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3.1. Jenis-Jenis Kayu Untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung

Beberapa jenis kayu di pasaran yang siap digunakan untuk pembangunan

konstruksi gedung di Yogyakarta, diantaranya adalah :

Tabel 3.1 Daftar kayu di pasaran

No Jenis Kayu No Jenis Kayu

1 Kayu jati 5 Kayu meranti

Papan Papan

Balok Balok

Usuk Usuk

2 Kayu kamper 6 Kayu bengkirai

Papan Papan

Balok Balok

Usuk Usuk

3 Kayu kruing Reng

Papan 7 Kayu balau

Balok Papan

Usuk Balok

4 Kayu glugu Usuk

Balok Reng

Usuk

Sumber : daftar harga Satuan Upah dan bahan, Kabupaten Sleman. 1999
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3.2. Kelas Kayu Menurut Kekuatan

Kayu di Indonesia dibedakan menjadi kelas (tingkat) keawetan kayu, kelas

(tingkat) kekuatan kayu dan kelas pemakaian kayu.

Tabel 3.2 Perbandingan kekuatan kayu berdasarkan kelas kuat

Kelas Kuat Berat Jenis

Lebih dari 0,90

II 0,60 - 0,90

III 0,40 -0,60

Kekuatan Lengkung
Absolut (kg/cm2)

Lebih dari 1100

725-1100

500-725

360-500IV 0,30 - 0,40
V 1Kurang dari 0,30 1Kurangdari 360

Sumber : PKKI, 1961

3.3. Analisis Selisih dan Pemecahan Optimal

(1) Analisis selisih

Analisis selisih (Syamsu Ibnu dalam Abdul Halim, 1991) adalah upaya

mengetahui selisih baik positif dan negatif dari realisasi pelaksanaan terhadap

perencanaan yang dibuat. Hal yang menjadi pertimbangan adalah :

a. Adanya perencanaan sebagai patokan

b. Adanya Hasil realisasi

c. Selisih yang terjadi baik (+) maupun (-)

(2) Pemecahan optimal

Mauled Mulyono (1993) menyatakan sebuah pemecahan optimal adalah jika

terjadi bilamana rasio produk marjinal (marginalproductivity) sama dengan rasio dari

faktor harga.

Kekuatan Tekan

Absolut (kg/cm2)
Lebih dari 650

435-650

300-435

215-300

Kurangdari 215
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3.4. Pengertian Proses Hirarki Analisis

Proses Hirarki Analisis untuk pertama kalinya dikembangkan oieh Thomas L

Saaty, seorang ahli matematika yang bekerja pada University of Pitssburg USA pada

awal tahun 70-an. Proses Hirarki Analisis adalah metode yang merinci komponen-

komponen kemudian mengatur bagian komponen tersebut dalam berjenjang (hirarki).

Proses Hirarki Analisis sangat berguna dalam membantu pengambilan

keputusan dalam situasi yang kompleks. Secara umum, keadaan kompleks dan tidak

berkerangka adalah dimana data atau informasi dari masalah yang dihadapi adalah

sangat minim atau tidak ada sama sekali. Data yang diperlukan kalaupun ada

hanyalah bersifat kualitatif yang mungkin didasari oieh persepsi, pengalaman dan

preferensi pengambil keputusan. Secara tidak langsung metode PHA memasukkan

aspek kuantitatif dan kualitatif dari pikiran manusia. Aspek kuantitatif untuk

mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat, aspek ini juga

menjadi dasar pengambilan keputusan yang sehat dalam situasi kompleks. Sedangkan

aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hirarkinya (Saaty, 1980).

Proses Hirarki Analisis mengandung 2 cara dalam memecahkan suatu masalah

yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah cara berfikir yang berangkat dari dasar-

dasar pengetahuan yang umum dan meneliti persoalan-persoalan yang khusus dari

pengetahuan yang umum itu, sedangkan cara berpikir sintetik adalah cara berpikir

berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang khusus menjadi pemecahan yang bersifat

khusus (Sutrisno Hadi, 1983). Berpikir analisis pada metode PHA dilakukan yaitu
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pada tahap analisis terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan dan penentuan skala

perbandingan tiap faktor dan alternatif, sedangkan berpikir sintetik yaitu pada tahap

penentuan prioritas keputusan terhadap berbagai pertimbangan dan alternatif yang

ada.

Proses Hirarki Analisis dapat digambarkan dalam diagram pohon keputusan,

yaitu suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan

antara alternatif keputusan/tindakan dengan kejadian-kejadian yang tak pasti yang

melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Di dalam

diagram pohon keputusan kita perlu membedakan antara saat dimana kita mengambil

keputusan yaitu saat dimana kita memilih salah satu di antara alternatif-alternatif

yang tersedia dan saat timbulnya kejadian tak pasti yang akan menentukan hasil dari

alternatif-alternatif tersebut.

Saat pengambilan keputusan adalah saat dimana kita sepenuhnya memilih

kendali dalam bertindak, sedangkan saat kejadian tak pasti adalah saat dimana

sesuatu di luar diri kitalah yang menentukan apa yang akan terjadi artinya kendali di

luar kcmampuan kita.

Notasi atau simbol yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Tanda segi empat, sebagai simbol keputusan

( j Tanda lingkaran, sebagai simbol tak pasti
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Sebagai contoh adalah seorang manajer pelaksana suatu proyek akan

memutuskan untuk membeli material sekarang (alternatif I) atau membeli besok pagi

(alternatif II), masing-masing tindakan menimbulkan atau memberikan hasil yang

berbeda, berupa biaya pengadaan material. Apabila dia membeli sekarang biaya

pengadaan per unit Rp 145.000,00, akan tetapi kalau pembelian dilakukan besok pagi

ada dua kemungkinan, biaya akan turun menjadi Rp 10.000,00 atau mengalami

kenaikan menjadi Rp 20.000,00. perhatikan gambar 3.5 :

Simpul alternatif
tindakan/keputusan

Beli sekarang

Simpul

Rp 14.500,00

Rp 10.000,00

Rp 20.000,00

Hasil (akibat keputusan)

Gambar 3.1 Diagram pohon keputusan (membeli material sekarangatau besok).
Sumber: Saaty (1980)
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3.4.1. Petunjuk dan Aturan Pembuatan Diagram Pohon Keputusan

Pembuatan diagram pohon keputusan merupakan proses penyusunan hirarki

suatu permasalahan yaitu langkah pendefinisian masalah yang rumit dan kompleks

sehingga menjadi lebih jelas dan detail. Keputusan yang akan diambil sebagai tujuan

dan dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih rinci hingga mencapai suatu

tahapan yang terukur. Hirarki permasalahan akan mempermudah pengambil

keputusan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan

tersebut.

Di dalam pembuatan diagram pohon keputusan seyogyanya diperhatikan hal-

hal berikut ini :

1. Tentukan alternatif keputusan (tindakan awal) awal.

Dalam tahap ini sebaiknya diperhatikan seluruh kemungkinan yang ada. Pada

langkah permulaan ini tekanan perhatian seyogyanya diberikan hanya pada

alternatif-alternatif yang memang dapat dipilih pada saat keputusan/tindakan

dibuat. Alternatif yang terbuka pada waktu yang akan datang tetapi tidak terbuka

pada saat keputusan diambil, tak dapat dimasukkan sebagai alternatif awal.

2. Tentukan tanggal evaluasi.

Tanggal evaluasi ialah saat dimana hasil alternatif dievaluasi dari tanggal evaluasi

ini harus sama untuk semua alternatif.

Penentuan tanggal evaluasi dimaksudkan untuk membatasi persoalan keputusan

sehingga hanya mencakup faktor-faktor ketidakpastian yang penting dan
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keputusan-keputusan yang akan datang yang jelas akan mempengaruhi hasil dari

alternatif keputusan awal.

3. Tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif awal.

Bagi setiap alternatif kita harus memperhatikan setiap kejadian yang bisa terjadi

secara langsung mempengaruhi hasil dari alternatif tersebut.

4. Tentukan keputusan atau tindakan lanjutan.

Berdasarkan informasi baru yang diperoleh mungkin perlu diambil keputusan

atau tindakan lanjutan. Misalnya telah diketahui dari hasil pengembangan produk

diperoleh hasil yang positif diputuskan untuk memasarkan produk baru dengan

mutu yang lebih baik.

5. Tentukan kejadian tak pasti yang melingkupi alternatif tujuan.

Setelah ditentukan adanya alternatif lanjutan, maka kemudian ditentukan kejadian

yang tak pasti yang melingkupinya, yaitu misalnya setelah diputuskan produk

baru dipasarkan akan terjadi dua kemungkinan kejadian yang bisa diharapkan.

Misalnya hasil penjualan meningkat atau menurun. Kejadian (4) dan (5) harus

berurutan dan mungkin bisa timbul alternatif lanjutan berikutnya sekaligus

dengan kejadian tak pasti yang melingkupinya.

6. Kumpulan alternatif tindakan dan kejadian pada saat simpul harus saling

meniadakan.

Kejadian-kejadian yang saling meniadakan atau "mutually exclusive" ialah

kejadian-kejadian yang tidak bisa terjadi bersama-sama, artinya kalau yang satu
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sudah terjadi kejadian lainnya tak mungkin terjadi. Perhatikan contoh main judi

dengan jalan melempar uang atau melempar dadu. Seperti terlihat dalam gambar

3.2 dan 3.3 sebagai berikut:

Melemparkan mata uang (I)

Tak melemparkan mata uang (II)

Melempar dadu (III)

Tidak melemparkan dadu (IV)

Gambar 3.2 Simpul keputusan yang saling meniadakan

Sumber: Saaty (1980)

Melemparkan mata uang (I)

Melemparkan dadu (II)

Melempar mata uang dadu (III)

Tidak melemparkan mata uang dan dadu (IV)

Gambar 3.3 Simpu! keputusan yang tidak saling meniadakan

Sumber: Saaty (1980)

Perhatikan bahwa setiap cabang hanya menggambarkan satu alternatif tindakan.



19

7. Kumpulkan alternatif dan kejadian pada setiap simpul harus "collectively

exhaustive ".

Ini berarti bahwa paling sedikit salah satu kejadian harus terjadi dan paling tidak

satu alternatif yang harus dipilih.

3.4.2. Penyusunan Hirarki

Penyusunan hirarki suatu permasalahan adalah langkah pendefinisian masalah

yang rumit dan kompleks sehingga lebih terstruktur, lebih jelas dan detil. Keputusan

yang akan diambil sebagai tujuan dan dijabarkan menjadi elemen-elemen yang lebih

rinci hingga mencapai suatu tahapan yang terukur. Hirarki permasalahan akan

mempermudah pengambil keputusan untuk menganalisa dan menarik kesimpulan

terhadap permasalahan tersebut.

3.4.3. Penentuan Prioritas

Prioritas elemen-elemen kriteria merupakan bobot kontribusi kriteria terhadap

tujuan atau menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. Proses

Hirarki Analisis melakukan analisa prioritas dengan metode perbandingan

berpasangan (pah-wise comparison) antar dua elemen sehingga seluruh elemen yang

ada tercakup.

Untuk menganalisa penentuan prioritas alternatif berdasarkan indikator yang

ada dapat dilakukan dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas elemen-elemen dalam suatu

persoalan keputusan adalah dengan membuat pembandingan berpasangan.
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E,eme„-e,eme„ dibandi^an terhadap suatu krileria ya„g di,entuka, Matriks
merman benluk yang dipafcai da|am pembandi||ga|i AMmgm ^ __
mence™inka„ dwi segi pri„ri,as yaitu mendominasi dan ^.^
Dalam peni,aian perbandingan berpasmgan Thomas l saa^ teU) ^^

penilaian seperti pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Skala perbandingan berpasangan
Intcnsitas

Kepentingan
Dcfinisi Verbal

Kebalikan

dari nilai di

atas

Kedua elemen sama pentingnya

^^^^ Mih U^ah [^
kepentingannya dibandingkan dengan elemen
lainnya

"^^n^rn^
yang sama

•^^P^^dik^^n^^
sebuah elemen dibandingkan dengan

—— . elemen lain

™-~*.«-„glmdengmelemen setaahe,emen,ibmdingtmd-
elemen lainnya-——— """«•" miimya

sebuah elemen m^jukka^ tn^kaTrSd^hTi " •
kenentinann elemen secara kuat disukai
i::xr "•tai •»-**-*• — ^.,»

. . praktek

kepentingan yang mutlak lebih tin™ h!l» ♦• , •
dibandingkan denfiane,emPn,^J 8g "1^ ^'^ ^^ '^dibandingkan dengan elemen lainnya

berdampingan



Contoh

Tabel 3.4 Matrikyang membandingkan tiga sambungan demi kekuatan

Kekuatan Baut Paku keling las
Baut 1 Vi %

Paku kcling 2 1 Vi
Las 4 2 1

2. Melakukan taksiran menyeluruh dari prioritas relatif yang dikaitkan dengan

indikatornya, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.

Berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah

pada kolom tersebut untuk memperoleh matrik yang dinormalisasi.

Tabel 3.5 Hasil sintesis pertimbangan tiga sambungan berdasarkan kekuatan

Kekuatan Baut

Baut
Paku keling las

Paku keling

Las

Jumlah 3'/2

Tabel 3.6 Persentase prioritas relatif menyeluruh

Kekuatan

Baut

Paku keling

Las

Jumlah

Baut

1/7

2/7

4/7

Paku kelihg
1/7

2/7

4/7

Las

1/7

2/7

4/7

Prioritas

0,14

0,29
0,57

Sintesis ini menghasilkan persentase prioritas menyeluruh untuk baut, paku keling

dan las masing-masing 14%, 29% dan 57%.

3. Langkah yang sama seperti langkah (1) dan (2) juga dilakukan pada indikator

yang lain, misal harga. Hasil dari penentuan prioritas kekuatan dan harga

kemudian dilakukan perkalian. Hasil perkalian dengan nilai maksimum adalah

merupakan prioritas utama.
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3.4.4. Konsistensi Logis

Konsistensi dalam menentukan prioritas elemen merupakan prinsip pokok

yang akan menentukan validitas data dan hasil pengambilan keputusan. Konsistensi

mempunyai dua pengertian, yang pertama pemikiran atau obyek yang serupa telah

dikelompokkan menurut homogenitasnya dan relevansinya. Sedangkan yang kedua

adalah bahwa intensitas relasi antar gagasan atau objek yang didasarkan pada suatu

kriteria tertentu. Secara umum, responden harus memiliki konsistensi dalam

melakukan perbandingan elemen. Jika A > B dan B > C maka secara logis A > C.

Berdasarkan nilai-nilai numerik yang diberikan Saaty.

Consistency Index (CI) atau Indeks Konsistensi (IK) matrik random dengan

skala penilaian 9 (1/9) beserta kebalikannya disebut sebagai Random Index (RI).

Berdasarkan perhitungan Saaty dengan menggunakan sample judgement numeric

diambil secara acak (random) dari skala 1/9, 1/8, ..., V2, 1, 2, ..., 9 (dengan

menggunakan matriks resiprokal) akan didapatkan rata-rata konsistensi untuk matriks

ukuran yang berbeda.

Consistency Index (CI) atau Indeks Konsistensi (IK) bisa didapatkan dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

X, max - n

Consistensy Index (CI) =
n

X max adalah nilai eigen max yaitu rata-rata hasil pembagian bobot prioritas

terhadap vektor prioritas.



n adalah jumlah data yang dipergunakan.

Tabel 3.7 Random index
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N 1 2 3 4 5 6 7 8

RI 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41

N 9 10 11 12 13 14 15

RI 1,45 1,49 1,5 1,48 1,56 1,57 1,59

OM adalah Ordo matriks dan RI adalah Random Index.

Perbandingan antara CI dan RI untuk matriks didefinisikan sebagai ConsistencyRatio

(CR).

CI

CR =•

RI

Consistency Ratio (CR) dipakai sebagai ukuran tingkat konsistensi dan

penilaian. Apabila CR lebih kecil dari 0,10 maka penilaian mempunyai tingkat

konsistensi yang tinggi, artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan atau

penilaian dapat diterima.

Secara umum langkah-langkah perhitungan konsistensi dapat dilakukan

sebagai berikut:

a) Membuat matrik perbandingan

b) Membuat matrik perbandingan yang telah dinormalisasi

c) Membuat matrik perkalian bobot prioritas dengan matrik awal

d) Membuat kolom jumlah matrik "c" dibagi dengan bobot vektor
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e) Mencari maksimum eigen value

f) Mencari nilai consistency index

g) Menentukan nilai random index

h) Mencari nilai consistency ratio

Setelah nilai prioritas harga dan kekuatan memenuhi asumsi konsistensi logis

maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengalikan nilai prioritas pada bobot

kualitas dengan nilai nilai prioritas pada bobot harga ( J Supranto, 1998).

Kalau P = besarnya biaya (harga) yang dibayarkan terhadap kualitas,

sedangkan X adalah nilai dari kualitas, maka perbandingan ideal menurut Saaty

(1980) adalah sebagai berikut:

P(x) = P (X) = Probabilitas bahwa harga X mengambil nilai kekuatan.

E(x) = Sx P(x) = nilai harapan X = jumlah dari hasil kali x dengan P(x).

Nilai harapan (expended value) sering disebut rata-rata. Sebagai suatu kriteria

untuk pengambil keputusan, maka kita memilih suatu alternatif dengan nilai harapan

tertinggi untuk hal yang menguntungkan atau nilai harapan terkecil untuk hal yang

merugikan.


