
 
 

BAB II 
 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kajian Induktif 

Kajian induktif merupakan kajian mengenai penelitian yang pernah dilakkan oleh para 

ahli sebelumnya. Berikut adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh para ahli. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Metode Kriteria 

1. 

Analytic 

Network 

Process in 

supplier 

selection: A 

case study 

in an 

electronic 

firm 

Cevriye 

Gencer 

& 

Didem 

Gürpinar  

ANP 

1. Informasi umum supplier (Lokasi 

fasilitas, Jumlah yang bekerja pada 

sektor tersebut, Referensi, 

Kemampuan pelayanan, Kemampuan 

komunikasi) 

2. Profil organisasi supplier (Struktur 

organisasi, Jumlah personil, Tingkat 

pendidikan personil) 

3. Status finansial supplier (Keuntungan 

jangka panjang, Status export, 

Ketepatan harga barang ke harga pasar,  

4. Status peralatan supplier (Kemampuan 

dan kapasitas mesin, Teknologi 

manufaktur) 

5. Kapabilitas mesin supplier (Kapasitas 

fasilitas     manufaktur, Kemampuan  
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No Judul Penulis Metode Kriteria 

    

teknis Kemampuan rencana 

manufaktur, Kemampuan 

penanganan dan pengepakan) 

6. Informasi umum supplier (Lokasi 

fasilitas, Jumlah yang bekerja pada 

sektor tersebut, Referensi, 

Kemampuan pelayanan, 

Kemampuan komunikasi) 

7. Profil organisasi supplier (Struktur 

organisasi, Jumlah personil, 

Tingkat pendidikan personil) 

8. Status finansial supplier 

(Keuntungan jangka panjang, 

Status export, Ketepatan harga 

barang ke harga pasar, biaya 

pemindahan. 

9. Status peralatan supplier 

(Kemampuan dan kapasitas mesin, 

Teknologi manufaktur) 

10. Kapabilitas mesin supplier 

(Kapasitas fasilitas manufaktur, 

Kemampuan teknis Kemampuan 

rencana manufaktur, Kemampuan 

penanganan dan pengepakan) 

11. Kapabilitas pengiriman material 

supplier (Kelayakan dari kuantitas, 

Kelayakan dari tanggal 

pengiriman, Kelayakan dari 
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No Judul Penulis Metode Kriteria 

standar pengepakan, Kapabilitas 

pengiriman material supplier, 

Waktu yang diperlukan untuk 

pengadaan material) 

12. Sertifikat kualitas sistem supplier 

13. Dokumentasi kualitas sistem 

supplier (Kualitas manual, 

Pengendalian dokumentasi, Arsip 

dari kualitas dokumen, 

Penggunaan dari instruksi 

berharga) 

14. Aplikasi kualitas sistem supplier 

(Proses kemampuan pengendalian, 

Identifikasi produk, Inspeksi 

penerimaan, Pengendalian 

pengujian, Sistem kontrol bahan 

yang tidak sesuai, Sistem tindakan 

perbaikan dan pencegahan, 

Mekanisme audit serta pelatihan, 

Training) 

2. 

Kriteria 

Pemiliha

n 

Supplier 

Menggun

akan 

Analytica

Dewi 

Kurniawati, 

Henry 

Yuliando & 

Kuncoro 

Harto Widodo 

ANP 

1. Biaya (Harga) 

2. Kualitas (Kesesuaian material 

dengan spesifikasi, Kemampuan 

memberikan kualitas yang 

konsisten) 

3. Ketepatan (Waktu pengiriman, 

Jumlah pengiriman) 
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No Judul Penulis Metode Kriteria 

l Network 

Process 

4. Service (Garansi dan layanan 

pengaduan, Responsif, Sistem 

komunikasi) 

5. Hubungan Pemasok 

(Keprofesionalan pemasok, 

Kinerja masa lalu pemasok, 

Kekuatan keungan pemasok) 

3. 

Supplier 

Selection

: A 

Fuzzy-

ANP 

Approac

h 

Ahmad Dargi, 

Ali 

Anjomshoae, 

Masoud 

Rahiminezhad 

Galankashi, 

Ashkan 

Memari & 

Masine Binti 

Md. Tap 

Fuzzy-

ANP 

1. Quality 

2. Price 

3. Production Capacity 

4. Technical Capability Facility 

5. Services & Delivery 

6. Reputation 

7. Geographical Location 

4. 

Analisa 

Pemiliha

n 

Supplier 

Ramah 

Lingkun

gan  

Dengan 

Metode 

Analytica

l Network 

Nia Budi 

Pusbahan 

bakusari & 

Khairunnisa 

Hanan 

Yancadianti ANP 

1. Kesesuaian Material dengan 

spesifikasi yang diinginkan 

2. Return Rate 

3. Sertifikat terkait kualitas 

4. Garansi produk 

5. Harga produk 

6. Potongan Harga 

7. Ketepatan waktu pengiriman 

8. Lead Time 

9. Jumlah pengiriman 

10. Sistem Komunikasi 
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No Judul Penulis Metode Kriteria 

Process 

(ANP) 

Pada PT 

Kimia 

Farma 

Plant 

Supplier 

Fadli 

11. Responsif 

12. Desain ramah lingkungan 

13. Penggunaan bahan alam 

14. Sertifikat terkait lingkungan 

15. Proses produksi yang ramah 

lingkungan 

16. Pengolahan Limbah 

17. Kinerja masa lalu pemasok 

18. Sistem Pembayaran 

5. 

Pemiliha

n 

Supplier 

Bahan 

Baku 

Benang 

Dengan 

Menggun

akan 

Metode 

Analytic 

Network 

Process 

(ANP) 

(Studi 

Kasus 

Home 

Idustry 

Nedy) 

Yani Irani & 

Topan 

Herawan 

ANP 

1. Harga (Cara Pembayaran, 

Potongan Harga/Diskon, Tingkat 

Kenaikan Harga). 

2. Pengiriman (Pengiriman Bahan 

Baku Tepat Waktu, Realibilitas 

Barang). 

3. Kualitas (Kualitas Bahan Baku 

yang Dipasok, Kualitas 

Pengepakan) 

4. Lokasi (Jarak Antar Lokasi, 

Kondisi Infrastruktur) 

5. Costumer Care (Kemudahan 

Dalam Menghubungi, Respon Pada 

konsumen, Informasi Produk) 
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Menurut Gencer & Gürpinar (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Analytic 

Network Process in supplier selection: A case study in an electronic firm, menyatakan 

bahwa sejak tahun 1960, kriteria pemilihan supplier dan kinerja supplier telah menjadi 

titik fokus dari banyak peneliti. Untuk metode ANP (Analytic Process Network) sendiri 

pertama kali diperkenalkan oleh Saaty, dalam bukunya yang bernama "The Analytic 

Hierarchy Process" (1980). Setelah itu, Thomas L. Saaty mengembangkan masalah ini 

dalam bukunya yang diterbitkan bernama "The Analytic Network Process" (1996). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gencer dan Gürpinar ini dilakukan di perusahaan 

elektronik. Kriteria yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 45 dengan 3 cluster 

kriteria awal dan 3 alternatif supplier utama. Kriteria utama yang digunakan adalah 

struktur bisnis dari supplier, kemampuan manufaktur supplier dan sistem kualitas dari 

supplier. Dari ketiga kriteria tersebut diturunkan menjadi sub – sub kriteria. Untuk 

struktur bisnis dari supplier memiliki informasi umum dari supplier, profil organisasi 

dari supplier dan status finansial dari supplier. Untuk kemampuan manufaktur dari 

supplier memiliki sub kriteria status peralatan dari supplier, kemampuan manufaktur 

supplier serta kemampuan mengirimkan barang dari supplier. Untuk kualitas sistem 

dari supplier memiliki sub kriteria sertifikat kualitas sistem dari supplier, kualitas 

sistem dokumentasi dari supplier serta kualitas sistem aplikasi dari supplier. 

Berdasarkan sub – sub kriteria tersebut didapatkan sub – sub kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini guna memilih supplier terbaik dengan memperhatikan kriteria – 

kriteria yang ada, dimana kriteria – kriteria tersebut adalah lokasi fasilitas, jumlah yang 

bekerja pada sektor tersebut, referensi, kemampuan pelayanan, kemampuan 

komunikasi, struktur organisasi, jumlah personil, tingkat pendidikan dari personil, 

keuntungan jangka panjang, status export, ketepatan harga barang ke harga pasar, 

kemampuan dan kapasitas mesin, teknologi manufaktur, kapasitas fasilitas manufaktur, 

kemampuan teknis, kemampuan rencana manufaktur, kemampuan penanganan dan 

pengepakan, kelayakan dari kuantitas, kelayakan dari tanggal pengiriman, kelayakan 

dari standar pengepakan, waktu yang diperlukan untuk pengadaan material, kualitas 

manual, pengendalian dokumentasi, arsip dari kualitas dokumen, penggunaan dari 

instruksi berharga, proses kemampuan pengendalian, identifikasi produk, inspeksi 
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penerimaan, pengendalian pengujian,  sistem kontrol bahan yang tidak sesuai, sistem 

tindakan perbaikan dan pencegahan, mekanisme audit serta pelatihan. 

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al (2013) dengan judul 

Kriteria Pemilihan supplier Menggunakan Analytical Network Process menyatakan 

bahwa Pemilihan supplier adalah permasalahan multi kriteria dimana setiap kriteria 

yang digunakan mempunyai kepentingan yang berbeda dan informasi mengenai hal 

tersebut tidak diketahui secara tepat. Penelitian ini dilakukan di di perusahaan kerajinan 

Lunar Cipta Kreasi, Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah pihak produksi 

yaitu research and development, quality control, kepala produksi, dan manajer 

produksi natural bags. Terdapat 5 kluster yang digunakan dengan 11 kriteria, yaitu 

untuk kluster biaya dengan kriteria harga, untuk kluster kualitas dengan kriteria 

kesesuaian material dengan spesifikasi dan kemampuan memberikan kualitas yang 

konsisten, untuk kluster ketepatan dengan kriteria waktu pengiriman dan jumlah 

pengiriman, untuk kluster service memiliki kriteria garansi dan layanan pengaduan, 

responsif serta sistem komunikasi. Dan untuk kriteria hubungan supplier memiliki 

kriteria keprofesionalan supplier, kinerja masa lalu supplier dan kekuatan keungan 

supplier. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode ANP, diketahui 

bahwa waktu pengiriman memiliki bobot 0,24, kualitas konsisten memiliki bobot 0,15, 

harga memiliki bobot 0,14, jumlah pengiriman memiliki bobot 0,11, spesifikasi 

material memiliki bobot 0,11, keprofesionalan supplier memiliki bobot 0,10, garansi 

dan layanan pengaduan memiliki bobot 0,06, responsif memiliki bobot 0,05, kinerja 

masa lalu memiliki bobot 0,02, kekuatan keuangan memiliki bobot 0,01 dan sistem 

komunikasi memiliki bobot 0,01. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al (2013) yang dilakukan di 

perusahaan kerajinan Lunar Cipta Kreasi, Yogyakarta untuk kriteria pemilihan supplier 

yang paling mempengaruhi adalah kriteria waktu pengiriman. 
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2.2 Kajian Deduktif 

2.2.1 Proses Produksi 

Menurut Yamit (1998), proses produksi merupakan kegiatan dengan melibatkan tenaga 

manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna. Sedangkan 

produksi menurut Render et al (2001) produksi adalah penciptaan barang dan jasa. 

Berdasarkan definisi – definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa proses produksi 

merupakan kegiatan menciptakan suatu produk yang berguna dengan melibatkan 

tenaga manusia, bahan serta peralatan. 

2.2.2 Production Planning 

Production planning merupakan fungsi manajerial utama bagi perusahaan, yang 

merupakan arahan dan instruksi untuk pengkoordinasian keseluruhan operasi 

perusahaan. Hanya dengan fungsi perencanaan yang kuat, operasi bisnis dan produksi 

dapat berjalan lancar dengan instruksi yang diberikan (Wang dan Liu, 2013). Proses 

ini dapat memberikan dampak yang besar dalam fleksibilitas suatu perusahaan untuk 

memenuhi permintaan konsumen (Aláč, Patrik, 2015). Terdapat beberapa hal yang 

perlu dipikirkan dalam proses production planning, seperti ketidakpastian waktu dan 

kuantitas barang, kebutuhan untuk menyeimbangkan barang dengan permintaan, 

pembongkaran produk yang dikembalikan (cacat), ketidakpastian dalam pemulihan 

material pada produk yang dikembalikan (cacat), persyaratan untuk jaringan reverse 

logistics, permasalahan dari batasan pencocokan bahan serta operasi remanufaktur dan 

waktu pengolahan sangat bervariasi (Jr, V. Daniel R. Guide, 2000).   

2.2.3 Pengambilan Keputusan 

Keputusan melibatkan banyak barang tak berwujud yang perlu diperdagangkan. Untuk 

melakukan hal tersebut, sebuah keputusan harus diukur sepanjang sisi yang dapat 

diukur dimana pengukurannya juga harus dievaluasi, seberapa baik, mereka melayani 

tujuan pembuat keputusan (Saaty Thomas L., 2008). Perusahaan yang tidak melakukan 

kegiatan pengambilan keputusan dengan tepat dapat berakibat pada komplikasi dalam 
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proses terkait sehingga menyebabkan adanya keluhan dari pelanggan (Aláč, Patrik, 

2015). 

2.2.4 Kriteria Pemilihan Supplier 

Pemilihan supplier merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Pemilihan supplier 

yang tepat dapat menjamin ketersediaan bahan baku untuk menjaga lintasan produksi. 

Pemilihan supplier merupakan masalah pengambilan keputusan penting agar 

mendapatkan supplier yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dapat 

dikatakan pemilihan supplier adalah salah satu aktivitas penting pada bagian 

pengadaan untuk mencapai keunggulan bersaing (Amid et al, 2011). 

Dalam menentukan sesatu, tentunya ada hal – hal yang perlu untuk 

dipertimbangkan, salah satunya adalah dalam menentukan pemilihan supplier. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh  Ho et al. (2010) menjelaskan bahwa kriteria yang 

paling populer digunakan dalam penelitian adalah kualitas, yang diikuti oleh 

pengiriman, harga, kemampuan manufaktur, pelayanan, pengelolaan, teknologi, 

pengembangan dan penelitian, keuangan, fleksibilitas, reputasi, hubungan, risiko serta 

lingkungan dan keamanan. Selain itu juga terdapat atribut lainnya pada beberapa 

penelitian yang diteliti oleh beliau, diantaranya: penerimaan part, kepatuhan terhadap 

kualitas, program perbaikan berkelanjutan, program six sigma atau total quality 

management, sistem tindakan korektif dan prefentif, dokumentasi dan audit diri, 

inspeksi dan kontrol, kualitas iso telah dilaksanakan, tingkat cacat rendah, net rejection, 

sistem kontrol material yang tidak sesuai, jumlah tagihan diterima dari supplier tanpa 

masalah, jumlah staf berkualitas, persentase barang yang tidak ditolak pada inspeksi, 

perfect rate, kemampuan proses kontrol, jaminan kualitas produksi, quality award, 

sertifikasi kualitas, kualitas data dan pelaporan, kualitas manual, perencanaan mutu, 

praktek dan sistem manajemen mutu, kehndalan kualitas, jumlah penolakan pada 

kualitas barang masuk, jumlah penolakan pada production line, penolakan dari 

pembeli, kualitas layanan, kepercayaan, kualitas layanan, kualitas pengiriman, latihan, 

kesesuaian harga material dengan harga pasar, daya saing biaya, kemampuan 
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pengurangan biaya, upaya pengurangan biaya, biaya langsung, fluktuasi biaya, biaya 

secara tidak langsung, biaya logistik, biaya manufaktur, biaya pemesanan, biaya part, 

harga barang, total biaya pengiriman. Menurut Salvatore Greco and Matthias Ehrgott 

dalam bukunya yang berjudul Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art 

Surveys (2016) pengiklanan juga merupakan kriteria yang dipertimbangkan, dimana 

kriteria tersebut berupa pengiklanan dari TV, Print media, radio serta direct mail. 

2.2.5 ANP 

Analytic Network Process atau ANP adalah teori matematis yang memungkinkan 

seorang pengambil keputusan menghadapi faktor-faktor yang saling berhubungan 

(dependence) serta umpan balik (feedback) secara sistematik. ANP merupakan satu 

dari metode pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria atau Multiple 

Criteria Decision making (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Metode 

ini merupakan pendekatan baru metode kualitatif yang merupakan perkembangan 

lanjutan dari metode terdahulu yakni Analytic Hierarchy Process (AHP) (Tanjung dan 

Devi, 2013). 

 Pada umumnya penelitian dengan pendekatan kualitatif hanya mendeskripsikan 

hasil penemuan yang ada dilapangan tanpa melakukan sintesis lebih dalam. Terlebih 

lagi jika dibandingkan dengan metode AHP, ANP memiliki banyak kelebihan, seperti 

perbandingan yang dihasilkan lebih objektif, kemampuan prediktif yang lebih akurat, 

dan hasil yang lebih stabil. ANP lebih bersifat general dari AHP yang digunakan pada 

multi-criteria decision analysis. struktur AHP merupakan suatu decision problem 

dalam bentuk tingkatan suatu hirarki, sementara ANP menggunakan pendekatan 

jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada hirarki yang digunakan dalam AHP 

(Tanjung dan Devi, 2013).  

Saaty (2008) menjelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan dengan ANP sebagai 

berikut: 
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1. Menyusun struktur masalah dan mengenbangkan model keterkaitan Melakukan 

penentuan sasaran atau tujuan yang diinginkan, menentukan kriteria mengacu pada 

kriteria kontrol, dan menentukan alternatif pilihan. Jika terdapat elemen-elemen 

yang memiliki kualitas setara maka dikelompokkan ke dalam suatu komponen yang 

sama.  

2. Membentuk matriks perbandingan berpasangan ANP mengasumsikan bahwa 

pengambil keputusan harus membuat perbandingan kepentingan antara seluruh 

elemen untuk setiap level dalam bentuk berpasangan. Perbandingan tersebut 

ditransformasi ke dalam bentuk matriks A. Nilai 𝑎𝑖𝑗 mereprensentasikan nilai 

kepentingan relatif dari elemen pada baris ke-i terhadap elemen pada kolom ke-j. 

misalnya 𝑎𝑖𝑗 = 
𝑤𝑖

𝑤𝑗
. Jika ada n elemen yang dibandingakan maka matriks 

perbandingan A didefinisikan sebagai: 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑊1

𝑊1

𝑊1

𝑊2
…

𝑊1

𝑊𝑛

𝑊2

𝑊1

𝑊2

𝑊2
…

𝑊1

𝑊𝑛…
𝑊𝑛

𝑊1

…
𝑊1

𝑊1

…
…

…
𝑊𝑛

𝑊𝑛]
 
 
 
 
 
 

=  [

1 𝑎12
… 𝑎1𝑛

𝑎21 1 … 𝑎2𝑛
…

𝑎𝑛1

…
𝑎𝑛2

1
…

…
1

] 

          ............(1) 

3. Menghitung bobot elemen Jika perbandingan berpasangan telah lengkap, vektor 

prioritas w yang disebut sebagai eigenvector dihitung dengan rumus: 

𝐴 . 𝑤 =  𝜆𝑚𝑎𝑥 .𝑊                                  ............(2) 

dengan A adalah matriks perbandingan berpasangan dan 𝜆𝑚𝑎𝑥 adalah eigen value 

terbesar dari A. Eigen vector merupakan bobot prioritas suatu matriks yang 

kemudian digunakan dalam penyusunan supermatriks. 

4. Menghitung rasio konsistensi Rasio konsistensi tersebut harus 10 persen atau 

kurang. Jika nilainya lebih dari 10 persen, maka penilaian data keputusan harus 

diperbaiki. Dalam prakteknya, konsistensi tersebut tidak mungkin didapat. Pada 

matriks konsistensi, secara praktis 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛, sedangkan pada matriks tidak setiap 
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variasi dari akan membawa perubahan pada nilai 𝜆𝑚𝑎𝑥. Deviasi 𝜆𝑚𝑎𝑥dari n 

merupakan suatu parameter Consistency Index (CI) sebagai berikut: 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
                                        .........(3) 

dimana 

CI = Consistency Index  

𝜆𝑚𝑎𝑥 = nilai eigen terbesar 

n = jumlah elemen yang dibandingkan  

Nilai CI tidak akan berarti apabila terdapat standar untuk menyatakan apakah CI 

menunjukkan matriks yang konsisten. Saaty (2008) memberikan patokan dengan 

melakukan perbandingan secara acak atas 500 buah sampel. Saaty berpendapat 

bahwa suatu matriks yang dihasilkan dari perbandingan yang dilakukan secara 

acak merupakan suatu matriks yang mutlak tidak konsisten. Dari matriks acak 

tersebut didapatkan juga nilai Consistency Index, yang disebut dengan Random 

Index (RI).  

Dengan membandingkan CI dan RI maka didapatkan patokan untuk menentukan 

tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan Consistency Ratio (CR), 

dengan rumus: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                                         ...........(4) 

di mana 

CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index 

RI = Random Index 

Nilai RI yang digunakan merupakan nilai random indeks yang dikeluarkan oleh 

Wharton, dimana nilai tersebut adalah sebagai berikut:(Tabel 2.2) 
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Tabel 2. 2 Nilai RI 

Jumlah n Nilai RI 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

5. Membuat Supermatriks Supermatriks merupakan hasil vektor prioritas dari 

perbandingan berpasangan antar cluster, kriteria, dan alternatif. Supermatriks 

terdiri dari tiga tahap, yaitu Supermatriks Tidak Tertimbang (Unweighted 

Supermatrix), Supermatriks Tertimbang (Weighted Supermatrix), dan 

Supermatriks Limit (Limmiting Supermatrix). 

a. Tahap Unweighted Supermatrix 

Unweighted Supermatrix dibuat berdasarkan perbandingan berpasangan antar 

cluster, kriteria, dan alternatif dengan cara memasukkan vektor prioritas (eigen 

vector) kolom ke dalam matriks yang sesuai dengan selnya.  

b. Tahap Weighted Supermatrix 

Weighted Supermatrix diperoleh dengan cara mengalikan semua elemen pada 

unweighted supermatrix dengan nilai yang terdapat dalam matriks cluster yang 

sesuai sehingga setiap kolom memiliki jumlah satu.  

c. Tahap Limit Matrix 

Selanjutnya untuk memperoleh limmiting supermatrix, weighted supermatrix 

dinaikan bobotnya. Menaikan bobot weighted supermatrix dilakukan dengan cara 

mengalikan supermatriks tersebut dengan dirinya sendiri sampai beberapa kali. 

Ketika bobot pada setiap kolom memiliki nilai yang sama, maka limmiting 

supermatrix sudah didapatkan. 
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2.2.6 Pembobotan 

Banyak ilmuwan telah membuat banyak penelitian untuk penentuan pembobotan. Di 

China, beberapa peneliti awal biasanya menggunakan metode penilaian ahli untuk 

menentukan target pembobotan, yang terutama memanfaatkan pengalaman ahli untuk 

memperkirakan kepentingan relatif indikator. Namun, metode penilaian ahli memiliki 

banyak kelemahan yang dengan mudah menyebabkan kesalahan besar karena 

subjektivitasnya yang kuat. Banyak ilmuwan telah menerapkan metode lain untuk 

menentukan bobot indikator, dan banyak teori dan metode telah dipelajari di bidang 

ini. Sebagai contoh, beberapa ilmuwan telah menerapkan analisis komponen utama 

untuk menganalisis bobot yang mengadopsi teori pengurangan dimensi untuk 

memotong indikator yang saling terkait yang terintegrasi ke dalam indikator baru yang 

lebih sedikit, yang berisi informasi utama dari indikator asli. Hal ini dapat mengurangi 

kompleksitas komputasi dari masalah dengan metode analisis komponen utama untuk 

menganalisis bobot indikator ketika sampai pada masalah kecil, namun perhitungannya 

menjadi sangat rumit saat skala masalah semakin besar. Banyak ilmuwan menganalisis 

indikator bobot dengan teori set kasar yang berfokus pada situasi yang informasinya 

tidak lengkap (Li et al, 2014). 

2.2.7 Super Decisions 

Super Decisions merupakan software yang mengimplementasikan Analytic Network 

Process (ANP) yang berguna sebagai pengambil keputusan dengan adanya dependance 

dan feedback, Sebuah teori matematika untuk pengambilan keputusan yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini merupakan perluasan dari Analytic 

Hierarchy Process (AHP) untuk pengambilan keputusan yang melibatkan pemecahan 

masalah ke dalam elemen keputusannya, mengaturnya dalam struktur hierarkis, 

membuat penilaian mengenai kepentingan pasangan pasang dan sintesis hasilnya 

relatif. 


