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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Data Penggunaan Jenis Kayu dan Alternatif Jenis Kayu di

Pembangunan Gedung Guest House PPPG Kesenian Yogyakarta

Penggunaan jenis kayu pada pekerjaan kayu di pembangunan Gedung

Guet House PPPG Kesenian Yogyakarta dan besaran volume perkerjaan kayu

dapat dilihat dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Penggunaan dan alternatif jenis kayu di pembangunan gedung Guest
House PPPG Kesenian Yogyakarta

No

(1)

Jenis Pekerjaan

(2)

Kuda-kuda

Rangka Atap
Gording

Usuk

Reng
Papan

Kusen

Jenis Kayu yang
digunakan

(3)

Kayu Bengkirai

Kayu Bengkirai

Kayu Bengkirai

Kayu Bengkirai
Kayu Meranti

Kayu Jati

Volume

(4)

8,01 M'

4,03 M3

4,9 MJ

1,68 M'!
1,17 MJ

7,84 MJ

Alternatif Jenis

Kayu

(5)

Kayu kamper
Kayu kuing
Kayu balau

Kayu kamper
Kayu kruing
Kayu balau
Kayu jati
Kayu kamper
Kayu kruing
Kayu balau
Kayu balau
Kayu kamper
Kayu kruing
Kayu bengkirai
Kayu balau

Kayu kamper
Kayu bengkirai
Kayu balau

Sumber : Data Primer diolali

5.2. Perancangan Kembali dalam Pemilihan Jenis Kayu dengan Metode

PHA
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Analisis prioritas pemilihan jenis kayu pada proyek Pembangunan Gedung

Guest House PPPG Kesenian Yogyakarta dalam hal ini didasarkan pada kekuatan

kemudian dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan yang diukur dari harga.
Adapun langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut :

1. Penentuan skala perbandingan berdasarkan data sekunder (data

kuantitatif). Tiap jenis kayu mempunyai kekuatan dan harga yang berbeda.

Data adalah berasal dari data PKKI (1961) yang merupakan data kekuatan

kelas kayu. Karena data yang ada merupakan data kelompok kayu dalam

bentuk range (interval) maka perhitungan skala berdasarkan data BJ rata-

rata kayu. Berdasarkan Berger dalam (PKKI.l961), kelas kuat umumnya

berbanding lurus dengan berat jenisnya. Penentuan skala harga didasarkan

pada data dari satuan upah dan tenaga yang dikeluarkan oieh Dinas

Pekerjaan Umum Yogyakarta.

2. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai prioritas berdasarkan data

kekuatan dan nilai prioritas berdasarkan data harga. Perhitungan dilakukan

dengan penyusunan matrik perbandingan.

3. Perhitungan konsistensi logis

4. Setelah melalui pengujian konsistensi logis didapat hasil perhitungan PHA

untuk faktor kekuatan dan harga adalah konsisten maka hasil tersebut

dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut untuk mendapatkan bobot

yang optimum antara kekuatan (hasil yang didapat) dan harga (biaya yang

dikeluarkan) yaitu dilakukan dengan mengalikan bobot prioritas
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berdasarkan kekuatan dan bobot prioritas berdasarkan harga.

5.2.1. Pembuatan Diagram Keputusan

Keputusan pemilihan jenis kayu pada pembangunan Guest House PPPG
Kesenian Yogyakarta dapat digambarkan dalam diagram keputusan sebagai
berikut:

Kekuatan
Cost

Alternatif Kayu I ci

Alternatif Kayu II C2

Alternatif Kayu III C3

Alternatif Kayu IV C4

Keterangan :Padalah nilai kekuatan yang didapat
Cadalah besarnya biaya (harga) yang ditanggung

Gambar 5.1 Diagram keputusan pemilihan jenis kavu
Sumber: Saaty (1980)

Da.™ pemi,ihan terhadap a„ernatif jen.s kayu ymg ada umuk ^
pekerjaan pihak ma„ajeme„ n,empu„yai probabilitas mendapa,kan ^^^
sebesar P, P2, P3, M. Hai ini ^ ^^^.^^^^̂
roendapaftan kekuatan kayu denga„ ^^ ^ p] ^^^^
al.erna.if kayu „akan mendapaftan kekua,a„ kayu dengan kekuata„ sebesar p2
Keputusan pemi,ina„ al.ema.if kayu ,„ aka„ mendapalkan kekuatan kayu ^
kekua.au sebesar P3. Kepu,usan perai,iha„ altematif kayu wAm^^
kekUa,a„ kayu dengan kekua.an sebesar „. Kcpu.ua,,, pe,niM„a„ al.ernanl'kayu ,



membutuhkan biaya sebesar n vya sebesar CI. Keputusan pemilihan alternatif kayu II
membutuhkan biaya sebesar ri vya sebesar C2. Keputusan pemilihan alternatif kayu III
membutuhkan biaya sebesar n vy sebesai C3. Keputusan pemilihan kelas kayu IV
membutuhkan biaya sebesar C4.

5.2.2. Penentuan Perbandingan Harga dan Kekna.a„ Kayu
Pene„.„a„ ska,a perbandingan dj|akukan ^^^ ^^^

Sleman yang dikeluarkan oieh Dinas Pekerjaa„ Umum Y„gyakar,a.
Berdasarkan da.a dari daftar sa.uan upah dan rna.erial Kabupa.en S,eman

yang dikeluarkan oieh Di„as Pekerjaa„ Umum Yogyakarta maka ^ ^

bangunan gedung dan daftar harga yane ada di sifca yang ada di Sleman dapat dilihat dalam tabel
5.2 berikut:



label 5.2 Daftar h arga kayu di pasaran
No. Jenis kayu Satuan Harga (Rp)

(1) (2) (3) (4)
1 Kayu jati

papan M3 6.400.000,00
balok Mi 6.200.000,00
usuk MJ 4.000.000,00

2 kayu kamper
papan MJ 2.400.000,00
balok MJ 1.840.000,00
usuk MJ 1.880.000,00

3 kayu kruing
papan MJ 1.520.000,00
balok MJ 1.360.000,00
usuk M"' 1.360.000,00

4 kayu glugu
balok M 10.000,00
usuk M 10.000,00

5 kayu meranti
papan MJ 1.240.000,00
balok MJ 1.040.000,00
reng MJ

6 Kayu bengkirai
papan MJ 2.080.000,00
balok M:< 2.000.000,00
usuk MJ 1.680.000,00
reng MJ 1.200.000,00

7 Kayu balau
papan M-( 2.000.000,00
balok MJ 2.000.000,00
usuk M:< 1.680.000,00
reng M' 1.200.000,00
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Sumber : Daftar Harga Satuan Upah Dan Bahan Di Kabupaten Sleman, Th 1999

Berdasarkan PKKI (1961) kelas kuat umumnya berbanding lurus dengan

berat jenisnya. Kelas kuat dalam identifikasi ini dibagi atas 5 kelas, yang

menunjukan adanya hubungan antara berat jenis dengan kekuatan lengkung dan

kekuatan tekan, klasifikasi didasarkan atas tulisan Den Berger (1923), seperti

tabel berikut:



r^aii^T^^
Kekuatan Lengkung

Absolut (kg/cm^
Kekuatan Tekan
Absolut (kg/cm2^lebih dari 0,90

0,60 - 0,90
0,40 - 0,60

lebih dari 1100

0,30 - 0,40

%stw * n f wr r v f\ j- * 'Sumber: PKKI, 1961

Pada penelitian ini menggunakan data Kuanti.atif yang ,eruku, Tabel sKala
perba„di„ga„ berpasangan lebih ke arah ^ ^.^ ^ ^ ^^
(kurang .er„kur). Oieh karena itu penentuan skaia kekua.an didasarkan dari i„deks
perbandi„ga„ beta, jeni* ra,a-ra.a kayu di pm Dalam ^ ._. ^.^
•ndeks perba„di„ga„ ,iap jenis kayu „. ^ ^^^^^ ^
Data bera, jenis (BJ) ra,a-ra,, kelaS kual dan ^^ ^ ^^
gedung dapat dilihat dalam tabel 5.4 berikut:

No.

(!)
Jenis Kayu
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Keterangan fcegunaaan pada Jom g:"^" '̂"OT
1• Bangunan
2. Kayu lapis . 8' Bahan Pembungkus
3. Mebel l0-Tl'ang listrik dan telepon
4. Lantai 11 •Perkapalan
5. Papan dinding \2' patun8' ukiran dan kerajinan tanean
6. Bantalan 13. Finir Mewah

15. Pulp
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Tabel 5.5 Perbandingan harga dan indeks kekuatan jenis kayu yang banyak
digunakan untuk bangunan gedung di Kabupaten SIPman

No. Jenis Kayu

Kayu Jati
Kayu kamper

BJ.

Rata2

0,70

0,95

Indeks

Perbandingan
Kekuatan

(terhadap
meranti)

1,273

1,727

Harga untuk Harga untuk usuk
Balok

Rp 6.200.000,00

Rp 1.840.000,00
Rp 4.000.000,00

Harga untuk Papan
Kayu

Rp 6.400.000.0Q

Harga untuk
Reng

Kayu kruing
Kayu meranti

0,79

0,55
1,436

1,000
Rp 1.360.000,00

Rp 1.880.000,00

Rp 1.040.000,00

Rp 2.400.000,00
Rp 1.360.000,00 Rp 1.520.000,00

Rp 1.240.000,00 mKayu bengkirai 0,91 1,655
Kayu balau 0,98 1,782

Rp 2.000.000,00 Rp l.680.000~00 Rp 2.08U.000,Q0 Rp I.200.Q07i7ot~Kp2.000.000,001 RP 1.680.000,00 lRn ?.000.000,OQ [Rpl'orTS
Keterangan : n.a =tidak ada data kayu dipasaran
Sumber: PKKI dan Daftar satuan upah dan material Kabupaten Sleman Th 1999

Setelah mengetahui data tentang harga dan kekuatan kelompok jenis kayu
yang banyak digunakan untuk bangunan gedung di Kabupaten Sleman langkah
selanjutnya dapat dihitung prioritas pemilihan kayu berdasarkan kekuatan dan
harga pada tiap jenis pekerjaan.

5.2.3. Perhitungan Prioritas Pemilihan Jenis Kayu Pada Pekerjaan Kuda-
Kuda

Pekerjaan kuda-kuda yang ada pada proyek pembangunan Guest House
PPPG Kesenian Yogyakarta menggunakan kayu ukuran 8/12. Adapun jenis kayu
di pasaran yang banyak dipakai untuk pekerjaan kuda-kuda terdiri dari kayu
Kamper, kayu kruing, kayu bengkirai, dan kayu balau. Untuk menganalisis
pemilihan kayu yang paling optimal untuk pekerjaan kuda-kuda berdasarkan
informasi harga dan kekuatan yang ada dilakukan dengan perhitungan vektor
prioritas kekuatan kemudian dikalikan dengan vektor prioritas harga. Hasil
perkalian dengan nilai vektor prioritas maksimum merupakan jenis kayu sebagai
prioritas utama dalam pemilihan.
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(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Alternatif Jenis Kayu

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1• Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatifjenis kayu dalam
aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Matrik merupakan bentuk
yang dipakai dalam pembandingan. Ancangan matriks ini mencerminkan dwi

segi prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Data indeks kekuatan adalah
sebagai berikut :

Tabel 5.6 Data perbandingan kekuatan 4kelompok jenis kayu terhadap
kayu meranti pada pekerjaan kuda-kuda

No. Jenis Kayu

Kayu kamper
Kayu kruing

Kayu bengkirai

Perbandingan
kekuatan

1,727

1,436

1,655
Kayu balau 1,782

Sumber: diolah dari data PKKI (1961)

Perhitungan nilai perbandingan berpasangan adalah sebagai berikut:
Perbandingan kekuatan kayu kamper terhadap kayu kruing = ^727 =1,203

M36

Perbandingan kekuatan kayu kamper terhadap kayu bengkirai = L727 =1,044
1,655

Perbandingan kekuatan kayu kamper terhadap kayu balau = L727 =0,969
U782

Perbandingan kekuatan kayu kruing terhadap kayu kamper = L436 =0,832
1,727

Perbandingan kekuatan kayu kruing terhadap kayu bengkirai = M36 =0,868
1,655
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Perbandingan kekuatan kayu kruing terhadap kayu balau = L436 =0,806
Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jen.s^yu dalam
aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.7 Matriks yang membandingkan kekuatan kelompok kayu pada
pekerjaan kuda-kuda

Kayu
kruing

Kayu balau

2. Langkah kedua yaitu da!am mensin.esis berbagai pertimbangan u„,uk
memperoleh snatu «aksiran menyeluruh dari prioriras rebtif jenis kayu yang
dikai.ka„ dengan kekua,a„, Per,ama-,ama dijumlahKan nilai-ndai da!am se.iap
kolom.

Jumlah vektor prioritas untuk kayu kamper =

1,000 +0,832 +0,958 + 1,032 =3,821

Jumlah vektor prioritas untuk kayu kruing =

1,203 + 1,000 + 1,152 + 1,241= 4,595

Jumlah vektor prioritas untuk kayu bengkirai =

1,044 +0,868 + 1,000 + 1,077= 3,989

Jumlah vektor prioritas untuk kayu balau =

0,969 +0,806 +0,929 + 1,000= 3,704

Jumlah vektor prioritas untuk 4alternatifkayu dapat dilihat dalam tabel berikut
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Tabel 5.8 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan kuda-kuda
berdasarkan indikafnr i,in.K,n Ufla

Kekuatan Kayu kamper I Kayu krui
"g_ Kayu bengkirai

1,044
Kayu balau

Langkah berikutnya dilakuka„ dengan cara membagi setiap entri dalam setiap
kolom dengan jumlah pada kolom tersebu, „„,uk memperoleh matriKs yang
dinormalisasi. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Ksssracsrisasi an,ara *•k— *—
=1,000= 0,262

3,821

^?StS:icx-terhadap
4,595

3,989

3,704

3. LangKah ketiga dira,a-ratakan sepanjang bans dengan penjumlahan semua nilai
dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi
dengan banyaKnya entri dari setiap baris. Perhitungan matrik yang
dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk kekuatan selengkapnya dapat
dilihat dalam Tabel 5.9 berikut:



Tabel 5.9 Hasil perhitungan vektor prioritas untuk kuda-kuda berdasarkan
kekuatan

Kekuatan

Kayu kamper
Kayu kruing

Kayu bengkirai
Kayu balau
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Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang
terdiri dari kayu kamper dengan vektor prioritas 0,262; kayu kruing dengan
vektor prioritas 0,2,8; kayu bengkirai dengan vektor prioritas 0,246 dan kayu
balau dengan vektor prioritas 0,270.

5. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi
logis untuk prioritas kekuatan pada 4alternatif jenis kay. dilakukan dengan
mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan
diatas. Vektor prioritas untuk kayu kampe, kayu kruing, kayu bengkirai dan
kayu balau masing-masing adalah 0,262; 0,218; 0,246 dan 0,270.
Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabe, 5..0 Hasi, perhi,=„,„ « ^ _
1 pada pemilihan jenis kavu untuk kuda-kuda 8

Kekuatan

Vektor Prioritas
Kayu kamper
Kayu kruing
Kayu bengkirai
Kayu balau

Jumlah bobo, prioritas kemudian dibagi dengan vektor prioritas sebagai
berikut:



1,042 0,262
r -\

1,911

0,867 : 0,218 = 3,911

0,998 0,246 4,057

1,075
v. J

0,270 wij
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hasil dari pembagian di atas kemudian dicari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata

tersebut adalah merupakan nilai eigen Max (X max).

3,977 + 3,977 + 4,057 + 3,981
Nilai Eigen max (X max) = = 3 993

4

^max-n (3,998)-4
Consistensy Index (CI) = = = -0 001

n-1 4-1
Nilai acak RI untuk n=4 adalah 0,90 (Tabel 3.7)

CI -0,001
Consistensy Ratio (CR) = = = -0,001

RI 0,90
Rasio konsistensi (RK = CR = Consistency Ratio) adalah -0,001/0,90 = -

0,001. Nilai ini jauh di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi

adalah baik.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga pada Pekerjaan Kuda-Kuda

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatifjenis kayu dalam

aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap harga yang ada.

Data harga 4 kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut:
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Indeks dilakukan pada kayu dengan BJ terkecil yaitu kayu meranti.

Berdasarkan data di atas, perhitungan indeks kekuatan selanjutnya dapat

dilakukan sebagai berikut:

Indeks perbandingan kekuatan kayu jati terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu jati = 0,70 = 1,273
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Indeks perbandingan kekuatan kayu kamper terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu kamper = 0,95 = 1,727
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Indeks perbandingan kekuatan kayu kruing terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu kruing = 0,79 = 1,436
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Indeks perbandingan kekuatan kayu meranti terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu meranti = 0,55 = 1,000
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Indeks perbandingan kekuatan kayu bengkirai terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu bengkirai = 0,91 = 1,655
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Indeks perbandingan kekuatan kayu balau terhadap meranti =

B.J, rata - rata kayu balau = 0,98 = 1,782
B.J. rata - rata kayu meranti 0,55

Perbandingan indeks kekuatan jenis kayu yang ada di pasaran untuk

bangunan gedung di daerah Sleman dan perbandingan harga yang ada selanjutnya

dapat dilihat padatabel 5.5 di bawah ini:



Tabel 5.11 Data harga 4kelompok jenis kayu untuk kuda-kuda

No Jenis Kayu

Kayu kamper
Kayu kruing
Kayu bengkirai
Kayu balau

Harga

Rp 1.840.000,00
Rp 1.360.000,00
Rp 2.000.000,00
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Rp 2.000.000,00
Sumber :diolah dari data Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah,

Dinas PU Yogyakarta, Th 1999

Berbeda dengan perbandingan prioritas kekuatan dimana yang dicari adalah
nilai maksimum. Pada prioritas harga yang dicari adalah nilai minimum. Jika
harga kayu Aadalah 2, harga kayu Badalah 3maka perbandingan prioritas
kayu Aterhadap kayu Badalah 3/2 (matrik perbandingan Saaty, 1980).
Perhitungan Nilai perbandingan berpasangan adalah sebagai berikut:
Perbandingan prioritas harga kayu kamper terhadap kayu kruing

= Rp 1.360.000,00 =0,739
Rp 1.840.000,00

Perbandingan prioritas harga kayu kamper terhadap kayu bengkirai
= RP 2.000.000,00 =1,087

Rp 1.840.000,00

Perbandingan prioritas harga kayu kamper terhadap kayu balau
= RP 2.000.000,00 = 1,087

Rp 1.840.000,00

Perbandingan prioritas harga kayu kruing terhadap kayu kamper
= Rp 1.840.000,00 = 1,353

Rp 1.360.000,00

Perbandingan prioritas harga kayu kruing terhadap kayu bengkirai
= Rp 2.000.000,00 = 1,471

Rp 1.360.000,00

Perbandingan prioritas harga kayu kruing terhadap kayu balau
= Rp 2.000.000.00 = 1,471

Rp 1.360.000,00

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dapat selengkapnya dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 5.12 Matriks yang membandingkan harga 4jenis kayu pada
pekerjaan kuda-kuda

Harga Kayu
Kamper

Kayu kamper 1,000
Kayu kruing 1,353
Kayu bengkirai
Kayu balau i v,?^ \ -' : • — •—: , ,2. Langkah kedua dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk memperoleh

suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang dikaitkan

dengan harga, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.
Berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan

jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di normalisasi.

Perhitungannnya adalah sebagai berikut:

Jumlah vektor prioritas untuk kayu kamper =

1,000 + 1,353 + 0,920 +0,920 = 4,193

Jumlah vektor prioritas untuk kayu kruing =

0,739 + 1,000 + 0,680 + 0,680= 3,099

Jumlah vektor prioritas untuk kayu bengkirai =

1,087 + 1,471 + 1,000 + 1,000= 4,558

Jumlah vektor prioritas untuk kayu balau =

1,087 + 1,471 + 1,000 + 1,000= 4,558

Tabel 5.13 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan kuda-kuda
berdasarkan indikator harga

Harga

Kayu kamper

Kayu kruing
Kayu bengkirai

Kayu balau
Jumlah

0,920
0,920

Kayu kamper

1,000
1,353
0,920
0,920
4,193

Kayu
kruing

0,739

1,000
0,680

0,680

Kayu kruing

0,739

1,000
0,680
0,680
3,099

Kayu
bengkirai

1,087

1,471

1,000

1,000

Kayu bengkirai
1,087

1,471
1,000
1,000
4,558

Kayu
balau

1,087

1,471

1,000
1,000

Kayu balau

1,087

1,471
1,000

1,000
4,558
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Langkah berikutnya dilakukan dengan cara membagi setiap entri dalam setiap
kolom dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

Perbandingan harga yang telah dinormalisasi antara kayu kamper terhadap
jumlah vektor prioritas untuk kayu kamper

=1.000=0,238

4,193

Perbandingan harga yang telah dinormalisasi antara kayu kamper terhadap
kayu kruing terhadap jumlah vektor prioritas untuk kayu kruing

= 0.739=0,238

3,099

Perbandingan harga yang telah dinormalisasi antara kayu kamper terhadap
kayu bengkirai terhadap jumlah vektor prioritas untuk kayu bengkirai

= 1.087= 0,238

4,558

Perbandingan harga yang telah dinormalisasi antara kayu kamper terhadap
kayu balau terhadap jumlah vektor prioritas untuk kayu balau

= 1,087= 0,238
4,558

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai
dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris. Perhitungan matrik yang

dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk harga selengkapnya dapat dilihat

dalam Tabel 5.14 berikut:

Tabel 5.14 Hasil perhitungan vektor prioritas terhadap harga untuk kuda-kuda
Harga

Kayu kamper

Kayu kruing
Kayu bengkirai

Kayu
kamper

0,238

0,323
0,219

Kayu
kruing
0,238
0,323
0,219

Kayu
bengkirai

0,238

0,323
0,219

Kayu
balau

0,238

0,323
0,219

Jumlah

0,954

1,291
0,878

0,878

Vektor

Prioritas

0,238
0,323
0,219

0,219
Kayu balau 0,219 0,219 0,219 0,219

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang
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terdiri dari kelompok kayu kamper dengan vektor prioritas 0,238, kayu kruing

dengan vektor prioritas 0,323, sedangkan kayu bengkirai dan kayu balau

mempunyai vektor prioritas setara yaitu 0,219.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas harga pada 4 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu kamper, kayu kruing, kayu bengkirai dan

kayu balau masing-masing adalah 0,238, 0,323, 0,219 dan 0,219.

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.15 Hasil perhitungan bobot prioritas untuk pengujian konsistensi logis pada

Harga Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah

Vektor Prioritas 0,238 0,323 0,219 0,219

Kstyti kamper 0,238 0,238 0,238 0,238 0,954

Kayu kruing 0,323 0,323 0,323 0,323 1,291

Kayu bengkirai 0,219 0,219 0,219 0,219 0,878

Kayu balau 0,219 0,219 0,219 0,219 0,878

Jumlah bobot prioritas kemudian dibagi dengan vektor prioritas sebagai

berikut

0,954 ! 0,238 4,008

1,291 : 0,323 = 3,997

0,878 0,219 4,009

0,878 0,219 4,009

hasil dari pembagian di atas kemudian dicari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata

tersebut adalah merupakan nilai eigen Max (X max).
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4,008 + 3,997 + 4,009 + 4,009
Nilai Eigen max (X max) = =4'006

4

Xmax - n (4,006) - 4

Consistensy Index (CI) = ™= —=°>002
n-1 4-1

Nilai acak RI untuk n = 4 adalah 0,90 (Tabel 3.7).

CI 0,002

Consistensy Ratio (CR) = = = 0,002
RI 0,90

Rasio konsistensi (RK =CR = Consistency Ratio) adalah 0,002/0,90 = 0,002.

Nilai ini jauh di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah

baik.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada pekerjaan kuda-kuda dapat

dilihat dalam gambar berikut:

Prioritas Kekuatan Prioritas Cost

Kayu Kamper 0,238
0,262

0,218

0.246

0.270

Gambar 5.2 Diagram keputusan pemilihan kayu pada pekerjaan kuda-kuda
Perhitungan vektor prioritas menyeluruh antara kekuatan (hasil yang

didapat) dan harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor

harga terhadap kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan harga adalah

sebagai berikut:

•Kayu Kruing 0,323

• Kayu Bengkirai 0,219

-Kayu Balau 0,219

A
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Tabel 5.16 Hasil perhitungan vektor prioritas menyeluru
pada pekerjaan kuda-kuda

h kekuatan dan harga

Variabel Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Bobot Harga 0,238 0,323 0,219 0,219

Kekuatan 0,262 0,218 0,246 0,270

Kekuatan dan Harga 0,062 0,070 0,054 0,059

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 4 jenis kayu

yang merupakan alternatif sebagai bahan material untuk pekerjaan kuda-kuda

maka didapat prioritas pemilihan kayu sebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah kruing dengan bobot prioritas

menyeluruh sebesar 0,070.

2. Prioritas kedua adalah kayu kamper yang mempunyai bobot prioritas

0,062.

3. Prioritas ketiga adalah kayu balau yang mempunyai bobot prioritas 0,059.

4. Prioritas keempat adalah kayu bengkirai yang mempunyai bobot prioritas

setara dengan kayu balau mempunyai bobot prioritas 0,054.

5.2.4. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kayu Pada Pekerjaan Kusen

Pekerjaan kusen pada proyek pembangunan Guest House PPPG Kesenian

Yogyakarta menggunakan kayu ukuran 8/12. Adapun jenis kayu di pasaran yang

banyak dipakai untuk kusen terdiri dari kayu jati, kayu kamper, kayu bengkirai,

dan kayu balau. Untuk menganalisis pemilihan kayu yang paling optimal untuk

pekerjaan kusen berdasarkan informasi harga dan kekuatan yang ada dilakukan

dengan perhitungan vektor prioritas kekuatan kemudian dikalikan dengan vektor

prioritas harga. Hasil perkalian dengan nilai vektor prioritas maksimum

merupakan jenis kayu sebagai prioritas utama dalam pemilihan.
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(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Alternatif Jenis Kayu

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu

dalam aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-

elemen dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Data indeks kekuatan

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Data perbandingan kekuatan 4 alternatif jenis kayu terhadap kayu
meranti untuk kusen

No. Jenis Kayu Perbandingan
kekuatan

1 Kayu jati 1,273
2 Kayu kamper 1,727
3 Kayu bengkirai 1,655
4 Kayu balau 1,782

Sumber : diolah dari data PKKI (1961)

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.18 Matriks yang membandingkan kekuatan 4 alternatif jenis kayu
untuk kusen

Kekuatan Kayu
jati

Kayu
kamper

Kayu
Bengkirai

Kayu
balau

Kayu jati 1,000 0,737 0,769 0,714
Kayu kamper 1,357 1,000 1,044 0,969
Kayu bengkirai 1,300 0,958 1,000 0,929
Kayu balau 1,400 1,032 1,077 1,000

2. Langkah kedua yaitu dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk

memperoleh suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang

dikaitkan dengan kekuatan, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam

setiap kolom. Jumlah vektor prioritas untuk 4 alternatif kayu dapat dilihat

dalam tabel berikut:
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Tabel 5.19 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan kusen
_berdasarkan indikator kekuatan

Kekuatan Kayu
jati

Kayu
kamper

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu jati 1,000 0,737 0,769 0,714
Kayu kamper 1,357 1,000 1,044 0,969
Kayu bengkirai 1,300 0,958 1,000 0,929
Kayu balau 1,400 1,032 1,077 1,000
Jumlah 5,057 3,726 3,890 3,612

Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris. Dengan melalui langkah yang sama

dengan perhitungan vektor prioritas pada pemilihan jenis kayu untuk pekerjaan

kuda-kuda maka perhitungan perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai

vektor prioritas untuk kekuatan dapat dilihat dalam Tabel 5.20 berikut:

Kekuatan Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas
Kayu jati 0,198 0,198 0,198 0,198 0,791 0,198
Kayu kamper 0,268 0,268 0,268 0,268 1,073 0,268
Kayu bengkirai 0,257 0,257 0,257 0,239 1,010 0,252
Kayu balau 0,277 0,277 0,277 0,277 1,107 0,277

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu jati dengan vektor prioritas 0,198, kayu kamper dengan vektor

prioritas 0,268, kayu bengkirai dengan vektor prioritas 0,252 dan kayu balau

dengan vektor prioritas 0,277.
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4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas kekuatan pada 4 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu jati, kayu kamper, kayu bengkirai dan kayu

balau masing-masing. adalah 0,198, 0,268, 0,252 dan 0,277. Melalui langkah

yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada pekerjaan kuda-kuda

didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio) adalah 0,0008/0,90 =

0,00009. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah baik.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga 4 Alternatif Jenis Kayu Untuk

Kusen

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu

dalam aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-

elemen dibandingkan terhadap harga yang ada.

Data harga 4 kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Data harga 4 alternatifjenis kayu untuk ukuran kusen

No. Jenis Kayu
Kayu jati
Kayu kamper
Kayu bengkirai

Harga
Rp 6.200.000,00
Rp 1.840.000,00-
Rp 2.000.000,00

Kayu balau Rp 2.000.000,00

Sumber : diolah dari data Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah,
Dinas PU Yogyakarta, Th 1999

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dapat selengkapnya dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 5.24 Hasil perhitungan vektor prioritas terhadap harga untuk kusen
Harga Kayu

jati
Kayu

kamper
Kayu

bengkirai
Kayu
balau

Jumlah

Kayu jati 0,095 0,095 0,095
Kayu kamper 0,319 0,319 0,319
Kayu bengkirai 0,293 0,293 0,293
Kayu balau 0,293 0,293 0,293

0,095 0,378
0,319 1,275

0,293 ,173

0,293 1,173

Vektor

Prioritas

0,095

0,319

0,293

0,293

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kelompok kayu jati dengan vektor prioritas 0,095, kayu kamper

dengan vektor prioritas 0,319, kayu bengkirai dengan vektor prioritas 0,293

dan kayu balaumempunyai vektor prioritas yaitu 0,293.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas harga pada 4 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu jati, kayu kamper, kayu meranti, kayu

bengkirai dan kayu balau masing-masing adalah 0,095, 0,319, 0,293 dan 0,293.

Melalui langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada

pekerjaan kuda-kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio)

adalah 0,001/0,90= 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah baik.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga 4

Alternatif Jenis Kayu Untuk Kusen

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada pekerjaan kusen dapat

dilihat dalam gambar berikut:
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Prioritas Kekuatan Prioritas Cost

0,095

0,319

0,198

0.268

0,252

0.277

Kayu Jati

Kayu Kamper

-Kayu Bengkirai 0,293

Kayu Balau 0,293

Gambar 5.3 Diagram keputusan pemilihan kayu untuk kusen
Perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan (hasil yang didapat) dan

harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor harga

terhadap kekuatan yaitu faktor kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan

harga adalah sebagai berikut :

Tabel 5.25 Hasil perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan dan harga
untuk kusen

Variabel Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Bobot Harga 0,095 0,319 0,293 0,293
Kekuatan 0,198 0,268 0,252 0,277
Kekuatan dan Harga 0,019 0,086 0,074 0,081

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 4jenis kayu

yang merupakan alternatif sebagai bahan material untuk pekerjaan kusen maka

didapat prioritas pemilihan kayu sebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah kayu kamper yang mempunyai bobot

prioritas 0,086.

2. Prioritas kedua adalah kayu balau yang mempunyai bobot prioritas 0,081.

3. Prioritas ketiga adalah kayu bengkirai yang mempunyai bobot prioritas

setara dengan kayu balau mempunyai bobot prioritas 0,074.

4. Prioritas keempat adalah kayu jati yang mempunyai bobot prioritas setara

dengan kayu balau mempunyai bobotprioritas 0,019.
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5.2.5. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kayu Pada Pekerjaan Rangka

Atap

Pekerjaan rangka atap yang ada pada proyek pembangunan Guest House

PPPG Kesenian Yogyakarta menggunakan kayu ukuran untuk gording dan jurai,

usuk, reng, papan untuk nok dan jurai luar. Adapun jenis kayu di pasaran yang

banyak dipakai untuk pekerjaan rangka atap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.26 Ketersediaan jenis kayu di pasaran terhadap kebutuhan rangka atap

Nd. Ukuran Kebutuhan Kayu Jenis kayu di Pasaran

1 Gording kayu kamper, kayu kruing,
kayu bengkirai, dan kayu
balau

2 Usuk Kayu jati, kayu kruing, kayu
Meranti, kayu Kamper dan
kayu bengkirai

3 Reng kayu bengkirai dan kayu
balau

4 Papan Nok/jurai kayu kamper, kayu kruing,
kayu meranti, kayu bengkirai,
dan kayu balau

Sumber: Data Primer diolah

5.2.5.1. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kayu Untuk Gording

Pekerjaan rangka atap untuk bahan gording yang ada pada proyek

pembangunan Guest House PPPG Kesenian Yogyakarta menggunakan kayu

ukuran. Adapun jenis kayu dipasaran yang banyak dipakai untuk gording terdiri

dari kayu kamper, kayu kruing, kayu bengkirai, dan kayu balau. Untuk

menganalisis pemilihan kayu yang paling optimal untuk ukuran gording

berdasarkan informasi harga dan kekuatan yang ada dilakukan dengan

perhitungan vektor prioritas kekuatan kemudian dikalikan dengan vektor prioritas

harga. Hasil perkalian dengan nilai vektor prioritas maksimum merupakan jenis

kayu sebagai prioritas utama dalam pemilihan.
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(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Pemilihan 4 Alternatif

Jenis Kayu Untuk Gording

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai. berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Data indeks kekuatan adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.27 Data perbandingan kekuatan 4 alternatif jenis kayu terhadap kayu
meranti untuk gording

No. Jenis Kayu Perbandingan
kekuatan

1 Kayu kamper 1,727

2 Kayu kruing 1,436
3 Kayu bengkirai 1,655

4 Kayu balau 1,782

Sumber: diolah dari data PKKI (1961)

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.28 Matriks yang membandingkan kekuatan 4 alternatif jenis kayu
untuk gording

Kekuatan Kayu
Kamper

Kayu
Kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
Balau

Kayu kamper 1,000 1,203 1,044 0,969
Kayu kruing 0,832 1,000 0,868 0,806
Kayu bengkirai 0,958 1,152 1,000 0,929
Kayu balau 1,032 1,241 1,077 1,000

2. Langkah kedua yaitu dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk

memperoleh suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang

dikaitkan dengan kekuatan, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap

kolom.
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Jumlah vektorprioritas untuk 4 alternatif kayudapatdilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.29 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan gording
berdasarkan indikator kekuatan

Kekuatan Kayu kamper Kayu kruing Kayu bengkirai Kayu balau
Kayu kamper 1,000 1,203 1,044 0,969
Kayu kruing 0,832 1,000 0,868 0,806
Kayu bengkirai 0,958 1,152 1,000 0,929
Kayu balau 1,032 1,241 1,077 1,000
Jumlah 3,821 4,595 3,989 3,704

Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiapbaris.

Perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk

kekuatan dapat dilihat dalam Tabel 5.30 berikut:

Kekuatan Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas
Kayu kamper 0,262 0,262 0,262 0,262 1,047 0,262
Kayu kruing 0,218 0,218 0,218 0,218 0,871 0,218
Kayu bengkirai 0,251 0,251 0,251 0,233 0,985 0,246
Kayu balau 0,270 0,270 0,270 0,270 1,080 0,270

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu kamper dengan vektor prioritas 0,262, kayu kruing dengan

vektor prioritas 0,218, kayu bengkirai dengan vektor prioritas 0,246 dan kayu

balau dengan vektor prioritas 0,270.

3. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas kekuatan pada 4 alternatif jenis kayu dilakukan dengan
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mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu kamper, kayu kruing, kayu bengkirai dan

kayu balau masing-masing adalah 0,262; 0,218; 0,246 dan 0,270. Melalui

langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada pekerjaan kuda-

kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio) adalah

0,00042/0,90= 0,0005. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah baik.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga pada Pemilihan 4 Alternatif

Jetiis Kayu Untuk Gording

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap harga yang ada.

Data harga 4kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31 Data harga pemilihan 4alternatif jenis kavu untuk gorriinp
No Jenis Kayu Harga

Kayu kamper
Kayu kruing

Kayu bengkirai

Rp 1.840.000,00
Rp 1.360.000,00
Rp 2.000.000,00

Kayu balau Rp 2.000.000,00
Sumber :diolah dari data Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah,

Dinas PU Yogyakarta, Th 1999
Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dapat selengkapnya dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 5.32 Matriks yang membandingkan harga
gording

4 alternatif jenis kayu untuk

Harga Kayu
Kamper

Kayu
Kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu kamper 1,000 0,739 1,087 1,087
Kayu kruing 1,353 1,000 1,471 1,471
Kayu bengkirai 0,920 0,680 1,000 1,000
Kayu balau 0,920 0,680 1,000 1,000
2. Langkah kedua dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk memperoleh

suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang dikaitkan

dengan harga, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.

Berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan

jumlah padakolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di normalisasi.

Perhitungannnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.33 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan gording
berdasarkan indikator harga

Harga Kayu kamper Kayu kruing Kayu bengkirai Kayu balau
Kayu kamper 1,000 0,739 1,087 1,087
Kayu kruing 1,353 1,000 1,471 1,471
Kdyti bengkirai 0,920 0,680 1,000 1,000
Kayu balau 0,920 0,680 1,000 1,000
Jumlah 4,193 3,099 4,558 4,558
3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang barisdengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris.

Perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk harga

dapat dilihat dalam Tabel 5.34 berikut :

Tabel 5.34 Hasil perhitungan vektor prioritas terhadap harga 4 alternatif jenis

Harga Kayu
Kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas
Kayu kamper 0,238 0,238 0,238 0,238 0,954 0,238
Kayu kruing 0,323 0,323 0,323 0,323 1,291 0,323
Kayu bengkirai 0,219 0,219 0,219 0,219 0,878 0,219
Kayu balau 0,219 0,219 0,219 0,219 0,878 0,219
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Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kelompok kayu kamper dengan vektor prioritas 0,238, kayu kruing

dengan vektor prioritas 0,323, sedangkan kayu bengkirai dan kayu balau

mempunyai vektor prioritas setara yaitu 0,219.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas harga pada 4 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu kamper, kayu kruing, kayu bengkirai dan

kayu balau masing-masing adalah 0,238, 0,323, 0,219 dan 0,219. Melalui

langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada pekerjaan kuda-

kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio) adalah

0,002/0,90= 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah baik.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada pekerjaan gording dapat

dilihat dalam gambar berikut:

Prioritas Kekuatan Prioritas Cost

Kayu Kamper 0,238
0.262

Kayu Kruing 0,323

0.218

0.246
Kayu Bengkirai 0,219

0,270
-Kayu Balau 0,219

Gambar 5.4 Diagram keputusan pemilihan kayu untuk gording
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Perhitungan vektor prioritas menyeluruh antara kekuatan (hasil yang

didapat) dan harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor

harga terhadap kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan harga adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.35 Hasil perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan dan harga 4
alternatif jenis kayu untuk gording

Variabel

Bobot Harga

Kekuatan

Kekuatan dan Harga

Kayu
kamper

0,238

0,262

0,062

Kayu
kruing
0,323

0,218

0,070

Kayu
bengkirai

0,219

0,246

0,054

Kayu
balau

0,219

0,270

0,059

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 4jenis kayu

yang merupakan alternatif sebagai bahan material untuk pekerjaan gording maka

didapat prioritas pemilihan kayu sebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah kniing dengan bobot prioritas

menyeluruh sebesar 0,070.

2. Prioritas kedua adalah kayu kamper yang mempunyai bobot prioritas

0,062.

3. Prioritas ketiga adalah kayu balau yang mempunyai bobot prioritas 0,059.

4. Prioritas keempat adalah kayu bengkirai yang mempunyai bobot prioritas

setara dengan kayu balau mempunyai bobot prioritas 0,054.

5.2.5.2. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kayu Untuk Ukuran Usuk

Jenis kayu di pasaran yang banyak dipakai untuk ukuran usuk terdiri dari

kayu jati, kayu kamper, kayu kruing, kayu bengkirai, dan kayu balau. Untuk

menganalisis pemilihan kayu yang paling optimal untuk ukuran usuk berdasarkan

informasi harga dan kekuatan yang ada dilakukan dengan perhitungan vektor
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prioritas kekuatan kemudian dikalikan dengan vektor prioritas harga. Hasil

perkalian dengan nilai vektor prioritas maksimum merupakan jenis kayu sebagai

prioritas utama dalam pemilihan.

(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Alternatif Jenis Kayu

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu

dalam aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-

elemen dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Data indeks kekuatan

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Data perbandingan kekuatan pemilihan 5 alternatif jenis kayu terhadap
kayu meranti untuk usuk

No. Jenis Kayu Perbandingan
kekuatan

1 Kayu jati 1,273

2 Kayu kamper 1,727

3 Kayu kruing 1,436

4 Kayu bengkirai 1,655

5 Kayu balau 1,782

Sumber : diolah dari data PKKI (1961)

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.37 Matriks yang membandingkan kekuatan 5 alternatif jenis kayu
untuk usuk

Kekuatan Kayu
Jati

Kayu
Kamper

Kayu
Kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu Jati 1,000 0,737 0,886 0,769 0,714

Kayu kamper 1,357 1,000 1,203 1,044 0,969

Kayu kruing 1,129 0,832 1,000 0,868 0,806

Kayu bengkirai 1,300 0,958 1,152 1,000 0,929

Kayu balau 1,400 1,032 1,241 1,077 1,000



2. Langkah kedua yaitu dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk

memperoleh suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatifjenis kayu yang

dikaitkan dengan kekuatan, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam

setiap kolom. Jumlah vektor prioritas untuk 5 alternatif kayu dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 5.38 Hasil sintesis pertimbangan
berdasarkan indi

)emilihan kayu pada pekerj
tator kekuatan

aan usuk

Kekuatan Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu Jati 1,000 0,737 0,886 0,769 0,714

Kayu kamper 1,357 1,000 1,203 1,044 0,969

Kayu kruing 1,129 0,832 1,000 0,868 0,806

Kayu bengkirai 1,300 0,958 1,152 1,000 0,929

Kayu balau 1,400 1,032 1,241 1,077 1,000

Jumlah 6,186 4,558 5,481 4,758 4,418

Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris.

Perhitungan matrik perbandingan yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas

untuk kekuatan dapat dilihat dalam Tabel 5.39 berikut:

Tabel 5.39 Hasil perhitungan vektor prioritas kekuatan 5 alternatif jenis kayu
untuk usuk

Kekuatan Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas

Kayu Jati 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162 0,808 0,162

Kayu kamper 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 1,097 0,219

Kayu kruing 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,912 0,182

Kayu bengkirai 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 1,051 0,210

Kayu balau 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 1,132 0,226
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Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu jati dengan prioritas 0,162; kayu kamper dengan vektor

prioritas 0,219; kayu kruing dengan vektor prioritas 0,182; kayu bengkirai

dengan vektor prioritas 0,210 dan kayu balau dengan vektor prioritas 0,226.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas kekuatan pada 5 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu jati, kayu kamper, kayu kruing, kayu

bengkirai dan kayu balau masing-masing adalah 0,162, 0,219, 0,182, 0,210 dan

0,226. Melalui langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada

pekerjaan kuda-kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio)

adalah 0,001/1,12= 0,001. Nilai ini jauh dibawah 0,1. Hal ini menunjukkan

bahwa konsistensi adalah baik.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga pada Usuk

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap harga yang ada.

Data harga 5 kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut:



Tabe 5.40 Data harga 5 alternatif jenis kayu untuk usuk
No. Jenis Kayu Harga

1 Kayu jati Rp4.000.000,00
2 Kayu kamper Rp 1.880.000,00
3 Kayu kruing Rp 1.360.000,00
4 Kayu bengkirai Rp 1.680.000,00
5 Kayu balau Rp 1.680.000,00
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Sumber : diolah dari data Daftar Harga SatuanBahan dan Upah,
Dinas PU Yogyakarta, Th 1999

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

rabel 5.41 Matriks yang mem bandingkan harga 5 alternatif jenis kayu untuk usuk

Harga Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu Jati 1,000 0,470 0,340 0,420 0,420
Kayu kamper 2,128 1.000 0,723 0,894 0,894
Kayu kruing 2,941 1,382 1,000 1,235 1,235
Kayu bengkirai 2,381 1,119 0,810 1,000 1,000

Kayii balau 2,381 1,119 0,810 1,000 1,000

2. Langkah kedua dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk memperoleh

suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang dikaitkan

dengan harga, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.

Berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan

jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi.

Jumlah vektor prioritas untuk 5 alternatif kayu dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.42 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada peker
berdasarkan indikator harga

aan usuk

Harga Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu Jati 1,000 0,470 0,340 0,420 0,420
Kayu kamper 2,128 1,000 0,723 0,894 0,894
Kayu kruing 2,941 1,382 1,000 1,235 1,235
Kayu bengkirai 2,381 1,119 0,810 1,000 1,000
Kayu balau 2,381 1,119 0,810 1,000 1,000

Jumlah 10,831 5,090 3,682 4,549 4,549
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Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang

dinormalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris. Perhitungan matrik yang

dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk harga dapat dilihat dalam Tabel

5.43 berikut:

Tabel 5.43 Hasil perhitungan vektor prioritas terhadap harga 5alternatif jenis kayu
untuk usuk

Harga Kayu
jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas

Kayu jati 0,092 0,092 0,092 0,092 0,092 0,462 0,092

Kayu kamper 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,982 0,196

Kayu kruing 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 1,358 0,272

Kayu behgkirai 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 1,099 0,220

Kayu balau 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 1,099 0,220

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu jati dengan vektor prioritas 0,162, kelompok kayu kamper

dengan vektor prioritas 0,219, kayu kruing dengan vektor prioritas 0,182, kayu

bengkirai mempunyai vektor prioritas setara yaitu 0,219, dan kayu balau

dengan vektor prioritas 0,226.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas harga pada 5 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu jati, kayu kamper, kayu kruing, kayu

bengkirai dan kayu balau masing-masing adalah 0,092, 0,196, 0,272, 0,220 dan
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0,220. Melalui langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada

pekerjaan kuda-kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio)

adalah 0,001/1,12= 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah baik.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga 5

Alternatif Jenis Kayu Untuk Usuk

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada pekerjaan usuk dapat dilihat

dalam gambar berikut:

Prioritas Kekuatan Prioritas Cost

Kayu Jati 0,092

0.162

-Kayu Kamper 0,196

0.219

0,182
Kayu Kruing 0,272

0.210
-Kayu Bengkirai 0,220

0.226
-Kayu Balau 0,220

Gambar 5.5 Diagram keputusan pemilihan kayu untuk usuk

Perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan (hasil yang didapat) dan

harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor harga

terhadap kekuatan yaitu faktor kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan

harga adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.44 Hasil perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan dan harga 5
alternatif jenis kayu usuk

Variabel Kayu
Jati

Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Bobot Harga 0,092 0,196 0,272 0,220 0,220

Kekuatan 0,162 0,219 0,182 0,210 0,226
Kekuatan dan Harga 0,015 0,043 0,050 0,046 0,050

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 5 jenis kayu

yang merupakan alternatif jenis kayu ukuran usuk maka didapat prioritas

pemilihan kayu sebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah kruing dan balau dengan bobot

prioritas menyeluruh sebesar 0,050.

2. Prioritas kedua adalah kayu bengkirai yang mempunyai bobot prioritas

0,046.

3. Prioritas ketiga adalah kayu Kamper yang mempunyai bobot prioritas

0,043.

4. Prioritas kelima adalah kayu Jati yang mempunyai bobot prioritas setara

dengan kayu balau mempunyai bobot prioritas 0,015.

5.2.5.3. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kdyu Untuk Reng

Pekerjaan rangka atap untuk bahan reng yang ada pada proyek

pembangunan Guest House PPPG Kesenian Yogyakarta menggunakan kayu

ukuran. Adapun jenis kayu di pasaran yang banyak dipakai untuk reng terdiri dari

kayu kayu bengkirai dan kayu balau. Untuk menganalisis pemilihan kayu yang

paling optimal untuk pekerjaan rangka atap berdasarkan informasi harga dan

kekuatan yang ada dilakukan dengan perhitungan vektor prioritas kekuatan

kemudian dikalikan dengan vektor prioritas harga. Hasil perkalian dengan nilai
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vektor prioritas maksimum merupakan jenis kayu sebagai prioritas utama dalam

pemilihan.

(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Alternatif Jenis Kayu

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu

dalam aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-

elemen dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Data indeks kekuatan

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Data perbandingan kekuatan 2 alternatif jenis kayu terhadap kayu
meranti untuk rertg

No Jenis Kayu Perbandingan
kekuatan

1 Kayu bengkirai 1,655
2 Kayu balau 1,782

Sumber : diolah dari data PKKI (1961)

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.46 Matriks yang membandingkan kekuatan 2 alternatif jenis kayu
untuk reng

Kekuatan Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu bengkirai 1,000 0,929
Kayu balau 1,077 1,000

2. Langkah kedua yaitu dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk

memperoleh suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang

dikaitkan dengan kekuatan, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap

kolom.



Tabel 5.47 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan reng
berdasarkan indikator kekuatan

Kekuatan

Kayu bengkirai

Kayu balau

Jumlah

Kayu bengkirai
1,000

1,077

2,077

Kayu balau
0,929

1,000

,929
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Langkah beriikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketigadirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris.

Dengan melalui langkah yang sama dengan perhitungan vektor prioritas pada

pemilihan jenis kayu untuk pekerjaan kuda-kuda maka perhitungan matrik

yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk kekuatan dapat dilihat

dalam tabel 5.48 berikut:

Tabel 5.48 Hasil perhitungan vektor prioritas kekuatan 2 alternatif jenis kayu
untuk reng

Kekuatan Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah VektOf

Prioritols

Kayu bengkirai 0,481 0,481 0,963 0,481

Kayu balau 0,519 0,519 1,037 0,519

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu bengkirai dengan vektor prioritas 0,481 kayu balau dengan

vektor prioritas 0,519.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga pada Reng

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatifjenis kayu dalam

aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap harga yang ada.

Data harga 2 kelompok jenis kayu adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49 Data harga 2 alternatif jenis kayu untuk reng

No. Jenis Kayu Harga
1 Kayu bengkirai Rpl.680.000,00
2 Kayu balau Rp 1.680.000,00

Sumber : diolah dari data Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah,
Dinas PU Yogyakarta,Th 1999

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dapat selengkapnya dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.50 Matriks yang membandingkan harga 2 alternatif jenis kayu untuk reng
Harga Kayu

bengkirai
Kayu
balau

Kayu bengkirai 1,000 1,000
Kayu balau 1,000 1,000

2. Langkah kedua dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk memperoleh

suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jeriis kayu yang dikaitkan

dengan harga, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.

Berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan

jumlah padakolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di normalisasi.

Tabel 5.51 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan reng

Harga Kayu bengkirai Kayu balau
Kayu bengkirai 1,000 1,000
Kayu balau 1,000 1,000
Jumlah 2,000 2,000
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Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang

dinormalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris.

Perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk harga

dapat dilihat dalam tabel 5.52 berikut:

Tabel 5.52 Hasil perhitungan vektor prioritas terhadap harga 2 alternatif jenis kayu
untuk reng

Harga Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas

Kayu bengkirai 0,500 0,500 1,000 0,500

Kayu balau 0,500 0,500 1,000 0,500

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas jenis kayu yang setara antara

kelompok kayu bengkirai dan kayu belau mempunyai vektor prioritas yaitu

0,500.

Pada perhitungan PHA untuk pemilihan reng tidak dilakukan uji konsistensi

logis karena hanya menggunakan 2 alternatif.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga 2

Alternatif Jenis Kayu Untuk Reng

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada pekerjaan reng dapat dilihat

dalam gambar berikut:
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Kekuatan Prioritas Cost

0.241
Kayu Bengkirai 0,500

0.260

Kayu Balau 0,500

Gambar 5.6 Diagram keputusan pemilihan kayu untuk reng

Perhitungan vektor prioritas menyeluruh antara kekuatan (hasil yang

didapat) dan harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor

harga terhadap kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan harga adalah

sebagai berikut :

Tabel 5.53 Hasil perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan dan harga 2
alternatif jenis kayu untuk reng

Variabel

Bobot Harga

Kekuatan

Kekuatan dan Harga

Kayu
bengkirai

0,500

0,481

0,241

Kayu
balau

0,500

0,519

0,260

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 2 jenis kayu

yang merupakan alternatif sebagai bahan material untuk ukuran reng maka

didapat prioritas pemilihan kayusebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah balau dengan bobot prioritas

menyeluruh sebesar 0,260.

2. Prioritas kedua adalah kayu bengkirai yang mempunyai bobot prioritas

0,241.
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5.2.5.4. Analisis PHA Untuk Pemilihan Jenis Kayu Untuk Papan

Jenis kayu di pasaran yang banyak dipakai untuk papan terdiri dari kayu

Kamper, kayu kruing, kayu meranti kayu bengkirai, dan kayu balau. Untuk

menganalisis pemilihan kayu yang paling optimal untuk pekerjaan rangka atap

berdasarkan informasi harga dan kekuatan yang ada dilakukan dengan

perhitungan vektor prioritas kekuatan kemudian dikalikan dengan vektor prioritas

harga. Hasil perkalian dengan nilai vektor prioritas maksimum merupakan jenis

kayu sebagai prioritas utama dalam pemilihan.

(1) Perhitungan Vektor Prioritas Kekuatan Pada Alternatif Jenis Kayu

Perhitungan vektor prioritas kekuatan pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu

dalam aspek kuat dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-

elemen dibandingkan terhadap nilai kekuatan yang ada. Data indeks kekuatan

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.54 Data perbandingan kekuatan 5alternatif jenis kayu terhadap kayu
meranti untuk papan

No. Jenis Kayu

Kayu kamper
Kayu kruing
Kavu meranti

Kayu bengkirai

Perbandingan
kekuatan

,727

1,436
1,000

1,655

Kayu balau 1,782

Sumber : diolah daridata PKKI (1961)

Matrik perbandingan beipasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek kekuatan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 5.55 Matriks yang membandingkan kekuatan 5 alternatifjenis kayu

Kekuatan Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
meranti

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Kayu kamper 1,000 1,203 1,727 1,044 0,969

Kayu kruing 0,832 1,000 1,436 0,868 0,806

Kayu meranti 0,579 0,696 1,000 0,604 0,561

Kayu bengkirai 0,958 1,152 1,655 1,000 0,929

Kayu balau 1,032 1,241 1,782 1,077 1,000

2. Langkah kedua yaitu dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk

memperoleh suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang

dikaitkan dengan kekuatan, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam

setiap kolom. Jumlah vektor prioritas untuk 5 alternatif kayu dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 5.56 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan papan
berdasarkan indikator kekuatan

Kekuatan

Kayu kamper

Kayu kruing

Kayu meranti

Kayu bengkirai
Kayu balau

Jumlah

Kayu
kamper

1,000

0,832

0,579

0,958
1,032

4,400

Kayu
kruing

1,203

1,000
0,696

1,152

1,241

5,291

Kayu
meranti

1,727

1,436
1,000

1,655

1,782

7,600

Kayu
bengkirai

1,044

0,868
0,604

1,000

1,077

4,593

Kayu
balau

0,969

0,806
0,561

0,929
1,000

4.265

Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketiga dirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entridari setiap baris.

Perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk

kekuatan dapat dilihatdalam tabel 5.57 berikut:
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Tabel 5.57 Hasil perhitungan vektor prioritas kekuatan 5 alternatif jenis
untuk papan

kayu

Kekuatan Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
meranti

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas

Kayu kamper 0,227 0,227 0,227 0,227 0,227 1,136 0,227

Kayu kruing 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,945 0,189

Kayu meranti 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,658 0,132

Kayu bengkirai 0,218 0,218 0,218 0,218 0,218 1,089 0,218

Kayu balau 0,234 0,234 0,234 0,234 0,234 1,172 0,234

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kayu kamper dengan vektor prioritas 0,227, kayu kruing dengan

vektor prioritas 0,189, kayu meranti dengan vektor prioritas 0,132, kayu

bengkirai dengan vektor prioritas 0,218 dan kayu balau dengan vektor prioritas

0,234.

3. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas kekuatan pada 5 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu jati, kayu kamper, kayu kruing, kayu

bengkirai dan kayu balau masing-masing adalah 0,227, 0,189, 0,132, 0,218 dan

0,234. Melalui langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada

pekerjaan kuda-kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio)

adalah 0,00035/1,12= 0,0003. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah

baik.

(2) Perhitungan Matrik Perbandingan Harga 5 Alternatif Jenis Kayu Untuk

Papan

Perhitungan vektor prioritas harga pada alternatif jenis kayu dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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1. Langkah pertama dalam menetapkan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga dengan membuat pembandingan berpasangan. Elemen-elemen

dibandingkan terhadap harga yang ada. Data harga 5 kelompok jenis kayu

adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58 Data harga 5 alternatif jenis kayu untuk papan
Jenis Kayu HargaNo.

Kayu kamper

Kayu kruing
Kayu meranti
Kayu bengkirai

Rp 2.400.000,00
Rp 1.520.000,00
Rp 1.240.000,00
Rp 2.080.000,00

Kayu balau Rp 2.000.000,00

Sumber: diolah dari data Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah,
DinasPU Yogyakarta, Th 1999

Matrik perbandingan berpasangan prioritas pada alternatif jenis kayu dalam

aspek harga selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.59 Matriks yang membandingkan harga 5alternatif jenis kayu untuk papan
Kayu

kamper

Kayu
kruing

0,633

Kayu
meranti

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Harga

Kayu kamper

Kayu kruing

Kayu meranti
Kayu bengkirai
Kayu balau

.000

1,579

1,935
1,154

1,200

1,000

1,226
0,731

0,760

0,517

0,816

1,000
0,596

0,620

0,867

1,368

1,677
1,000

1,040

0,833

1,316
1,613

0,962

1.000

2. Langkah kedua dalam mensintesis berbagai pertimbangan untuk memperoleh

suatu taksiran menyeluruh dari prioritas relatif jenis kayu yang dikaitkan

dengan harga, pertama-tama dijumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom.

Jumlah vektor prioritas untuk 5alternatif kayu dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.60 Hasil sintesis pertimbangan pemilihan kayu pada pekerjaan papan
berdasarkan indikator harga

Harga

Kayu kamper

Kayu kruing
Kayu meranti

Kayu bengkirai

Kayu balau

Jumlah

Kayu
kamper

1.000

1.579

1,935
1,154

1,200
6,868

Kayu
kruing

0,633

1,000
1,226

0,731

0,760

4,350

Kayu
meranti

0,517

0,816

1,000
0,596

0,620
3,549

Kayu
bengkirai

0,867

1,368

1,677
1,000

1,040
5,953

Kayu
balau

0.833

,316

1.613

0,962

1,000

5,724
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Langkah berikutnya dengan cara membagi setiap entri dalam setiap kolom

dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang di

normalisasi.

3. Langkah ketigadirata-ratakan sepanjang baris dengan penjumlahan semua nilai

dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi itu, dan hasilnya dibagi

dengan banyaknya entri dari setiap baris.

Perhitungan matrik yang dinormalisasi dan nilai vektor prioritas untuk harga

dapat dilihat dalam tabel 5.61 berikut:

Tabel 5.61Hasil perhitungan vektor prioritas kekuatan terhadap harga 5 alternatif
jenis kayu untuk papan

Harga Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
meranti

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Jumlah Vektor

Prioritas
Kayu kamper 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 0,728 0,146
Kayu kruing 0,230 0,230 0,230 0,230 0,230 1,149 0,230
Kayu meranti 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 1,409 0,282
Kayu bengkirai 0,168 0,168 0,168 0,168 0,168 0,840 0,168
Kayu balau 0,175 0,175 0,175 0,175 0,175 0,874 0,175

Sintesis ini menghasilkan vektor prioritas kelompok jenis kayu yang ada yang

terdiri dari kelompok kayu kamper dengan vektor prioritas 0,146, kayu kruing

dengan vektor prioritas 0,230, kayu bengkirai mempunyai vektor prioritas

setara yaitu 0,163, sedangkan kayu bengkirai dan kayu belau mempunyai

vektor prioritas setara yaitu 0,175.

4. Langkah terakhir adalah perhitungan konsistensi logis. Perhitungan konsistensi

logis untuk prioritas harga pada 5 alternatif jenis kayu dilakukan dengan

mengalikan nilai vektor prioritas dengan matrik perbandingan berpasangan

diatas. Vektor prioritas untuk kayu kamper, kayu kruing, kayu meranti, kayu

bengkirai dan kayu balau masing-masing adalah 0,146, 0,230, 0,282, 0,168 dan

0,175. Melalui langkah yang sama dengan perhitungan konsistensi logis pada

pekerjaan kuda-kuda didapat rasio konsistensi (RK = CR = Consistensy Ratio)
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adalah 0.0014/1.12= 0.0013. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah

baik.

(3) Perhitungan Vektor Prioritas Menyeluruh Kekuatan Dan Harga 5

Alternatif Jenis Kayu Untuk Papan

Diagram keputusan pemilihan jenis kayu pada- pekerjaan papan dapat

dilihat dalam gambar berikut:

Prioritas Kekuatan Prioritas Cost

Kayu Kamper 0,146

0.227

-Kayu Kruing 0,230

0.189

0.132
Kayu Meranti 0,282

0.218
-Kayu Bengkirai 0,168

0.234

-Kayu Balau 0,175

Gambar 5.7 Diagram keputusan pemilihan kayu untuk papan

Perhitungan vektor prioritas menyeluruh kekuatan (hasil yang didapat)

dan harga (biaya yang dikeluarkan) dilakukan dengan mengalikan vektor harga

terhadap kekuatan yaitu faktor kekuatan. Hasil perkalian prioritas kekuatan dan

harga adalah sebagai berikut:

Tabel 5.62 Hasil perhitungan vektor prior
alternatif jenis kai

itas menyeluruh kekuatan dan harga 5
?u untuk papan

Variabel Kayu
kamper

Kayu
kruing

Kayu
meranti

Kayu
bengkirai

Kayu
balau

Bobot Harga 0,146 0,230 0,282 0,168 0,175

Kekuatan 0,227 0,189 0,132 0,218 0,234

Kekuatan dan Harga 0,033 0,043 0,037 0,037 0,041

Berdasarkan pertimbangan harga dan kekuatan yang ada pada 5 jenis kayu
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yang merupakan alternatif sebagai bahan material untuk ukuran papan maka

didapat prioritas pemilihan kayu sebagai berikut :

1. Nilai bobot prioritas tertinggi adalah kruing dengan bobot prioritas

menyeluruh sebesar 0,043.

2. Prioritas kedua adalah kayu balau yang mempunyai bobot prioritas 0,041.

3. Prioritas ketiga adalah kayu meranti dan kayu bengkirai yang mempunyai
bobot prioritas 0,037.

4. Prioritas keempat adalah kayu kamper yang mempunyai bobot prioritas
0,033.

5.3. Pembahasan

Hasil analisis dengan menggunakan metode PHA adalah berbeda dengan

jenis kayu yang digunakan pada gedung Guest House PPPG Kesenian pada saat

ini. Perbandingan pemilihan jenis kayu antara hasil perhitungan PHA dan kondisi

lapangan dapat dilihat dalam tabel 5.63 berikut:

Tabel 5.63 Perbandingan pemilihan jenis kayu antara hasil perhitungan PHA dan
kondisi lapangan

No.

Ull
1.

3.

Jenis Pekerjaan

121
Kuda-Kuda

Rangka Atap
Gording
Usuk

Reng
Papan
Kusen

Jenis Kayu
yang digunakan

131

Kayu Bengkirai

Kayu Bengkirai
Kayu Bengkirai
Kayu Bengkirai
Kayu Meranti

Volume

(*L

8,01 M3

4,03 M3
4,90 m3
1,68 M3
1,17 M3

Hasil Perhitungan
dengan metode PHA

151

kayu kruing,

kayu kruing
kayu kruing
kayu balau
kayu kruing

Kayu Jati 7,84 M3 kayu kamper
Sumber: Analisis berdasarkan survey lapangan dan Hasilperhitungan PHA
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Secara umum didapatkan hasil bahwa kayu kruing digunakan untuk kuda-

kuda, gording, usuk dan papan, kayu balau digunakan untuk reng, kayu kamper

digunakan untuk kusen.

Adanya perbedaan antara hasil penelitian dengan kayu pada proyek

disebabkan oieh beberapa hal, antara lain:

1. Alasan pertama yang memberikan perbedaan hasil prioritas pemilihan kayu

antara metode PHA dalam penelitian ini dengan hasil lapangan adalah

pertimbangan pihak perencana terhadap anggaran yang tersedia untuk

pembangunan gedung. Keinginan pemberi proyek (owner) untuk

menggunakan kualitas kayu yang lebih tinggi dan anggaran yang tersedia

untuk pembangunan gedung juga memungkinkan untuk kualitas spesifikasi

bangunan yang lebih tinggi. Sehingga seperti pada pekerjaan kuda-kuda,

penggunaan gording, usuk, pilihan perencana jatuh pada kayu bengkirai,

sedangkan nilai optimum antara informasi harga dan kekuatan pada saat

pembangunan gedung sebenarnya ada pada kayu kruing.

2. Alasan kedua dalam hal ini adalah perbedaan penggunaan bobot prioritas

faktor. Analisis dengan metode PHA pada penelitian ini adalah mencari

optimasi antara harga dan kekuatan kayu berdasarkan informasi pada saat

pembangunan gedung, sedangkan bobot prioritas kepentingan harga dan

kekuatan adalah sama. Pertimbangan pihak perencana memberikan

kemungkinan bobot prioritas kepentingan yang berbeda antara faktor harga

dan dan kekuatan sesuai dengan kebutuhan pemilik (owner). Dalam

pertimbangan pihak perencana kualitas lebih penting daripada harga sehingga
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misal dalam pekerjaan kuda-kuda pihak perencana memilih kayu bengkirai,

sedangkan nilai optimum antara perbandingan harga dan kekuatan pada saat

pembangunan gedung adalah kayu kruing. Kayu kruing sebenarnya telah

memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam pekerjaan kuda-kuda tetapi

karena tuntutan spesifikasi bangunan (kualitas kayu) lebih penting daripada

harga maka kayu bengkirai menjadi pilihan pihak perencana daripada kayu

kruing.

Sedangkan perbandingan biaya dan efisiensi biaya penggunaan material

kayu antara hasil Perhitungan PHA dan Kondisi Lapangan selanjutnya dapat

dilihat dalam tabel 5.64 berikut:
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Pada umumnya terjadi penghematan biaya terhadap pekerjaan total.

Khusus untuk pekerjaan reng tidak terjadi penghematan. Dengan harga yang

sama di lapangan untuk pekerjaan papan didapatkanpemborosan.

Terjadinya penghematan dan pemborosan di pekerjaan proyek dikarenakan

selisih antara harga kayu hasil penelitian dengan harga kayu yang digunakan pada

proyek.


