
 
 

22 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian terapan (applied research) yakni proses 

pengumpulan, pencatatan dan analisis data yang sistematis dan objektif untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan bisnis (Williamson, 2002). Penelitian 

terapan biasanya digunakan oleh perusahaan, agen atau individu yang bertujuan 

mencari solusi terhadap suatu permasalahan terkini yang sedang dihadapi 

masyarakat atau organisasi industri/ bisnis (Bajpai, 2011). 

Penelitian ini menggunakan metode kuatitatif yakni pengumpulan data atau 

teknik analisis yang menghasilkan atau menggunakan data numerik (Saunders dan 

Lewis, 2009). Metode kuantitatif dilakukan untuk membuat data mentah yang akan 

digunakan untuk penelitian. Pada penelitian bisnis dan manajemen sebagian besar 

mencakup beberapa data numerik yang membantu menjawab pertanyaan penelitian. 

Teknik analisis kuantitatif berkisar dari membuat tabel dengan menggunakan 

statistik, hingga perbandingan dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan data 

(Saunders dan Lewis, 2009). Penelitian ini menggunakan data statistik perusahaan 

untuk membagi lokasi penelitian ke dalam beberapa territorial. 

 Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk membantu 

mengumpulkan data yang valid, reliabel dan relefan. Wawancara didasarkan pada 

percakapan dimana peneliti mengajukan pertanyaan sesuai gagasan peneliti, dan 

dijawab secara lisan oleh responden (Saunders dan Lewis, 2009). Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai Manajer Pemasaran, Operasioanl 

dan Keuangan PT. Unilever Indoensia Tbk, Cabang Malang tentang kriteria – 

kriteria dalam pemilihan lokasi serta menentukan nilai – nilai untuk masing – 

masing alternatif berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dalam menerapkan metode 

Analytical Hierarcy Process (AHP).  
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penentuan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting 

dalam penelitian karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan 

tujuan telah ditetapkan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Unilever Indonesia, Tbk dimana 

pengambilan keputusan untuk penambahan lokasi dan jumlah distributor menjadi 

salah satu rencana bisnis nasional Unilever Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada 

PT. Unilever Indonesia, Tbk cabang Malang. 

 Peneliti memilih PT. Unilever Indonesia, Tbk sebagai objek penelitian 

karena merupakan perusahaan FMCG yang tumbuh dan berkembang di Indonesia 

dalam waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 1933. Selama 84 tahun di 

Indonesia, hampir semua brand Unilever telah menjadi pemimpin pasar dengan 

market share 47%. Jaringan distribusi yang kuat merupakan keunggulan kompetitif 

yang dimiliki oleh Unilever Indonesia, dengan mencakup ratusan ribu jumlah outlet 

retail yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini diperkuat dengan jumlah 

Distributor yang tersebar hampir di seluruh kabupaten di Indonesia.  

3.3 Sumber Data Penelitian 

 Pada penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para manajer yang berkaitan 

langsung dengan objektif penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data 

kuantitatif yang diperoleh dari Area Work Plan (AWP) report yang merupakan 

sistem data statistik Perusahaan yang di dalamnya memuat informasi cakupan 

wilayah distribusi dan data selling-in perusahaan.  

3.3.1 Data Primer 

Pengambilan data primer pada penelitian ini menggunakan metode 

wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode 

kuisioner dalam memunculkan narasi dan deskripsi data sehingga memungkinkan 

peneliti untuk menyelidiki pandangan responden secara lebih mendalam 

(Alshenqeeti, 2014). Wawancara memiliki nilai lebih karena dapat dilakukan dalam 

kondisi yang natural sehingga tidak hanya memberikan gambaran secara 

menyeluruh mengenai suatu informasi namun juga memungkinkan responden 
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untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya secara bebas dan terbuka (Cohen 

dkk., 2013). 

Wawancara dalam penelitian bersifat semi terstruktur (Semi-Structured 

Intreview) dan dilaksanakan secara individual dan group. Semi-structured interview 

memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan lebih mendalam kepada 

responden karena selain adanya garis besar topik, isu atau tema yang telah 

dipersiapkan, namun juga terdapat kemungkinan untuk mengubah pertanyaan 

dalam setiap wawancara (Eriksson dan Kovalainen, 2008). 

Secara keseluruhan penelitian ini melibatkan 10 manajer yang menjadi 

informan antara bulan September 2017 dan Februari 2018 dengan Jumlah total 

wawancara adalah 14, karena beberapa orang diwawancarai beberapa kali. 

Penentuan jumlah informan pada peneltitian ini berdasarkan jumlah keseluruhan 

manajer yang ada pada lingkup PT. Unilever Indonesia, Tbk cabang Malang dan 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Menurut (Saaty dan Vargas, 2012) 

AHP merupakan metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga 

tidak ada batas pada jumlah responden.  

Informan akan mendapatkan penjelasan mengenai topik atau tema serta 

cakupan penelitian, yang kemudian diharapkan objek tersebut akan memberikan 

informasi yang mendalam sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun 

berdasarkan pengalaman dan best practice yang telah dilakukan. Dalam penelitian 

ini inform memberikan informasi mengenai situasi Unilever Malang saat ini terkait 

kekuatan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, faktor – faktor yang 

mempengaruhi lokasi dan kualitas dari alternatif lokasi diperoleh melalui informan 

yang mempunyai relevansi dengan objektif penelitian. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data kuantitatif yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara dalam hal ini diperoleh dan dicatat 

oleh orang lain. Data sekunder yang digunakan peniliti meliputi: 

1. Peta wilayah distribusi 

2. Laporan selling-in Distributor 

3. Jumlah penduduk tiap kecamatan 

 



 
 

25 
 

3.4 Operasional Variabel 

 Variabel – variabel pengukuran untuk penentuan lokasi pusat distribusi 

(DC) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Population atau jumlah penduduk (JP), merupakan penilaian yang berhubungan 

dengan jumlah penduduk dalam suatu kecamatan. Dengan tingginya jumlah 

penduduk diharapkan semakin tingginya tingkat permintaan ke DC. Kriteria 

penduduk meliputi dua sub kriteria yakni: 

1. Tingkat kepadatan penduduk (KP) 

2. Pola pemukiman penduduk (PP) 

b. Accessibility atau akses transportasi (AT), merupakan kondisi sarana 

transportasi yang mendukung operasional distribusi di lokasi tersebut. Akses 

transportasi ditujukan bagi perusahaan prinsipal untuk menyuplai produk ke 

lokasi DC dan untuk menjangkau retailer dari lokasi DC. 

c. Proximity atau jarak radius ke pasar (RP), merupakan penilaian tentang jarak 

kedekatan lokasi DC dengan pusat kota kecamatan yang merupakan pusat 

kegiatan ekonomi dan masyarakat. Pusat kota sebagai sentral bisnis dan 

prekonomian akan mempengaruhi tingkat permintaan ke DC. 

d. Competition atau tingkat persaingan (TP), merupakan penilaian yang berkaitan 

dengan tingkat persaingan usaha yang berada dekat lokasi DC yang baru. 

Dengan adanya DC kompetitor maupun direct account seperti Hypermart, 

Carefour, Giant dan lainnya akan mempengaruhi tingkat permintaan ke DC. 

e. Land cost atau Harga Sewa (HS), merupakan penilaian tentang besarnya harga 

sewa gedung pada lokasi DC yang baru yang akan digunakan untuk operasional 

bisnis.   

Para Manager yang diwawancarai akan diminta untuk menilai dari skala 1 

sampai 9 untuk menyatakan tingkat kepetingan relatif pada kondisi kriteria density, 

accessibility, proximity, competition dan land cost. Penjelasan lebih lanjut tentang 

variabel pengukuran dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang juga memuat poin 

pengukuran pada setiap variabel. 
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Tabel 3.1 Poin pengukuran variabel 

No Nilai bobot Evaluasi Kondisi Kriteria 

1 Nilai kepadatan penduduk/ kecamatan (KP) 

 Tinggi - Jumlah penduduk > 100.000 jiwa 

- Kepadatan penduduk sangat padat 

 Sedang - Jumlah penduduk 50.000 - 100.000 jiwa 

- Kepadatan penduduk padat 

 Rendah - Jumlah penduduk < 50.000 jiwa 

- Kepadatan penduduk tidak padat 

2 Nilai pola pemukiman penduduk (PP) 

 Tinggi Pemukiman penduduk tersebar di segala arah 

 Sedang Pemukiman penduduk memanjang mengikuti alur 

sungai, jalur jalan raya atau garis pantai 

 Rendah Pemukiman penduduk terpusat di satu wilayah 

3 Nilai akses transportasi (AT) 

 Tinggi - Kondisi jalan aspal dengan kondisi bagus 

- Tidak berlubang 

- Badan jalan lebar dengan 4 atau 2 jalur lintasan 

 Sedang - Kondisi jalan aspal dengan kondisi bagus 

- Terdapat sedikit lubang, bergelombang 

- Badan jalan sedang dengan dua jalur lintasan 

  -  

  -  
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No Nilai bobot Evaluasi Kondisi Kriteria 

 Rendah - Kondisi jalan aspal dengan kondisi bagus 

- Terdapat sedikit lubang, bergelombang 

- Terdapat satu jalur lintasan untuk dua arah lalu 

lintas 

4 Nilai jarak radius ke pasar (RP) 

 Tinggi - Jarak antar kecamatan < 7,5 km 

 Sedang - Jarak antar kecamatan 7,5 – 15 km 

 Rendah - Jarak antar kecamatan > 15 km 

5 Nilai tingkat persaingan (TP) 

 Tinggi - Terdapat dua atau lebih kompetitor 

- Terdapat banyak minimarket atau supermarket 

dilokasi tersebut 

 Sedang - Terdapat satu kompetitor atau direct account 

dilokasi tersebut 

- Ada beberapa minimarket atau supermarket 

dilokasi tersebut 

 Rendah - Tidak ada kompetitor atau direct account dilokasi 

tersebut 

- Ada beberapa minimarket atau supermarket 

dilokasi tersebut 

6 Nilai harga sewa ( HS) 

 Tinggi - Harga sewa < 50.000 per m2 

 Sedang - Harga sewa 50.000 – 150.000 per m2 

 Rendag - Harga sewa > 150.000 per m2 
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3.5 Konstruksi Penelitian 

 Langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Langkah pertama adalah membagi wilayah cakupan distribusi Unilever di 

Malang raya menjadi sejumlah territorial dengan pendekatan jumlah penduduk 

dan jalur wilayah geografis. 

2. Langkah kedua adalah menetapkan pembagian dan jumlah territorial pada 

wilayah cakupan distribusi Unilever di Malang raya 

3. Langkah ketiga, menentukan titik DC pada setiap territorial dengan 

menggunakan metode Analitycal Hierarrchy Process (AHP) 

4. Lebih detail terkait konstruksi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penelitian ini menggunakan Peta wilayah cakupan distribusi Unilever di 

Malang raya yang terdiri dari kecamatan – kecamatan yang selanjutnya 

digunakan untuk membagi ke dalam sejumlah territorial. 

b. Menetapkan pembagian dan jumlah territorial pada wilayah cakupan distribusi 

Unilever di Malang raya untuk setiap kumpulan populasi penduduk yang 

berkisar antara 420.000 sampai 900.000 jiwa sebagai pendekatan potensi 

permintaan suatu wilayah berdasarkan jumlah penduduk maksimum yang dapat 

dilayani oleh suatu DC, dimana data internal Unilever berkisar pada rentang 

tersebut. 

Pendekatan potensi permintaan suatu wilayah dapat dihitung melalui per capita 

consumption (PCC) atau konsumsi per kapita dengan formulasi sebagai berikut: 

𝑃𝐶𝐶 =  
    

 
  (3.1) 

dimana: 

PCC = per capita consumption/ konsumsi per kapita produk FMCG 

Sehingga, untuk menghitung potensi selling-in suatu wilayah dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 . 𝑃𝐶𝐶   (3.2) 

Dari data internal perusahaan, dengan formulasi tersebut diperoleh PCC actual 

wilayah distribusi Unilever cabang di Malang raya sebesar Rp. 1.646 per pekan. 
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Dengan maksimum potensi yang dapat dilayani oleh suatu DC adalah 

Rp.1.500.000.000 per pekan maka populasi maksimum suatu wilayah yang dapat 

dicakup suatu DC, dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
. . .

    (3.3) 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
1.500.000.000

1.646
= 911.300 𝑗𝑖𝑤𝑎 

Lebih lanjut, dengan minimum potensi yang harus dilayani oleh suatu DC untuk 

mendapatkan keuntungan yang layak adalah Rp.700.000.000 per pekan maka 

populasi minimum suatu wilayah yang dapat dicakup suatu DC, dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
. .

    (3.4) 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 =  
700.000.000

1.646
= 425.273 𝑗𝑖𝑤𝑎 

c. Penetapan suatu territorial berdasarkan populasi penduduk dan 

mempertimbangkan kedekatan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Jika 

populasi untuk kumpulan kecamatan tertentu mencapai rentang 420.000 – 

900.000 jiwa, maka kumpulan kecamatan tersebut ditetapkan sebagai satu 

territorial. 

d. Setelah menentukan pembagian dan jumlah territorial pada wilayah cakupan 

distribusi Unilever di Malang raya, maka titik dan lokasi DC yang merupakan 

intermediaris antara perusahaan dan pelanggan ditentukan melalui metode 

AHP. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian 

metode AHP. 

e. Langkah – langkah yang digunakan dalam metode penelitian dapat 

digambarkan dengan diagram alur berikut: 
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Gambar 3.1 Konstruksi peneltian 

 

3.5.1 Basis Teritorial 

 Teritorial terdiri dari kumpulan kecamatan – kecamatan yang memiliki letak 

geografis yang saling berdekatan dan didasarkan pada jumlah populasi serta akses 

yang sejalur. Dalam hal ini kumpulan kecamatan – kecamatan membentuk suatu 

territorial dan kumpulan territorial membentuk suatu area atau wilayah distribusi. 

 Pada penelitian ini, dalam membentuk suatu territorial, area distribusi 

Malang raya terlebih dahulu dibagi berdasarkan jalur geografis dan kemudian setiap 

kecamatan dikelompokkan berdasarkan jumlah populasi per kecamatan sedemikian 

sehingga terbentuk suatu kumpulan kecamatan dengan akses geografis yang sejalur 

dan jumlah populasi berkisar antara 420.000 sampai dengan 900.000 jiwa. Gambar 

3.2 menunjukkan pembagian area distribusi Malang raya berdasarkan jalur 

geografis. 

 

Wilayah Distribusi 

Territorial 

DC DC DC DC DC DC 

Territorial Territorial 
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Gambar 3.2 Wilayah Distribusi Malang raya berdasarkan jalur geografis. 
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Gambar 3.3 Wilayah distribusi Malang raya dengan jumlah populasi 

Pada gambar 3.3 di atas menunjukkan jumlah populasi untuk setiap 

kecamatan di wilayah distribusi Malang raya. Informasi jumlah populasi pada 

gambar 3.3 digunakan dalam penelitian ini untuk membagi wilayah distribusi 

Malang raya menjadi territorial dalam jumlah tertentu, kemudian untuk setiap 

territorial dipilih satu kecamatan yang akan menjadi titik acuan penentuan lokasi 

DC. 

Kecamatan yang menjadi titik acuan pertama adalah kecamatan Kasembon 

yang pada peta berada di kiri atas. Selanjutnya semua kecamatan yang berdekatan 

dengan titik acuan, dan kecamatan lain yang juga berdekatan secara geografis 

dikelompokkan sedemikian sehingga jumlah populasi pada kelompok kecamatan 

yang terbentuk tidak melebihi 900.000 jiwa dan berada pada kisaran 420.000 – 

900.000 jiwa. 
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Gambar 3.4 Teritori 1 dengan Kec. Kasembon sebagai titik acuan 

 

Gambar 3.5 Teritori 2 dengan Kec. Singosari sebagai titik acuan 

Gambar 3.4 merupakan pengelompokkan kecamatan menjadi Teritori 1 

dengan kecamatan Kasembon sebagai titik acuan yang terdiri dari semua kecamatan 

yang dekat dan saling berdekatan dengan kecamatan Kasembon. Hal yang serupa 

juga ditunjukkan pada gambar 3.5 yang merupakan Teritori 2 dengan kecamatan 

Singosari sebagai titik acuan. 

Keseluruhan pembagian wilayah distribusi Malang raya menjadi 

sekumpulan teritori ditunjukkan pada gambar 3.6 dibawah ini. Wilayah distribusi 

Malang raya secara total dikelompokkan menjadi 6 territory, dengan titik acuan 

pada territory 3, 4, 5 dan 6 berturut – turut adalah kecamatan Klojen, Sukun, 

Bululawang dan Turen. 
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Gambar 3.6 Pembagian wilayah distribusi Malang menjadi enam 

Teritori 

Setiap kecamatan pada masing – masing teritori diurutkan dan diberikan 

penomoran angka untuk memudahkan dalam perhitungan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Tabel 3.2 dibawah ini menunjukkan daftar kecamatan 

untuk setiap teritori. 
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Tabel 3.2 

Daftar Kecamatan pada masing – masing teritori. 

Teritori 1 
 

Teritori 2 
 

Teritori 3 

No. Kecamatan 
 

No. Kecamatan 
 

No. Kecamatan 

1 Kasembon 
 

1 Lawang 
 

1 Sukun 

2 Ngantang 
 

2 Singosari 
 

2 Wagir 

3 Pujon 
 

3 Lowokwaru 
 

3 Pakisaji 

4 Bumiaji 
 

4 Blimbing 
 

4 Kromengan 

5 Batu 
 

5 Pakis 
 

5 Kepanjen 

6 Junrejo 
    

6 Sumberpucung 

7 Dau 
    

7 Kalipare 

8 Karangploso 
    

8 Donomulyo 

      
9 Ngajum 

      
10 Wonosari 

        

Teritori 4 
 

Teritori 5 
 

Teritori 6 

No. Kecamatan 
 

No. Kecamatan 
 

No. Kecamatan 

1 Kedungkandang 
 

1 Bululawang 
 

1 Turen 

2 Tumpang 
 

2 Gondanglegi 
 

2 Sumbermanjing 

3 Poncokusumo 
 

3 Pagelaran 
 

3 Dampit 

4 Tajina 
 

4 Pagak 
 

4 Tirtoyudo 

5 Jabung 
 

5 Bantu 
 

5 Ampelgading 

6 Klojen 
 

6 Gedangan 
   

   
7 Wajak 

   
3.5.2 Alat Analisis 

Keputusan yang diambil bisa menjadi bias karena adanya faktor yang 

mempengaruhi pikiran manusia yakni naluri dasar, preferensi, faktor lingkungan, 

dan pengalaman individu (Ahmed dan Omotunde, 2012) . Faktor – faktor tersebut 

tidak dapat dihilangkan dari proses pengambilan keputusan, namun pengambil 

keputusan dapat menggunakan kerangka kerja untuk membantu membuat 
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keputusan yang lebih logis dan kurang bias dengan mempertimbangkan perasaan 

dan intuisi. 

Metode AHP 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 (Saaty, 2008). 

Software yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan 

AHP adalah Expert Choice (EC). Expert Choice (EC) merupakah sebuah perangkat 

lunak yang mendukung collaborative decision dan sistem perangkat keras yang 

memfasilitasi grup pembuatan keputusan yang lebih efisien, analitis, dan yang 

dapat dibenarkan. Memungkinkan interaksi real-time dari tim manajemen untuk 

mencapai consensus on decisions. EC merupakan alat praktis untuk implementasi 

AHP. Sistem EC dapat melakukan analisis beberapa kriteria keputusan, dan mampu 

mendukung perhitungan dalam jumlah besar (Forman, 2007). 

Pada penelitian ini menggunakan software EC sebagai alat bantu untuk 

memudahkan dalam implementasi AHP karena melibatkan perhitungan dalam 

jumlah besar dimana terdapat 5 kriteria dan 41 kecamatan yang menjadi alternatif 

lokasi pusat distribusi. Setiap penambahan 1 kriteria akan memberikan penambahan 

tingkat kesulitan dimana diperlukan 129 kali proses iterasi untuk setiap 

penamabahan 1 variabel.    

 EC membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan 

yang kompleks yang melibatkan beberapa kriteria dan alternatif. EC dapat 

mengatur berbagai kriteria dan alternaitf ke dalam sebuah hirarki tujuan. Solusi 

yang dihasilkan merupakan penilaian pengambil keputusan dengan menggunakan 

bantuan EC berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan preferensinya.  

 Pengambil keputusan seringkali menemui kesulitan dalam menentukan 

objektif terbaik dari semua objektif yang ada. Oleh karena itu pengambil keputusan 

harus dapat mengevaluasi dan mengukur setiap aspek keputusan yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif, baik yang sangat penting maupun tidak penting. Adanya 
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ketidakpastian dan kepentingan yang berbeda juga menambah kompleksitas 

pengambilan keputusan. Kompleksitas ini dapat diminimalkan dengan penggunaan 

EC berdasarkan Analytic Hierarchy Process (AHP). 

 Expert Choice didasarkan pada metode AHP yakni sebuah metodologi 

untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh matematikawan Thomas L. 

Saaty di Wharton School of the University of Pennsylvania. AHP memungkinkan 

untuk menilai faktor berwujud dan tidak berwujud dengan mengatur data, 

pemikiran, dan intuisi dalam struktur hirarki yang logis, dapat mengekspresikan 

pemahaman dan pengalaman pengambil keputusan dengan perbandingan 

berpasangan tentang kepentingan relatif, preferensi atau kemungkinan semua faktor 

yang relevan (Forman, 2007) 

3.5.3 Analytical Hierarchy Process 

 Permasalahan dalam pencarian terhadap solusi terbaik dari sejumlah 

alternatif dapat dilakukan dengan beberapa teknik salah satunya dengan metode 

AHP. Alasan utama memilih metode AHP dalam penelitian ini karena AHP dapat 

menentukan prioritas untuk setiap atribut atau kriteria yang mempengaruhi 

penentuan lokasi fasilitas serta dapat mengevaluasi secara simultan alternatif atau 

objek – objek yang berbeda yang dapat dipilih oleh pengambil keputusan. Pada 

prinsipnya menggabungkan hasil- hasil yang diperoleh dari metode kuantitatif dan 

kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Setelah menentukan kriteria yang mempengaruhi penentuan lokasi beserta 

alternatif lokasi, langkah pertama yang dilakukan dalam metode AHP yakni 

menyusun kriteria dan alternatif tersebut menjadi suatu diagram hirarki. Pada 

penelitian ini kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan yakni: 

kepadatan penduduk (density), kemudahan akses jalan (accessibility), jarak radius 

ke pasar (proximity to market), tingkat persaingan (competition), dan harga sewa 

(land cost). 
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Gambar 3.7 Diagram Hirarki AHP 

dimana:JP = jumlah penduduk 

AT = akses transportasi 

RP = jarak radius ke pasar 

TP = tingkat persaingan 

HS = harga sewa 

KP = tingkat kepadatan penduduk 

PP = pola pemukiman penduduk 

 Langkah selanjutnya yakni membuat bobot keputusan yng menunjukkan 

kepentingan relatif dari setiap kriteria terhadap tujuan yang akan dicapai. Bobot 

prioritas diperoleh dengan melakukan serangkaian perbandingan berpasangan 

antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Pada langkah ini diperlukan banyak 

diskusi yang melibatkan beberapa Manager Unilever Malang yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 Metode yang digunakan dalam membuat bobot keputusan yakni dengan 

melakukan wawancara dengan 10 Manager Unilever Malang secara simultan, 

sehingga terjadi diskusi dan debat terkait tingkat kepentingan relatif antara kriteria. 

Konten dari masing – masing kriteria terlebih dahulu dijelaskan kepada Manager 

yang diwawancarai termasuk perbandingan berpasangan antar kriteria. Bobot 

Lokasi DC 

KP 

PP 

Alternatif 1 

JP AT RP TP HS 

Alternatif 2 Alternatif n 
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perbandingan berpasangan antara kriteria yang satu dengan yang lain menggunakan 

skala 1 - 9 (Saaty dan Vargas, 2012). 

 Selanjutnya kualitas alternatif kandidat dievaluasi melalui perbandingan 

berpasangan antara alternatif satu dengan yang lain pada masing – masing kriteria. 

Nilai bobot kepentingan untuk setiap kriteria dan kualitas alternatif kandidat yang 

telah diperoleh kemudian disusun menjadi suatu matriks keputusan berukuran m x 

n yang berisi elemene – elemen 𝑋  yang merepresentasikan rating dari alternatif 

𝐴  (𝑖=1,2,..,m) terhadap kriteria 𝐶  (j= 1, 2, …, n). 

 Langkah berikutnya yakni menghitung nilai eigen untuk setiap matriks 

sebagai langkah untuk mensintesis penilaian dalam penentuan elemen – elemen 

prioritas pada setiap tingkat hirarki. Langkah ini dilanjutkan dengan menguji 

konsistensi dari matriks yang disusun. AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian 

dengan menggunakan Inoncintency Ratio (CR), dimana Saaty dan Vargas (2012) 

menerapkan bahwa suatu matriks perbandingan konsisten bilai nilai CR tidak 

melebihi 0,1 (10%). Bila matriks perbandingan tidak konsisten maka penilaian yang 

dibuat dapat diulangi. 

Langkah terakhir yakni nilai kualitas untuk setiap kandidat dikalikan dengan 

bobot prioritas pada masing-masing kriteria sebagai basis dalam menentukan 

prioritas alternatif kandidat. Prioritas alternatif kandidat ditentukan dengan 

menjumlahkan nilai hasil perkalian untuk masing-masing kandidat dan diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi. Berikut ini contoh penyusunan matrik perbandingan 

AHP.  

Tabel 3.3 

Contoh matriks perbandingan berpasangan 

Tujuan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

Kriteria 1 1 3 5 

Kriteria 2 1/3 1 3 

Kriteria 3 1/5 1/3 1 

Jumlah 23/15 13/3 9 

Sumber : (Lobo dkk., 2016) 
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Kemudian, nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah nilai pada kolom tersebut 

sehingga diperoleh jumlah setiap kolom bernilai 1. 

Tabel 3.4 

Contoh matriks perbandingan yang dinormalisasi 

Tujuan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 

Kriteria 1 15/23 9/13 5/9 

Kriteria 2 5/23 3/13 3/9 

Kriteria 3 3/23 1/13 1/9 

Jumlah 1 1 1 

Sumber : (Lobo dkk., 2016) 

Nilai pada Tabel 3.4 dikonversi menjadi angka desimal untuk menentukan 

nilai Eigen dari matriks. Nilai Eigen merepresentasikan bobot prioritas untuk 

masing-masing kriteria. 

Tabel 3.5 

Nilai Eigen matrik perbandingan berpasangan 

Tujuan Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Bobot Prioritas 

Kriteria 1 0.65 0.69 0.56 0.63 

Kriteria 2 0.22 0.23 0.33 0.26 

Kriteria 3 0.13 0.08 0.11 0.11 

Sumber : (Lobo dkk., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 


