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ABSTRAKS 

 

Perkembangan zaman telah mengubah cara orang dalam hal mengurus keuangan. Memiliki rekening 

tabungan disebuah bank telah menjadi salah satu kebutuhan.Dengan memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh pihak bank, bertambahnya jumlah penduduk dan kemajuan teknologi menjadi 

penyebab pembukaan program tabungan rekening baru dibank-bank yang ada di Indonesia 

mengalami peningkatan. Sebagai salah satu Bank tertua di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

memiliki pengalaman yang luas dalam hal menawarkan beberapa jenis program tabungan kepada 

nasabahnya. Oleh sebab itu, muncullah masalah bagi para nasabah, yaitu banyak dari nasabah yang 

mengalami kebingungan dalam memilih dan menentukan program tabungan yang disediakan oleh 

bank tersebut.  Untuk menetukan pilihan program tabungan yang baik, banyak sekali kriteria yang 

dijadikan penilaian pemilihan antara lain persyaratan pembuatan program tabungan dan keuntungan 

yang diperoleh dari sebuah program tabungan. Oleh sebab itu, kita perlu membuat sebuah Sistem 

Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).Dengan 

ada Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process itu 

diharapkan dapat membantu melakukan penilaian dan bahan pertimbangan dalam memilih sebuah 

program tabungan bank yang layak dan bermanfaat. 

 

Keywords : Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan Program Tabungan, dan Analytical Hieracy 

Process (AHP). 

 

1. PENDAHULUAN  

 

Peranan bank sangatlah penting bagi 

perekonomian suatu negara dalam hal 

mendukung pembangunan, karena 

pembangunan ekonomi disuatu negara sangat 

bergantung kepada dinamika perkembangan 

dan konstribusi nyata dari sektor perbankan 

(www.banksumut.com). Perbankan merupakan 

industri jasa yang penting dalam menunjang 

pembiayaan pembangunan, baik sebagai 

penghimpun dana, sebagai lembaga yang 

memperlancar arus uang dari masyarakat dan 

menuju masyarakat. Dalam hal ini bank 

merupakan perantara keuangan masyarakat dan 

sebagai agen pembangunan.Menurut Undang-

Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang perbankan, yang 

dimaksud dengan bank adalah badan usaha 

 yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat 

banyak (Kasmir, 2003;23). Dari pengertian di 

atas dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa 

bank merupakan perusahaan yang begerak 

dalam bidang keuangan.Artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang 

keuangan. Aktivitas perbankan menghimpun 

dana dari masyarakat luas dikenal dengan istilah 

funding. Pengertian penghimpun dana 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari 

dana dengan cara membeli dari masyarakat 

sedangkan aktifitas bank dalam menyalurkan 

dana kepada masyarakat dikenal dengan istilah 

lending (Wahjono, 2010; 90). 
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Bank BRI adalah salah satu bank milik 

pemerintah yang terbesar di Indonesia, dan 

Bank BRI ini memeliki cabang-cabang 

diberbagai daerah maupun perkotaan termasuk 

di Kota Pematang Siantar. Bank BRI memiliki 

berbagai macam 

 produk tabungan untuk melayani nasabah 

yang terdiri dari Tabungan Britama, 

Tabungan Simpedes, Tabungan Deposito, 

Tabungan Haji , Tabungan BRI Simpel, 

Tabungan Simpedes TKI, Tabungan Britama 

Rencana, Tabungan Britama Valas, Tabungan 

BRI Junio, Tabungan Britama Bisnis 

(www.bri.blogspot.com).  

Dalam hal ini penulis akan mengambil 3 jenis 

sampel Tabungan yang terdapat di Bank BRI 

Pematangsiantar yaitu  Tabungan Britama, 

Tabungan Britama Edisi Anak Muda, dan 

Tabungan Simpedes. 

Dalam menabung nasabah dari sebuah Bank 

khususnya pada Bank BRI Cabang 

Pematangsiatar bingung dalam menentukan 

jenis tabungan mana yang harus di 

gunakan.Oleh karena itu, diperlukan sebuah 

keputusan.Keputusan yang diambil diharapkan 

tidak subyektif agar kualitas yang diperoleh 

dapat sesuai dengan harapan sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan. Pengambilan keputusan 

untuk menetapkan jenis tabungan mana yang 

cocok dan  memenuhi kualitas dan persyaratan 

untuk masyarakat. Untuk menghindari 

subyektifitas keputusan yang dihasilkan 

diperlukan suatu sistem pendukung keputusan 

(SPK) yang dapat membantu menilai jenis 

tabungan yang cocok untuk setiap orang.SPK 

merupakan suatu sistem menggunakan model 

yang dibangun untuk membantu menyelesaikan 

masalah-masalah semi terstruktur. 

Tujuan penelitian ini adalah membangun 

sebuah aplikasi sistem penunjang keputusan 

yang dapat digunakan oleh setiap nasabah bank 

untuk menganalisa jenis tabungan mana yang 

cocok bagi nasabah dan mengimplementasikan 

sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan metode Analytical Hieracy 

Process (AHP)dalam menganalisa bobot 

masing-masing faktor pendukung.Penelitian ini 

mencari alternatif pemecahan masalah dalam 

pemilihan jenis tabungan di Bank BRI 

Pematangsiantar dengan pertimbangan 

persyaratan, biaya dan keuntungan jenis 

tabungan tersebut menggunakan metode 

Analitycal HierarchyProcess (AHP). 

 

2. PEMBAHASAN 

 

Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia 

adalah salah satu Bank terbesar yang dimiliki 

oleh pemerintah Indonesia saat ini , dengan 

memiliki beberapa kantor serta cabang  

terbanyak di Indonesia  sampai ke peloksok-

pelosok negeri termasuk di Kota 

Pematangsiantar. Bank BRI menawarkan 

berbagai jenis tabungan yang bisa digunakan 

masyarakat untuk kebutuhan manajemen  

keuangan , untuk tempat menyimpan uang, 

sekaligus sebagai alat transfer atau transaksi 

usaha bagi yang menjalankan sebuah usaha.  

Bank BRI memiliki berbagai macam 

produk tabungan untuk melayani nasabah yang 

terdiri dari Tabungan Britama, Tabungan 

Simpedes, Tabungan Deposito, Tabungan Haji , 

Tabungan BRI Simpel, Tabungan Simpedes 

TKI, Tabungan Britama Rencana, Tabungan 

Britama Valas, Tabungan BRI Junio, Tabungan 

Britama Bisnis. (www.bri.blogspot.com).  

Dalam membuka sebuah tabungan bank, 

setiap masyarakat akan bingung dalam 

pemilihan jenis produk tabungan yang sesuai 

untuk nasabah tersebut. Pemilihan jenis 

tabungan dilakukan dengan melihat dari 

beberapa kriteria yaitu, persyaratan, biaya dan 

keuntungan yang diperoleh dari jenis tabungan 

tersebut. 

Namun terkadang masih terjadi kesalahan 

dalam pemilihan jenis tabunga yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan.Dengan adanya 

masalah yang timbul maka dibentuk analisis 

sistem pendukung keputusan dengan metode 

AHP.Sistem pendukung keputusan atau 

decision support sistem (DSS) merupakan 

sistem informasi interakif yang menyediakan 

informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data 

(Kusrini, 2007). Sistem ini digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan dalam 

situasi yang semi terstruktur dan situasi yang 

tidak terstruktur, di mana tidak seorang pun 

tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnnya dibuat (Alter, 2002). 

Adapun ciri-ciri SPK menurut Alters Keen 

di dalam pustaka Eddy Prahasta (2009:106) 

adalah: 

a. SPK ditujukan untuk membantu pengambilan 

keputusan-keputusan terhadap permasalahan 

yang kurang terstruktur yang pada umumnya 

dihadapi oleh para manajer yang berada di 

tingkat atas.  

b. SPK merupakan gabungan antara kumpulan 

model kualitatif dan kumpulan data. SPK 

memiliki fasilitas interaktif yang dapat 

mempermudah hubungan antar manusia dengan 

mesin (komputer). 

c. SPK bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan 

diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

Decision Support System atau yang disebut 

Sistem Pendukung Keputusan, secara umum 

dapat disingkat SPK yang mana didefinisikan 

http://www.bri.blogspot.com/
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sebagai sebuah sistem yang mampu 

memberikan kemampuan baik pemecahan 

masalah maupun kemampuan 

pengkomunikasian untuk masalah semi-

terstruktur. Secara khusus, SPK diartikan 

sebagai sebuah sistem yang mendukung kerja 

seseorang manager maupun sekelompok 

manager dalam memecahkan masalah semi-

terstruktur dengan cara memberikan informasi 

ataupun usulan menuju pada keputusan tertentu. 

Terjadinya keputusan merupakan fungsi utama 

seorang manager atau administrator. 

Kegiatan pembuatan keputusan meliputi 

pengidentifikasian masalah, pencarian alternatif 

penyelesaian masalah, evaluasi dari alternatif- 

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif 

keputusan yang terbaik.Kemampuan seseorang 

manager dalam membuat keputusan dapat 

ditingkatkan apabila mengetahui dan menguasai 

teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan 

peningkatan kemampuan manager dalam 

terjadinya keputusan diharapkan dapat 

ditingkatkan kualitas keputusan yang 

dibuatnya, dan hal tersebut akan meningkatkan 

efisiensi kerja manager yang bersangkutan. 

(Hidayat, 2010) 

Dalam pengambilan sebuah keputusan 

tidaklah begitu saja mengambil alternatif-

alternatif yang ada dengan secara acak. 

Perlunya suatu proses-proses yang harus 

dilalaui untuk mengambil suatu keputusan, 

antara lain(Hidayat, 2010): 

 
a. Fase Intelegensi  

Intelegensi dalam pengambilan keputusan 

meliputi pemindaian (scanning) 

lingkungan.Yang dalam cakupanya intelegensi 

mencakup berbagai aktifitas yang menekankan 

identifikasi situasi atau peluang-peluang 

masalah yang terjadi. 

Fase intelegensi dimulai dengan identifikasi 

terhadap tujuan dan sasaran organisasional 

yang berkaitan dengan isu yang terkait dan 

menentukan apakah ada suatu masalah, 

mengidentifikasi gejala-gejala yang timbul atu 

diakibatkan, beserta menentukan kelausanya 

dan mendefinisikan secara eksplisit. 

 
b. Fase Desain  

Didalam fase desain meliputi penemuan 

atau mengembangkan dan menganalisis 

tindakan yang mungkin dilakukan.Sebuah 

model masalah pengambilan keputusan 

dibangun, di tes dan divalidasi.Pemodelan 

meliputi konseptualisasi masalah dan 

mengabstrasikan masalah kedalam bentuk 

kuantitatif dan kualitatif. 

 
c. Fase Pilihan  

Pilihan merupakan tindakan pengambilan 

keputusan yang kritis.Fase pilihan adalah fase 

dimana dibuat suatu keputusan yang nyata dan 

diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu\ 

 tindakan tertentu.Batas antara fase pilihan 

dan desain sering tidak jelas karena aktifits 

tertentu dapat dilakukan selama kedua fase 

tersebut dan karena orang dapat sering 

kembali dari aktifitas pilihan ke aktifitas 

desain.Sebagai contoh, seseorang dapat 

menghasilkan alternatif baru selagi 

mengefaluasi alternatif yang ada.Fase pilihan 

meliputi pencarian, evaluasi dan rekomendasi 

terhadap suatu solusi yang tepat untuk desain. 

Sebuah solusi untuk sebuah desain 

adalahsekumpulan nilai spesifik untuk variabel-

variabel keputusan dalam suatu alternatif yang 

telah dipilih.Memecahkan sebuah desain tidak 

sama halnya dengan memecahkan masalah 

yang direpresantikan oleh model. Solusi untuk 

desain menghasilkan sebuah solusi yang 

direkomendasikan untuk masalah.Masalah 

dianggap dipecahkan hanya jika solusi yang 

direkomendasikan sukses diterapkan. 

Pemecahan desain pengambilan keputusan 

melibatkan pencarian terhadap suatu tindakan 

yang tepat.Pendekatan pencarian melibatkan 

teknik analitik (memecahkan suatu formula), 

algoritma (prosedur langkah demi langkah), 

heuristik (aturan urama, dan blind search 

(pencarian buta). 

 

d. Fase Implementasi  

Implementasi merupakan suatu solusi yang 

diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi 

terhadap hal baru, atau penganalan terhadap 

perubahan. Definisi implementasi sedikit rumit 

karena implementasi merupakan sebuah proses 

yang panjang dan melibatkan batasan-batasan 

yang tidak jelas. Terangnya implementasi 

berarti membuat suatu solusi yang 

direkomendasikan bisa bekerja, tidak 

memerlukan implimentasi suatu sistem 

komputer. 

Dalam gambaran konseptual fase-fase 

pengambilan keputusan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 1. Fase-Fase Pengambilan 

Keputusan (Hidayat, 2010) 
 

 

Metode Analytical Hieracy Process (AHP) 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang 

ahlimatematika. Metode ini adalah sebuah 

kerangka untuk mengambil keputusandengan 

efektif atas persoalan yang kompleks dengan 

menyederhanakan danmempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan 

persoalantersebut kedalam bagian-bagiannya, 

menata bagian atau variabel ini dalam suatu 

susunan hirarki, member nilai numerik pada 

pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap 

variabel dan mensintesis berbagai pertimbangan 

ini untuk menetapkan variabel yang mana yang 

memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak 

untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.  

Metode AHP ini membantu memecahkan 

persoalan yang kompleks dengan menstruktur 

suatu hirarki kriteria, pihak yang 

berkepentingan, hasil dan dengan menarik 

berbagai pertimbangan guna mengembangkan 

bobot atau prioritas. 

Metode ini juga menggabungkan kekuatan 

dari perasaan dan logika yang bersangkutan 

pada berbagai persoalan, lalu mensintesis 

berbagai pertimbangan yang beragam menjadi 

hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara 

intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada 

pertimbangan yang telah dibuat.(Saaty, 2004). 

 

 
 

Gambar 2. Struktur AHP (Saaty, 2004) 

 

AHP banyak digunakan untuk pengambilan 

keputusan dalam menyelesaikan masalah-

masalah dalam hal perencanaan, penentuan 

alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan 

kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan 

kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan hasil, 

perencanaan sistem, pengukuran performansi, 

optimasi dan pemecahan konflik. (Saaty, 1991) 

 

Kelebihan dari metode AHP dalam 

pengambilan keputusan adalah: (Saaty, 1991) 

1) Dapat menyelesaikan permasalahan yang 

kompleks, dan strukturnya tidak  

beraturan, bahkan permasalahannya yang 

tidak terstruktur sama sekali. 

2) Kurang lengkapnya data tertulis atau data 

kuantitatif mengenai permasalahan tidak 

mempengaruhi kelancaran proses 

pengambilan keputusan karena penilaian 

merupakan sintesis pemikiran berbagai 

sudut pandang responden. 

3) Sesuai dengan kemampuan dasar manusia 

dalam menilai suatu hal sehingga 

memudahkan penilaian dan pengukuran 

elemen 

4) Metode dilengkapi dengan pengujian 

konsistensi sehingga dapat memberikan 

jaminan keputusan yang diambil. 

 

Disamping kelebihan-kelebihan di atas 

terdapat pul beberapa kesulitan dalam 

menerapkan metode AHP ini. Apabila 

kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, 

maka dapat menjadi kelemahan dari metode 

AHP dalam pengambilan keputusan : (Saaty, 

1991) 
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a) AHP tidak dapat diterapkan pada suatu 

perbedaan sudut pandang yang sangat 

tajam/ekstrim di kalangan responden. 

b) Responden yang dilibatkan harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

tentang permasalahan serta metode AHP. 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan 

menggunakan metode AHP ada beberapa 

prinsip yang harus dipahami yaitu (Kusrini, 

2007) : 

 

a. Membuat hierarki  

Hierarki digunakan untuk mempermudah 

pemahaman yaitu dengan cara memecahnya 

menjadi elemen-elemen pendukung, menyusun 

elemen secara hierarki dan 

menggabungkannya. 

 

b. Pemilihan kriteria dan alternatif 

Kriteria dan alternatif dilakukan dengan 

melakukan perbandingan berpasangan. 

Menurut Saaty(1988) dalam bukunya untuk 

berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah 

skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. 

Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala 

perbandingan dapat diukur dengan tabel 

analisis sebagai berikut : 

 

 

Tabel 1.Skala penilaian perbandingan 

berpasangan(Saaty, 2004) 

 

 
 

c. Menentukan prioritas (Synthesis of 

priority)  

Untuk setiap kriteria dan alternatif 

perludilakukan perbandingan berpasangan 

(pairwise comparisons). Nilai-nilai 

perbandingan relatif dari seluruh alternative 

kriteria bisa disesuiakan dengan judgement 

yang telah ditentukan untuk menghasilkan 

bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung 

dengan memanipulasi matriks atau melalui 

penyelesaian persamaan matematika. 

 

d. Konsistensi logis (Logical Consistency) 

 

Arti konsistensi yaitu: 

1) Objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan 

sesuai dengan keseragaman dan relevansi. 

2) Menyangkut tingkat hubunan antar objek yang 

didasarkan pada criteria tertentu. 

 

Berikut adalah gambar flowchart sistem dari 

permasalahan diatas :  
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Gambar 3. Flowchart Sistem Permasalahan 

 

Langkah-langkah atau prosedur pada 

metode AHP adalah (Kusrini, 2007): 

1. Mendefinisikan masalah dan 

menentukansolusi yang diinginkan, 

kemudianmenyusun hierarki dari 

permasalahanyang dihadapi. Penyusunan 

hierarki yaitudengan menetapkan tujuan 

yang merupakan sasaran system pada level 

teratas. 

2. Menentukan prioritas elemen 

a. Membuat perbandingan berpasangan,yaitu 

membandingkan elemen secaraberpasangan 

sesuai kriteria yangdiberikan. 

b. Matrik perbandingan berpasangandiisi 

menggunakan bilangan 

untukmempresentasikan kepentinganrelatif 

dari suatu elemen terhadapelemen yang 

lainnya. 

3. Sintesis 

Pertimbangan - pertimbangan terhadap 

perbandingan berpasangan disintesis untuk 

memperoleh keseluruhanprioritas. Hal-hal yang 

dilakukan dalamlangkah ini adalah : 

a.  Menjumlahkan nilai-nilai dari setiapkolom 

matrik 

b. Membagi setiap nilai dari kolomdengan 

total kolom yang bersangkutanuntuk 

memperoleh normalisasi matrik. 

c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris 

dan memb ginya dengan jumlahelemen 

untuk mendapat nilai ratarata. 

4. Mengukur konsistensi 

Dalam pembuatan keputusan, perlu 

diketahui seberapa baik konsistensi yang akan 

ada, karena tidak diinginkan keputusan 

berdasarkan kepentingan dengan konsistensi 

yang rendah. Beberapa hal yang harus 

dilakukan dalam langkah ini yaitu: 

a. Kalikan nilai pada kolom pertama dengan 

prioritas relatif elemen pertama, nilai pada 

kolom kedua dengan prioritas relatif 

elemen kedua, dan seterusnya. 

b. Jumlahkan setiap baris 

c. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan 

banyaknya elemen yang ada, dan hasilnya 

disebut lamda maks (maks). 

5. Hitung Consistency Index (CI) dengan 

rumus : CI=( maks-n)/n dimana n=banyaknya 

elemen. 

6. Hitung Rasio Konsistensi (consistency 

ratio) / CR dengan rumus: CR=CI/IRdimana 

CR=Consistency RatioCI=Consistency Index 

IR=indeksRandom Consistency 

7. Memeriksa konsistensi hierarki.  

Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian 

data judgement harus diperbaiki. Namun jika 

rasio konsistensi (CI/CR) kurang atau sama 

dengan 0,1 maka hasil perhitungan bisa 

dinyatakan benar. Daftar indeks random 

konsistensi (IR).Yaitu : 

 

Tabel 2 : Daftar indeks random konsistensi 

(Saaty, 2004) 

 

 

Untuk menganalisa sistem ini maka penulis 

gunakan sebuah kasus sebagai berikut : 

Seorang nasabah akan memilih jenis produk 

tabungan di Bank BRI Pematangsiantar sebagai 

tempat untuk melakukan transaksi keuangan., 

Jenis tabungan yang dijadikan sebagai alternatif 

yaitu Tabungan Britama, Tabungan Britama 

Edisi Anak Muda, dan Tabungan Simpedes..  

Langkah – langkah yang harus dilakukan 

untuk dapat menyelesaikan kasus tersebut 

adalah : 

A. Nasabah akan memilih keempat jenis 

tabungan tersebut berdasarkan empat 

kriteria, yaitu : 

1. Jenis tabungan yang memiliki persyaratan 

dengan parameter sebagai berikut : 

a. Umur nasabah  

b. Status nasabah dalam menabung 

(apakah perorangan atau dari suatu 

perusahaan) 

c. Kewarganegaraan seorang nasabah 

d. Berkas yang diperlukan dalam 

pembukaan identitas diri nasabah 

2. Jenis tabungan yang memiliki biaya 

setoran pertama yang terjangkau  oleh 

nasabah dengan parameter sebagai berikut 

: 

a. Mahal jika biayanya >= dari 

Rp.500.000,- 

b. Sedang jika biayanya <= dari 

Rp.500.000,- sampai dengan 

>=Rp.100.000,- 

c. Murah jika biayanya >100.000,-  

3. Jenis tabungan yang memiliki keuntungan 

bagus dengan parameter sebagai berikut : 

a. Memiliki transaksi time online di 

lebih dari 10.000 Unit Kerja BRI dan 

23.000 ATM BRI di seluruh 

Indonesia 

b. Memiliki Aksesibelitas Kartu ATM / 

Debit BRI di jaringan BRI, ATM 

Bersama, Link, Prima, Cirrus, 

Jenis Tabungan yang 
direkomendasikan 
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Maestro, dan MasterCard baik di 

dalam negeri atau luar negeri 

c. Gratis cover ansuransi kecelakaan diri 

hingga Rp.150.000.000,- 

d. Didukung dengan fasilitas e-banking  

e. Memiliki suku bunga tabungan 

kompetitif 

f. Memiliki fasilitas Transaksi Otomatis  

g. Limit Transaksi Antar Cabang hingga 

Rp.300.000.000,- 

h. Memiliki peluang besar 

memenangkan hadiah 

i. Memiliki jumlah setor dan ambil tidak 

dibatasi sepanjang memenuhi 

ketentuan yang berlaku  

j. Proses pembukaan Rekening Tabungan 

BRI mudah dan praktis 

k. Gratis administrasi bulanan 

 

B. Menentukan prioritas kriteria 

 

1. Membuat matrik perbandingan 

berpasangan.  

Tabel ini berisi perbandingan nilai antara 

fasilitas dengan persyaratan, fasilitas dengan 

biaya dan fasilitas dengan keuntungan.  

 

Tabel 3 : Matriks perbandingan berpasangan 

Kriteria  Persyaratan Biaya Keuntunga

n 

Persyaratan 1 3 5 

Biaya 1/3 1 2 

Keuntungan 1/5 ½ 1 

 

2. Membuat matrik nilai kriteria 

Tabel ini untuk menjumlahkan nilai dan untuk 

menentukan prioritas dari masing 

kriteria.Hitung bobot kriteria (priorityvector) 

dengan cara : 

 

 Menjadikan nilai perbandinganberpasangan 

menjadi nilai desimaldan menjumlahkan 

setiapkolomnya. 

 

Tabel 4 :Matrik nilai kriteria 

Kriteria  Persyaratan Biaya Keuntunga

n 

Persyaratan 1.00 3.00 5.00 

Biaya 0.33 1.00 2.00 

Keuntungan 0.20 0.50 1.00 

Jumlah 1.53 4.50 8.00 

 

 Normalisasi nilai setiap kolommatrik 

perbandingan berpasangandengan membagi 

setiap nilai padakolom matrik dengan hasil 

penjumlahan kolom yangbersesuaian. 

 

Tabel 5 :Normalisasi nilai kriteria 

Kriteria  Persyaratan Biaya Keuntunga

n 

Persyaratan 0.65 0.67 0.62 

Biaya 0.22 0.22 0.25 

Keuntungan 0.13 0.11 0.13 

 

Cara normalisasi setiap nilai adalah Nilai 

kolom 1 baris 1 (1.00) dibagi dengan hasil 

penjumlahan per kolom (1.53) hasilnya masuk 

kolom 1 baris 1 0.65 begituseterusnya sampai 

semua nilai terpenuhi. 

 

 

3. Membuat matrik penjumlahan setiap baris 

Pada tabel ini untuk menjumlahkan dari 

masing-masing kriteria. 

 

Tabel 6 :Nilai penjumlahan setiap baris 

Kriteri

a  

Persy

aratan 

B

i

a

y

a 

Keuntu

ngan 

Persya

ratan 

0.65 0

.

6

7 

0.62 

Biaya 0.22 0

.

2

2 

0.25 

Keunt

ungan 

0.13 0

.

1

1 

0.13 

Priorit

i 

Vekto

r 

0.65 0

.

2

3 

0.12 

Untuk mendapatkan nilai prioriti vektor adalah  

 𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 1 =
0.65+0,67+0.62

3
 = 0.65 

 𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 2 =
0.22+0,22+0.25

3
 = 0.23 

 𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠 1 =
0.13+0,11+0.13

3
 = 0.12 

 

 

4. Penghitungan consistency index (CI) 

 

Pada tabel ini untuk menghitung 

consistency index (CI) dengan rumus : 

 

𝐶𝐼 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑛

𝑛 − 1
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dimana : n = banyaknya elemen (kriteria). 

 

Tabel 6 :Nilai CI (consistency index) 

 

Kriteria  Persyaratan Biaya Keuntunga

n 

Persyaratan 1.00 3.00 5.00 

Biaya 0.33 1.00 2.00 

Keuntungan 0.20 0.50 1.00 

Prioriti 

Vektor 

0.65 0.23 0.12 

Jumlah 1.53 4.50 8.00 

 
λmaks = (1.53 x0.65)+(4.50 x0.23) + (8.00 

x0.12) 

= 3.03 

 

CI  = (λmaks – n)/(n – 1).  

= (3.03 – 3)/(3-1) 

=  (3.03 – 3)/2 

= 0.02 

 

5. Penghitungan rasio konsistensi 

 

Pada tabel ini untuk menentukan konsistensi 

hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka 

penilaian data judgement harus diperbaiki. 

Namun jika rasiokonsistensi (CI/IR) kurang 

atau samadengan 0,1 maka hasil perhitungan 

bisa dinyatakan benar. 

Sedangkan untuk menghitung nilai 

consistency ratio (CR) dengan rumus : 

 

𝐶𝐼 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

dengan RI adalah ratio index . 

 

Tabel 7 : Nilai RI 

Ordo 
Matri

k 

RI Ordo 
Matri

k 

RI Ordo 
Matri

k 

RI 

1 0 6 1.24 11 1.51 

2 0 7 1.32 12 1.48 

3 0.58 8 1.41 13 1.56 

4 0.9 9 1.45 14 1.57 

5 1.12 10 1.49 15 1.59 

 
 Sehingga diperoleh  

𝐶𝐼 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

= 0.02 / 0.58 

= 0.03      

Selanjutnya lakukanlah perhitungan 

seperti diatas pada kriteria fasilitas, biaya 

dankualitas 

 

6. Perangkingan Nilai Alternatif  

Berdasarkan aturan AHP pembobotan 

harus bernilai CR kurang dari < 0,1 maka 

prioritas digunakan dengan baik. Nilai 

pembobotan lebih dari > 0,1 maka nilai 

pengujian tidak baik. 

Perangkingan Alternatif dilakukan dengan  

hasil penjumlahan dari perkalian setiap bobot 

alternatif pada bobot kriteria yangbersesuaian. 

 

 

Tabel 8 : Nilai hasil 

Kriteria Persyarat

an 

Biay

a 

Keuntung

an 

Prior

iti 

Vekt

or 

BRI 

Britama 

0.19 0.00 0.00 0.28 

BRI 

Britama 

Edisi 

Anak 

Muda 

0.00 0.00 0.00 0.02 

BRI 

Simped

as 

0.02 0.01 0.00 0.10 

 

Dari tabel diatas maka diperoleh : 

 

Tabel 9 : Nilai pemilihan tabungan bank 

Tabung

an Bank 

Persyar

atan 

Biaya Keunt

ungan 

Jumlah 

BRI 

Britama 

0.19 0.00 0.00 0.19 

BRI 

Britama 

Edisi 

Anak 

Muda 

0.00 0.00 0.00 0 

BRI 

Simped

as 

0.02 0.01 0.00 0.03 

 

Dengan demikian nilai total yang paling 

besaritulah nilai sebagai hasil akhirnya atau 

jenis tabungan bank yang direkomendasikan 

dan cocok untuk nasabah bank. 
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Tabel 10 :Hasil akhir 

 

Alternatif 

Rangking Jenis Tabungan 

1 BRI Britama Edisi Anak Muda  

2 BRI Simpedas 

3 BRI Britama 

 

Dari hasil perhitungan diatas maka 

disimpulkan bahwa BRI Britama Edisi Anak 

Muda yang layak untuk dipilih berdasarkan 

metode AHP dengan penilaian persyaratan 

yang memadai, biaya yang terjangkau dan 

keuntungan yang diperoleh nasabah sebuah 

bank. 

 
3. KESIMPULAN  

Dalam sistem pendukung keputusan ini dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Sistem pendukung keputusan menggunaka 

metode AHP dapat digunakan untuk 

pemilihan jenis tabungan di Bank BRI 

Pematangsiantar. 

b. Hasil perhitungan yang dihasilkan bisa 

digunakan untuk calon nasabah yang akan 

memilih jenis tabungan di Bank BRI 

Pematangsiantar. 

c. Penentuan kriteria sangatlah penting dalam 

metode AHP karena jika terdapat 

perbedaan pada kriteria dan pemasukan 

data maka akan sangat mempengaruri 

hasilnya dan otuput yang berbeda juga. 

 

Sistem pendukung keputusan pemilihan 

jenis tabungan ini memiliki beberapa 

kekurangan, oleh karena itu, penulis 

menyarankan perlu pengembangan sistem lebih 

lanjut antara lain sebagai berikut:  

a. Penentuan kriteria pemilihan jenis tabungan 

di Bank BRI Pematangsiantar disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan dari tempat 

penelitian sehingga kriteria yang digunakan 

tidak terlalu banyak . 

b. Penentuan perbandingan matriks 

berpasangan menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) harus 

berdasarkan tempat penelitian . 

c. Penentuan aspek penilaian dosen harus 

berdasarkan tempat penelitian sehingga 

hasil pemilihan dosen berprestasi lebih 

akurat . 
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