6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1

Kajian Induktif

Pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan
untuk memecahkan masalah proses pelaksanan penelitian. Disamping itu juga
memuat uraian tentang hasil penelitian yang pernah dilakukkan sebelumya oleh
peneliti lain ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini
terbagi menjadi dua kajian yang bersumber dari hasil kajian literature induktif dan
deduktif. Kajian Indukif bersumber dari artikel. Sedangkan kajian deduktif
merupakan kajian yang diperoleh berdasarakan buku teks yang berkaitan dengan
teori dasar dalam mendukung penelitian yang bersifat umum. Pada bab ini juga
kajian literature dibuat sistematik review dengan komposisinya masing-masing.
Kedua model kajian tersebut bertujuan untuk memperoleh “state of the art” atau
pencapaian paling tinggi dalam masalah yang akan diselesaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aini et al., 2014) ini adalah mengidentifikasi
macam- macam risiko pada rantai pasok kakao, menganalisis dan mengevaluasi
pelaku rantai pasok dengan risiko tertinggi dalam manajemen rantai pasok kakao
dan mengetahui cara mengevaluasi dan memitigasi risiko tertinggi pada rantai
pasok kakao dengan efektif dan efisien. Metode Analytic network process (ANP)
dan Weighted Failure Mode Effect Analysis (WFMEA) terintegrasi digunakan
untuk mengetahui dan menganalisis risiko tertinggi dalam rantai pasok kakao.
Metode Analytic network process ANP merupakan alat analisis yang mampu
merepresentasikan

tingkat

kepentingan

berbagai

pihak

dengan

mempertimbangkan hubungan ketergantungan baik antar kriteria maupun
subkriteria. Metode ANP diharapkan dapat menangkap interaksi ketergantungan
yang tinggi antar jenis risiko dan faktor-faktor risiko yang memengaruhi dalam
meningkatkan manajemen risiko rantai pasok kakao. Hasil yang didapatkan dari
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Analytic network process ANP berupa identifikasi bobot risiko yang paling
berpengaruh dalam rantai pasok kakao. Hasil Analytic network process ANP,
hasil prioritas dari anggota pelaku rantai pasok komoditas kakao dalam
manajemen risiko rantai pasok adalah petani (0,408), dengan risiko yang memiliki
prioritas terbesar adalah risiko produksi (0,221).

Penelitian yang dilakukan oleh (Abedi et al., 2017) adalah untuk mengevaluasi
keberasilan kombinasi dua model proses jaringan analitik Analytic network
process (ANP) dan logika fuzzy dalam pemetaan risiko longsor di lembah
Azarshahr Chay di Barat Laut Iran. Logika fuzzy digunakan untuk pembobotan
sub-kriteria, dan ANP diterapkan untuk membobot kriteria. Metode analisis
keputusan multikriteria (MCDA) memberikan kumpulan tatacara pelaksanaan dan
teknik untuk menyusun masalah keputusan, merancang, mengevaluasi dan
memprioritaskan keputusan alternatif. Metode dan model GIS-MCDA yang
digunakan oleh peneliti untuk menyusun peta risiko longsor adalah Analytic
network process (ANP). ANP adalah salah satu metode GIS-MCDA, yang
berhasil diterapkan pada banyak sistem pembuat keputusan. ANP adalah
pendekatan yang tepat untuk memecahkan sebuah masalah ketidakpastian dan
ketidaktepatan dengan peringkat kriteria berdasarkan pakar dan mengevaluasi
persepsi pembuat keputusan berdasakan pehitungan yang tepat. ANP sebagai
salah satu teknik pengambilan keputusan multi-kriteria untuk mengatasi masalah
keberpengaruhan dan feedback antara kriteria dan subkriteria. Proses pembobotan
diterapkan berdasarkan metode ANP Fuzzy-ANP digunakan untuk menentukan
bobot kriteria dari penilaian subyektif dari expert pembuatan keputusan.

Penelitian lain juga dilakukan dalam pemilihan pemasok yang dilakukan oleh
(Valipour et al., 2017) Penelitian ini menggunakan teknik Fuzzy DEMATEL
untuk menentukan interdependensi antara kriteria. Metode Analytic network
process (ANP) digunakan untuk membobot kriteria dan teknik data envelopment
analysis (DEA) untuk menentukan peringkat pemasok. kemudian Konvergensi
supermatrix di ANP dimaksudkan untuk mereplikasi kolom matriks.
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Metode ANP yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan
dari berbagai sumber informasi juga dilakukan oleh penetili ini. Menurut (AlHawari et al.,2014) Analytic network process (ANP) metode yang dilakukan
untuk pemilihan rencana tata letak fasilitas terbaik berdasarkan beberapa kriteria
independen. Model ANP dibangun dengan mempertimbangkan interdependensi
antara kriteria yang ditemukan berdasarkan pendapat para ahli dan dalam
persamaan mendasar. Model ANP yang diperkenalkan dalam penelitian ini adalah
model jaringan terstruktur yang mengandung banyak faktor yang mencakup
masalah pemilihan dari banyak perspektif. Setiap kluster berisi semua elemen
dengan fungsi serupa yang saling berinteraksi. Pengambil keputusan mengubah
penilaian verbal menjadi bentuk numerik menggunakan skala fundamental.
Vektor prioritas yang diturunkan dan dihasilkan dari pairwise comparison
kemudian disusun dalam matriks yang dikenal sebagai un-weighted super matrix.
Penerapan ANP sebagai alat pengambilan keputusan untuk pemilihan rencana tata
letak fasilitas mendapatkan hasil yang terbaik yang menunjukkan kemampuan
ANP untuk menghadapi kompleksitas yang dihadapi dalam memilih tata letak
fasilitas terbaik seperti penanganan interdependensi antar kriteria.

Peneltian yang dilakukan (Cakmak & Cakmak, 2014) analisis dilakukan
menggunakan pendekatan Analytic network process (ANP) untuk menentukan
kepentingan relatif karena terdapat perbedaan persepsi di antara para peserta
proyek. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan profesional konstruksi.
Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Analytic network process (ANP)
untuk menentukan kepentingan relatif. ANP memiliki empat langkah utama: (1)
penataan masalah dan konstruksi model, (2) persiapan matriks perbandingan
berpasangan dan vektor prioritas, (3) pembentukan supermatrix dan (4) pemilihan
alternatif terbaik. Proses pengambilan keputusan telah dilakukan oleh tim ahli
yang memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan perdebatan di bidang
konstruksi. Perbandingan berpasangan dilakukan sehubungan dengan tujuan
keseluruhan model untuk menganalisis penyebab utama perselisihan terkait
bidang konstruksi.
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Dalam penelitian (Cao & Song, 2016) menciptakan nilai dengan pelanggan
menjadi strategi persaingan yang penting bagi perusahaan. Strategi membutuhkan
manajemen yang efektif untuk memperoleh manfaat karena akan melibatkan
banyak potensi risiko. Kemudian, pendekatan yang disebut analitic network
process (ANP) diusulkan untuk menilai risiko secara kuantitatif. Strategi
manajemen risiko yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan peluang
keberhasilan proyek. Proses manajemen risiko yang khas terdiri dari empat
langkah dasar:

1.

Identifikasi risiko: Tentukan semua faktor risiko yang mungkin yang
mungkin terjadi dan mempengaruhi rantai pasokan.

2.

Penilaian risiko: Menilai kemungkinan terjadinya faktor risiko yang
didefinisikan dalam langkah pertama.

3.

Solusi mitigasi risiko: Jika risiko pra-diidentifikasi benar-benar terjadi, apa
yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan? Tindakan terkait harus
dapat

mengurangi

kemungkinan

kejadian

atau

tingkat

keparahan

konsekuensinya.
4.

Pemantauan risiko: Setelah solusi siap diterapkan dalam operasi yang
sebenarnya, perusahaan harus memantau risiko ini sehingga terdeteksi
ketika terjadi.

Penilaian risiko melibatkan penentuan pentingnya risiko dan memprioritaskannya
berdasarkan pengaruhnya pada tujuan proyek. Untuk menggambarkan risiko
secara lebih akurat, banyak metode penilaian kuantitatif dikembangkan dan efek
risiko pada rantai pasokan. AHP menetapkan hierarki kriteria dan subkriteria
untuk MCDM. Untuk menangani interaksi berbagai faktor, bahkan faktor-faktor
tingkat tinggi yang kadang-kadang bergantung pada faktor tingkat rendah.
Metode ANP yang memungkinkan keterkaitan kompleks di antara tingkat
keputusan dan atribut. Fuzzy AHP/ANP sangat terkait dengan masalah
pengambilan keputusan ketika penilaian risiko diperlukan. Dalam metode ANP,
masalah keputusan dirumuskan menjadi struktur jaringan. Jaringan dapat
didekomposisi menjadi berbagai kelompok (berbagai faktor) dan faktor-faktor
yang saling terhubung satu sama lain. Setelah menentukan struktur jaringan,
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perbandingan berpasangan antara berbagai kelompok dan faktor dilakukan oleh
para ahli penilaian risiko. Untuk mendapatkan prioritas global dalam jaringan
dengan hubungan interdependen, setiap vektor prioritas lokal yang diperoleh dari
matriks penilaian kelompok ditempatkan di kolom yang sesuai dari supermatrix.
Supermatrix terdiri dari semua faktor dari berbagai cluster (baris dan kolom).

Penelitian lain dilakukan oleh (Liang et al., 2013) Proses Analytic network
process (ANP) diterapkan untuk mengukur ketergantungan di antara faktor-faktor
strategis,

yang

dapat

membantu

menentukan

keputusan.

Teknologi

thermoelectricity adalah metode yang paling sesuai untuk memulihkan energi
limbah di masa depan dan teknik ANP berguna sebagai alat penilaian keputusan.
ANP digunakan untuk memecahkan masalah ketergantungan di antara alternatif
atau kriteria. Hal ini memungkinkan untuk melakukan analisis ANP kuantitatif di
mana dependensi di antara faktor-faktor kriteria dimasukkan. Analisis ANP dapat
dilakukan untuk menentukan prioritas alternatif sehingga kita dapat membuat
keputusan yang benar secara strategis.

Penelitian oleh (Van Horenbeek & Pintelon, 2014) Daya saing dan kinerja
perusahaan

manufaktur

tergantung

pada

ketersediaan,

keandalan

dan

produktivitas peralatan produksi perusahaan tersebut. Untuk membantu manajer
pemeliharaan pada pemilihan MPI yang relevan, model dan metodologi proses
Analytic network process (ANP) disarankan. Model ANP digunakan untuk
membantu manajer untuk menentukan tujuan pemeliharaan spesifik bisnis dan
MPI yang sesuai dari kerangka MPM generik dan struktur jaringan obyektif
pemeliharaan. Pengembangan sistem MPM dan model ANP memberikan tujuan
pemeliharaan pada semua tingkat manajemen dengan MPI yang relevan yang
digunakan
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2.2

Kajian Deduktif

2.2.1

Risiko

Risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Risiko didefinisikan sebagai
ketidakpastian hasil apakah peluang positif atau ancaman negatif dari tindakan
dan suatu kejadian (Treasury, 2004). Lebih jauh Risiko dapat didefinisikan
sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi
nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan
pada saat ini (Fahmi, 2010). Definisi lain Risiko bisa di definisikan sebagai
kejadian yang merugikan. Risiko juga dapat di didefinisikan dengan kemungkinan
hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko memiliki bergama
jenis, mulai dari risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kerugian, perubahan
tingkat bunga dan lainnya. Risiko dapat di kelompokkan kedalam dua tipe risiko
yaitu risiko murni dan risiko speklatif (Hanafi, 2008).

1. Risiko murni adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi
kemungkinan keungtungan tidak ada. Kejadian seperti ini akan sangat
merugikan.
2. Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian
dan juga keuntungan. Kerugian akibat risiko spekulatif akan merugikan
individu tertentu, tetapi akan menguntungkan individu lainnya.

Selain dikelompokkan kedalam risiko murni dan risiko spekaltif, risiko juga bisa
dibedakan menjadi risiko dinamis dan risiko statis. Risiko statis muncul dari
kondisi keseimbangan tertentu. Sedangkan risiko dinamis muncul dari perubahan
kondisi tertentu. Risiko juga bisa besifat subyektif dan obyektif. Risiko subyektif
adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang obyektif.
Sedangkan risiko subyektif berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko.
Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi
rendahnya risiko tertentu (Hanafi, 2008).
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2.2.2

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang ‘inherent’ yaitu risiko yang muncul
karena perusahaan menjalankan bisnisnya. Basel II (lembaga yang mengatur
perbankan internasional) mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang
timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem atau dari kejadian
eksternal. Risiko kegagalan proses internal merupakan risiko yang berkaitan
dengan kegagalan proses atau prosedur internal organisasi. Risiko ini dapat
berupa risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya dokumentasi atau dokumen
yang salah, kesalahan transaksi, pengawasan yang kurang memadai. Kemudian
risiko kegagalan mengelola manusia berkaitan terjadinya kesalahan baik
disengaja atau tidak sengaja oleh karyawan. Risiko yang dapat terjadi berupa
kecelakaan kerja, integritas karyawan kurang, dan terlalu menggantung pada
karyawan tertentu. Sistem teknologi yang baik akan memberikan kontribusi yang
signifikan bagi organisasi. Namun, dilain sisi sistem teknologi yang baik tersebut
juga akan memunculkan risiko baru bagi perusahaan. Misalnya kerusakan data,
kesalahan pemograman dan sistem keamanan yang kurang baik. Kemudian risiko
eksternal berkaitan dengan kejadian yang bersumber dari luar organisasi, dan di
luar pengendalian organisasi. Risiko ini bisa berupa bencana alam dan sebagainya
(Hanafi, 2008).

2.2.3

Manajemen Risiko

Risiko ada dimana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit untuk di hindari.
Karena itu risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk
mengelola risiko sehingga organisas bisa bertahan, atau mengoptimalkan risiko
(Hanafi, 2008). Manajemen risiko sendiri dapat didefinisikan suatu bidang ilmu
tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan
berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan
manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2010). Manajemen risiko
adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi
untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap
risiko (SBC Warbug, The Practice of Risk Manajemen, Euromoney Book, 2014).
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Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa
manfaat yang akan diperoleh, yaitu (Fahmi, 2010):

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil
keputusan
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruhpengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu
menghindari risiko dan menghindari pengaruhnya khususnya kerugian dari
segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang detail maka artinya
perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.
Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko
yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah. Hal ini dapat berupa
berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia,
organisasi dan politik. Pelaksanaan manajemen risiko ini juga dapat diterapkan di
level perusahaan mulai dari tingkat perusahaan keseluruhan (entity level), tingkat
divisi, tingkat unit bisnis dan tingkat anak perusahaan (subsidiary). Untuk
mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap
yang harus dilaksanakan oleh suatu peusahaan. Tahapan dasar manajemen risiko
melalui proses-proses berikut yaitu identifkasi risiko, evaluasi dan pengukuran
risiko dan pengelolaan risiko. Proses identifikasi risiko ini termasuk proses yang
terpenting karena diproses ini semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi
harus diidentifikasi. Secara umum langkah dalam identifikasi risiko adalah
dengan mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko tersebut.
kemudian mengukur risiko tersebut untuk melihat seberapa besar dampak risiko
tersebut terhadapt kinerja perusahaan. Dalam pelaksanaannya, identifikasi risiko
dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain metode laporan keuangan,
menganalisis flow chart kegiatan dan operasi perusahaan, analisis kontrak, catatan
statistik kerugian, survey atau wawancara. Setelah proses identifikasi semua
risiko-risiko yang mungkin terjadi lalu menganalisis risiko-risiko tersebut. Hal
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yang dibutuhkan dalam menentukan dampak dari risiko tersebut yaitu melalui
suatu analisis probabilitas. Hal ini dilakukan sebelum risiko dibawa ke tahapan
respon manajemen.

Setelah risiko teridentifikasi lalu selanjutnya dilakukan proses evaluasi dan
pengukuran risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik
risiko dengan lebih baik. Proses evaluasi dampak risiko dilakukan dengan
mengkombinasikan antara probabilitas sebagai bentuk kuantitatif dari faktor
ketidakpastian dan dampak atau konsekuensi dari terjadinya risiko. Setelah risikorisiko dievaluasi dengan menggunakan parameter probabilitas dan konsekuensi
risiko yang telah ditentukan, selanjutnya dapat dilakukan analisa untuk
mengevaluasi dampak risiko secara keseluruhan dengan menggunakan peta risiko.

Setelah analisis dan evaluasi risiko, selanjutnya adalah pengelolaan risiko.
perusahaan akan mulai menyusun strategi penanganan risiko yang tepat. Strategi
ini didasarkan kepada sifat dan dampak atau konsekuensi yang dapat diakibatkan
oleh risiko tersebut. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memindahkan dampak
risiko sebanyak mungkin dan meningkatkan kontrol terhadap risiko. Terdapat
alternatif yang dapat dipilih untuk mengelola risiko yang di hadapi, yaitu:

1. Menghindari risiko (risk avoidance)
2. Pengendalian risiko (risk control)
3. Penanggungan atau penahanan risiko (risk retention)
4. Pengalihan risiko (risk transfer)

Dalam pelaksanaan manajemen risiko perlu adanya panduan serta tata cara detail
dalam proses manajemen risiko agar dalam pelaksanaannya lebih sistematis. ISO
31000 sebagai panduan standar internasonal manajemen risiko. Didalam (ISO
31000, 2009) terdapat kerangka kerja proses manajemen risiko seperti gambar
berikut:
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Gambar 2. 1. Proses manajemen risiko

Sumber: (Risk Manajemen – Principle and Guidelines, 31000:2009)

Berdasarkan kerangka proses manajemen risiko diatas, dapat di jelaskan sebagai
berikut:
1.

Komunikasi dan konsultasi
Proses berkelanjutan dan berulang yang dilakukan organisasi untuk
memperoleh informasi dan terlibat dengan para pemangku kepentingan
mengenai manajemen risiko.

2.

Menentukan konteks
Mendefinisikan parameter eksternal dan internal untuk diperhitungkan
dalam melakukan pengelolaan risiko, menetapkan batasan dan kriteria
risiko. Konteks terdiri dari konteks internal dan eksternal. Lingkungan
eksternal di mana organisasi berusaha untuk mencapai tujuannya termasuk
budaya, sosial, politik, hukum, peraturan, keuangan, teknologi, ekonomi
dan persaingan baik internasional, nasional, regional atau lokal. Sedangkan
lingkungan internal di mana organisasi berusaha untuk mencapai tujuannya
yang

didalamnya

akuntabilitas.

adalah

pemerintahan,

struktur

organisasi

dan
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3.

Identifikasi risiko
Proses menemukan, mengenali dan menggambarkan risiko. Identifikasi
risiko melibatkan identifikasi sumber-sumber risiko, kejadian, penyebabnya
dan konsekuensi potensialnya

4.

Analisis risiko
Proses untuk memahami sifat risiko dan untuk menentukan tingkat risiko.
Analisis risiko sebagai dasar untuk evaluasi risiko dan keputusan tentang
perlakuan risiko.

5.

Evaluasi risiko
Proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk
menentukan apakah risiko besarnya dapat diterima atau ditolerir. Evaluasi
risiko membantu dalam keputusan tentang perlakuan risiko.

6.

Penanganan risiko
Proses untuk memodifikasi risiko. Penanganan risiko yang memiliki
konsekuensi negatif maka bisa dilakukan penanganan dengan cara: mitigasi
risiko, menghilangkan risiko, pencegahan risiko dan pengurangan risiko

7.

Pemantauan dan kaji ulang
Melakukan pemeriksaan, mengawasi, mengamati secara kritis atau
menentukan status untuk mengidentifikasi perubahan dari tingkat kinerja
yang diperlukan atau yang diharapkan.

2.2.4

Expert Judgement

Penilaian ahli adalah pendekatan untuk mengumpulkan informasi pengetahuan
tentang suatu masalah. Penilaian ahli dapat memberikan wawasan yang berguna
bagi para pembuat kebijakan dan pembuat keputusan ketika tidak ada sumber
penelitian ilmiah. Pendekatan penilaian ahli telah digunakan secara luas. Hal
dikarenakan

tidak

tersedianya

data,

ketidakpastian

pengambilan keputusan (Kontogianni et al., 2015).

yang

mempersulit
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bolger & Wright, 1994) karakteristik
seseorang dapat dikatakan sebagai seorang expert adalah jika memiliki karakter
sebagai berikut:
1.

Pembelajar yang baik

2.

Kemampuan praktik yang bagus

3.

Memiliki pengetahuan yang luas

4.

Memiliki pengalaman

5.

Memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah

6.

Kemampuan komunikasi yang efektif

7.

Memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan

8.

Percaya diri dengan penilaiannya

2.4.5

Analytic network process (ANP)

Metode ANP merupakan pengembangan dari metode AHP (Saaty &
Vargas, 2013). ANP adalah suatu teori pengukuran biasanya berlaku untuk
dominasi pengaruh antar beberapa stakeholders atau alternatif berkenaan dengan
suatu atribut atau suatu kriteria-kriteria. Struktur jaringan ANP digambarkan
dengan panah dua jalur (busur lingkaran) yang menghadirkan saling
ketergantungan antar pengelompokan atau jika didalam tingkatan faktor yang
sama akan terbentuk loop. Arah busur lingkaran menandakan ketergantungan.
Busur lingkaran berasal dari pengendalian atribut yang menghubungkan dengan
atribut lain yang dapat saling mempengaruhi. Kepentingan relatif pada
elemen/unsur diukur oleh skala rasio. ANP mampu menangani saling
ketergantungan antar unsur-unsur dengan memperoleh bobot gabungan melalui
pengembangan dari supermatrix. Saaty (2003) menjelaskan konsep supermatrix
sebagai paralel pada proses Rantai Markov. Gambar 2.2 merupakan bentuk saling
ketergantungan dari berbagai komponen dalam struktur ANP.
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Gambar 2. 2. Struktur jaringan umpan balik (Rusydiana & Devi, 2013)

Dalam suatu sistem dengan N komponen yang terdiri dari elemen-elemen yang
akan saling memberikan pengaruh, dapat didenotasikan bahwa komponen C
sejumlah N disimbolkan dengan Ch dimana h = 1, 2,3, ...N. Elemen yang dimiliki
oleh komponen akan disimbolkan dengan eh1,eh2,.....ehn. Nilai dari supermatrix
diberikan sebagai hasil penilaian dari skala prioritas yang diturunkan dari
perbandingan berpasangan seperti pada AHP. Hubungan antara elemen
direpresentasikan dengan vector prioritas yang diturunkan dari perbandingan
berpasangan didalam AHP. Matriks disusun untuk menggambarkan aliran
kepentingan antara komponen baik secara inner dependence maupun outer
dependence. Secara umun hubungan kepentingan antar elemen didalam jaringan
dengan elemen lain didalam jaringan dapat direpresentasikan mengikuti
supermatrix, sebagai berikut:

Gambar 2. 3. Supermatrix Dari Jaringan (L. Saaty & G. Vargas)

Bentuk Wij didalam supermatrix disebut sebagai blok supermatrix dan diikuti
matriks sebagai berikut:
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Gambar 2. 4. Komponen Supermatrix dari Jaringan (L. Saaty & G. Vargas)

Masing-masing kolom dalam Wij adalah eigen vector yang menunjukkan
kepentingan dari elemen pada komponen ke-i dari jaringan pada sebuah elemen
pada komponen ke-j. Beberapa masukan yang menunjukkan hubungan nol pada
elemen mengartikan tidak terdapat kepentingan pada elemen tersebut. Jika hal
tersebut terjadi maka elemen tersebut tidak digunakan dalam perbandingan
berpasangan untuk menurunkan eigen vector. Jadi yang digunakan adalah elemen
yang menghasilkan kepentingan bukan nol.

A. Prinsip Dasar Metode ANP

Prinsip dasar kerja ANP adalah struktur masalah yang berbentuk jaringan, dengan
siklus hubungan dari cluster-clusternya dimana model jaringan mampu
mengakomodasi ketergantungan fungsional timbal balik, yaitu hubungan saling
tergantung antara komponen (level) atas dan bawah. Selain itu, terdapat
penentuan bobot elemen terhadap komponen acuan, dimana penentuan bobot
dilakukan dengan menggunakan matrik perbandingan berpasangan (pairwise
comparison). Menurut Saaty (2003), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai
dengan 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan
definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel
2.1.
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Tabel 2. 1 Pemberian Nilai Pada Perbandingan Berpasangan

Tingkat

Definisi

Kepentingan

Penjelasan

Sama besar pengaruhnya

1

Kedua faktor mempunyai
pengaruh yang sama

Sedikit
3

lebih

besar Penilaian salah satu faktor

Pengaruhnya

sedikit

lebih

berpihak

dibandingkan pasangannya

5

Salah satu faktor lebih besar

Penilaian salah satu faktor

pengaruhnya

lebih kuat dibandingkan
faktor pasangannya

7

Salah satu faktor sangat lebih

Suatu faktor lebih kuat dan

besar pengaruhnya

dominasinya

terlihat

dibandingkan pasangannya
Salah
9

satu

faktor

sangat

mutlak

Sangat jelas bahwa suatu

besar

faktor amat sangat penting

lebih

pengaruhnya
Nilai
2,4,6,8

dibandingkan pasangannya

tengah

kompromi

di

sebagai
antara

dua

penilaian yang berdekatan
Kebalikan
aij =1/ aij

Diberikan

bila

terdapat

keraguan

diantara

dua

penilaian yang berdekatan

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan
dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya
dibandingkan dengan i

Nilai aij adalah nilai perbandingan elemen Ai terhadap elemen Aj yang
menyatakan hubungan:
a.

seberapa jauh tingkat kepentingan Ai bila dibandingkan dengan Aj, atau

b.

seberapa

banyak

kontribusi

Ai

terhadap

kriteria

pembanding

dibandingkan dengan Aj, atau
c.

seberapa

banyak

sifat

kriteria

pembanding

terdapat

dibandingkan Aj, atau seberapa jauh dominasi Ai dibandingkan Aj

pada

Ai
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Bila diketahui nilai aij maka secara teoritis nilai aji = 1/aij. Sedangkan nilai aij
dalam situasi i = j adalah mutlak. Nilai numerik yang dikenakan untuk
perbandingan diperoleh dari skala perbandingan yang dibuat oleh Saaty.

Untuk mendapatkan urutan prioritas antar elemen dari suatu komponen atau level
maka nilai dari matriks perbandingan tersebut dicari nilai eigen vektornya. Untuk
selanjutnya nilai eigen vector di masukkan ke dalam supermatrix. Jika dari
supermatrix ini dikalikan matrik itu sendiri hingga diperoleh bobot yang stabil
maka akan diperoleh matrix steady state, dimana nilai dari masing-masing elemen
tersebut menunjukkan bobot prioritas yang telah mengakomodasi semua interaksi
antar komponen (level).

1. Geometric Mean

…………………………………………………................ (1)
Dimana:
n

: Jumlah sampel

X

: Nilai bobot

2. Aksioma resiprokal
Aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai perbandingan
pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang
menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki
elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/PC (EA, EB) (Rusydiana & Devi, 2013) .

B. Tahapan ANP

Tahapan dalam pengambilan keputusan dengan ANP adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Konstruksi model
Melakukan penentuan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai, menentukan kriteria
yang mengacu pada kriteria kontrol, dan menentukan alternatif pilihan. Jika
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terdapat elemen-elemen yang memiliki kualitas setara maka dikelompokkan ke
dalam suatu komponen (level atau cluster) yang sama.

2. Membentuk Matrik Perbandingan Berpasangan.
Dalam melakukan pembobotan, dapat digunakan beberapa metode, antara lain
dengan menentukan bobot secara sembarang, membuat skala interval yang
menentukan urutan setiap kriteria, atau dengan menggunakan perbandingan
berpasangan sehingga tingkat kepentingan suatu kriteria relatif terhadap kriteria
lain dapat dinyatakan dengan jelas. Sekelompok pakar mengembangkan skala
yang dapat menggambarkan suatu proses keputusan yang menghasilkan
keputusan yang paling baik. Skala dalam ANP menggunakan Saaty skala seperti
pada tabel 2.1. ANP mengasumsikan bahwa pengambil keputusan harus membuat
perbandingan kepentingan antara seluruh elemen untuk setiap level dalam bentuk
berpasangan. Perbandingan tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk matriks.
Perbandingan dapat dilakukan secara langsung (dengan diskusi) maupun melalui
kuisioner.

Tabel 2. 2 Matriks Perbandingan Berpasangan (L. Saaty & G. Vargas, 2006)

C

A1

A2

ooo

An

A1

A11

A12

ooo

A1n

A2

A21

A22

ooo

A2n

ooo

o

o

ooo

A3n

An

An3

An2

ooo

Ann

Matriks di atas merupakan matriks perbandingan berpasangan yang dihasilkan
dari perbandingan antar elemen terhadap kriteria tertentu, dalam hal ini adalah
kriteria c.

3. Menghitung Bobot Elemen
Jika perbandingan berpasangan telah lengkap, vector prioritas w yang disebut
sebagai eVector dihitung dengan rumus:
A.w = λmax.W ………………………………………………………………… (2)
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Dengan A adalah matrik perbandingan berpasangan dan λmax adalah eigen value
terbesar dari A. eVector atau eigenvector merupakan bobot prioritas suatu matrik
yang kemudian digunakan dalam penyusunan supermatrik.

4. Menghitung Rasio Konsistensi
Tujuan dari menghitung rasio konsistensi adalah untuk melihat apakah nilai rasio
konsistensi sampai kadar tertentu, yaitu 10% atau kurang masih diperbolehkan.
Dalam kondisi nyata terdapat kemungkinan terjadinya beberapa penyimpangan
dari perbandingan berpasangan yang disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam
preferensi seorang. Rasio konsistensi (Consistency Ratio/CR) memberikan suatu
penilaian numerik mengenai bagaimana ketidakkonsistenan suatu evaluasi.
Penyimpangan konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi (Consistency
Index/CI), dengan persamaan :

CI 

maks  n
n  1 ……………………………………………………………….. (3)

Dimana :

maks = eigen value maksimum dari matriks perbandingan berpasangan n x n
n

= ukuran matriks/jumlah item yang dibandingkan

Untuk mengetahui apakah CI dengan besaran tertentu cukup baik atau tidak, perlu
diketahui rasio yang dianggap baik, yaitu apabila CR

0,1. Bila lebih dari 0,1,

maka perlu dilakukan penilaian ulang.

Rasio konsistensi diperoleh dengan membandingkan antara indeks konsistensi
(CI) dengan satu nilai yang sesuai dari bilangan indeks konsistensi acak (Random
Consistensy Index/RI), dengan persamaan:

CR 

CI
RI …………………………………………………………………… (4)
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Nilai RI atau indeks konsistensi acak berbagai ukuran matrik (n) yang dikeluarkan
oleh Oarkride Laboratory dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 2. 3. Indeks Konsistensi Acak
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RI

0

0

0.52

0.89

1.11

1.25

1.35

1.40

1.45

1.49

1.52

1.54

1.56

1.58

1.59

C. Supermatrix

Perbandingan tingkat kepentingan dalam setiap elemen maupun cluster
direpresentasikan dalam sebuah matrik dengan memberikan skala rasio dengan
perbandingan berpasangan. Masing-masing skala rasio menunjukan perbandingan
kepentingan antara elemen didalam sebuah komponen dengan elemen diluar
komponen (outer dependence) atau juga didalam elemen terdapat elemen itu
sendiri yang berada dikomponen dalam (inner dependence). Tidak setiap elemen
memberikan pengaruh terhadap elemen pada komponen lain. Elemen yang tidak
memberikan pengaruh pada elemen lain akan memberikan nilai nol. Matriks hasil
perbandingan berpasangan direpresentasikan kedalam bentuk vertikal dan
horizontal dan berbentuk matriks yang bersifat stochastic yang disebut sebagai
supermatrix.

Supermatrix terdiri dari 3 (tiga) tahap. Berikut ini tahapan dan penjelasannya:

a. Tahap supermatrix tanpa bobot (unweighted supermatrix)
Merupakan supermatrix yang asli dari eigenvector-eigenvector kolom
diperoleh dari matriks perbandingan pasangan dari elemen- elemen.

b. Tahap supermatrix terbobot (weighted supermatrix)
Merupakan supermatrix yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen di
dalam komponen dari unweighted supermatrix dengan bobot cluster yang
sesuai sehingga setiap kolom pada weighted supermatrix memiliki jumlah 1.

25

Jika kolom pada unweighted supermatrix sudah memiliki jumlah 1, maka tidak
perlu membobot komponen tersebut pada weighted supermatrix, dimana setiap
blok dari eigenvector kolom dari suatu cluster dibobot dengan prioritas dari
pengaruh dari cluster tersebut, yang membuat weighted supermatrix kolom
stokastik.

c. Tahap supermatrix batas (limiting supermatrix)
Merupakan supermatrix yang diperoleh dengan menaikan bobot dari weighted
supermatrix. Menaikan bobot tersebut dengan cara mengalikan supermatrix itu
dengan dirinya sendiri sampai beberapa kali. Ketika bobot pada setiap kolom
memiliki nilai yang sama, maka limit matrix telah stabil dan proses perkalian
matriks dihentikan.

D. Prioritas, Sintesis dan Sensitivitas

Prioritas merupakan bobot dari semua elemen dan komponen. Didalam prioritas
terdapat bobot limiting dan bobot normalized by cluster. Bobot limiting
merupakan bobot yang didapat dari limit supermatrix sedangkan bobot
normalized by cluster merupakan pembagian antara bobot limiting elemen dengan
jumlah bobot limiting elemen - elemen pada satu komponen. Sintesis merupakan
bobot dari alternatif. Didalam sintesis terdapat bobot berupa ideals, raw dan
normals. Bobot normals merupakan hasil bobot alternatif seperti terdapat pada
bobot normalized by cluster prioritas. Bobot raw merupakan hasil bobot alternatif
seperti terdapat pada bobot limiting prioritas atau limit matrix. Bobot ideal
merupakan bobot yang diperoleh dari pembagian antara bobot normals pada
setiap alternatif dengan bobot normals terbesar diantara alternatif-alternatif
tersebut. Alternatif terbaik ditentukan oleh nilai akhir (final score) untuk setiap
pilihan alternatif dari hasil supermatrix akhir (final supermatrix) yang diperoleh.
Alternatif terbaik adalah alternatif dengan nilai akhir paling besar. Sensitivitas
diperlukan untuk menetapkan independent variable atau suatu grafik kepekaan.
Ada satu garis untuk masing-masing alternatif di dalam jendela kepekaan. Di
dalam software masing-masing alternatif ditunjukan dengan warna yang berbeda
sehingga mudah untuk dilihat.

