
 Memilih node awal dengan F2
 Menentukan node-node tujuan
 Memasukan perbandingan elemen setiap node
yang berasal dari hasil survey
 Melakukan Proses Komputasi Matriks
 Hasil Komputasi Matriks
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3.3.1 Perhitungan Faktor Evaluasi untuk Harga
Dari hasil perhitungan diperoleh urutan prioritas untuk
kriteria harga yakni Avast menjadi prioritas pertama
dengan nilai bobot 0,315 atau 31,5%, kemudian Panda
Cloud menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,189
atau 18,9%, AVG menjadi prioritas ke-3 dengan nilai
bobot 0,131 atau 13,1%, sedangkan Avira AntiVir,
menjadi prioritas terakhir.
Gambar 2. Memasukkan hasil survey

3.3.2 Matriks Faktor Evaluasi Kriteria Reputasi
Adapun hasil proses komputasi matriks aedalah sebagai
berikut:

Gambar 3. Hasil Komputasi Matriks

Melakukan
pengecekan
Inconsistency Index

terhadap

terjadinya

Dari hasil perhitungan pada software super decision
diperoleh urutan prioritas untuk kriteria reputasi yaitu
Avira AntiVir menjadi prioritas pertama dengan nilai
bobot 0,283 atau 28,3%; kemudian Panda Cloud
Antivirus menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot
0,172 atau 17,2%; Avast menjadi prioritas ke-3
dengan nilai bobot 0,155atau 15,5%; dan AVG
menjadi prioritas ke-4 dengan nilai bobot 0,035 atau
3,5%; 0.024 atau 2,4% dan 0,021 atau 2,1%.
3.3.3 Faktor Evaluasi Kriteria Kemudahan
Dari hasil perhitungan menggunakan software
superdecision, diperoleh urutan prioritas untuk kriteria
kemudahan penggunaan yaitu Avast menjadi prioritas
pertama dengan nilai bobot 0,291 atau 29,1%,
kemudian Avira AntiVir menjadi prioritas ke-2
dengan nilai bobot 0,197 atau 19,7%; AVG menjadi
prioritas ke-3 dengan nilai bobot 0.165 atau 16,5%;
Panda Cloud Antivirus menjadi prioritas ke-4 dengan
nilai bobot 0,095 atau 9,5%.
3.3.4 Faktor Evaluasi Kriteria Dukungan Teknis
Dari hasil perhitungan, diperoleh urutan prioritas
untuk kriteria dukungan teknis yaitu Avira AntiVir
menjadi prioritas pertama dengan nilai bobot 0,274
atau 27,4%; kemudian Panda Cloud Antivirus
menjadi prioritas ke-2 dengan nilai bobot 0,222 atau
22,2%; AVG menjadi prioritas ke-3 dengan nilai
bobot 0,133 atau 13,3% dan Avast menjadi prioritas
ke-4 dengannilai bobot 0,113 atau 11,3%.

Gambar 4. Inconsistency index
Dari hasil perhitungan pada gambar di atas
menunjukkan bahwa: kriteria harga merupakan
kriteria yang paling penting bagi pegawai yang
menggunakan antivirus dengan bobot 0,604 atau
60,4%, berikutnya adalah kriteria kemudahan dengan
nilai bobot 0,246 atau 24,6%, kemudian kriteria
reputasi dengan nilai bobot 0,096 atau 9,6%, dan
kriteria dukungan teknis dengan nilai bobot 0,055 atau
5,5%.
3.3. Vektor prioritas
Untuk memperoleh vektor prioritas, setiap unsur
disetiap baris dikalikan dan selanjutnya ditarik akar
berpangkat n. Hasil dari setiap baris ini kemudian
dibagi dengan jumlah dari hasil semua baris.
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3.5. Total Rangking
3.5.1 Faktor Evaluasi Total
Dari seluruh evaluasi yang dilakukan terhadap ke-4
kriteria
yakni
harga,
reputasi,
kemudahan
penggunaan dan dukungan teknis, yang selanjutnya
dikalikan dengan vektor prioritas. Dengan demikian
kita peroleh tabel hubungan antara kriteria dengan
alternatif.
4. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai akhir (total
rangking) masing-masing software antivirus dan
berdasarkan total rangking tersebut dapat dibuat
urutan prioritas software antivirus yang diminati
pegawai kantor di Magelang sebagai dilihat dari:
Uru
tan

Tabel 2. Urutan prioritas antivirus
Harga
Reputasi Kemud Dukunga n
ahan
Teknis
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1

Avast

2

AVG

3

Avira
AntiVir
Panda
Cloud
Antivirus

Avira
AntiVir
Panda
Cloud
Antivirus
Avast

penggu
naa n
Avast
Avira
AntiVir
AVG

Avira
AntiVir
Panda
Cloud
Antivirus
AVG

Panda
Avast
Cloud
Antivi
rus
Sedangkan urutan prioritas perusahaan software
antivirus yang diminati pegawai kantor di Magelang
sebagai antivirus yang dipergunakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan kriteria adalah:
1. Avst 0,239 (23,9%)
2. Panda Cloud Antivirus 0,203 (20,3%)
3. AVG 0,133 (13,3%)
4. Avira AntiVir 0,103 (10,3%)
4
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