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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari 

gambaran umum perusahaan, gambaran umum objek penelitian, jenis data yang 

digunakan, perolehan sumber data, dan teknik dalam melakukan analisis data.  

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 Peningkatan frekuensi kemacetan lalu lintas yang terjadi di ibu kota 

Jakarta membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) memutuskan untuk 

mendirikan PT KAI Commuter Jabodetabek agar lebih fokus melayani 

transportasi masyarakat khusus Jabodetabek. 

 
Sumber : www.google.com 

Gambar 3.1. Logo PT KAI Commuter Jabodetabek 

PT KAI Commuter Jabodetabek merupakan anak perusahaan yang 

namanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jabodetabek. 

Perusahaan ini diresmikan pada tanggal 15 September 2008 dengan tugas utama 

yaitu agar lebih fokus dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjadi 

bagian dari solusi permasalahan transportasi perkotaan. Untuk menjalankan tugas 

tersebut, PT KAI Commuter menyediakan rangkaian kereta commuter line yang 

cukup banyak.  
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  Ketersediaan kereta commuter line tentu harus diimbangi dengan 

pemeliharaan. Hal ini dilakukan karena kereta yang dimiliki oleh PT KAI 

Commuter Jabodetabek terdiri dari berbagi generasi sehingga diperlukan 

pemeliharaan untuk memastikan rangkaian tersebut dalam kondisi siap operasi.  

Salah satu tempat untuk melakukan pemeliharaan kereta adalah Dipo Depok. 

Dipo merupakan sebuah tempat istirahat dan penginapan kereta commuter line. 

Dipo Depok dinobatkan sebagai dipo terbesar di Asia Tenggara karena dapat 

menampung 336 armada kereta dengan luas sekitar 26 ha dan 14 jalur untuk 

melakukan stabling kereta.  

 
Sumber : www.google.com 

Gambar 3.2. Lokasi Dipo Depok 

Pemeliharaan yang diterapkan oleh Dipo Depok terbagi menjadi empat 

periode yaitu harian, bulanan, 3 bulanan dan 6 bulanan. Pada pemeliharaan harian 

perawatan yang dilakukan mencakup pencucian interior dan eksterior kereta serta 

melakukan sedikit pengecekan untuk memastikan setiap alat yang ada pada kereta 

berfungsi dengan baik. Misalnya pengecekan pintu kereta dan pengecekan 
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pendingin udara. Terdapat dua sirkulasi keluar masuk rangkaian kereta untuk 

melakukan pemeliharaan. Pada siang hari kereta yang masuk sebanyak 10 

rangkaian dan pada malam hari kereta yang masuk sebanyak 25 rangkaian.  

 
Sumber : data peneliti (2016) 

Gambar 3.3. Aktivitas Pemeliharaan Kereta Commuter Line 

Pada pemeliharaan bulanan, 3 bulanan, dan 6 bulanan aktifitas 

pemeliharaan mencakup penggantian suku cadang. Gambar dibawah merupakan 

salah satu contoh pemeliharaan 6 bulanan. Terlihat seorang teknisi sedang 

melakukan pergantian traksi motor baru ke salah satu rangkaian kereta.  
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Sumber : data peneliti (2016) 

Gambar 3.4. Aktivitas Pemeliharaan Tahunan 

Secara kasat mata sistem pemeliharaan sebuah mesin yang terbaik 

memanglah sistem pemeliharaan berbasis waktu. Hal ini dilakukan agar dengan 

merawat mesin yang dilakukan secara berkala dapat menciptakan pencegahan 

terhadap kerusakan sebuah mesin. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari 

penerapan alternatif ini yaitu banyak melibatkan tenaga kerja, dapat 

menghilangkan sisa umur komponen ketika komponen harus diganti sebelum 

rusak total, serta biaya pemeliharaan tinggi. Maka dari itu, peneliti memutuskan 
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untuk melakukan penelitian mengenai pemilihan strategi pemeliharaan kereta agar 

dapat mengetahui alternatif pemeliharaan yang tepat untuk sebuah armada 

tersebut. 

  

3.2. Gambaran Objek Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian yaitu Dipo 

Depok. Pemilihan Dipo Depok sebagai lokasi penelitian karena dalam pengisian 

kuesioner melibatkan karyawan Dipo Depok yang mengerti betul mengenai 

pemeliharaan kereta commuter line yang dilakukan secara preventif. khususnya 

pemeliharaan sistem pengerak mesin kereta api atau sering disebut motor traksi 

kereta api.  

 

3.2.1.  Bentuk Kuesioner 

Kuesioner terdiri dari tiga penilaian. Penilaian yang pertama yaitu 

penilaian kriteria, penilaian kedua yaitu penilaian subkriteria. Terdapat empat 

kriteria dapat diterapkan dalam melakukan pemilihan strategi pemeliharaan pada 

penelitian ini: 

1. Nilai tambah 

Perusahaan yang baik menjunjung tinggi sebuah value agar dapat 

memberikan citra yang baik kepada konsumen atau pelanggan. Dalam 

penerapan pada PT KAI Commmuter Jabodetabek, performa kereta 

commuter line yang baik akan memberikan value yang tinggi untuk 

perusahaan. Performa mencakup kinerja kereta api yang baik, tidak terjadi 
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kerusakan, dan semua alat termasuk pendingin udara dapat berfungsi 

dengan baik. Dengan performa tersebut membuat masyarakat senang 

untuk menggunakan moda transportasi ini, sehingga akan terbentuk word 

of mouth dari masyarakat mengenai kinerja PT KAI Commuter sangatlah 

baik. Kemudian untuk mendukung penilaian sebuah kriteria, terdapat 

subkriteria atau komponen lain untuk mendukung kriteria nilai tambah 

yang terdiri dari: 

a. Citra perusahaan: perusahaan harus memiliki citra perusahaan yang 

baik di mata masyarakat. Image perusahaan yang baik dapat dibentuk 

oleh kinerja sebuah armada yang optimal.  

b. Kualitas: memberikan sebuah pelayanan dengan kualitas armada yang 

baik. Oleh karena itu perusahaan harus memastikan untuk melakukan 

pergantian komponen secara efektif. 

c. Keuntungan perusahaan: menerapkan strategi pemeliharaan dengan 

biaya yang optimal dapat memberikan keuntungan berupa 

meningkatnya laba yang didapat oleh perusahaan. 

d. Pengiriman jasa: memastikan ketersediaan jumlah armada guna 

memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. 

2. Biaya 

Dalam menerapkan strategi pemeliharaan perusahaan perlu mengatur 

dengan baik mengenai keuangan yang akan dialokasikan sebagai biaya 

pemeliharaan. Karena dalam perusahaan industri jasa transportasi 

khususnya PT KAI Commuter Jabodetabek, sebuah armada kereta 
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merupakan aset penting yang harus dijaga dengan baik. Terdapat 4 

subkriteria yang mendukung kriteria biaya yaitu: 

a. Tambahan mesin atau peralatan baru: mengalokasikan biaya 

pemeliharaan berupa investasi tambahan mesin atau peralatan baru 

dengan  cermat.  

b. Pelatihan karyawan: mengadakan pelatihan karyawan secara intens. 

Hal ini dilakukan dengan maksud karyawan dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan mengenai pemeliharaan dan menerapkan ilmu yang telah 

didapat kedalam pemeliharaan pada sebuah armada. 

c. Konsultasi dengan pihak expert: melakukan konsultasi dengan pihak 

expert pemeliharaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat 

mengetahui apakah metode pemeliharaan yang diterapkan perusahaan 

sudah efektif atau belum. 

d. Software komputer: menerapkan aplikasi semacam software 

pemeliharaan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi waktu 

pemeliharaan yang tepat pada sebuah armada. 

e. Inventaris suku cadang:  menyediakan suku cadang di gudang 

persediaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksediaan suku 

cadang ketika ada armada yang rusak dan segera butuh perbaikan. 

3. Keselamatan 

Saat berada di kawasan Dipo Depok, masing-masing individu harus 

mengutamakan keselamatan. Menjadi tugas dari perusahaan untuk 

membentuk standar prosedur operasi (SOP) yang baik saat sedang berada 
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di kawasan tersebut. Keselamatan dan keamanan menjadi faktor yang 

penting saat mempertimbangkan strategi pemeliharaan yang baik. 

Terdapat tiga subkriteria yang mendukung kriteria keselamatan dan 

keamanan yaitu: 

a. Karyawan: menyusun prosedur pemeliharaan yang tepat untuk 

memastikan karyawan bekerja dalam kondisi yang aman.  

b. Fasilitas: mengurangi fasilitas yang membahayakan untuk mengurangi 

tingkat kecelakaan pada proses pemeliharaan.  

c. Lingkungan: membentuk lingkungan kerja yang sehat. 

4. Implementasi Pemeliharaan 

Penerapan pemeliharaan yang baik berpengaruh terhadap kinerja 

pemeliharaan yang efektif. Terdapat tiga subkriteria untuk mendukung 

kriteria implementasi pemeliharaan yaitu: 

a. Teknologi: Teknologi merupakan suatu hal yang penting dalam 

implementasi pemeliharaan. Hal ini disebabkan dengan adanya 

teknologi yang canggih, dapat mengidentifikasi waktu pemeliharaan 

sebuah armada dengan tepat. 

b. Keinginan pekerja: menyusun waktu kerja teknisi secara optimal 

dengan cara mengatur waktu kerja menjadi beberapa shift. Serta 

menghindari teknisi bekerja terlalu over time. 

c. Keinginanan top management: mengoptimalkan waktu pemeliharaan 

guna mengurangi tingkat pengeluaran perusahaan. 
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Setelah menetapkan kriteria dan sub kriteria tahap selanjutnya adalah 

melakukan penilaian alternatif pemeliharaan. Untuk penilaian alternatif, peneliti  

membagi menjadi empat jenis altenatif pemeliharaan yaitu: 

1. Corrective Maintenance 

Alternatif pemeliharaan yang hanya dilakukan jika terjadi kerusakan saja 

(breakdown) dan tidak terjadwal. Sebagai contoh yaitu alat-alat mesin 

yang dioperasikan sampai rusak. Kemudian ketika mesin dalam keadaan 

rusak  baru akan dilakukan perbaikan dengan cara melakukan penggantian.  

2. Preventive Ma intenance 

Alternatif pemeliharaan ini dilakukan secara terjadwal (periodically) 

dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan. Dilakukan baik saat terjadi 

kerusakan atau tidak terjadi kerusakan. Aktifitas pemeliharaan ini 

mencakup inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga 

peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan.  

3. Predictive Maintenance 

Alternatif pemeliharaan ini dilakukan sekali di awal pemeliharaan dengan 

cara memonitor berbagai macam kondisi komponen/mesin. Tujuannya 

untuk memprediksi kapan penggantian komponen atau perbaikan 

dilakukan. Ditandai dengan menggunakan statistik probabilitas untuk 

memaksimalkan waktu operasi dan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan 

yang tidak perlu. 
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4. Condition-Based Maintenance (CBM)  

Alternatif pemeliharaan ini mirip dengan predictive maintenance. 

Menggunakan sensor yang kompleks untuk memonitor kondisi komponen 

atau mesin. CBM menyatakan bahwa pemeliharaan hanya harus dilakukan 

ketika indikator tertentu menunjukkan tanda-tanda menurunnya kinerja 

atau kegagalan. 

Total jumlah pegawai yang bekerja di Dipo Depok per Maret 2016 

sebanyak 143 orang. Peneliti menyusun kuesioner sebanyak 15 buah. Responden 

yang dilibatkan adalah karyawan dibidang pemeliharaan mesin pada rangkaian 

kereta dengan rata-rata lama bekerja diatas 5 tahun. Kuesioner yang dikembalikan 

sebanyak 8 buah. Namun, peneliti hanya dapat  melibatkan responden sebanyak 5 

orang. Hal ini disebabkan oleh pengisian kuesioner yang dilakukan 3 orang 

lainnya tidak valid. Sehingga membuat peneliti untuk tidak mengikutsertakan 3 

orang tersebut menjadi responden penelitian. Berikut proporsi jumlah responden 

penelitian berdasarkan jabatan: 

Tabel 3.1. Proporsi Jumlah Responden 

Responden Jumlah 

Junior Manager 1 

Senior Supervisor 3 

Pengawas 1 

Total 5 orang 

Sumber : Data diolah peneliti 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data  

 Berdasarkan jenisnya, penelitian dibagi menjadi 2 yaitu kualitatif dan 

kuantitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2013:274) Penelitian kualitatif adalah 
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penelitian yang menyajiikan data dalam bentuk angka-angka. Contohnya seperti 

penelitian yang melakukan perhitungan dengan menggunakan parameter statistik. 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data dalam 

bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen 

terhadap botol air minum dalam kemasan. Peneliti menganggap bahwa penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Disebut kualitatif karena 

penelitian ini menggunakan presepsi manusia (responden) sebagai  input utama 

dalam melakukan penilaian pada kuesioner. Sedangkan disebut kuantitatif karena 

menggunakan skala pengukuran pada kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

persepsi responden. 

 Berdasarkan skala pengukuran, Sekaran dan Bougie (2013: 212-215) 

menyatakan bahwa penelitian dibagi menjadi 4 jenis skala pengukuran. Skala 

tersebut terdiri dari skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. 

Skala nominal adalah skala yang melakukan pengukuran dengan menggunakan 

kode, skala ordinal menggunakan labelisasi peringkat, skala interval 

menggunakan jarak pengukuran yang tetap, dan skala rasio yang merupakan data 

bilangan tanpa nilai mutlak nol.  

 Peneliti menganggap bahwa penelitian ini termasuk skala interval dimana 

dalam penilaian kriteria pada kuesioner menggunakan skala dengan jarak 

pengukuran yang tetap. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini 

adalah skala Saaty dengan interval angka 1 sampai 9. 

 Berdasarkan sumber data, penelitian dibagi menjadi data internal dan data 

eksternal. Sekaran dan Bougie (2013: 10-11) menyatakan bahwa Data internal 
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diperoleh dari sumber internal yang menggambarkan keadaaan atau kegiatan 

dalam suatu organisasi misalnya data keuangan perusahaa dan data pegawai. 

Sedangkan data eksternal diperoleh dari sumber eksternal yang menggambarkan 

keadaan diluar suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan data internal. Karena 

responden penelitian ini melibatkan ahli maintenance kereta api yang berasal dari 

dalam perusahaan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data dalam penulisan laporan skripsi ini peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pihak pengumpul data, penelitian dibagi menjadi data primer 

dan data sekunder. Sekaran dan Bougie (2013:113) menyatakan data 

primer merupakan informasi yang diperoleh pertama kali oleh peneliti 

untuk keperluan tertentu. Sumber perolehan data primer yaitu berasal dari 

Forum Discussion Group (FGD), moderator, dan video conference.  

Sedangkan pengertian dari data sekunder ialah informasi yang diperoleh 

dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Contoh data sekunder 

yaitu data keuangan perusahaan, data publikasi pemerintah, dan data dari 

internet. 

2. Berdasarkan teknik sampling, penelitian memiliki 2 teknik yaitu 

probability sampling dan non probability sampling. Sekaran dan Bougie 

(2013: 247) menyatakan Probability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel dimana setiap anggota sample memiliki peluang yang 
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sama untuk terpilih menjadi anggota sample. Sekaran dan Bougie (2013: 

252) juga menyatakan bahwa  probability sample adalah teknik 

pengambilan sample dimana tidak semua anggota populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sample. 

Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling jenis 

judgment sampling. Judgement sampling adalah sampel yang dipilih 

berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik 

untuk dijadikan sampel penelitiannya. Pada penelitian ini peneliti memilih 

responden berdasarkan pihak yang mengerti mengenai pemeliharaan 

kereta commuter line.  

 

3.5. Teknik Analisis Data  

 Pada subbab teknik analisis data, peneliti akan membagi menjadi 2 bagian. 

Bagian pertama membahas mengenai teknik analisis data menggunakan metode 

AHP,  kemudian pada bagian kedua peneliti akan membahas teknik analisis 

menggunakan metode TOPSIS. 

 

3.5.1. Metode AHP  

AHP merupakan salah satu alat pengambilan keputusan dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang kompleks kedalam bentuk struktur 

hierarki. Berikut prinsip-prinsip penerapan metode AHP yang dikemukan oleh 

Mulyono S., (2007): 
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1. Decomposition 

Decomposition yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-

unsurnya. Proses analisis ini dinamakan penyusunan hierarki keputusan. 

Pada penelitian ini penyusunan hierarki terdiri dari 4 tingkatan. Tingkat 

pertama peneliti menetapkan tujuan utama yaitu pemilihan strategi 

pemeliharaan kereta commuter line. Kemudian pada tingkat kedua terdapat 

kriteria yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

terdiri dari nilai tambah, biaya, keselamatan, dan implementasi 

pemeliharaan. Selanjutnya pada tingkat ketiga terdapat subkriteria yang 

digunakan untuk mendukung setiap kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dan pada tingkatan paling rendah menunjukkan pilihan 

alternatif pemeliharaan. Berikut bentuk struktur hierarki pengambilan 

keputusan dalam pemilihan strategi pemeliharaan kereta commuter line: 
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Sumber: data diolah peneliti 

Bagan 3.1. Struktur Hierarki Penelitian 

Adanya struktur hierarki ini dapat membantu menguraikan sebuah 

permasalahan yang kompleks. 

2. Comparative Judgement 

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua 

elemen pada suatu tingkat tertentu. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, 

karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen.  

Pada penelitian ini penilaian akan dilakukan dalam bentuk perbandingan 

berpasangan atau pairwise comparison. Dibawah ini adalah bentuk dari 

tabel penilaian perbandingan pada kuesioner. 
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Tabel 3.2. Penilaian Perbandingan Pada Kuesioner 

Nilai 

Tambah 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Biaya 

Nilai 

Tambah 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kesela-

matan 

Nilai 

Tambah 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imple-

mentasi 

Pemeli-

haraan 

Biaya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kesela-

matan 

Biaya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imple-

mentasi 

Pemeli-

haraan 

Kesela-

matan 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Imple-

mentasi 

Pemeli-

haraan 

Sumber: Data diolah peneliti 

Tabel penilaian perbandingan diisi berdasarkan pendapat para responden 

yang telah ditentukan dengan menggunakan skala pengukuran Thomas L. 

Saaty. 

3. Synthesis of Priority 

Melalui matriks pairwise comparison kemudian dicari eigenvectornya 

untuk mendapatkan prioritas lokal. Dengan melakukan pairwise 

comparison pada setiap tingkat, maka akan diperoleh prioritas global. 

Terdapat beberapa langkah dalam melakukan sintesis prioritas: 

a. Normalisasi data 

Langkah ini dilakukan dengan menjumlahkan setiap angka (skala) 

pada matriks penilaian perbandingan.  
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Tabel 3.3. Nilai Pembobotan 

Kriteria k1 k2 k3 k4 

k1 1 2 0,125 0,143 

k2 0,5 1 0,125 0,167 

k3 8 8 1 1 

k4 7 6 1 1 

Total 16,5 17 2,25 2,310 

Sumber: Data diolah peneliti 

  Keterangan: 

  K1 = Kriteria Nilai Tambah 

K2 = Kriteria Biaya 

K3 = Kriteria Keselamatan 

K4 = Kriteria Implementasi Pemeliharaan 

Setelah itu, skor perkolom dibagi dengan hasil total penjumlahan skor 

yang telah dihitung sebelumnya sehingga akan menghasilkan skor 

normalisasi data. Dikatakan normal ketika setiap skor normalisasi data 

dijumlahkan perkolom harus menunjukkan nilai 1,00. 

Tabel 3.4. Normalisasi Data 

Kriteria k1 k2 k3 k4 

k1 0,06061 0,117647059 0,0555556 0,06186 

k2 0,0303 0,058823529 0,0555556 0,07216 

k3 0,48485 0,470588235 0,4444444 0,43299 

k4 0,42424 0,352941176 0,4444444 0,43299 

Total 1 1 1 1 

Sumber: Data diolah peneliti 

b. Menghitung prioritas lokal 

Setelah data dipastikan normal, langkah selanjutnya menghitung 

prioritas lokal. Berikut tabel perolehan pioritas lokal. 
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Tabel 3.5. Nilai Prioritas Lokal 

Kriteria k1 k2 k3 k4 Total PL 

k1 0,061 0,118 0,056 0,062 0,296 0,074 

k2 0,030 0,059 0,056 0,072 0,217 0,054 

k3 0,485 0,471 0,444 0,433 1,833 0,458 

k4 0,424 0,353 0,444 0,433 1,655 0,414 

total 1 1 1 1 4 
 

Sumber: Data diolah peneliti 

Bobot dari prioritas lokal diperoleh dengan menjumlahkan skor 

normalisasi data per baris. Kemudian hasil penjumlahan skor 

normalisasi data perbaris dirata-rata dengan cara membagi sesuai 

dengan jumlah kriteria sehingga menghasilkan bobot prioritas lokal.  

4. Logical Consistency 

Langkah terakhir pada penelitian metode AHP yaitu menghitung nilai CI 

dan CR untuk memastikan konsistensi dari bobot dari masing-masing 

kriteria. Tujuannya adalah untuk memastikan perbandingan kriteria satu 

dengan yang lainnya konsisten. Untuk memperoleh nilai CI diperlukan 

perhitungan lambda maksimal. 

Tabel 3.6. Nilai Lambda Maksimal 

Kriteria PL Total 
 

k1 0,07392 16,5 1,21962 

k2 0,05421 17 0,9216 

k3 0,45822 2,25 1,03099 

k4 0,41365 2,31 0,95554 

  
λ max 4,12775 

Sumber: Data diolah peneliti 

Setelah memperoleh nilai lambda maksimal, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung nilai CI dan CR . Berikut rumus yang digunakan: 
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dan 

 

 

Tabel 3.7. Nilai CI dan CR 

Kriteria k1 k2 k3 k4 total PV 

k1 0,061 0,118 0,056 0,062 0,296 0,074 

k2 0,030 0,059 0,056 0,072 0,217 0,054 

k3 0,485 0,471 0,444 0,433 1,833 0,458 

k4 0,424 0,353 0,444 0,433 1,655 0,414 

total 1 1 1 1 4 
 

     
CI 0,043 

     
RI 0,9 

     
CR 0,047 

 

Sumber: Data diolah Peneliti 

Uji konstitensi akan diterima jika hasil perhitungan CR < 0,1. Jika sudah 

sesuai maka perbandingan berpasangan dinyatakan lolos dari ketentuan uji 

konsistensi. Kemudian skor dari pembobotan dapat digunakan sebagai 

sumber pengolahan data menggunakan metode lainnya seperti TOPSIS. 

Setelah bobot kriteria lolos uji konsistensi, peneliti akan melakukan 

pemeringkatan atau rangking.  Dari pemeringkatan tersebut, peneliti dapat 

melihat kriteria apa yang bisa dijadikan prioritas utama dalam mengambil 

keputusan dalam penentuan strategi pemeliharaan. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software Expert Choice 11 

sebagai penunjang dalam melakukan perhitungan AHP. 

CR = 
𝑪𝑰

𝑹𝑰
 

CI = 
𝝀 𝒎𝒂𝒙

(𝒏−𝟏)
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3.5.2.  Metode TOPSIS 

Metode kedua yang digunakan dalam pengolahan data yaitu metode 

TOPSIS. Metode ini merupakan pendukung perhitungan metode AHP. Pada 

perhitungan metode AHP yang telah dilakukan sebelumnya, masing-masing 

alternatif memiliki nilai bobot alternatif. Bobot tersebut dapat digunakan dalam 

melakukan perhitungan TOPSIS. Berikut langkah dalam melakukan perhitungan 

TOPSIS dengan menggunakan input pebobotan AHP yang dikemukakan oleh 

Merry L., Ginting M., dan Marpaung B.: 

1. Menyusun normalisasi matrik keputusan 

Langkah pertama dalam perhitungan TOPSIS yaitu menyusun tabel 

normalisasi matrik keputusan. Nilai yang dimasukkan kedalam tabel ini 

yaitu hasil dari pembobotan alternatif per atribut atau  per subkriteria yang 

diperoleh dari hasil pengolahan data AHP. 

2. Memasukkan bobot ke dalam matriks keputusan 

Langkah berikutnya yaitu menyusun tabel pembobotan alternatif. Nilai 

yang dibutuhkan untuk mengisi tabel ini yaitu nilai pembobotan 

keseluruhan pada masing-masing alternatif yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data AHP. 

3. Menyusun normalisasi keputusan berbobot  

Setelah menginput bobot alternatif per atribut dan hasil pembobotan 

keseluruhan dari masing-masing alternatif, tahap selanjutnya yaitu 

menyusun tabel normalisasi keputusan berbobot. Langkah ini dilakukan 

dengan cara melakukan perkalian antara bobot alternatif peratribut dengan 
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pembobotan alternatif keseluruhan. Berikut rumus untuk menentukan nilai 

normalisasi keputusan berbobot: 

Vij = Wj x rij 

Vij = nilai normalisasi keputusan berbobot 

Wj = hasil bobot secara keseluruhan untuk alternatif  

rij = nilai bobot alternatif per atribut  

4. Membangun solusi ideal positif dan solusi ideal negatif 

Saat menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dibutuhkan  

nilai yang diperoleh dari tabel normalisasi keputusan berbobot. Nilai 

tertinggi digunakan untuk melakukan perhitungan solusi ideal positif. 

Sedangkan nilai terendah digunakan untuk melakukan perhitungan solusi 

ideal negatif. Setelah memiliki nilai maksimal dan minimal, langkah 

berikutnya yaitu mencari  nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 

Berikut rumus untuk mencari  nilai solusi ideal positif dan negatif:  

a. Solusi ideal positif 

  
   √∑ (  

 

 

  1

     )  

Dimana: 

  
  = Nilai solusi ideal positif 

  
  = Nilai normalisasi keputusan berbobot tertinggi 

    = Nilai normalisasi keputusan berbobot 

b. Solusi ideal negatif 
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−   √∑ (  

−

 

  1

     )  

Dimana: 

  
− = Nilai solusi ideal negatif 

  
− = Nilai normalisasi keputusan berbobot terendah 

    = Nilai normalisasi keputusan berbobot 

5. Menghitung jarak dan memberikan peringkat pada alternatif pemeliharaan 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak eucledian. Jarak eucledian 

merupakan jarak antar titik solusi ideal positif dan solusi ideal negatif pada 

setiap alternatif. Berikut rumus untuk mencari jarak eucledian: 

  
   

  
−

  
− +   

  

Dimana : 

  
  = Jarak eucledian 

  
  = Nilai solusi ideal positif 

  
− = Nilai solusi ideal negatif 

Jarak eucledian ini berguna untuk menentukan peringkat ideal pada 

masing-masing alternatif. Alternatif akan dipilih jika jarak eucledian 

menunjukkan hasil yang mendekati angka 1.  

6. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif 

Langkah terakhir yaitu memberikan urutan peringkat ideal. Alternatif 

menunjukkan peringkat ideal terbaik jika jarak eucledian menunjukkan 

hasil yang mendekati angka 1.  
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