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ABSTRAK  

 

Setiap perusahaan menyadari bahwa kemajuan dari suatu perusahaan tergantung pada setiap kinerja da loyalitas para 

keryawan yang bekerja di dalamnya semakin tinggi kinerja dan juga loyalitas dari karyawan maka semakin 

menguntungkan bagi perusahaan. PT. Andalan Finance Indonesia adalah perusahaan yang dapat menjalankan kegiatan 

usaha pembiayaan konsumen (Customer Finance), sewa guna usaha  (leasing) dan anjak piutang (Factoring) dan 

dapat beroprasi diseluruh wilayah indonesia. Oleh karena itu dibuat suatu sistem proses rekrutmen pada PT. Andalan 

Finance Indonesia agar lebih cepat dan akurat secara objektif dalam proses pengangkutan karyawan tetap. Metode 

yang digunakan pada sistem ini adalah metode Simple Additve Weighting (SAW) dan Analutic Hierarchy 

Process(AHP). Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan metode SAW dan AHP dalam pengangkatan 

karyawan tetap, Aplikasi dibuat dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 sebagai dasar tampilan program 

dan menggunakan Microsoft Access sebagai database. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa metode AHP lebih 

baik daripada SAW dikarenakan nilai yang dihasilkan lebih konsisten dan tidak banyak perubahan. 

 
Kata Kunci: Simple Additve Weighting, Analutic Hierarchy Process, Karyawan tetap. 

 
1. PENDAHULUAN 

PT. Andalan Finance Indonesia bagian dari 

kelompok usaha Bintraco/Nasmoco Group dan atas 

dukungan layanan keuangan yang terintegrasi di 

dalam jaringan kelompok usaha tersebut, PT. Andalan 

Finance Indonesia adalah perusahaan yang dapat 

menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen 

(Consumer Finance), sewa guna usaha (Leasing) dan 

anjak piutang (Factoring) dan dapat beroperasi di 

seluruh wilayah Indonesia.  

 Setiap Perusahaan menyadari bahwa 

kemajuan dari suatu perusahaan tergantung pada 

setiap kinerja dan loyalitas para karyawan yang 

bekerja di dalamnya. Semakin tinggi kinerja dan juga 

loyalitas dari karyawan maka semakin 

menguntungkan bagi perusahaan. Karena secara tidak 

langsung karyawan tersebut bisa mengangkat nama 

perusahan dengan cara kerja yang bertujuan untuk 

memajukan omset ataupun penghasilan perusahaan. 

Dalam menentukan kinerja baik atau tidak, 

perusahaan biasanya melakukan penilian kinerja 

untuk setiap karyawannya yang harus dilakukan 

secara adil, realistis, valid dan relevan dengan  

pekerjaan yang dikerjakan. Selain itu juga harus bebas 

dari diskriminasi.  

 Penilaian kinerja perlu dilakukan untuk 

mengatahui kemampuan dari setiap pegawai di suatu 

perusahaan. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan 

data-data yang valid mengenai kompentensi pegawai 

sebagai bahan pertimbangan bagi atasan dalam 

pengangkatan karyawan tetap. jika mereka mendapat 

nilai baik dalam melakukan tugasnya. Pengangkatan 

karyawan tetap tersebut bisa menjadi motivasi bagi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Penilaian 

kinerja karyawan yang bagus tidak hanya dilihat dari 

yang dikerjakannya, namun juga dilihat dari proses 

karyawan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Kinerja merupakan hasil kerja, hasil dari keseluruhsan 

proses seseorang dalam mengerjakan tugasnya. 

Menurut (Sculer dan Jackson,1996:3) penilaian 

kinerja merupakan suatu sistem formal dan terstruktur 

yang mengukur, menilai dan juga mempengaruhi 

sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku 

dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. 

 Cara menilai aspek kualitas dalam suatu 

pekerjaan/kegiatan adalah dengan mengacu pada 

parameter yang ada pada Peraturan 2 Kepala BKN 

Nomor 1 Tahun 2013 pada halaman 20, sehingga 

berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat 

tugas akhir dengan judul “Perbandingan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple 

Additive Weighting (SAW) Dalam Pengangkatan 

Karyawan (Studi Kasus PT. Andalan Finance 

Indonesia) 

 

2. LANDASAN TEORI 

Terdapat tiga teori yang mendukung pembuatan 

aplikasi pendukung keputusan ini, diantaranya: 

2.1. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

Definisi awal decision support system (DSS) adalah 

suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung 

manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis 
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model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam 

pemrosesan data dan pertimbangannya untuk 

membantu user dalam mengambil keputusan. 

Terdapat 4 fase dalam pembangunan decision support 

system, yaitu intelligence, design, choice, dan 

implementation. Tahap intelligence phase, masalah 

diidentifikasi, ditentukan tujuan dan sasarannya, 

penyebabnya, dan besarnya. Masalah dijabarkan 

secara lebih rinci dan dikategorikan apakah termasuk 

progammed atau nonprogrammed. Tahap design 

phase dikembangkan tindakan alternatif, menganalisis 

solusi yang potensial, membuat model, membuat uji 

kelayakan, dan memvalidasi hasilnya. Tahap choice 

phase menjelaskan pendeketan solusi yang dapat 

diterima dan memilih alternatif keputusan yang 

terbaik. Sedangkan tahap implementation phase 

mengimplementasikan solusi pada choice phase. 

 

2.2. METODE AHP 

Metode Analytical Hierrchy Process (AHP) 

dekembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari 

Wharton Business School di awal tahun 1970, yang 

digunakan untuk mencari rangking atau urutan 

prioritas dari berbagai alt ernatif dalam pemecahan 

suatu permasalahan [3]. Dalam kehidupan sehari-hari, 

seseorang senantiasa dihadapkan untuk melakukan 

pilihan dari berbagai alternatif [4]. Disini diperlukan 

penentuan prioritas dan uji konsistensi terhadap 

pilihan-pilihan yang telah dilakukan. Dalam situasi 

yang kompleks, pengambilan keputusan tidak 

dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan 

multifaktor dan mencakup berbagai jenjang maupun 

kepentingan. Pada dasarnya AHP adalah suatu teori 

umum tentang pengukuran yang digunakan untuk 

menemukan skala rasio, baik dari perbandingan 

berpasangan yang diskrit maupun kontin iu. 

Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari 

ukuran aktual atau skala dasar yang mencerminkan 

kekuatan perasaan dan preferensi relatif. Secara 

umum pengambilan keputusan dengan metode AHP 

didasarkan pada langkah – langkah berikut: 

1) Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi 

yang diinginkan 

2) Membuat struktur hirarki yang diawali dengan 

tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria –kriteria 

dan alternaif–alternatif pilihan yang ingin di rangking. 

3) Membentuk matriks perbandingan berpasangan 

yang menggambarkankontribusi relatif atau pengaruh 

setiap elemen terhadap masing–masing tujuan atau 

kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan 

dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari 

pembuat keputusan dengan menilai tingkat tingkat 

kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen 

lainnya. Angka pembanding pada perbandingan 

berpasangan adalah skala 1 sampai 9, dimana:  

 Skala 1 = setara antara kepentingan yang 

satu dengan kepentingan yang lainnya 

 Skala 3 = kategori sedang dibandingkan 

dengan kepentingan lainnya 

 Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan 

dengan kepentingan lainnya 

 Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim 

lebih kuat dari kepentingan lainnya. 

4) Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari 

setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan 

dengan nilai total dari setiap kolom. 

5) Menghitung nilai eigen vector dan menguji 

konsistensinya, jika tidak konsisten maka 

pengambilan data (prefe rensi) perlu diulangi. Nilai 

eigen vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector 

maksimum yang diperoleh dengan menggunakan 

matlab maupun dengan manual. 

6) Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh 

tingkat hirarki. 

7) Menghitung vektor eigen dari setiap matriks 

perbandingan berpasangan. Nilai vektor eigen 

merupakan bobot setiap elemen kriteria. Langkah ini 

dilakukan untuk mensintesis pilihan dalam penentuan 

prioritas elemen–elemen pada tingkat hirarki terendah 

sampai pencapaian tujuan. Nilai vektor eigen inilah 

yang nantinya akan dijadikan nilai masukan untuk 

menguji konsitensi matriks berpasangan.  

8) Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi 

dengan CR < 0, 100; maka penilaian harus diulang 

kembali. Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas 

ketidakk onsistenan (inconsistency) yang ditetapkan 

Saaty. Rasio Konsistensi (CR) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara CI (Indeks Konsistensi) dan RI 

(Indeks Random) untuk suatu matriks. Indeks 

Konsistensi CI merupakan matriks random dengan 

skala penilaian 9 (1 sampai dengan 9) beserta 

kebalikannya sebagai RI. Berdasarkan perhitungan 

Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika 

“judgement” numerik diambil secara acak dari skala 

1/9,1/8,…,1,2,…,9 akan diperoleh rata -rata 

konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang 

berbeda, seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nilai Indeks Random 

 
Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang 

diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam 

Analytic Hierarchy Process (AHP) ini. 

 

2.3. METODE SAW 

Metode ini merupakan metode yang paling dikenal 

dan paling banyak digunakan orang dalam 

menghadapi situasi MCDM (Multiple Criteria 

Decision Making). Metode ini mengharuskan pembuat 

keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut [6]. 

Skor total untuk sebuah alternatif diperoleh dengan 

menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating 

(yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot 

tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi 

yang artinya telah melewati proses normalisasi 

sebelumnya. Langkah – langkah penyelesaian SAW 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada 

setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria 

(Ci), kemudian melakukan normalisasi matriks 

berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) 

sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. 

 Hasil akhir diperoleh dari proses 

perankingan yaitu penjumlahan dari 

perkalian matriks ternormalisasi R dengan 

vektor bobot sehingga diperoleh nilai 

terbesar yang dipilih sebagai alternatif 

terbaik (Ai) sebagai solusi. 

 Formula untuk melakukan normalisasi 

tersebut adalah sebagai berikut:  

________Jika j adalah atribut keuntungan 

(benefit) 

r = 

________Jika j adalah atribut biaya (cost) 

dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari 

alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,...,m dan j=1,2,...,n. 

 Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

diberikan sebagai berikut: 

 
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

alternatif A i lebih terpilih. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah tool 

berbasis Desktop sistem pendukung keputusan yang 

dapat membantu user untuk memilih calon karyawan 

tetap, namun sebelumnya ditentukan dulu metode 

yang lebih baik untuk digunakan dalam studi kasus 

pemilihan karyawan tetap. 

Tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menentukan kriteria dan juga sub-krtiteria yang 

terlibat dalam pemilihan karyawan tetap, selanjutnya 

melakukan perankingan karyawan menggunakan 

metode AHP, lalu dilakukan perankingan 

menggunakan metode SAW, dan tahap  akhir adalah 

membandingkan kedua metode, kemudian ditentukan 

metode yang terbaik untuk studi kasus ini. 

Metodologi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. PERHITUNGAN METODE SAW 

Dalam implementasi metode SAW, nilai data kriteria 

yang digunakan dalam penilaian juga data kriteria 

setiap pegawai kemudian dikonversi menjadi nilai 

rating kecocokan berdasarkan skala penilaian. 

Pertama dengan mencari nilai bobot setiap kriteria 

Tabel 4.1. Bobot kriteria absen 

Keterangan Bobot 

>6 0 

3 > 5 hari 0,33 

1 > 2 Hari 0,66 

0 1 

Tabel 4.2. Bobot kriteria tanggung jawab 

Keterangan Bobot 

Buruk (<50) 0 

Kurang (50 - 60) 0,25 

Biasa (60 – 75) 0,5 

Baik (75 – 90) 0,75 

Bagus(90>) 1 

 

Tabel 4.3. Bobot kriteria attitude 

Keterangan Bobot 

MULAI 

PENYUSUNAN KRITERIA MELIPUTI : 
TANGGUNG JAWAB, ATITUDE, ABSENSI, 

KEMAMPUAN, IMPLEMENTASI 

PENETUAN BOBOT KRITERIA MELALUI 
KUISONER DIMANA PIHAK PENGAMBIL 

KEPUTUSAN SEBAGAI RESPONDEN 

PENYUSUNAN NILAI MASING – MASING YAKNI 
TANGGUNG JAWAB, ATITUDE, ABSENSI, 
KEMAMPUAN, IMPLEMENTASI MENURUT 
VARIABEL VARIABEL OPERASIONAL YANG 
DITURUNKAN DARI KRETERIA. 

PERHITUNGAN NILAI HIRARKI PRIORITAS 
PILIHAN JENIS ISP BERDASARKAN PERKALIAN 
BOBOT KRETERIA 

MEMBANDINGKAN KEDUA METODE AHP DAN 
SAW SECARA PERHITUNGAN DAN HASIL YANG 
DI PEROLEH 

MENENTUKAN METODE APA YANG PALING 
EFEKTIF DALAM PENYELESAIKAN 
PERMASALAHAN UNTUK MEMILIH KARYAWAN 
TETAP, BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN 
DARI MASING MASING METODE AHP DAN 
SAW 

SELESAI 
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Buruk (<50) 0 

Kurang (50 - 60) 0,25 

Biasa (60 – 75) 0,5 

Baik (75 – 90) 0,75 

Bagus(90>) 1 

 

Tabel 4.4. Bobot kriteria implementasi 

Keterangan Bobot 

Buruk (<50) 0 

Kurang (50 - 60) 0,25 

Biasa (60 – 75) 0,5 

Baik (75 – 90) 0,75 

Bagus(90>) 1 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5. Bobot kriteria kemampuan 

Keterangan Bobot 

Buruk (<50) 0 

Kurang (50 - 60) 0,25 

Biasa (60 – 75) 0,5 

Baik (75 – 90) 0,75 

Bagus(90>) 1 

 

Tabel 4.6 Menentukan alterntif Ai 

Keterangan (Ai) Nama 

A1 Yudhi 

A2 Ratna 

A3 Rudi 

 

Tabel 4.7 Menetukan tabel kriteria 

Keterangan Kriteria (Cj) 

Tanggung Jawab C1 

Absensi C2 

Implementasi C3 

Attitude C4 

Kemampuan C5 

 

Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan 

(W) setiap kriteria. 

 

W=[0.2   0.2   0.2   0.15   0.25] 

 

Setelah mendapatkan nilai bobot dari setiap kriteria, 

maka kita hitung nilai pembobotan altenatif terhadap 

kriteria dalam bentuk matriks, seperti pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Membuat matrik keputusan 

 C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0,66 0,5 0,5 0,75 0,75 

A2 0 0,5 1 0,75 1 

A3 1 1 0,75 1 0,75 

 

Hasil akhir nilai preferensi (Ai) diperoleh dari 

penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik 

ternormalisasi (R) dengan bobot preferensi (W) yang 

bersesuaian elemen kolom matriks (W) 

 

A1 = (0.2 x 0.66)+(0.2 x 0.5)+(0.2 x 0.5)+(0.15 

x 0.75)+(0.25 x 0.75) 

=0.132 + 0.1 + 0.1 + 0.0375 + 0.1875 

 = 0.557 

A2 = (0.2 x 0)+(0.2 x 0.5)+(0.2 x 1)+(0.15 x 

0.75)+(0.25 x 1) 

 =0 + 0.1 + 0.2 + 0.0375 + 0.25 

 = 0.5875 

A3 = (0.2 x 1)+(0.2 x 1)+(0.2 x 0.75)+(0.15 x 

1)+(0.25 x 0.75) 

 =0.2 + 0.2 + 0.15 + 0.15 + 0.1875 

 = 0.7375 

 

Tabel 4.9 Hasil perangkingan 

Rangking Vi Nama Nilai 

1 V3 Rudi 0.7375 

2 V2 Ratna  0.5875 

3 V1 Yudhi 0.557 

 

Dari tabel diatas telah dapat hasil dari perangkingan 

karyawan terbaik dengan nilai 0.7375 atas nama Rudi 

 

4.2. PERHITUNGAN METODE AHP 

Pengujian sistem berfungsi untuk mengetahui kinerja 

dari aplikasi yang telah dibuat dalam melakukan 

perhitungan menggunakan metode spk dalam 

penilaian kinerja karyawan. Sebelum melakukan 

operasi perhitungan terlebih dahulu admin 

menjalankan program dan melakukan input data 

karyawan dan nilai kriteria penilaian yang sudah 

ditetapkan oleh pihak dinas ke dalam sistem.  

 

Tabel 4.10 Perbandingan berpasangan antar 

kriteria 

Kriteria 

Tang

gung 

Jawa

b 

Abs

ensi 

Attit

ude 

Implem

entasi 

Kema

mpuan 

Tanggu

ng 

Jawab 

1 2 3 4 5 

Absensi 0.50 1 2 3 4 

Attitude 0.33 0.50 1 3 4 

Implem

entasi 
0.25 0.33 0.33 1 2 

Kemam 0.50 0.25 0.25 0.50 1 
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puan 

Total 2.58 4.08 6.58 11.50 16.00 

 

Tabel 4.11 Perbandingan berpasangan antar 

karyawan pada C1 

Tanggung 

Jawab 

A1 A2 A3 

A1 1 3 4 

A2 0.33 1 2 

A3 0.25 0.5 1 

 

 

 

Tabel 4.12 Perbandingan berpasangan antar 

karyawan pada C2 

Absensi A1 A2 A3 

A1 1 2 6 

A2 05 1 4 

A3 0.16 0.25 1 

 

Tabel 4.13 Perbandingan berpasangan antar 

karyawan pada C3 

Implementasi  A1 A2 A3 

A1 1 5 3 

A2 0.2 1 3 

A3 0.33 0.33 1 

 

Tabel 4.14 Perbandingan berpasangan antar 

karyawan pada C4 

Attitude A1 A2 A3 

A1 1 3 4 

A2 0.33 1 2 

A3 0.25 0.5 1 

 

Tabel 4.15 Perbandingan berpasangan antar 

karyawan pada C5 

Kemampuan A1 A2 A3 

A1 1 5 4 

A2 0.2 1 3 

A3 0.25 0.33 1 

 

Tahap yang pertama dilakukan ialah menormalkan 

setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada 

kolom ke-i dan baris ke-j dengan nilai terbesar pada 

kolom i. 

 

Tabel 4.16 Normalisasi 

  C1 C2 C3 C4 C5 Jumlah 

PRIORITY 

VECTOR 

C1 0,387597 0,490196 0,458015 0,347826087 0,3125 1,996134 0,3992 

C2 0,193798 0,245098 0,305344 0,260869565 0,25 1,25511 0,2510 

C3 0,127907 0,122549 0,152672 0,260869565 0,25 0,913997 0,1828 

C4 0,096899 0,080882 0,045802 0,086956522 0,125 0,43554 0,0871 

C5 0,193798 0,061275 0,038168 0,043478261 0,0625 0,399219 0,0798 

 

Tabel 4.17 Eigen Value 

Kriteria Eigen Value 

C1 0,399 

C2 0,251 

C3 0,183 

C4 0,087 

C5 0,080 

 

 

λ = (⅀EV/VB) / n 

 
CI = consistency Index = (λ - n) / (n-1) 

 
CR = CI / RI 

 
 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil yang telah didapatkan dengan perhitungan 

metode AHP dan metode SAW, diketahui bahwa 

menggunakan metode AHP lebih tepat untuk studi 

kasus pemilihan karyawan tetap. Pemilihan karyawan 

tetap ini melibatkan banyak sub-kriteria, dimana AHP 

dianggap tepat untuk mewakili pemikiran alamiah 

yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke 

level - level yang berbeda dari masing-masing level 

berisi elemen yang serupa dan juga menyediakan 

skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan 

prioritas, karena masing – masing kriteria memiliki 

prioritas yang tidak sama. Dari penelitian yang telah 

dilakukan, didapatkan hasil bahwa penggunaan 

dengan metode AHP lebih tepat den gan perspektif 

pengguna. 
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