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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum Perusahaan 

PT. Unilever Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 1933, merupakan 

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi yang bergerak 

cepat atau dikenal dengan Fast Moving Consumer Goods (FMCG). PT. Unilever 

Indonesia Tbk merupakan perusahaan terdepan untuk produk Home and Personal 

Care serta Foods & Ice Cream di Indonesia. Tujuan perusahaan tersebut adalah 

untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan 

merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati kehidupan melalui brand 

dan jasa yang memberikan manfaat untuk pelanggan, menginspirasi masyarakat 

untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digabungkan akan 

membuat perubahan besar bagi dunia, dan senantiasa mengembangkan cara baru 

dalam berbisnis yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh sekaligus 

mengurangi dampak lingkungan. 

Produk-produk Unilever Indonesia Tbk yang berjumlah 45 brand utama dan 

1100 varian, dipasarkan melalui jaringan yang melibatkan distributor independen 

yang menjangkau ratusan ribu toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai 

akhir tahun 2017, ada 500 Distributor yang diajak berkerjasama oleh Unilever 

Indonesia Tbk, yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, dari Sabang sampai 

Merauke, dari kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya sampai kota kecil 

di  kepulauan seperti di pulau Buru dan juga pulau Bawean. Distributor-distributor 

tersebut sangat berperan penting dalam mendistribusikan produk-produk Unilever 

Indonesia Tbk di seluruh wilayah Indonesia.  

PT. Unilever Indonesia Tbk memiliki enam pabrik di Kawasan Industri 

Jababeka, Cikarang, Bekasi, dan dua pabrik di Kawasan Industri Rungkut, 

Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jakarta. Produk-produk yang 

dihasilkan oleh Pabrik tersebut didistribusikan melalui pusat distribusi milik 

sendiri, gudang tambahan, depot dan fasilitas distribusi lainnya, yang digambarkan 

pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Aliran Distribusi Produk (PT. Unilever Indonesia, 2009) 

Bagi perusahaan FMCG seperti PT. Unilever Indonesia Tbk, distribusi juga 

merupakan salah satu aktivitas yang sangat vital yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Perusahaan FMCG cenderung memproduksi barang dalam skala besar 

atau dengan istilah massive production. Perusahaan cenderung memiliki kekuatan 

distribusi yang sangat kuat untuk menunjang aktivitas produksi mereka yang 

skalanya juga cukup besar. Proses distribusi biasanya cenderung dipisahkan dari 

proses inti perusahaan, sehingga aktivitas distribusi tidak mengganggu proses inti.  

Proses distribusi perusahaan secara sederhana mulai dari produsen 

mencetak barang/produk, lalu barang yang sudah jadi tersebut kemudian dikirim ke 

saluran-saluran distribusi produsen seperti: supermarket, minimarket, hypermarket, 

warung dan/atau pasar yang ada di kota-kota, bahkan hingga ke pelosok desa 

dengan menggunakan alat transportasi darat, laut atau udara. Saat produk 

dikirimkan, produsen biasanya memperkuat image produk mereka dengan cara 

menggencarkan aktivitas promosinya, baik melalui media elektronik, seperti 

televisi, radio, dan bahkan internet, serta juga media cetak (koran & majalah), 

sehingga konsumen memiliki pengetahuan yang cukup akan produk-produk yang 

dibuat oleh perusahaan, dan timbul atensi untuk membeli produk tersebut di toko 

atau warung sesuai dengan yang dibutuhkan. Terkait dengan upaya perusahaan 
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untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggannya di 

seluruh pelosok Indonesia, maka masalah distribusi menjadi sangat penting, dimana 

perusahaan harus dapat memenuhi permintaan pelanggannnya dimanapun mereka 

berada. Pengelolaan distribusi bergantung pada besarnya permintaan (demand) 

maupun penawaran (supply) dari produk tersebut.  

Permintaan terhadap produk Unilever Indonesia Tbk tentunya bervariasi 

antar wilayah. Hal ini tergantung pada beberapa kondisi sosial ekonomi wilayah 

tersebut diantaranya populasi dan pendapatan penduduk, sehingga estimasi 

permintaan menjadi sangat penting. Dengan mengetahui permintaan untuk suatu 

wilayah, maka Unilever Indonesia Tbk dapat memberikan pasokan yang optimal 

untuk menghindari tidak terpenuhinya permintaan pelanggan, dimana hal ini dapat 

mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. 

Distribusi produk PT. Unilever Indonesia Tbk. dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu pasar tradisional atau general trade (GT) dan pasar modern atau modern trade 

(MT). GT terdiri atas outlet di pasar-pasar tradisional seperti toko grosir, toko 

kelontong dan toko kosmentik, sedangkan MT terdiri atas pasar modern seperti 

Hypermart, Carrefour, Lotte Mart, dll. Masing-masing pasar MT dan GT memiliki 

proses distribusi yang berbeda. 

Alur proses distribusi untuk pasar GT dimulai dari pabrik yang membuat 

produk, kemudian dikirimkan ke central warehouse dan depot. Baik central 

warehouse maupun depot, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai 

tempat penyimpanan produk sementara sebelum diberikan kepada distributor untuk 

disalurkan kepada konsumen/ pasar. Dari central warehouse dan depot, produk 

akan dikirimkan kepada distributor sesuai dengan kebutuhannya saat itu. 

Selanjutnya distributor akan menyalurkan produk ke tiap retailer-retailer GT yang 

ada. Pada proses distribusi untuk pasar MT, produk yang telah dikirimkan ke depot 

atau central warehouse akan diteruskan langsung ke account MT (Hypermart, 

Carrefour, Lotte Mart). 
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Gambar 4.2 Aliran Distribusi Produk di GT & MT (PT. Unilever Indonesia, 

2009) 

Pada tahun 2017, PT. Unilever Indonesia Tbk cabang Malang sudah 

memiliki 3 distributor dengan cakupan wilayah Malang Raya (kota Batu, kota 

Malang dan kabupaten Malang). Pembagian daerah distribusi Distributor dibuat 

bukan berdasarkan wilayah administratif Kota/ Kabupaten, tetapi berdasarkan 

pembagian wilayah menurut PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini didasarkan atas 

kepadatan penduduk dan jumlah penjualan di daerah tersebut.  

Sebuah distributor di Kota Malang memasok untuk ribuan retailer yang 

tersebar di beberapa wilayah. Sistem pendistribusiannya menggunakan truk engkel 

dan produk dikemas dalam cases. Di dalam satu cases tidak hanya terdapat 1 jenis 

produk saja, tetapi terdiri dari beberapa produk lain. Sistem yang digunakan ini 

disebut dengan sistem bundling, dimana nilai 1 cases setara dengan Rp 150.000,00.  

Pendirian sebuah distributor, dikelola melalui territory arrangement yang 

digunakan oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. untuk memastikan bahwa jaringan 

distribusinya akan berjalan optimal dan sampai di tangan konsumen tepat waktu. 

Penyusunan wilayah itu dimulai dari ibukota kabupaten/ kota (kota besar di propinsi 

tersebut), kemudian akan diikuti dengan kota kecil di sekitarnya. Dari kota kecil 

tersebut diteruskan kembali hingga ke unit kota terkecil. 
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Territory arrangement tersebut akan mempengaruhi cakupan (coverage) 

distribusi Unilever Indonesia Tbk. Cakupan (coverage) maksudnya sekelompok 

area yang dilingkupi oleh penjualan produk Unilever Indonesia Tbk dimana ada 

sejumlah potensi untuk dikunjungi. Bentuk cakupan ini terdiri atas 2 jenis, yaitu 

direct coverage (outlet yang dikunjungi langsung oleh salesman Distributor 

Unilever Indonesia Tbk) dan indirect coverage (outlet yang tidak dikunjungi secara 

langsung salesman Distributor Unilever Indonesia Tbk namun mendapat produk 

Unilever Indonesia Tbk dari outlet yang dikunjungi langsung oleh salesman 

Distributor Unilever Indonesia Tbk). 

4.2 Metode Analisis AHP 

4.2.1 Penyusunan Hirarki 

 Dalam metode AHP, kriteria biasanya disusun dalam bentuk hirarki. 

Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini merupakan kriteria dan subkriteria 

yang dipakai oleh perusahaan dalam memilih lokasi pusat distribusi, yang diperoleh 

dari hasil wawancara pendahuluan. Masalah pemilihan lokasi pusat distribusi pada 

PT. Unilever Indoensia, Tbk disusun dalam 4 level hirarki seperti pada gambar 4.3. 

Level pertama merupakan tujuan yaitu memilih lokasi pusat distribusi optimal. 

Level 2 merupakan kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi, level 3 

merupakan subkriteria yang merupakan penjabaran dari level pertama (kriteria), 

sedangkan level 4 merupakan alternatif, lokasi mana yang sebaiknya dipilih. 
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Gambar 4.3 Struktur hirarki lokasi pusat distribusi 

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  

4.2.2 Membuat matriks perbandingan berpasangan 

Matriks perbandingan berpasangan menggambarkan kontribusi relatif 

pengaruh setiap variabel terhadap masing-masing tujuan kriteria yang setingkat di 

atasnya. Data pengukuran bobot keputusan yng menunjukkan kepentingan relatif 

dari setiap variabel diperoleh melalu kuisioner yang berisi semua kombinasi 

perbandingan berpasangan antar setiap variabel dan dibagikan kepada informan 

yang berjumlah 10 orang. 

Dalam membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya, 

informan saling berdiskusi untuk menentukan variabel mana yang paling penting 
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dalam pemilihan lokasi pusat distribusi dan seberapa besar tingkat kepentingan 

relatif variabel tersebut dengan variabel pembandignya. 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Expert Choice. 

Masukan dari Expert Choice (EC) adalah hasil perbandingan berpasangan yang 

dibuat berdasarkan struktur hirarki. Terdapat tiga tipe perbadingan berpasangan 

yang dapat digunakan pada EC, yakni importance digunakan untuk 

membandingkan kriteria yang satu dengan kriteria yang lain, likelihood digunakan 

untuk membandingkan probabilitas hasil dari kriteria maupun alternatif, dan 

preference digunakan untuk membandingkan alternatif satu dengan lainnya 

(Forman, 2007) 

EC menyediakan beberapa pilihan untuk perbandingan kriteria, sub kriteria 

dan alternatif. Terdapat 3 mode perbandingan yang tersedia yakni numerical, verbal 

dan graphical. Pada penelitian ini mode perbadingan yang digunukan adalah mode 

perbandingan berpasangan numerical. 

4.2.3 Analisis perbandingan berpasangan 

10 orang Manager yang menjadi informan dalam penelitian ini telah 

memberikan penilaian kedalam matriks perbandingan berpasangan, dan penilaian 

masing – masing manager telah dianalisa menggunakan software Expert Choice 

untuk menghitung konsistensi rasio (CR) dan bobot prioritas untuk masing – masing 

kriteria dan sub kriteria. 

a) Teritori 1 

A.1 Perbandingan berpasangan masing – masing kriteria pada pemilihan 

lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.1 

Bobot penilaian kepentingan relatif kriteria untuk lokasi pusat distribusi 

Kriteria Penduduk Akses Jarak Kompetisi Harga sewa 
Penduduk 1 2 1/5 5 1/7 
Akses  1 1/5 2 1/6 
Jarak ke pasar   1 7 ½ 
Kompetisi    1 1/9 
Harga sewa     1 
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Dari hasil perhitungan perbandingan berpasangan antar kriteria dalam 

memilih lokasi pusat distribusi di atas diperoleh bobot yang ditunjukkan dalam 

gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4 Bobot prioritas kriteria untuk tujuan lokasi pusat distribusi 

Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa dalam pemilihan lokasi pusat 

distribusi, prioritas pertama PT. Unilever Indonesia, Tbk cabang Malang yaitu 

kriteria harga sewa dengan bobot 0.485, selanjutnya prioritas kedua yaitu kriteria 

radius ke pasar dengan bobot penilaian 0.313, prioritas selanjutnya yaitu kriteria 

penduduk dengan bobot penilaian 0.103. 

Harga sewa menjadi prioritas pertama perusahaan dikarenakan hal ini 

berkaitan dengan besarnya investasi awal yang diperlukan untuk membangun suatu 

pusat distribusi. Semakin murah harga sewa pada suatu lokasi maka semakin efisien 

bagi operasional bisnis di lokasi tersebut, namun lokasi pusat distribusi harus 

memiliki jarak radius yang dekat ke pasar sehingga dapat menekan biaya distribusi.   

Hasil perhitungan bobot prioritas antar kriteria ini juga digunakan untuk 

menentukan lokasi pusat distribusi pada teritori 2, teritori 3, teritori 4, teritori 5 dan 

teritori 6. 
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A.2 Perbandingan berpasangan masing – masing sub kriteria pada kriteria 

penduduk dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.2 

Bobot penilaian kepentingan relatif Sub Kriteria pada Kriteria Penduduk 

untuk lokasi pusat distribusi 

Sub Kriteria Kepadatan Penduduk Pola Pemukiman 
Penduduk 1 3 
Akses  1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan antar sub kriteria pada kriteria 

penduduk diperoleh bobot penilaian yang ditunjukkan pada gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Bobot prioritas sub kriteria pada kriteria penduduk untuk 

tujuan lokasi pusat distribusi 

 Gambar 4.5 di atas, menunjukkan bahwa pada kriteria penduduk, 

sub kriteria kepadatan penduduk merupakan prioritas utama pemilihan lokasi pusat 

distribusi dengan bobot 0.750, sedangkan sub kriteria pola penukiman merupakan 

prioritas ke dua dengan bobot penilaian 0.250. Kepadatan penduduk yang tinggi 

dinilai sebagai faktor utama terhadap tingginya permintaan pada suatu wilayah, 

karena menempatkan pusat distribusi pada wilayah dengan kepadatan penduduk 

tinggi berarti menempatkan DC pada pusat permintaan. Pola pemukiman penduduk 

menjadi faktor penunjang pada kriteria penduduk, karena pola pemukiman yang 

tersebar, ataupun terpusat dinilai akan menentukan pola distribusi dan model 

pelayanan yang akan diterapkan.  

Hasil perhitungan bobot prioritas antar sub kriteria ini juga digunakan untuk 

menentukan lokasi pusat distribusi pada teritori 2, teritori 3, teritori 4, teritori 5 dan 

teritori 6. 
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A.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

A.3.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.3 

Bobot penilaian kepentingan relatif Alternatif pada Sub Kriteria Kepadatan 

Penduduk dalam Pemilihan Lokasi DC 

KEPADATAN 
PENDUDUK 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1/5 1/7 1/3 1/9 1 1/5 1/7 
Ngantang  1 1/3 1 1/5 3 1/3 ¼ 
Pujon   1 3 1/5 3 1 ½ 
Bumiaji    1 1/5 3 1/3 1/5 
Batu     1 5 3 3 
Junrejo      1 1/3 1/5 
Dau       1 1/3 
Karangploso        1 
Sumber: Hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

sub kriteria kepadatan penduduk diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada 

gambar 4.6 berikut: 

 

Gambar 4.6 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi 

Gambar 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk teriori 1, kecamatan Batu merupakan lokasi yang paling memenuhi 
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sub kriteria ini dengan bobot prioritas 0.353, selanjutnya kecamatan Karangploso 

dengan bobot prioritas 0.217. Dalam hal ini kecamatan Batu dan Karangploso 

menjadi alternatif lokasi yang paling berpotensi untuk memperoleh permintaan 

yang tinggi dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi 

A.3.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.4 

Bobot penilaian kepentingan relatif alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk untuk lokasi pusat distribusi 

POLA 
PEMUKIMAN 
PENDUDUK 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1/3 1/5 1/5 1/9 1/5 1/5 1/7 
Ngantang  1 1/3 1/2 1/7 1/2 1/3 ¼ 
Pujon   1 1/2 1/5 2 1/2 1/3 
Bumiaji    1 1/5 3 3 1/3 
Batu     1 5 4 5 
Junrejo      1 1 1/3 
Dau       1 ½ 
Karangploso        1 
Sumber: Hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

sub kriteria pola pemukiman penduduk diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan 

pada gambar 4.7 berikut: 

 

Gambar 4.7 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi 
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 Gambar 4.7 diatas menunjukkan bahwa pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk teritori 1, kecamatan Batu merupakan lokasi yang paling 

memenuhi sub kriteria pola pemukiman penduduk dengan bobot prioritas 0.402, 

selanjutnya kecamatan Karangploso dengan bobot prioritas 0.180. Pola pemukiman 

pada kecamatan Batu dan Karangploso yang tersebar merata dinilai dapat 

memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi bagi perusahaan dalam menentukan 

pola distribusi dan layanan ke pelanggan di lokasi tersebut. 

A.3.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

transportasi. 

Tabel 4.5 

Bobot penilaian kepentingan relatif alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distribusi 

AKSES 
TRANSPORTASI 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1/5 1/7 1/5 1/9 1/7 1/7 1/9 
Ngantang  1 1/3 1/5 1/7 1/5 1/3 1/9 
Pujon   1 1/2 1/5 1 1 1/5 
Bumiaji    1 1/2 2 2 1/3 
Batu     1 3 3 1 
Junrejo      1 1 1/5 
Dau       1 1/5 
Karangploso        1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

kriteria akses jalan diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.8 

berikut: 
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Gambar 4.8 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distribusi. 

 Berdasarkan bobot prioritas alternatif yang ditunjukkan pada gambar 4.8 di 

atas, untuk kriteria akses jalan, kecamatan karangploso merupakan lokasi yang 

paling memenuhi kriteria akses jalan dengan bobot prioritas 0.316. Hal ini karena 

fasilitas jalan yang sangat memungkinkan untuk diakses oleh semua jenis 

kendaraan transportasi baik pengiriman dari prinsipal ke DC maupun dari DC ke 

outlet retail. Selanjutnya kecamatan Batu dengan bobot prioritas 0.252. 

A.3.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar. 

Tabel 4.6 

Bobot penilaian kepentingan relatif alternatif pada kriteria radius ke passar 

untuk lokasi pusat distribusi 

JARAK 
RADIUS KE 
PASAR 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1/3 1/7 1/3 1/7 1/5 1/3 1/5 
Ngantang  1 1/3 3 1/4 3 3 1/3 
Pujon   1 7 1 3 5 2 
Bumiaji    1 1/7 1/3 1/2 1/3 
Batu     1 3 4 4 
Junrejo      1 3 3 
Dau       1 1/3 
Karangploso        1 
Sumber: Hasil pengolahan AHP 
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Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

kriteria jarak radius ke pasar diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada 

gambar 4.9 berikut: 

 

Gambar 4.9 Bobot prioritas alternatif pada kriteria radius ke pasar untuk 

lokasi pusat distribusi 

Berdasarkan bobot prioritas alternatif yang ditunjukkan pada gambar 4.9 di 

atas, untuk kriteria jarak radius ke pasar, kecamatan Batu merupakan lokasi yang 

paling memenuhi kriteria jarak radius ke pasar dengan bobot prioritas 0.281, 

selanjutnya kecamatan Pujon dengan bobot prioritas 0.246. Kecamatan Batu dan 

Pujon dinilai sebagai alternatif lokasi yang berada di bagian tengah dari teritori 1, 

sehingga memiliki jarak terdekat ke kecamatan lainnya dimana dapat 

meminimalisasi biaya distribusi. 
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A.3.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria tingkat 

kompetisi. 

Tabel 4.7 

Bobot penilaian kepentingan relatif alternatif pada kriteria kompetisi untuk 

lokasi pusat distribusi 

TINGKAT 
KOMPETISI 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1 1/5 1 1/7 1/3 1/3 1/7 
Ngantang  1 1/3 1 1/5 1/3 1/2 1/5 
Pujon   1 3 1/3 3 3 1 
Bumiaji    1 1/7 1/3 1 1/5 
Batu     1 5 7 1 
Junrejo      1 1 1/5 
Dau       1 1/5 
Karangploso        1 
Sumber: Hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

kriteria kompetisi diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.10 

berikut: 

 

Gambar 4.10 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distribusi 

Gambar 4.10 diatas menunjukkan bahwa pada kriteria kompetisi untuk 

teritori 1, kecamatan Batu merupakan lokasi yang paling memenuhi kriteria 

kompetisi dengan bobot prioritas 0.319, selanjutnya kecamatan Karangploso 

dengan bobot prioritas 0.254. Adanya DC pesaing serta banyaknya supermarket 
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dan minimarket menjadikan lokasi tersebut dinilai sebagai prioritas untuk lokasi 

pusat distribusi dalam memenangkan persaingan. 

A.3.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa. 

Tabel 4.8 

Bobot penilaian kepentingan relatif alternatif pada kriteria harga sewa 

untuk lokasi pusat distribusi 

HARGA 
SEWA 

Kasembon Ngantang Pujon Bumiaji Batu Junrejo Dau Karang 
ploso 

Kasembon 1 1 2 2 7 3 1 7 
Ngantang  1 3 1 5 1 1 5 
Pujon   1 2 3 1 1 3 
Bumiaji    1 2 1 1 3 
Batu     1 1/5 1/5 1/3 
Junrejo      1 1 5 
Dau       1 5 
Karangploso        1 
Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

kriteria harga sewa diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.11 

berikut: 

 

Gambar 4.11 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distribusi 

Gambar 4.11 diatas menunjukkan bahwa pada kriteria harga sewa untuk 

teritori 1, kecamatan Kasembon merupakan lokasi yang paling memenuhi kriteria 
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harga sewa dengan bobot prioritas 0.229, selanjutnya kecamatan Ngantang dengan 

bobot prioritas 0.181. Dalam hal ini kecamatan Kasembon dan Ngantang dinilai 

sebagai alternatif lokasi yang dapat memberikan biaya investasi yang rendah untuk 

suatu pusat distribusi. 

A.4 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 

semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 

menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Bobot prioritas global teritori 1 

Level  

(Kriteria) 

Bobot 

lokal (1) 

Level 2 

(Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 0.103 
Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Kasembon 0.001 

Ngantang 0.004 

Pujon 0.007 

Bumiaji 0.003 

Batu 0.02 

Junrejo 0.002 

Dau 0.007 
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Level  

(Kriteria) 

Bobot 

lokal (1) 

Level 2 

(Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Karangploso 0.012 

Pola 

pemukiman 
0.250 

Kasembon 0.0000 

Ngantang 0.001 

Pujon 0.001 

Bumiaji 0.002 

Batu 0.007 

Junrejo 0.001 

Dau 0.001 

Karangploso 0.003 

Akses 

jalan 
0.063 

    Kasembon 0.001 

    Ngantang 0.002 

    Pujon 0.004 

    Bumiaji 0.007 

    Batu 0.013 

    Junrejo 0.005 

    Dau 0.004 

    Karangploso 0.016 

Radius ke 

pasar 
0.313 

    Kasembon 0.007 

    Ngantang 0.033 

    Pujon 0.072 

    Bumiaji 0.011 

    Batu 0.082 

    Junrejo 0.036 

    Dau 0.014 

    Karangploso 0.036 

Kompetisi 0.036 

    Kasembon 0.001 

    Ngantang 0.001 

    Pujon 0.005 
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Level  

(Kriteria) 

Bobot 

lokal (1) 

Level 2 

(Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

    Bumiaji 0.001 

    Batu 0.009 

    Junrejo 0.002 

    Dau 0.002 

    Karangploso 
0.007 

 

Harga 

sewa 
0.485 

    Kasembon 0.127 

    Ngantang 0.1 

    Pujon 0.067 

    Bumiaji 0.061 

    Batu 0.018 

    Junrejo 0.074 

    Dau 0.084 

    Karangploso 0.022 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.12 berikut ini: 

 

Gambar 4.12 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi (hasil 

pengolahan AHP) 
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 Gambar 4.12 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Pujon merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi untuk 

teritori 1 dengan bobot prioritas global 0.156, selanjutnya kecamatan Batu dengan 

bobot prioritas global 0.149. Dalam hal ini lokasi pusat distribusi di Pujon atau Batu 

dapat memaksimalkan potensi permintaan dari jumlah penduduk yang tinggi. 

Kedekatan jarak dengan kecamatan lainnya dapat mempercepat proses pengiriman 

produk sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan secara bersamaan 

menekan biaya distribusi. Keunggulan kompetisi diharapkan dapat diperoleh 

dengan adanya DC pada lokasi Pujon atau Batu yang memiliki tingkat kompetisi 

tinggi. Dalam hal harga sewa Pujon lebih murah dibandingkan dengan Batu. 

b) Teritori 2 

B.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

B.1.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.10 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk 

KEPADATAN PENDUDUK Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 
Lawang 1 1/5 1/9 1/5 1/3 
Singosari  1 1/5 1 3 
Lowokwaru   1 5 7 
Blimbing    1 3 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

sub kriteria kepadatan penduduk diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada 

gambar 4.13 berikut: 
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Gambar 4.13 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

Berdasarkan hasil bobot prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.13 di 

atas, kecamatan Lowokwaru merupakan alternatif yang paling memenuhi sub 

kriteria kepadatan penduduk untuk lokasi pusat distribusi di teritori 2 dengan bobot 

priorotas 0.575, selanjutnya kecamatan Singosari dan Blimbing dengan bobot 

prioritas 0.159. Kecamatan Lowokwaru merupakan alternatif lokasi pusat distribusi 

yang paling berpotensi memberikan permintaan yang tinggi dari tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi. 

B.1.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.11 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

POLA PEMUKIMAN PENDUDUK Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 

Lawang 1 1/3 1/7 1/3 ½ 
Singosari  1 1/5 1/3 2 
Lowokwaru   1 3 5 
Blimbing    1 3 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

sub kriteria pola pemukiman penduduk diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan 

pada gambar 4.14 berikut: 

 



 
 

62 
 

 

Gambar 4.14 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.14 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang paling memenuhi 

sub kriteria pola pemukiman penduduk yakni kecamatan Lowokwaru dengan bobot 

prioritas 0.507, selanjutnya kecamatan Blimbing dengan bobot prioritas 0.230. Pola 

pemukiman yang tersebar merata pada kecamatan Lowokwaru dan Blimbing dinilai 

dapat memberikan kemudahan lebih bagi DC untuk mengatur pola distribusi dan 

layanan ke pelanggan. 

B.1.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

jalan untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.12 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria akses jalan 

AKSES TRANSPORTASI Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 
Lawang 1 1/2 1/3 1/2 1 
Singosari  1 1/3 1/2 1 
Lowokwaru   1 2 3 
Blimbing    1 2 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari tabel 4.13 yang merupakah hasil perbandingan berpasangan untuk 

masing – masing alternatif pada kriteria akses jalan, diperoleh bobot prioritas yang 

ditunjukkan pada gambar 4.15 berikut ini: 
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Gambar 4.15 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.15 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria akses jalan alternatif 

yang menjadi prioritas pertama yakni kecamatan Lowokwaru dengan bobot 

prioritas 0.391, disusul kecamatan Blimbing dengan bobot prioritas 0.233 sebagai 

prioritas ke dua. Lowokwaru dan Blimbing merupakan alternatif lokasi yang dinilai 

paling mudah di akses oleh semua jenis kendaraan transportasi dibandingkan 

kecamtan lainnya baik dari principal ke DC maupun dari DC ke outlet retail. 

B.1.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.13 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

JARAK RADIUS KE PASAR Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 
Lawang 1 1/5 1/3 1/2 1 
Singosari  1 3 5 3 
Lowokwaru   1 3 3 
Blimbing    1 2 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari tabel 4.13 di atas yang merupakan hasil perbandingan berpasangan 

untuk masing-masing alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar, diperoleh bobot 

prioritas untuk masing-masing alternatif yang ditunjukkan pada gambar 4.16 

berikut: 
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Gambar 4.16 Bobot prioritas alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.16 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang paling memenuhi 

kriteria jarak radius ke pasar yakni kecamatan Singosari dengan bobot prioritas 

0.471, selanjutnya kecamatan Lowokwaru dengan bobot prioritas 0.242 sebagai 

prioritas ke dua. Kedekatan jarak dari kedua kecamatan tersebut ke kecamatan 

lainnya pada teritori 2 akan mempercepat proses pengiriman produk ke outlet retail 

dan menekan biaya distribusi.  

B.1.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria tingkat 

persaingan untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.14 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria kompetisi 

TINGKAT PERSAINGAN Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 
Lawang 1 1 1/5 1/2 1 
Singosari  1 1/3 1/2 1 
Lowokwaru   1 3 5 
Blimbing    1 2 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing-masing alternatif pada 

kriteria kompetisi di atas, diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing alternatif 

yang ditunjukkan pada gambar 4.17 berikut: 
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Gambar 4.17 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.17 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria kompetisi, alternatif 

yang menjadi prioritas pertama yakni kecamatan Lowokwaru dengan bobot 

prioritas 0.484, selanjutnya prioritas ke dua yakni kecamatan Blimbing dengan 

bobot priorotas 0.198. Lowokwaru merupakan alternatif dengan tingkat kompetisi 

yang paling tinggi karena banyaknya direct account dan supermarket dilokasi 

tersebut. Adanya DC pada lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan 

keunggulan kompetisi bagi perusahaan. 

B.1.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.15 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria harga sewa 

HARGA SEWA Lawang Singosari Lowokwaru Blimbing Pakis 
Lawang 1 3 9 7 1/2 
Singosari  1 7 5 1/3 
Lowokwaru   1 1/3 1/9 
Blimbing    1 1/7 
Pakis     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada 

sub kriteria pola pemukiman penduduk diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan 

pada gambar 4.18 berikut: 
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Gambar 4.18 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.18 di atas menunjukkan bahwa pada kriteria harga sewa, 

alternatif yang menjadi prioritas pertama yakni kecamatan Pakis dengan bobot 

prioritas 0.424, selanjutnya prioritas ke dua yakni kecamatan Lawang dengan bobot 

priorotas 0.322. Harga sewa yang rendah pada lokasi Pakis dan Lawang dapat 

memberikan biaya investasi yang rendah bagi perusahaan dalam menjalankan 

operasional bisnis. 

B.2 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 

semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 

menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.17 berikut: 

 

 

 



 
 

67 
 

Tabel 4.16 

Bobot prioritas global teritori 2 

Level  

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 

(Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 0.103 

Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Lawang 0.002 

Singosari 0.01 

Lowokwaru 0.035 

Blimbing 0.01 

Pakis 0.004 

Pola 

pemukiman 
0.250 

Lawang 0.001 

Singosari 0.003 

Lowokwaru 0.012 

Blimbing 0.005 

Pakis 0.002 

Akses 

jalan 
0.063 

    

Lawang 0.008 

Singosari 0.01 

Lowokwaru 0.028 

Blimbing 0.017 

Pakis 0.009 

Radius ke 

pasar 
0.313 

    

Lawang 0.023 

Singosari 0.141 

Lowokwaru 0.072 

Blimbing 0.036 

Pakis 0.027 

Kompetisi 0.036 

    

Lawang 0.003 

Singosari 0.004 

Lowokwaru 0.016 

Blimbing 0.007 

Pakis 0.003 
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Level  

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 

(Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Harga 

Sewa 
0.485 

    

Lawang 0.165 

Singosari 0.088 

Lowokwaru 0.015 

Blimbing 0.028 

Pakis 0.217 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.19 berikut ini: 

 

Gambar 4.19 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi Teritori 

2 (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.19 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Pakis merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi untuk 

teritori 2 dengan bobot prioritas global 0.263, selanjutnya kecamatan Singosari 

dengan bobot prioritas global 0.255. Harga sewa yang rendah pada alternatif lokasi 

Singosari dan Pakis dapat menjadikan DC beroperasional dengan biaya investasi 

yang efisien. Kedekatan jarak dari Singosari ke kecamatan lainnya dapat 

mempercepat proses pengiriman produk ke outlet retail dan menekan biaya 

distribusi, serta adanya DC pada lokasi tersebut dimana terdapat 1 direct account 

diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetisi. 
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c) Teritori 3 

C.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

C.1.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.17 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk yang ditunjukkan 

pada gambar 4.20 berikut ini: 

 

Gambar 4.20 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 
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 Gambar 4.20 di atas menunjukkan bahwa kecamatan kepanjen merupakan 

alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi dengan bobot prioritas 

0.267, selanjutnya alternatif prioritas ke dua yakni kecamatan Sukun dengan bobot 

prioritas 0.238. Kepanjen dan Sukun dinilai sebagai alternatif lokasi yang paling 

berpotensi memiliki tingkat permintaan tinggi karena memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi. 

C.1.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.18 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Dari tabel 4.18 di atas selanjutnya dapat diperoleh bobot prioritas alternatif 

pada sub kriteria pola pemukiman penduduk untuk lokasi pusat distribusi yang 

ditunjukkan pada gambar 4.21 berikut ini: 



 
 

71 
 

 

Gambar 4.21 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP) 

Gambar 4.21 di atas menunjukkan bawa kecamatan Sukun dan Kepanjen 

merupakan alternatif yang paling memenuhi sub kriteria pola pemukiman penduduk 

untuk lokasi pusat distribusi dengan bobot prioritas 0.293 dan 0.292. Pola 

pemukiman penduduk yang tersebar secara merata pada kecamatan Sukun dan 

Kepanjen menjadi pertimbangan utama pada kriteria ini karena dapat memudahkan 

perusahaan dalam menentukan pola distribusi yang akan diterapkan.  

C.1.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

jalan untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.19 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria akses jalan 

Sumber: hasil pengolahan AHP  
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Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada kriteria akses jalan untuk tujuan lokasi pusat 

distributor, yang ditunjukkan pada gambar 4.22 berikut 

 

Gambar 4.22 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.22 di atas menunjukkan bahwa kecamatan Sukun, Pakisaji dan 

Kepanjen memiliki nilai prioritas yang sama sebagai alternatif yang paling 

memenuhi kriteria akses jalan dalam pemilihan lokasi pusat distribusi dengan bobot 

prioritas 0.203. Akses jalan pada alternatif lokasi tersebut dinilai paling memenuhi 

kriteria untuk semua jenis kendaraan yang akan digunakan untuk mendistribusikan 

produk baik dari prinsipal ke DC maupun dari DC ke outlet retail. 
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C.1.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.20 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar untuk tujuan lokasi 

pusat distribusi, yang ditunjukkan pada gambar 4.23 berikut: 

 

Gambar 4.23 Bobot prioritas alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

untuk lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.23 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang menjadi prioritas 

pertama pada kriteria jarak radius ke pasar untuk lokasi pusat distribusi yakni 

kecamatan Kepanjen dengan bobot prioritas 0.285, selanjutnya kecamatan Pakisaji 



 
 

74 
 

sebagai alternatif prioritas ke dua dengan bobot prioritas 0.179. Kepanjen terletak 

pada bagian tengah dari teritori 3, sehingga jarak dari kecamatan kepanjen ke 

kecamatan lainnya lebih pendek dibandingkan alternatif lokasi lainnya. Hal ini akan 

mempercepat proses pengiriman produk dan menekan biaya distribusi. 

C.1.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

kompetisi untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.21 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria kompetisi 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Dari tabel 4.21 di atas yang merupakan hasil penilaian perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi untuk tujuan lokasi 

pusat distribusi, diperoleh bobot prioritas sebagaiman ditunjukkan pada gambar 

4.24 berikut: 
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Gambar 4.24 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Pada gambar 4.24 di atas, alternatif yang paling memenuhi kriteria 

kompetisi untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan Sukun dengan bobot 

prioritas 0.291, selanjutnya kecamatan Kepanjen dengan bobot prioritas 0.286. 

Banyaknya outlet modern trade (MT) seperti Giant, Lion Superindo dan 

supermarket lainnya serta adanya DC pesaing menjadikan alternatif lokasi ini 

menjadi prioritas utama untuk penentuan lokasi DC. 

C.1.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.22 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria harga sewa 

Sumber: hasil pengolahan AHP  
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Dari hasil perbandingan berpasangan antar alternatif untuk kriteria harga 

sewa yang ditunjukkan pada tabel 4.22 di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.25 berikut: 

 

Gambar 4.25 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.25 di atas menunjukkan bahwa terdapat enam kecamatan yang 

memiliki bobot prioritas yang sama sebagai alternatif yang paling memenuhi 

kriteria harga sewa untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan Kromengan, 

Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Ngajum, dan Wonosari dengan bobot 

prioritas 0.125, selanjutnya kecamatan Wagir dengan bobot prioritas 0.119. Harga 

sewa yang rendah akan memberikan biaya investasi yang efisien bagi operasional 

bisnis suatu DC. 

C.2 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 
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semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 

menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23 

Bobot prioritas global teritori 3 

Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 

0.103 
Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Sukun 0.012 

Wagir 0.006 

Pakisaji 0.006 

Kromengan 0.001 

Kepanjen 0.013 

Sumberpucung 0.003 

Kalipare 0.003 

Donomulyo 0.004 

Ngajum 0.001 

Wonosari 0.001 

 
Pola 

pemukiman 
0.250 

Sukun 0.004 

Wagir 0.001 

Pakisaji 0.002 

Kromengan 0 

Kepanjen 0.004 

Sumberpucung 0.001 

Kalipare 0.001 

Donomulyo 0 

Ngajum 0.001 

Wonosari 0.001 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Akses jalan 0.063 

    

Sukun 0.011 

Wagir 0.005 

Pakisaji 0.011 

Kromengan 0.002 

Kepanjen 0.011 

Sumberpucung 0.005 

Kalipare 0.005 

Donomulyo 0.001 

Ngajum 0.002 

Wonosari 0.002 

Radius ke 

pasar 
0.313 

    

Sukun 0.007 

Wagir 0.016 

Pakisaji 0.034 

Kromengan 0.014 

Kepanjen 0.054 

Sumberpucung 0.031 

Kalipare 0.008 

Donomulyo 0.004 

Ngajum 0.016 

Wonosari 0.005 

Kompetisi 0.036 

    

Sukun 0.006 

Wagir 0.001 

Pakisaji 0.002 

Kromengan 0.001 

Kepanjen 0.006 

Sumberpucung 0.002 

Kalipare 0.001 

Donomulyo 0.001 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

    
Ngajum 0.001 

Wonosari 0.001 

Harga sewa 0.485 

    

Sukun 0.016 

Wagir 0.08 

Pakisaji 0.037 

Kromengan 0.083 

Kepanjen 0.036 

Sumberpucung 0.084 

Kalipare 0.084 

Donomulyo 0.084 

Ngajum 0.084 

Wonosari 0.084 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.26 berikut ini: 

 

Gambar 4.26 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi teritori 

3 (hasil pengolahan AHP) 
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 Gambar 4.26 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Kepanjen merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi di 

Teritori 3 dengan bobot prioritas global 0.125, selanjutnya kecamatan 

Sumberpucung dengan bobot prioritas global 0.125. Kepanjen merupakan alternatif 

yang paling ideal untuk lokasi pusat distribusi pada teritori 3 karena memiliki 

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sehingga berpotensi memiliki permintaan 

yang tinggi. Akses transportasi yang mudah dan jarak radius yang dekat ke 

kecamatan lainnya akan mempercepat proses pengiriman produk dan menekan 

biaya distribusi. Adanya DC pada alternatif lokasi tersebut juga dapat memberikan 

keunggulan kompetisi dalam memberikan layanan ke outlet retail.   

d) Teritori 4 

D.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

D.1.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.24 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk 

KEPADATAN PENDUDUK Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 2 5 5 3 2 
Tumpang  1 2 3 3 ½ 
Poncokusumo   1 2 2 1/5 
Tajinan    1 1/2 1/5 
Jabung     1 1/5 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP  

Tabel 4.24 di atas merupakan hasil dari perbandingan berpasangan yang 

berupa bobot penilaian untuk masing – masing alternatif pada subkriteria kepadatan 

penduduk. Selanjutnya dapat diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada 

gambar 4.27 berikut ini: 
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Gambar 4.27 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.27 di atas menunjukkan bahwa pada sub kriteria kepadatan 

penduduk, alternatif yang menjadi prioritas utama untuk lokasi pusat distribusi 

yakni kecamatan Kedungkandang dengan bobot prioritas 0.342, selanjutnya 

kecamatan Klojen sebagai prioritas ke dua dengan bobot prioritas 0.291. 

Kedungkandang dan Klojen merupakan alternatif lokasi yang paling berpotensi 

memberikan permintaan yang tinggi karena memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang tinggi. 

D.1.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.25 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk 

POLA PEMUKIMAN 
PENDUDUK 

Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 2 3 3 2 1/3 
Tumpang  1 3 3 2 ¼ 
Poncokusumo   1 2 1/3 1/7 
Tajinan    1 1/3 1/7 
Jabung     1 1/6 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Tabel 4.25 di atas merupakan bobot penilaian dari perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi. Dari tabel 4.25 di atas dapat 

diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.28 berikut: 
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Gambar 4.28 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP). 

Gambar 4.28 di atas menunjukkan bobot prioritas untuk masing – masing 

alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk untuk lokasi pusat distribusi. 

Dari gambar 4.28 diperoleh alternatif yang paling memenuhi sub kriteria pola 

pemukiman penduduk yakni kecamatan Klojen dengan bobot prioritas 0.470, 

selanjutnya kecamatan Kedungkandang dengan bobot prioritas 0.183. Klojen 

merupakan alternatif lokasi dengan pola pemukiman yang tersebar secara merata 

sehingga memungkinkan perusahaan untuk meyusun berbagai pola distribusi dan 

layanan ke pelanggan dengan mudah dan efisien. 

D.1.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

jalan. 

Tabel 4.26 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria akses jalan 

AKSES JALAN Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 3 7 7 7 1/2 
Tumpang  1 5 5 5 1/2 
Poncokusumo   1 1 1/2 1/9 
Tajinan    1 1/3 1/9 
Jabung     1 1/9 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Dari hasil perbandingan berpasangan di atas sebagaimana yang ditunjukkan 

pada tabel 4.26, dapat diperoleh bobot prioritas untuk masing – masing alternatif 

pada kriteria akses jalan yang ditunjukkan pada gambar 4.29 berikut: 

 

Gambar 4.29 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.29 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang menjadi prioritas 

utama pada kriteria akses jalan untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan 

Klojen dengan bobot prioritas 0.396, selanjutnya prioritas ke dua yakni kecamatan 

Kedungkandang dengan bobot prioritas 0.304. Akses jalan yang baik yang 

memungkinkan untuk dilalui semua tipe kendaraan akan mempercepat proses 

pengiriman produk baik dari principal ke DC maupun dari DC ke outlet retail. 

D.1.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar. 

Tabel 4.27 

Bobot penilaian alternatif pada kriterian jarak radius ke pasar. 

JARAK RADIUS KE PASAR Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 1/3 7 7 7 2 
Tumpang  1 9 8 7 3 
Poncokusumo   1 1/3 1/2 1/7 
Tajinan    1 1 1/5 
Jabung     1 1/5 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Tabel 4.27 merupakan bobot penilaian dari hasil perbandingan berpasangan 

untuk setiap alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar untuk lokasi pusat 

distribusi. Dari bobot penilaian di atas dapat diperoleh bobot prioritas yang 

ditunjukkan pada gambar 4.30 berikut: 

 

Gambar 4.30 Bobot prioritas alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Bobot prioritas untuk masing – masing alternatif pada kriteria jarak radius 

ke pasar yang ditunjukkan pada gambar 4.30 di atas, diperoleh alternatif yang 

menjadi prioritas utama yakni kecamatan Tumpang dengan bobot prioritas 0.435, 

selanjutnya alternatif prioritas ke dua yakni kecamatan Kedungkandang dengan 

bobot prioritas 0.260. Tumpang memiliki kedekatan jarak yang pendek dengan 

kecamatan lainnya pada teritori 4 sehingga dinilai dapat mempercepat proses 

pengiriman produk ke outlet retail dan menekan biaya distribusi. 

D.1.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

kompetisi. 

Tabel 4.28 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria kompetisi 

KOMPETISI Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 3 7 6 6 1/3 
Tumpang  1 5 4 4 1/5 
Poncokusumo   1 2 1 1/7 
Tajinan    1 1 1/7 
Jabung     1 1/7 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, dapat diperoleh bobot prioritas 

untuk masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi pusat 

distribusi yang ditunjukkan pada gambar 4.31 berikut: 

 

 

Gambar 4.31 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.31 di atas menunjukkan bobot prioritas dari penilaian 

perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi 

untuk lokasi pusat distribusi, dan diperoleh alternatif yang paling memenuhi kriteria 

kompetisi yakni kecamatan Klojen dengan bobot prioritas 0.458, selanjutnya 

kecamatan Kedungkandang dengan bobot prioritas 0.267. Adanya outlet Giant, 

Lion Superindo dan supermarket besar lainnya menjadikan kecamatan Klojen 

penting untuk perusahaan memiliki keunggulan kompetisi dengan suatu pusat 

distribusi pada lokasi tersebut. 

D.1.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa. 

Tabel 4.29 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria harga sewa 

HARGA SEWA Kedung 
kandang 

Tumpang Ponco 
kusumo 

Tajinan Jabung Klojen 

Kedungkandang 1 1/2 1/5 1/5 1/5 ½ 
Tumpang  1 1/3 1/3 1/3 3 
Poncokusumo   1 2 1 5 
Tajinan    1 1 5 
Jabung     1 5 
Klojen      1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Dari tabel 4.29 di atas yang merupakan bobot penilaian dari perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga sewa, diperoleh bobot 

prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.32 berikut: 

 

Gambar 4.32 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.32 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang memiliki nilai 

bobot prioritas pada kriteria harga sewa untuk lokasi pusat distribusi dan menjadi 

prioritas utama yakni kecamatan Poncukusumo dengan bobot prioritas 0.299, 

selanjutnya kecamatan Jabung sebagai prioritas ke dua dengan bobot 0.261. Harga 

sewa yang rendah menjadi penting bagi perusahaan untuk memperoleh biaya 

invenstasi yang efisien bagi operasional bisnis suatu DC. 

D.2 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 

semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 
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menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.30 berikut: 

Tabel 4.30 

Bobot prioritas global teritori 4 

Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 0.103 

Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Kedungkandang 0.027 

Tumpang 0.013 

Poncokusumo 0.007 

Tajinan 0.004 

Jabung 0.005 

Klojen 0.023 

Pola pemukiman 0.250 

Kedungkandang 0.005 

Tumpang 0.004 

Poncokusumo 0.001 

Tajinan 0.001 

Jabung 0.003 

Klojen 0.012 

Akses jalan 0.063 

    

Kedungkandang 0.019 

Tumpang 0.011 

Poncokusumo 0.002 

Tajinan 0.002 

Jabung 0.004 

Klojen 0.025 

Kedekatan ke 

pasar 
0.313 

    

Kedungkandang 0.082 

Tumpang 0.136 

Poncokusumo 0.009 

Tajinan 0.015 

Jabung 0.014 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

    Klojen 0.057 

Kompetisi 0.036 

    

Kedungkandang 0.01 

Tumpang 0.005 

Poncokusumo 0.002 

Tajinan 0.001 

Jabung 0.002 

Klojen 0.016 

Biaya sewa 0.485 

    

Kedungkandang 0.022 

Tumpang 0.049 

Poncokusumo 0.145 

Tajinan 0.115 

Jabung 0.127 

Klojen 0.027 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.12 berikut ini: 

 

Gambar 4.33 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi (hasil 

pengolahan AHP) 
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 Gambar 4.33 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Tumpang merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi untuk 

teritori 4 dengan bobot prioritas global 0.218, selanjutnya kecamatan 

Kedungkandang dengan bobot prioritas global 0.164. Harga sewa yang rendah pada 

alternatif lokasi Tumpang dapat menjadikan DC beroperasional dengan biaya 

investasi yang efisien. Kedekatan jarak dari Tumpang ke kecamatan lainnya dapat 

mempercepat proses pengiriman produk ke outlet retail dan menekan biaya 

distribusi, serta dengan adanya DC pada lokasi tersebut dimana terdapat 1 DC 

pesaing diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetisi. 

e) Teritori 5 

E.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

E.1.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.31 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk 

KEPADATAN 
PENDUDUK 

Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1/4 1/2 4 1/2 3 1/3 
Gondanglegi  1 4 6 3 7 2 
Pagelaran   1 3 1/2 3 1/3 
Pagak    1 1/3 1/2 1/5 
Bantur     1 3 1/3 
Gedangan      1 1/5 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk yang ditunjukkan 

pada gambar 4.34 berikut ini: 
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Gambar 4.34 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.34 di atas menunjukkan bahwa kecamatan Gondanglegi 

merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi dengan bobot 

prioritas 0.348, selanjutnya alternatif prioritas ke dua yakni kecamatan Wajak 

dengan bobot prioritas 0.246. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat 

memberikan tingkat permintaan yang tinggi, sehingga potensi tersebut dapat 

dimaksimalkan dengan adanya suatu pusat distribusi. 

E.1.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.32 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk 

POLA 
PEMUKIMAN 
PENDUDUK 

Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1 4 7 5 5 3 
Gondanglegi  1 3 5 3 3 2 
Pagelaran   1 3 3 2 ½ 
Pagak    1 1/3 1/3 1/5 
Bantur     1 1 ½ 
Gedangan      1 ½ 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Dari tabel 4.32 di atas selanjutnya dapat diperoleh bobot prioritas alternatif 

pada sub kriteria pola pemukiman penduduk untuk lokasi pusat distribusi yang 

ditunjukkan pada gambar 4.35 berikut ini: 

 

Gambar 4.35 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP) 

Gambar 4.35 di atas menunjukkan bawa kecamatan Bululawang merupakan 

alternatif yang paling memenuhi sub kriteria pola pemukiman penduduk untuk 

lokasi pusat distribusi dengan bobot prioritas 0.328, selanjutnya kecamatan 

Gondanglegi dengan bobot prioritas 0.245. 

E.1.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

jalan untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.33 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria akses jalan 

AKSES JALAN Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1 5 9 5 5 2 
Gondanglegi  1 5 9 5 5 1 
Pagelaran   1 3 1/2 2 1/3 
Pagak    1 1/5 1/5 1/5 
Bantur     1 2 1 
Gedangan      1 ½ 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 
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Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada kriteria akses jalan untuk tujuan lokasi pusat 

distributor, yang ditunjukkan pada gambar 4.36 berikut: 

 

Gambar 4.36 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.36 di atas menunjukkan bahwa kecamatan Bululawang 

merupakan alternatif yang paling memenuhi kriteria akses jalan dalam pemilihan 

lokasi pusat distribusi dengan bobot prioritas 0.307, selanjutnya kecamatan 

Gondanglegi dengan bobot prioritas 0.286. Akses jalan pada Bululawang dan 

Gondanglegi yang dapat dilalui oleh berbagai tipe kendaraan dinilai dapat 

memudahkan perusahaan dalam mendistribusikan produk baik dari prinsipal ke DC 

maupun dari DC ke outlet retail. 
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E.1.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.34 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

JARAK 
RADIUS KE 
PASAR 

Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1/3 3 8 6 7 5 
Gondanglegi  1 4 9 7 7 5 
Pagelaran   1 4 3 4 2 
Pagak    1 1/3 1/3 1/6 
Bantur     1 2 ½ 
Gedangan      1 1/3 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar untuk tujuan lokasi 

pusat distribusi, yang ditunjukkan pada gambar 4.37 berikut: 

 

Gambar 4.37 Bobot prioritas alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

untuk lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.37 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang menjadi prioritas 

pertama pada kriteria jarak radius ke pasar untuk lokasi pusat distribusi yakni 

kecamatan Gondanglegi dengan bobot prioritas 0.405, selanjutnya kecamatan 

Bululawang sebagai alternatif prioritas ke dua dengan bobot prioritas 0.269. Lokasi 

Gondanglegi yang berada pada bagian tengah teritori 5 memberikan jarak radius 

terpendek ke kecamatan laiinya. Hal ini akan mempercepat proses pengiriman 
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produk sehingga dapat meningkatkan layanan ke pelanggan serta menekan biaya 

distribusi. 

E.1.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

kompetisi untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.35 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria kompetisi 

KOMPETISI Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1 5 5 4 5 4 
Gondanglegi  1 5 6 4 5 5 
Pagelaran   1 3 1 3 2 
Pagak    1 1/3 1 1/3 
Bantur     1 2 1 
Gedangan      1 ½ 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari tabel 4.35 di atas yang merupakan hasil penilaian perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi untuk tujuan lokasi 

pusat distribusi, diperoleh bobot prioritas sebagaimana ditunjukkan pada gambar 

4.38 berikut: 

 

Gambar 4.38 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Pada gambar 4.38 di atas, alternatif yang paling memenuhi kriteria 

kompetisi untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan Gondanglegi dengan bobot 

prioritas 0.329, selanjutnya kecamatan Bululawang dengan bobot prioritas 0.313. 

Adanya suatu DC pada lokasi dengan tingkat kompetisi tinggi diharapkan dapat 
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menambah keunggulan kompetisi melalui ketepatan dan kecepatan pemenuhan 

permintaan pelanggan. 

E.1.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa untuk lokasi pusat distribusi. 

Tabel 4.36 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria harga sewa 

HARGA SEWA Bulu 
lawang 

Gondang 
legi 

Pagelaran Pagak Bantur Gedangan Wajak 

Bululawang 1 1 1 1/2 1/2 1/2 1 
Gondanglegi  1 1/2 1/3 1/5 1/5 ½ 
Pagelaran   1 2 1 1 1 
Pagak    1 2 1 2 
Bantur     1 1 1 
Gedangan      1 1 
Wajak       1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan antar alternatif untuk kriteria harga 

sewa yang ditunjukkan pada tabel 4.36 di atas, diperoleh bobot prioritas untuk 

masing – masing alternatif sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.39 berikut: 

 

Gambar 4.39 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distributor (hasil pengolahan AHP). 

 Dari gambar 4.39 di atas, diperoleh alternatif yang memiliki bobot prioritas 

tertinggi pada kriteria harga sewa untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan 

Pagak sebagai alternatif prioritas pertama dengan bobot prioritas 0.193, selanjutnya 

kecamatan Gedangan dengan bobot prioritas 0.181. Alternatif lokasi dengan harga 
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sewa yang rendah dinilai dapat memberikan biaya investasi yang efisien bagi 

operasional bisnis suatu DC. 

E.2 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 

semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 

menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.37 berikut: 

Tabel 4.37 

Bobot prioritas global teritori 5 

Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 0.103 
Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Bululawang 0.007 

Gondanglegi 0.027 

Pagelaran 0.008 

Pagak 0.003 

Bantur 0.01 

Gedangan 0.003 

Wajak 0.019 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

  Pola pemukiman 0.250 

Bululawang 0.008 

Gondanglegi 0.006 

Pagelaran 0.003 

Pagak 0.001 

Bantur 0.002 

Gedangan 0.002 

Wajak 0.004 

Akses jalan 0.063 

    

Bululawang 0.019 

Gondanglegi 0.018 

Pagelaran 0.004 

Pagak 0.001 

Bantur 0.006 

Gedangan 0.004 

Wajak 0.01 

Jarak radius 

ke pasar 
0.313 

    

Bululawang 0.084 

Gondanglegi 0.127 

Pagelaran 0.038 

Pagak 0.008 

Bantur 0.017 

Gedangan 0.012 

Wajak 0.028 

Kompetisi 0.036 

    

Bululawang 0.011 

Gondanglegi 0.012 

Pagelaran 0.004 

Pagak 0.001 

Bantur 0.003 

Gedangan 0.002 

Wajak 0.003 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Harga sewa  0.485 

    

Bululawang 0.048 

Gondanglegi 0.029 

Pagelaran 0.082 

Pagak 0.094 

Bantur 0.081 

Gedangan 0.088 

Wajak 0.063 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.40 berikut ini: 

 

Gambar 4.40 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi teritori 

5 (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.40 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Gondanglegi merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi di 

Teritori 5 dengan bobot prioritas global 0.219, selanjutnya kecamatan Bululawang 

dengan bobot prioritas global 0.178. Dalam hal ini lokasi pusat distribusi di 

Gondanglegi atau Bululawang dapat memaksimalkan potensi permintaan dari 

jumlah penduduk yang tinggi. Kedekatan jarak dengan kecamatan lainnya dapat 

mempercepat proses pengiriman produk sehingga dapat meningkatkan kualitas 
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layanan dan secara bersamaan menekan biaya distribusi. Keunggulan kompetisi 

diharapkan dapat diperoleh dengan adanya DC pada lokasi tersebut yang memiliki 

tingkat kompetisi tinggi. Akses transportasi yang dapat dilalalui oleh berbagai tipe 

kendaraan juga dapat mempercepat proses pengiriman produk sehingga ketersedian 

produk di DC dapat terjaga. 

f) Teritori 6 

F.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

dan atau sub kriteria dalam pemilihan lokasi pusat distribusi. 

F.1.1 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria 

kepadatan penduduk. 

Tabel 4.38 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria kepadatan penduduk 

KEPADATAN 
PENDUDUK 

Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 

Turen 1 3 1 5 6 
Sumbermanjing  1 1/3 3 2 
Dampit   1 5 5 
Tirtoyudo    1 2 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Tabel 4.38 di atas merupakan hasil dari perbandingan berpasangan yang 

berupa bobot penilaian untuk masing – masing alternatif pada subkriteria kepadatan 

penduduk. Selanjutnya dapat diperoleh bobot prioritas yang ditunjukkan pada 

gambar 4.41 berikut ini: 
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Gambar 4.41 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria kepadatan 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP). 

 Gambar 4.41 di atas menunjukkan bahwa pada sub kriteria kepadatan 

penduduk, alternatif yang menjadi prioritas utama untuk lokasi pusat distribusi 

yakni kecamatan Turen dengan bobot prioritas 0.368, selanjutnya kecamatan 

Dampit sebagai prioritas ke dua dengan bobot prioritas 0.356. Turen dan Dampit 

memiliki potensi permintaan yang tinggi dari tingginya kepadatan penduduk pada 

alternatif lokasi tersebut. 

F.1.2 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola 

pemukiman penduduk. 

Tabel 4.39 

Bobot penilaian alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk 

POLA PEMUKIMAN 
PENDUDUK 

Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 

Turen 1 5 3 5 6 
Sumbermanjing  1 1/3 1/2 2 
Dampit   1 3 4 
Tirtoyudo    1 2 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Tabel 4.39 di atas merupakan bobot penilaian dari perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi. Dari tabel 4.39 dapat diperoleh bobot 

prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.42 berikut: 
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Gambar 4.42 Bobot prioritas alternatif pada sub kriteria pola pemukiman 

penduduk untuk tujuan lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP). 

Gambar 4.42 di atas menunjukkan bobot prioritas untuk masing – masing 

alternatif pada sub kriteria pola pemukiman penduduk untuk lokasi pusat distribusi. 

Dari gambar 4.42 diperoleh alternatif yang paling memenuhi sub kriteria pola 

pemukiman penduduk yakni kecamatan Turen dengan bobot prioritas 0.501, 

selanjutnya kecamatan Dampit dengan bobot prioritas 0.241. Pola pemukiman 

penduduk yang tersebar secara merata pada alternatif lokasi tersebut dinilai dapat 

memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menentukan pola distribusi dan 

layanan ke pelanggan yang akan diterapkan. 

F.1.3 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria akses 

jalan. 

Tabel 4.40 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria akses jalan 

AKSES JALAN Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 
Turen 1 5 2 3 3 
Sumbermanjing  1 1/3 1 1 
Dampit   1 3 3 
Tirtoyudo    1 2 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas sebagaimana yang ditunjukkan 

pada tabel 4.40, dapat diperoleh bobot prioritas untuk masing – masing alternatif 

pada kriteria akses jalan yang ditunjukkan pada gambar 4.43 berikut: 
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Gambar 4.43 Bobot prioritas alternatif pada kriteria akses jalan untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.43 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang menjadi prioritas 

utama pada kriteria akses jalan untuk lokasi pusat distribusi yakni kecamatan Turen 

dengan bobot prioritas 0.409, selanjutnya prioritas ke dua yakni kecamatan Dampit 

dengan bobot prioritas 0.278. Turen dan Dampit memiliki akses jalan yang dapat 

dilalui oleh berbagai tipe kendaraan sehingga dapat mempercepat proses 

pengiriman produk dari prinsipal ke DC serta dari DC ke outlet retail. 

F.1.4 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria jarak 

radius ke pasar. 

Tabel 4.41 

Bobot penilaian alternatif pada kriterian jarak radius ke pasar. 

JARAK RADIUS KE 
PASAR 

Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 

Turen 1 7 2 2 6 
Sumbermanjing  1 1/5 1/3 ½ 
Dampit   1 2 5 
Tirtoyudo    1 3 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Tabel 4.41 merupakan bobot penilaian dari hasil perbandingan berpasangan 

untuk setiap alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar untuk lokasi pusat 

distribusi. Dari bobot penilaian di atas dapat diperoleh bobot prioritas yang 

ditunjukkan pada gambar 4.44 berikut: 
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Gambar 4.44 Bobot prioritas alternatif pada kriteria jarak radius ke pasar 

untuk lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Bobot prioritas untuk masing – masing alternatif pada kriteria jarak radius 

ke pasar yang ditunjukkan pada gambar 4.44 di atas, diperoleh alternatif yang 

menjadi prioritas utama yakni kecamatan Turen dengan bobot prioritas 0.417, 

selanjutnya alternatif prioritas ke dua yakni kecamatan Dampit dengan bobot 

prioritas 0.286. Turen merupakan alternatif lokasi yang berada di bagian tengah 

teritori 6 sehingga memiliki jarak yang pendek ke kecamatan lainnya dibandingkan 

dengan alternatif lokasi yang lain. Hal ini akan mempercepat proses pengiriman 

produk sehingga dapat meningkatkan layanan dan menekan biaya distribusi. 

F.1.5 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria 

kompetisi. 

Tabel 4.42 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria kompetisi 

KOMPETISI Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 
Turen 1 7 2 5 7 
Sumbermanjing  1 1/5 1/2 1 
Dampit   1 5 7 
Tirtoyudo    1 3 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Dari hasil perbandingan berpasangan di atas, dapat diperoleh bobot prioritas 

untuk masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi pusat 

distribusi yang ditunjukkan pada gambar 4.45 berikut: 
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Gambar 4.45 Bobot prioritas alternatif pada kriteria kompetisi untuk lokasi 

pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.45 di atas menunjukkan bobot prioritas dari penilaian 

perbandingan berpasangan untuk masing – masing alternatif pada kriteria kompetisi 

untuk lokasi pusat distribusi, dan diperoleh alternatif yang paling memenuhi kriteria 

kompetisi yakni kecamatan Turen dengan bobot prioritas 0.462, selanjutnya 

kecamatan Dampit dengan bobot prioritas 0.331. Banyaknya supermarket dan 

minimarket pada alternatif lokasi tersebut menambah tingkat kompetisi, sehingga 

dengan adanya DC diharapkan dapat menjadi keunggulan kompetisi perusahaan 

terhadap pesaing.  

F.1.6 Perbandingan berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga 

sewa. 

Tabel 4.43 

Bobot penilaian alternatif pada kriteria harga sewa 

HARGA SEWA Turen Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading 
Turen 1 1/3 1 1/3 1/3 
Sumbermanjing  1 2 1 1 
Dampit   1 1/2 ½ 
Tirtoyudo    1 ½ 
Ampelgading     1 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

 Dari tabel 4.43 di atas yang merupakan bobot penilaian dari perbandingan 

berpasangan masing – masing alternatif pada kriteria harga sewa, diperoleh bobot 

prioritas yang ditunjukkan pada gambar 4.46 berikut: 
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Gambar 4.46 Bobot prioritas alternatif pada kriteria harga sewa untuk 

lokasi pusat distribusi (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.46 di atas menunjukkan bahwa alternatif yang memiliki nilai 

bobot prioritas pada kriteria harga sewa untuk lokasi pusat distribusi dan menjadi 

prioritas pertama yakni kecamatan Ampelgading dengan bobot prioritas 0.302, 

selanjutnya kecamatan Sumbermanjing sebagai prioritas ke dua dengan bobot 

0.257. Harga sewa menjadi penilaian penting perusahaan dalam menentukan lokasi 

pusat distribusi, karena harga sewa yang rendah dapat memberikan biaya investasi 

yang efisien bagi operasional bisnis perusahaan. 

F.2 Sintesis alternatif prioritas untuk lokasi pusat distribusi 

Setelah diperoleh bobot prioritas untuk masing-masing kriteria dan 

alternatif (bobot prioritas local/ local priority) selanjutnya dilakukan sintesis untuk 

mendapatkan bobot prioritas alternatif secara keseluruhan dari semua kriteria yang 

ada (bobot prioritas global/ global priority). Untuk mendapatkan global priority 

dilakukan dengan cara mengalikan local priority dengan prioritas level di atasnya 

(parent criterion). 

  Pada Expert Choice (EC) menyediakan 2 cara untuk mensintesis bobot 

prioritas lokal masing – masing alternatif dengan bobot prioritas lokal level di 

atasnya, yakni distributive mode dan ideal mode. Sinstensis distributive mode 

menghitung semua bobot lokal pada masing – masing kriteria dan sub kriteria ke 

semua alternatif yang mungkin. Pada penelitian ini, perhitungan sintesis alternatif 

menggunakan cara distributive mode. Secara detail, hasil pembobotan kriteria dan 

alternatif dapat dilihat dalam tabel 4.44 berikut: 
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Tabel 4.44 

Bobot prioritas global teritori 6 

Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Penduduk 0.103 

Kepadatan 

penduduk 
0.750 

Turen 0.028 

Sumbermanjing 0.011 

Dampit 0.028 

Tirtoyudo 0.006 

Ampelgading 0.005 

Pola 

pemukiman 
0.250 

Turen 0.013 

Sumbermanjing 0.002 

Dampit 0.006 

Tirtoyudo 0.003 

Ampelgading 0.002 

Akses jalan 0.063 

    

Turen 0.026 

Sumbermanjing 0.006 

Dampit 0.018 

Tirtoyudo 0.008 

Ampelgading 0.006 

Jarak radius 

ke pasar 
0.313 

    

Turen 0.131 

Sumbermanjing 0.016 

Dampit 0.09 

Tirtoyudo 0.055 

Ampelgading 0.022 

Kompetisi 0.036 

    

Turen 0.016 

Sumbermanjing 0.002 

Dampit 0.012 

Tirtoyudo 0.004 

Ampelgading 0.002 
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Level 1 

(Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(1) 

Level 2 (Sub 

Kriteria) 

Bobot 

lokal 

(2) 

Alternatif 

Bobot 

lokal 

(3) 

Harga Sewa 0.485 

    

Turen 0.045 

Sumbermanjing 0.125 

Dampit 0.058 

Tirtoyudo 0.11 

Ampelgading 0.146 

Sumber: hasil pengolahan AHP 

Setelah global priority didapatkan, alternatif prioritas dapat ditentukan 

dengan menjumlahkan semua bobot global secara keseluruhan untuk masing-

masing alternaitf. Hasil perhitungan bobot alternatif prioritas ditunjukkan pada 

gambar 4.47 berikut ini: 

 

Gambar 4.47 Bobot prioritas global alternatif lokasi pusat distribusi teritori 

6 (hasil pengolahan AHP) 

 Gambar 4.47 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kecamatan 

Turen merupakan alternatif prioritas pertama untuk lokasi pusat distribusi untuk 

teritori 6 dengan bobot prioritas global 0.260, selanjutnya kecamatan Dampit 

dengan bobot prioritas global 0.211. Turen merupakan alternatif yang paling ideal 

untuk lokasi pusat distribusi pada teritori 6 karena memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang tinggi sehingga berpotensi memiliki permintaan yang tinggi. Akses 

transportasi yang mudah dan jarak radius yang dekat ke kecamatan lainnya akan 

mempercepat proses pengiriman produk sehingga dapat meningkatkan layanan dan 

menekan biaya distribusi. Adanya DC pada alternatif lokasi tersebut juga dapat 

memberikan keunggulan kompetisi dalam memberikan layanan ke outlet retail.   
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4.2.4 Inkonsistensi Rasio Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Berdasarkan pada Saaty dan Vargas (2012), penilaian para manager dapat 

diterima apabila inkonsistensi rasio (CR) ≤ 0.10. Hasil dari perbandingan 

berpasangan telah dipresentasikan kembali kepada responden. Beberapa responden 

telah mencapai tingkat konsistensi yang dapat diterima, dan responden dengan hasil 

inconcistencies telah dilakukan penjelasan dan diskusi kembali untuk memberikan 

bobot penilaian kembali sehingga diperoleh tingkat konsistensi yang dapat diterima 

Gambar 4.4 sampai 4.47 di atas menunjukkan inkonsistensi rasio dari 

penilaian perbandingan berpasangan untuk masing – masing kriteria, sub kriteria 

dan alternatif. Dalam hal ini semua penilaian yang diberikan oleh responden 

konsisten (≤ 0.10) dan tidak perlu di ulang kembali. Secara rinci rasio inkonsistensi 

dari penilaian responden ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.45 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 1 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.060 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.080 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.040 Konsisten 

Sumber: hasil pengolahan data AHP 
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Tabel 4.46 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 2 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.020 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.009 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.060 Konsisten 

Sumber: Hasil pengolahan data AHP 

Tabel 4.47 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 3 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.020 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.020 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.008 Konsisten 

Sumber: Hasil pengolahan data AHP 
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Tabel 4.48 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 4 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.030 Konsisten 

Sumber: Hasil pengolahan data AHP 

Tabel 4.49 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 5 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.040 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.050 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.050 Konsisten 

Sumber: Hasil pengolahan data AHP 
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Tabel 4.50 

Inkonsistensi rasio perbandingan berpasangan teritori 6 

Perbandingan berpasangan CR Keterangan 

Antar Kriteria 0.050 Konsisten 

Antar sub kriteria penduduk 0.000 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria kepadatan penduduk 0.020 Konsisten 

Antar alternatif terhadap sub kriteria pola pemukiman 

penduduk 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria akses jalan 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria jarak radius ke pasar 0.020 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria kompetisi 0.030 Konsisten 

Antar alternatif terhadap kriteria harga sewa 0.020 Konsisten 

Sumber: Hasil pengolahan data AHP 

4.3 Pembahasan 

Dari hasil analisis AHP yang telah dilakukan diperoleh beberapa hal terkait 

pemilihan lokasi pusat distribusi pada PT. Unilever Indonesia, Tbk cabang Malang 

sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini telah dikemukakan sekumpulan kriteria dalam pemilihan 

lokasi pusat distribusi. Kriteria – kriteria tersebut dirumuskan dan diberi 

peringkat oleh para Manager melalui wawancara yang telah dilakukan. 

Berikut ini kriteria – kriteria yang telah diidentifikasi dan di urut 

berdasarkan peringkat: 

1. Harga sewa (land cost) 

2. Jarak radius ke pasar (proximity) 

3. Penduduk (population) 

4. Akses jalan (Accessibility) 

5. Kompetisi (competition) 

2. Kriteria harga sewa menempati ranking pertama, hal ini menunjukkan 

bahwa harga sewa merupakan kriteria yang paling penting untuk 

dipertimbangkan dan dievaluasi dalam pemilihan lokasi pusat distribusi, 
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karena berpengaruh secara langsung terhadap besarnya biaya investasi pada 

lokasi pusat distribusi yang akan dipilih. Selanjutnya kriteria jarak radius ke 

pasar menempati rangking ke dua, sebagaimana fakta bahwa jarak radius ke 

pasar yang dekat dari pusat distribusi akan memungkinkan perusahaan 

menigkatkan kualitas pelayanan dan menekan biaya distribusi. 

3. Kriteria penduduk dibagi menjadi dua sub kriteria yakni kepadatan 

penduduk dan pola pemukiman penduduk. Kedua sub kriteria tersebut telah 

diidentifikasi dengan urutan peringkat sebagai berikut: 

1. Kepadatan penduduk 

2. Pola pemukiman penduduk 

4. Subkriteria kepadatan penduduk merupakan sub kriteria yang paling 

penting pada kriteria penduduk, hal ini karena penilaian bahwa jumlah dan 

kepadatan penduduk yang tinggi merupakan indikasi akan adanya 

permintaan yang tinggi. Selanjutnya subkriteria pola pemukiman penduduk 

di ranking ke dua, juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan dan 

dievaluasi dalam penentuan lokasi pusat distribusi. 

5. Pada subkriteria kepadatan penduduk, dua teratas untuk alternatif 

kecamatan yang dianggap paling baik oleh para responden untuk lokasi 

pusat distribusi pada masing – masing teritori sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Batu dan Kecamatan Karangploso 

Teritori 2: Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Singosari 

Teritori 3: Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Sukun 

Teritori 4: Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Wajak 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

6. Pada sub kriteria pola pemukiman penduduk, dua teratas untuk alternatif 

kecamatan yang paling memenuhi sub kriteria ini pada masing – masing 

teritori sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Batu dan Kecamatan Karangploso 

Teritori 2: Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing 

Teritori 3: Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kepanjen 

Teritori 4: Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang 
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Teritori 5: Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Gondanglegi 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

7. Pada kriteria akses jalan, secara keseluruhan dua teratas untuk alternatif 

yang paling memenuhi kriteria ini pada masing – masing teritori sebagai 

berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Batu 

Teritori 2: Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing 

Teritori 3: Kecamatan Sukun, Kecamatan Pakisaji 

Teritori 4: Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang 

Teritori 5: Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Gondanglegi 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

8. Pada kriteria jarak radius ke pasar, dua alternatif kecamatan yang paling 

memenuhi kriteria ini untuk lokasi pusat distribusi pada masing – masing 

teritori sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Batu dan Kecamatan Pujon 

Teritori 2: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lowokwaru 

Teritori 3: Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Pakisaji 

Teritori 4: Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Kedungkandang 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Bululawang 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

9. Pada kriteria kompetisi, dua alternatif teratas untuk kecamatan yang paling 

memenuhi kriteria ini untuk lokasi pusat distribusi pada masing – masing 

teritori sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Batu dan Kecamatan Karangploso 

Teritori 2: Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Blimbing 

Teritori 3: Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kepanjen 

Teritori 4: Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Bululawang 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

10. Pada kriteria harga sewa, dua alternatif teratas yang paling memenuhi 

kriteria ini untuk lokasi pusat distribusi pada masing-masing teritori sebagai 

berikut: 
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Teritori 1: Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang 

Teritori 2: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Lawang 

Teritori 3: Kecamatan Sumberpucung dan Kecamatan Kalipare 

Teritori 4: Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung 

Teritori 5: Kecamatan Pagak dan Kecamatan Gedangan 

Teritori 6: Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Sumbermanjing 

11. Secara keseluruhan, dua alternatif teratas yang paling memenuhi semua 

kriteria dan sub kriteria untuk lokasi pusat distribusi pada msing – masing 

teritori sebagai berikut: 

Teritori 1: Kecamatan Pujon dan Kecamatan Batu 

Teritori 2: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Singosari 

Teritori 3: Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Sumberpucung 

Teritori 4: Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Kedungkandang 

Teritori 5: Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Bululawang 

Teritori 6: Kecamatan Turen dan Kecamatan Dampit 

Gambar 4.48 dibawah menunjukkan lokasi pusat distribusi pada masing – 

masing teritori. Kecamatan dengan bintang warna kuning merupakan lokasi pusat 

distribusi. 

 

Gambar 4.48 Lokasi pusat distribusi untuk masing – masing teritori 

 

 

 

 


