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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gudang 

2.1.1 Definisi Gudang 

Gudang adalah fasilitas khusus yang bersifat tetap, yang dirancang 

untuk mencapai target tingkat pelayanan dengan total biaya yang paling 

rendah. Gudang dibutuhkan dalam proses koordinasi penyaluran barang, 

yang muncul sebagai akibat kurang seimbangnya proses penawaran dan 

permintaan. Kurang seimbangnya antara proses permintaan dan penawaran 

mendorong munculnya persediaan (inventory), persediaan membutuhkan 

ruang sebagai tempat penyimpanan sementara yang disebut sebagai 

gudang (Warman, 1971). 

Definisi gudang menurut Warman (1971) adalah bagian dari sistem 

logistik perusahaan yang menyimpan produk-produk (raw material, parts, 

goods-in-process, finished goods) pada dan antara titik sumber (point-of-

origin) dan titik konsumsi (point-of-consumption), dan menyediakan 

informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi dan disposisi dari 

item-item yang disimpan. 

2.1.2 Kapasitas Gudang 

Salah satu yang sangat mempengaruhi berfungsi atau tidaknya suatu 

gudang adalah kapasitas gudang itu sendiri. Dalam menentukan kapasitas 

gudang, maka keadaan yang harus dipertimbangkan adalah keadaan 

maksimum. Gudang mencapai keadaan maksimum pada saat sediaan 

pengemas belum dipakai, terjadi keterlambatan pemakaian bahan 

sedangkan pesanan datang lebih cepat (Warman, 1971). 

Untuk menghitung besarnya kapasitas gudang yang harus dipenuhi, 

maka diperlukan data tentang (Warman, 1971): 

a. Jumlah pesanan (order quantity) dalam suatu periode tertentu 

dilakukan. 

b. Besarnya persediaan pengemas yang ditentukan. 
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c. Variasi lead time. 

d. Fluktuasi pemakaian. 

2.1.3 Gudang Produk Jadi  

Gudang produk jadi berhubungan dengan penyimpanan yang rapi dan 

pengeluaran produk jadi. Gudang ini bertanggung jawab atas (Warman, 

1971): 

1) Penerimaan produk jadi dari produksi. 

2) Menyimpan barang dengan aman dan rapi. 

3) Pengambilan pesanan untuk pengiriman. 

4) Pengepakan untuk pengiriman. 

5) Menyimpan catatan yang tepat. 

Tujuan umum dari metode penyimpanan barang adalah (Warman, 1971) 

1) Penggunaan volume bangunan yang maksimum. 

2) Penggunaan waktu, buruh dan perlengkapan yang efisien. 

3) Kemudahan pencapaian bahan. 

4) Pengangkutan barang yang cepat dan mudah. 

5) Identifikasi barang yang baik. 

6) Pemeliharaan barang yang maksimum. 

7) Penampilan yang rapi dan tersusun. 

2.1.4 Aktivitas Gudang 

Aktivitas yang mendominasi di gudang lebih banyak pada kegiatan 

mencari, mengambil, menyiapkan sampai menyerahkan barang yang 

diminta (order picking), maka layout gudang perlu dibuat untuk memotret 

kelancaran seluruh kegiatan tersebut. Pada dasarnya desain layout gudang 

merupakan pengaturan tata letak yang mengikuti system operasi gudang 

(order-picking system) yang telah ditetapkan. Mula-mula diperlukan 

penetapan dimana posisi setiap kegiatan (penerimaan, pengambilan, 

penyimpanan, pemeriksaan dan pengiriman) serta diperhatikan pula 

keterkaitan antar pihak-pihak tersebut. 
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Secara umum fungsi-fungsi dan aliran dari aktivitas gudang menurut 

(Warman, 1971) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Fungsi aliran aktivitas gudang (Warman, 1971) 

a. Aktivitas Dasar 

Aktivitas dasar gudang yaitu sebagai berikut (Warman, 1971): 

1) Receiving (Unloading), yaitu 

a. Penerimaan barang yang datang sesuai dengan aturan 

perusahaan atau gudang. 

b. Manajemen bahwa kualitas dan kuantitas material sesuai 

pesanan. 

c. Penempatan material di gudang atau ke bagian atau 

departemen lain yang membutuhkan. 

2) Putaway, yaitu aktivitas penempatan material atau produk yang 

telah dibeli di gudang. Termasuk aktivitas material handling 

verifikasi lokasi material produk dan penempatan material atau 

produk tersebut. 

3) Storage, yaitu penyimpanan material sementara sambil 

menunggu material tersebut digunakan untuk proses 

selanjutnya atau dikirim kepada bagian yang memerlukan atau 

pelanggan. Metode penyimpanan dan penanganan produk atau 
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material tergantung pada ukuran, kualitas dan karakteristik 

produk atau material tersebut. 

4) Order Picking, yaitu proses pemindahan dari gudang untuk 

memenuhi permintaan tertentu. Proses ini merupakan wujud 

pelayanan gudang kepada para pemakai dan konsumennya. 

5) Shipping (Loading), yaitu proses pemeriksaan kesempurnaan 

pesanan. 

6) Finish Good ke kendaraan dan siap untuk dikirim ke 

konsumen. 

b. Aktivitas Tambahan 

Prepackaging, yaitu aktivitas ini dilakukan apabila barang yang 

diterima dalam satuan bulk besar hendak disimpan dengan 

kemasan yang lebih kecil agar sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan perusahaan atau konsumen (Warman, 1971). 

2.2 Tujuan Gudang 

Tujuan dari adanya tempat penyimpanan dan fungsi dari pergudangan 

secara umum adalah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang 

ada disamping memaksimalkan pelayan terhadap pelanggan dengan 

sumber yang terbatas. Sumber daya gudang dan pergudangan adalah 

ruangan, peralatan dan personil. Pelanggan membutuhkan gudang dan 

fungsi pergudangan untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan 

secara tepat dan dalam kondisi yang baik. Maka dalam perancangan 

gudang dan sistem pergudangan diperlukan untuk hal-hal berikut ini 

(Warman, 1971): 

1) Memaksimalkan penggunaan ruang. 

2) Memaksimalkan menggunakan peralatan. 

3) Memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. 

4) Memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material 

dan penerimaan barang. 
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2.3 Fungsi Yang Ada Dalam Pergudangan 

Sebagian orang beranggapan bahwa pergudangan hanya berfungsi 

sebagai tempat penyimpanan barang, padahal banyak aktivitas yang ada 

pada pergudangan bukan hanya sekedar menruh material kedalam dan 

mengeluarkannya dari dalam gudang tersebut. Pergudangan dapat 

dibedakan menjadi 3 fungsi dasar, yaitu (Warman, 1971): 

A. Movement (perpindahan) aterial yang terdiri dari: 

a. Receiving (penerimaan). 

b. Transfer (perpindahan). 

c. Order Selection (melakukan penyeleksian barang-barang). 

d. Shipping (pengiriman). 

B. Storage (penyimpanan). 

a. Temporare (sementara). 

b. Semi-Permanen. 

c. Transfer Informasi. 

2.4 Penyimpanan (Storage) 

Penyimpanan merupakan proses penahan barang sewaktu menunggu 

permintaan untuk dikeluarkan. Proses penahanan barang tersebut dilakukan 

di satu tempat yang berupa gudang. Jadi gudang atau storage merupakan 

tempat untuk menyimpan barang baik bahan baku, barang setengah jadi 

maupun barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. Sebagian besar gudang 

yang digunakan untuk menyimpan barang ditempatkan pada lokasi tertentu 

sampai barang tadi diperlukan di dalam proses produksi. Bentuk gudang 

akan tergantung ukuran dan kuantitas dari komponen di dalam persediaan 

dan karakter sistem penanganan. (Warman, 1971). 

Penyimpanan di dalam gudang barang jadi bisa mencapai waktu yang 

cukup lama itu berdasarkan kebutuhan barang itu sendiri, sehingga ada 

beberapa macam tipe penyimpanan di dalam gudang yaitu dari macam-

macam produk, produk yang mungkin tingkat umurnya pendek hanya 

menyimpan dalam skala waktu beberapa lama, akan tetapi produk yang 
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umur produknya lama bisa menyimpan dalam waktu yang cukup lama, 

sehingga perlu membutuhkan tempat penyimpanan atau (storage). 

Macam-macam jenis penyimpanan barang: 

a. Paletisasi, penanganan barang-barang baik berupa bahan baku mauun 

barang jadi dipakai suatu alat yang disebut palet. Dengan alat ini 

barang-barang dapat dipindahkan secara cepat. Penggunaannya akan 

lebih ekonomis apabila material yang ditangani jumlahnya besar. 

b. Stapelling, Barang yang dikemas dalam sack atau karung, agar 

tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak 

mudah roboh dan dapat dihitung, maka sistem penumpukan barang 

diatur dengan menggunakan sistem kunci 5, kunci 7, kunci 8, kunci 

bata mati dan kombinasi dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Tumpukan Kunci Lima 

Penumpukan dengan menggunakan sistem kunci lima adalah 

penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 

koli disusun berjajar dan 2 koli disusun berurutan pada lapisan 

pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan 

seterusnya sampai lapisan teratas. 

Contoh tumpukan kunci lima : 

 

Gambar 2.2 Tumpukan Kunci Lima 

2. Tumpukan Kunci Tujuh  

Penumpukan dengan menggunakan sistem kunci tujuh adalah 

penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 

koli disusun berjajar dan 4 koli disusun berurutan pada lapisan 

https://untukumat.files.wordpress.com/2012/03/kunci-lima1.jpg
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pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan 

seterusnya sampai lapisan teratas. 

Contoh tumpukan kunci tujuh : 

 

Gambar 2.3 Tumpukan Kunci Tujuh 

3. Tumpukan Kunci Delapan 

Penumpukan dengan menggunakan sistem kunci delapan adalah 

penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 5 

koli disusun berjajar dan 3 koli disusun berurutan pada lapisan 

pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan 

seterusnya sampai lapisan teratas. 

Contoh tumpukan kunci delapan : 

Gambar 2.4 Tumpukan Kunci Delapan 

4. Tumpukan Bata Mati 

Penumpukan dengan menggunakan sistem bata mati adalah 

penyusunan koli-koli di gudang dengan posisi pada lapisan pertama 

sejajar seluruhnya, pada lapisan kedua sebaliknya, dan seterusnya 

sampai lapisan teratas. 

 

 

 

 

 

https://untukumat.files.wordpress.com/2012/03/kunci-tujuh.jpg
https://untukumat.files.wordpress.com/2012/03/kunci-delapan.jpg
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Contoh tumpukan bata mati : 

 

Gambar 2.5 Tumpukan Bata Mati 

5. Tumpukan Kombinasi 

Penumpukan dengan menggunakan sistem kombinasi adalah 

penyusunan koli-koli di gudang dengan mengkombinasikan antara 

kunci-kunci tersebut diatas. 

6. Double Deep Rack,  

Varian dari single deep rack yang menempatkan dua buah rak 

tunggal pada sebuah tempat. Metode ini menguranfi jumlah 

kebutuhan lorong, tetapi rentan terhadap “honeycombing”, 

sehingga metode ini kurang efisien dibandingkan single deep rack. 

Dibutuhkan forklift khusus untuk dapat mengambil dua palet 

sekaligus agar dapat menempatkan dan memindahkan palet dari 

rak. 

 

Gambar 2.6 Double Deep Rack 
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2.5 Lokasi 

Kita dapat menggunakan rumus teori yang manapun untuk memilih 

tempat yang terbaik. Tetapi sedikit saja terjadi perubahan di bidang ekonomi, 

peraturan pemerintah pusat atau daerah, atau perubahan fasilitas 

pengangkutan akan dapat mengacaukan semua perhitungan kita itu. Jadi 

langkah penting pertama yang harus diambil ialah memikirkan 

pilihan/alternatif. Ini tidak berarti menghindari diambilnya keputusan, tetapi 

menentukan alternatif itu sendiri sudah merupakan bagian dari keputusan 

juga. 

Ketika merencanakan gedung, sebaiknya disediakan sisa lapangan 

yang cukup luas bila mungkin. Belilah selalu atau dapatkan tanah yang lebih 

daripada yang dibutuhkan. Dengan kata lain, janganlah merencanakan 

penggunaan seluruh tempat untuk satu gedung, tetapi rencanakanlah 

penggunaan itu secara bertahap. Biasanya dengan cara ini akan jatuh lebih 

murah. 

Sedapat mungkin gudang itu ditempatkan dekat dengan yang 

membutuhkan. Ini berarti bahwa gudang pabrik harus ditempatkan dekat 

dengan unit produksi. Gudang penyaluran harus ditempatkan di titik yang 

termudah, sehingga penyaluran dapat berlangsung dengan lancar. Jika unit 

itu tengkulak, gudang seyogyanya ditempatkan di dekat pasar. Hal ini perlu 

ditegaskan, sekalipun masalahnya sudah cukup jelas. Seringkali gudang 

ditempatkan di titik yang tidak tepat, dengan alasan harga tempat itu lebih 

murah jika ditempatkan di titik yang ideal. Akibatnya organisasi akan 

menderita kesulitan dan pemborosan tenaga selama bertahun-tahun, karena 

keputusan yang salah pada permulaannya. Kita sering berjumpa dengan 

gudang perkakas (kadang-kadang juga gudang bahan baku), yang 

ditempatkan jauh dari unit produksi. Biasanya gudang atau simpanan 

ditempatkan sedekat mungkin dengan yang membutuhkan. Juga dengan 

alasan yang akan diterangkan kemudian, tempat bongkar muatan curah dan 

pengecilan bingkisan ditempatkan sedekat mungkin dengan yang 

membutuhkan. 
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Harus dipertimbangkan dengan teliti di mana tempat kebutuhan itu. 

Gudang penyaluran misalnya dapat ditempatkan jauh dari pusat kegiatan. 

Bahkan dapat dibenarkan untuk menempatkan gudang di pusat keramaian, 

apabila tarikan pasar itu dicerminkan oleh kepadatan penduduk. Barangkali 

keputusan mengenai lokasi gudang dapat dipengaruhi oleh kemampuan 

bisnis melakukan kegiatannya, sehingga dipilih tempat lain, bukan terhadap 

kebutuhannya. Terdapat cara untuk mengukur hal-hal tersebut di atas dan 

keputusan akan diambil atas dasar semua faktor yang tampil di situ. 

Dalam mengambil keputusan dimana gudang itu harus ditempatkan, 

faktor yang berperan ialah: tersediannya jenis tenaga terampil yang tepat, 

dekatnya dengan sumber suplai dan sukar atau mudahnya masalah 

penanganan (misalnya kilang minyak ditempatkan dekat bandar kapal tangki 

di pantai). 

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan ialah faktor yang 

berpengaruh dalam jangka panjang, seperti perubahan kepadatan penduduk 

dan kestabilan ekonomis di suatu daerah. 

Perubahan metode penanganan barang secara teknologis, teristimewa 

di bidang pengangkutan, sangat berperan dalam penentuan lokasi gudang. 

Banyaknya perubahan itu tergantung dari apakah kegiatan pergudangan itu 

bersifat primer atau sekunder. 

Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan adalah (Warman, 1971): 

1. Wilayah yang akan dilayani. 

2. Daya serap dan potensi konsumen. 

3. Volume masing-masing barang yang akan ditangani. 

4. Metode pengankutan. 

5. Mutu jalan dan terminal. 

6. Kemudahan mencapai pelabuhan, jalan kereta api dan lapangan terbang. 

7. Dekatnya dengan titik tunda penyaluran dan jika pabrik harus ikut 

dipertimbangkan, maka perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(a) Tempat yang optimal di dalam kompleks pabrik; 

(b) Kebutuhan antara barang masuk dan keluar; 
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(c) Kedudukan gudang bahan baku dan gudang peralatan terhadap 

keperluan produksi; 

(d) Penyediaan tempat untuk sediaan setengah jadi, barang dalam 

proses dan barang jadi. 

Bagaimanapun juga, keputusan utama tentang lokasi atau relokasi unit 

pergudangan yang besar, tidak dapat diambil tanpa nasihat para ahli, misalnya 

konsultan atau arsitek yang memiliki pengetahuan khusus atas berbagai 

masalah yang muncul dalam urusan ini. Metode riset operasi juga diperlukan 

dan akan diutarakan kemudian. 

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

2.6.1 Definisi Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Menurut Saaty (1986:23) Analytical Hierarchy Process 

merupakan suatu model yang luwes yang memberikan kesempatan bagi 

perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan 

mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-

masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses ini 

juga memungkinkan orang menguji kepekaan hasilnya terhadap 

perubahan informasi. Dirancang untuk lebih menampung sifat alamiah 

manusia ketimbang memaksa kita ke cara berfikir yang mungkin justru 

berlawanan dengan hati-nurani, AHP merupakan proses yang ampuh 

untuk menanggulangi berbagai persoalan politik dan sosio-ekonomi yang 

kompleks. 

AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara 

logis. Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan 

untuk menyusun hierarki suatu masalah dan pada logika, intuisi dan 

pengalaman untuk memberi pertimbangan. Setelah diterima dan diikuti, 

AHP menunjukkan bagaimana menghubungkan elemen-elemen dari satu 

bagian masalah dengan elemen-elemen dari bagian lain untuk 

memperoleh hasil gabungan. Prosesnya adalah mengidentifikasi, 

memahami dan menilai interaksi-interaksi dari suatu sistem sebagai suatu 

keseluruhan. 
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Untuk mendefinisikan suatu masalah kompleks dan 

mengembangkan pertimbangan sehat, AHP harus dicoba lagi, diulang-

ulang sepanjang waktu. Kita sulit mengharapkan pemecahan yang segera 

atas persoalan rumit yang telah kita gumuli begitu lama. AHP cukup 

luwes untuk memungkinkan revisi. Para pengambil keputusan dapat 

memperbanyak elemen-elemen suatu persoalan hierarki dan mengubah 

beberapa pertimbangan mereka. Mereka dapat pula memeriksa kepekaan 

hasil terhadap aneka macam perubahan yang dapat diantisipasi. Setiap 

pengulangan AHP adalah seperti membuat hipotesis dan mengujinya; 

penghasulan hipotesis secara berangsur-angsur menambah pemahaman 

terhadap sistem. Penerapan praktis AHP yang banyak itu menghasilkan 

berbagai contoh hierarki. Dengan sedikit perubahan, beberapa dari pola 

contoh dipakai untuk menstruktur persoalan baru. 

2.6.2 Prinsip Pemikiran Analitik pada Analytical Hierarchy Process (AHP) 

1. Menyusun hierarki, menyusun realitas yang kompleks ke dalam

bagian yang menjadi elemen pokoknya dan kemudian bagian ini ke

dalam bagian-bagiannya lagi dan seterusnya secara hierarkis. Jumlah

bagian-bagian ini biasanya berkisar antara lima sampai sembilan.

2. Penilaian kriteria dan alternatif; kriteria dan alternatif dinilai melalui

perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan skala 1 sampai

9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan

definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat

dilihat sebagai berikut:

 Tabel 2.1 Tingkat Kepentingan 

Nilai Interpretasi 

1 Oi dan Oj sama penting 

3 Oi sedikit lebih penting daripada Oj 

5 Oi kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

7 Oi sangat kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

9 Oi mutlak lebih penting daripada Oj 

2,4,6,8 Nilai-nilai intermediate 

Sumber: Kusumadewi dkk, 2006 
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3. Menentukan prioritas, membandingkan sepasang benda atau hal yang 

serupa berdasarkan kriteria tertentu dan membedakan kedua anggota 

pasangan itu dengan menimbang intensitas preferensi mereka 

terhadap hal yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. 

Menetapkan hubungan elemen dari setiap tingkatan hierarki dengan 

membandingkan elemen itu dalam pasangan. Hubungannya 

menggambarkan pengaruh relatif elemen pada tingkat hierarki 

tertentu terhadap setiap elemen pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam 

konteks ini, elemen pada tingkat yang tinggi tersebut berfungsi 

sebagai suatu kriteria dan disebut sifat (property). Pembanding 

berpasang diulangi lagi untuk semua elemen dalam tiap tingkat. 

Langkah terakhir adalah dengan memberi bobot setiap vektor dengan 

prioritas sifatnya. 

4. Konsistensi logis, jika kemanisan merupakan kriteria dan madu 

dinilai lima kali lebih manis daripada gula pasir, sementara gula pasir 

dua kali lebih manis daripada molasa (gula tetes), maka madu harus 

dianggap sepuluh kali lebih manis daripada molasa. AHP 

memasukkan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif pikiran 

manusia: aspek kuantitatif untuk mendefinisikan persoalan dan 

hierarkinya dan aspek kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian 

dan preferensi secara ringkas padat. 

2.6.3 Kelebihan AHP 

Layaknya sebuah metode analisis, AHP memiliki kelebihan dan 

kelemahan dalam sistem analisinya. Kelebihan – kelebihan AHP adalah 

(Marimin., 2005, hal 77) 

1. Kesatuan (unity), AHP memberikan suatu model tunggal yang mudah 

dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan terstruktur. 

2. Kompleksitas (complexity), AHP memadukan ancangan deduktif dan 

ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan yang 

kompleks.  
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3. Saling ketergantungan (inter dependance), AHP dapat menangani saling 

ketergantungan elemen-elemen dalam sistem dan tidak memaksakan 

pemikiran linier.  

4. Penyusunan Hierarki (hierarchy structuring), AHP mencerminkan 

kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu 

sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokan unsur-unsur 

yang serupa dalam setiap tingkat.  

5. Pengukuran (measurement), AHP menyediakan skala pengukuran dan 

metode untuk mendapatkan prioritas. 

6. Konsistensi (consistency), AHP mempertimbangkan konsistensi logis dari 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai 

prioritas.  

7. Sintesis (synthesis), AHP mengarahkan pada perkiraan keseluruhan 

mengenai seberapa diinginkanya masing masing alternatif. 

8. Tawar-menawar, AHP mempertimbangkan prioritas dari berbagai faktor 

faktor pada sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif 

terbaik berdasarkan tujuan tujuan mereka. 

9. Penilaian dan konsensus (judgment and consensus), AHP tidak 

mengharuskan adanya konsensus tapi menggabungkan penilaian yang 

berbeda. 

10.  Pengulangan proses ( process repitition), AHP mampu membuat orang 

menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan 

penilaian serta pengertian mereka melalui pengulangan. 

𝑂1 …   𝑂2… 𝑂𝑛 

𝑶𝟏

⋮
⋮

𝑶𝒋

⋮
𝑶𝒏 [

 
 
 
 
 
𝒂𝟏𝟏 … 𝒂𝟏𝒋 

⋮ ⋮ ⋮
… 𝒂𝟏𝒏

⋮ ⋮
⋮ 𝒂𝒊𝒊 ⋮

𝒂𝒋𝟏

⋮
𝒂𝒏𝟏

𝒂𝒋𝒊

⋮
…

𝒂𝒋𝒋

⋮
𝒂𝒏𝒋

𝒂𝒊𝒌 ⋮
𝒂𝒋𝒌

⋮
…

𝒂𝒋𝒏

⋮
𝒂𝒏𝒏]

 
 
 
 
 

.......................................................  (1) 
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Misalkan O1 , O2 , ...., On: n > 2 adalah tujuan. Matriks perbandingan 

berpasangan adalah matriks berukuran n x n dengan elemen aij merupakan 

nilai relatif tujuan ke-i terhadap tujuan ke-j 

Matriks perbandingan berpasangan dikatakan konsisten jika dan hanya jika 

untuk setiap i, j, k ≠ i ∈ (1, ..., n): 

 aii = 1; 

 aij = 
1

𝑎𝑗𝑖
; 

 aik = (aii)(aij). 

Matriks perbandingan berpasangan dapat dibangun hanya dengan (n-1) 

perbandingan, yaitu: 

       Oj 

𝑂1

⋮
𝑂𝑛

[

𝑎1𝑗

⋮
𝑎𝑛𝑗

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

Matriks A adalah matriks perbandingan berpasangan yang konsisten, maka 

A dapat berupa matriks : 

𝑂1 𝑂2 ⋯ 𝑂𝑛 

𝑂1

𝑂2

⋮
𝑂𝑛

[
 
 
 
 
 
𝑤1

𝑤1

𝑤1

𝑤2
𝑤2

𝑤1
⋮

⋮ ⋮

⋯
𝑤1

𝑤𝑛

⋮
𝑤2

𝑤𝑛

⋮ ⋮
𝑤𝑛

𝑤1

𝑤𝑛

𝑤2
⋯

𝑤𝑛

𝑤𝑛]
 
 
 
 
 

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

        Dimana wi> 0, i = 1,... ,n adalah bobot tujuan ke-i. Secara umum 

vektor bobot (eigen vector) w =(w1,w2,...., wn) untuk n tujuan dapat 

diakomodasi matriks A dengan mencari solusi (non-trivial) dari himpunan 

n persamaan dengan n variabel yang tidak diketahui sebagai berikut : 

(A)(wT) = (v)(wT) .................................................................................  (4) 
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Jika A konsisten, maka v = n memberi suatu solusi non-trivial yang unik 

(A)(wT) = (v)(wT) .................................................................................  (5) 

Jumlah semua bobot sama dengan satu 

Jika A adalah matriks perbandingan berpasangan berukuran n x n yang 

konsisten, maka: 

(A)(wT) = 

[
 
 
 (

𝑤1

𝑤1
) (𝑤1) + (

𝑤1

𝑤2
) (𝑤2) + ⋯ + (

𝑤1

𝑤𝑛
) (𝑤𝑛)

⋮ ⋮ ⋮

(
𝑤𝑛

𝑤1
) (𝑤1) + (

𝑤2

𝑤1
) (𝑤2) + ⋯+ (

𝑤𝑛

𝑤1
) (𝑤𝑛)]

 
 
 

 

  = [

(𝑛)(𝑤1)
(𝑛)(𝑤2)

⋮
(𝑛)(𝑤𝑛)

] = (n) [

(𝑤1)
(𝑤2)

⋮
(𝑤𝑛)

] = (n) (wT) .......................  (6) 

Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan yang tidak 

konsisten maka vektor bobot yang terbentuk 

(A)(wT) = (n)(wT) ...............................................................................  (7) 

Dapat didekati dengan cara: 

i. menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑖 = 1 

Sebut sebagai A’ . 

ii. untuk setiap baris i dalam A’, hitunglah nilai rata-ratanya 

wi = 
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗

′
𝑗  

dengan wi adalah bobot tujuan ke-i dari vektor bobot 

       Misalkan A adalah matriks perbandingan berpasangan, dan w adalah 

vektor bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagai 

berikut: 

 hitung : (A)(wT) 

 hitung :t =  
1

𝑛
∑ (

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑘𝑒−𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 (𝐴)(𝑤𝑇)

𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑘𝑒−𝑖 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑇 )𝑛
𝑖=1  .................................. (8) 
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 hitung indeks konsistensi; jika CI = 
𝑡−𝑛

𝑏−1
 ......................................... (9) 

 jika CI=0 maka A konsisten; jika 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
< 0,1 maka A cukup konsisten; 

dan jika 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
> 0,1 maka sangat tidak konsisten. 

Indeks random RIn adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada 

A dan diberikan sebagai : 

Tabel 2.2 Daftar Indeks Random Konsistensi RI 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 

 

2.7 Penelitian Terdahulu. 

Manfaat dari melalukan Review terhadap penelitian terdahulu 

diantaranya adalah : 

1. Mengetahui kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya. 

2. Mengetahui hasil dari penelitian sebelumnya  

3. Mengetahui perbedaan dari penenlitian sebelumnya dan yang sedang 

dilakukan. 

Berikut merupakan hasil review dari beberapa jurnal yang merupakan 

hasil penelitian berkaitan dengan penilian yang sedang dilakukan 

(berkaitan dengan pemilihan lokasi gudang penyimpanan barang jadi 

menggunakan metode AHP). 

Tabel  2.3 Review Jurnal Terdahulu 

JUDUL PENELITI METODE KRITERIA 

Warehouse 

Location Decision 

Factors in 

Humanitarian 

Relief Logistics 

 

Sae-yeon ROH 

Hyun-mi JANG 

Chul-hwan HAN  

AHP 

Method 

1. Location 

2. Logistics 

3. National Stability 

4. Cost 

5. Cooperation 

The Application 

of Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process 

Maysam Ashrafzadeh 

Farimah Mokhatab 

Rafiei 

Fuzzy AHP 1. Cost 

2. Labor Characteristics 

3. Geographical Location 
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Approach for the 

Selection of 

Warehouse 

Location: A Case 

Study 

Zahra Zare 4. Infrastucture 

5. Market 

6. Macro Environment 

7. Economic Factors  

Multi-Attribute 

Warehouse 

Location 

Selection in 

Humanitarian 

Logistics Using 

Hesitant Fuzzy 

AHP 

Eda Boltürk  

Sezi Çevik Onar 

Başar Öztayşi 

Cengiz Kahraman 

Kerim Göztepe 

Fuzzy AHP 1. Geographical Location 

2. Transport Connectivity 

3. Cost 

4. Stable Goverment 

5. Labor Availability  

 

Usulan struktur hierarki untuk pemilihan lokasi gudang pada permasalahan 

UD. Mitra Pangan Sejahtera yang telah peneliti buat terdapat pada gambar 2.7 

yang selanjutnya dapat digunakan untuk tahap pengolahan data. 
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Gambar 2.7 Struktur Hierarki 


