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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan 

2.1.1 Pengertian Pengambilan Keputusan 

Salah satu mendefinisikan pengertian pengambilan keputusan pada dasarnya adalah 

“pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui 

mekanisme tertentu, dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik”. 

Penyusunan model keputusan adalah “suatu cara untuk mengembangkan hubungan-

hubungan yang logis yang mendasari persoalan suatu keputusan ke dalam suatu model 

matematis, yang mencerminkan hubungan yang terjadi diantara faktor-faktor yang 

terlibat”. 

Pada umumnya para penulis sependapat bahwa kata keputusan (decision) berarti 

pilihan (choice), yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Pengambilan keputusan 

hampir tidak merupakan pilihan antara yang benar ”hampir benar” dan yang “mungkin 

salah”. Keputusan yang diambil biasanya dilakukan berdasarkan pertimbangan situasional, 

bahwa keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. 

Keputusan pada kaitannya dengan proses adalah keadaan terakhir dari suatu proses 

yang lebih dinamis yang diberi label pengambilan keputusan. Keputusan dipandang 

sebagai proses karena terdiri atas seri aktivitas yang berkaitan dan tidak hanya dianggap 

sebagai tindakan bijaksana. Dengan kata lain keputusana merupakan suatu kesimpulan 

yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemugkinan, 

sementara yang lain dikesampingkan. Pertimbangan ialah menganalisis beberapa 

kemungkinan atau alternalif, lalu memilih satu diantaranya (Suryadi dan Ramdani, 

2002;14). 

 

2.1.2 Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan inti kepemimpinan karena pengambilan 

keputusan adalah kegiatan intelektual yang secara sadar dilakukan oleh seseorang sehingga 

lebih menjamin bahwa hal-hal yang dihadapi oleh suatu organisasi telah diperhitungkan 

sebelumnya dan dengan demikian terhindar dari berbagai resiko yang tidak diinginkan. 

Analisa keputusan akan sangat bermanfaat dalam menghadapi masalah yang yang 

sifatnya adalah  (Mangkusubroto dan Trisnadi, 1987;4) : 
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1. Unik, yaitu bahwa masalah tersebut tidak mempunyai preseden dan dimasa yang akan 

datang mungkin tidak akan berulang kembali. 

2. Tak pasti, yaitu bahwa faktor-faktor yang diharapkan mempengaruhi jawaban memiliki 

kadar pengetahuan atau informasi yang rendah. 

3. Jangka panjang, yaitu bahwa implikasinya memiliki jangkauan yang cukup jauh ke 

depan dan melibatkan sumber-sumber usaha yang penting. 

4. Kompleks, yaitu dalam pengertian bahwa preferensi pengambilan keputusan atas resiko 

adan waktu memiliki peranan yang besar. 

 

2.1.3 Ciri Analisa Keputusan 

Melihat sifat permaslahan yang akan memberikan efektifitas yang tinggi pada 

pemakaian analisa keputusan, maka nampak bahwa analisa keputusan memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut  (Mangkusubroto dan Trisnadi, 1987;5) : 

1. Adanya pengambilan yang belum dapat memutuskan tindakan yang sebaiknya diambil 

dalam menghadapi suatu permasalahan. 

2. Penstrukturan anilisis, dimana dijabarkan semua alternatif yang dapat diamabilnya, 

segala informasi yang dapat dikaitkan pada setiap alternatif, dan eksperimentasi yang 

mungkin dapat dilaksanakannya. 

3. Pengambil keputusan menjajahi besaran kemungkinan yang mencerminkan 

ketidakpastian untuk dipasangkan pada diagram keputusan. 

4. Merupakan preferensi pengambil keputusan  terhadap resiko dalam bentuk utility , 

sehingga ekspektasi utility tersebut dapat menjadi dasar kriteria penetapan tindakan 

yang optimal. 

5. Memilih tindakan terbaik yang akan memaksimumkan harapan yang dinyatakan 

dengan ekspektasi utility. Ini merupakan dasar strategi bagi pengambil keputusan pada 

saat tertentu dalam seluruh permasalahan. 

 

2.1.4 Proses Pengambilan Keputusan 

Apabila memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari 

suatu keputusan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satupun yang dapat 

menyenangkan setiap orang. Satu keputusan hanya bisa memuaskan sekelompok atau 

sebagian besar orang, selalu ada saja kelompok atau pihak yang merasa dirugikan dengan 

keputusan itu. Oleh karena itu, apabila kerugian yang dirasakan itu kurang objektif, tidak 

ada kemungkinan bagi mereka untuk melakukan reaksi negatif terhadap keputusan itu. 
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Pada sisi lain,  suatu keputusan  untuk satu kelompok tertentu dapat pula mempunyai 

dampak bagi sebagaian besar anggota organisasi. Itulah sebabnya para ahli teori 

pengambilan keputusan mengingatkan agar sebelumnya keputusan itu ditetapkan, 

diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang kemungkinan konsekuensi yang bisa 

timbul. 

Simon mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. 

Proses ini terdiri dari tiga fase yaitu  (Suryadi dan Ramdani, 2002;15) : 

a. Intellegence 

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendekatan dari lingkup problematika 

serta proses pengambilan masalah. Data masuk diperoleh, di proses dan diuji dalam 

rangka mengidentifikasikan masalah. 

b. Design 

Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan dan menganalisis alternatif 

tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, 

menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. 

c. Choice 

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan diantara berbagai alternatif tindakan yang 

mungkin dijalankan. Hasil pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam 

proses pengambilan keputusan. 

d. Implementation 

Meskipun implementasi termasuk tahap ketiga, namun ada bebarapa pihak berpendapat 

bahwa tahap ini perlu dipandang sebagai bagian yang terpisah guna maenggambarkan 

hubungan antar fase secara lebih kompetitif. 

 

 

Gambar 2.1 Proses Pengambilan Keputusan 

Sumber : (Kadarsah Suryadi dan Ali Ramdani, 2002, hal 16) 
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Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan lazim kita praktekan dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari keputusan tersebut 

maka dikembangkan suatu sistematika yang dikenal dengan Analisis Keputusan. 

Analisis keputusan menurut Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto dapat juga dipandang 

saebagai suatu gabungan dari suatu ilmu yang telah ada sebelumnya yaitu Teori Keputusan 

dan Metodelogi Pemodelan Sistem, yaitu sebagai berikut (Mangkusubroto dan Trisnadi, 

1987;5) : 

1. Teori kaputusan adalah teori yang mempelajari bagaimana sikap pikir yang rasioanal 

dalam situasi yang amat sederhana, tetapi mengandung ketidakpastian. Karena itu 

maka peranannya dalam menghadapi situasi yang kompleks adalah sangat kecil. 

2. Metodologi Pemodelan Sistem yaitu mempelajari bagaimana memperlakukan aspek 

dinamis dan  kompleks dari suatu lingkungan. 

Jadi analisis keputusan merupakan gabungan dari keduanya, mengkombinasikan 

kemampuan untuk menangani sistem yang kompleks dan dinamis dan kemampuan untuk 

menangani ketidakpastian, dalam suatu disiplin keilmuan. 

Analisais keputusan pada dasarnya adalah suatu prosedur logis kuantikatif yang 

tidak hanya menerangkan mengenai proses pengambilan keputusan tetapi juga merupakan 

sutau cara untuk membuat keputusan. Dengan kata lain cara untuk membuat suatu model 

keputusan yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaaan dan pengujian. 

 

2.2 Keputusan Kriteria Majemuk 

Menurut Sawioki proses analisis kebijakan membutuhkan adanya kriteria sebelum 

memutuskan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Kriteria menunjukan definisi 

masalah dalam bentuk konkret dan kadang-kadang dianggap sebagai sasaran yang akan 

dicapai ( Menurut Sawioki :Suryadi dan Ramdani, 2002;125). 

Analisis atas kriteria penilaian dilakukan untuk memperoleh seperangkat standar 

pengukuran untuk kemudian dijadikan sebagai alat dalam membandingkan berbagai 

alternatif. 

Beberapa kriteria yang mugkin sangat penting, tetapi sulit dikuantifikasi adalah 

faktor-faktor sosial (seperti gangguan lingkungan), estetika, keadilan, faktor-faktor polotis 

serta kelayakan pelaksanaan. Akan tetapi jika suatu kriteria dapat dikuantifikasi tanpa 

merubah pengertiannya, maka harus dilakukan. 
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Salah satu sifat kriteria yang disusun dengan baik adalah relevansinya dengan 

masalah-masalah kunci yang ada. Setiap kriteria yang disusun harus menjawab satu 

pertanyaan penting mengenai seberapa baik elternatif akan dapat memecahkan suatu 

masalah yang dihadapi. 

Keputusan akhir yang mengharuskan si pengambil keputusan (Decision Maker) 

untuk memperkirakan kondisi-kondisi yang akan dihadapi dimasa yang akan datang. 

Kriteria digunakan untuk membandingkan dampak yang diperkirakan akan muncul dari 

setiap alternatif yang ada dan bukan dampak yang terjadi sekarang, dan mengurutkannya 

sesuai dengan yang dikehendaki. 

 

2.2.1 Sifat-Sifat Kriteria Keputusan 

Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam pemilihan kriteria pada setiap persoalan 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut  (Suryadi dan Ramdani, 2002;126): 

1. Lengkap 

Dengan kriteria yang lengkap sehingga dapat mencakup seluruh aspek penting dalam 

persoalan tersebut. Suatu set kriteria disebut lengkap apabila set ini dapat menunjukan 

seberapa jauh seluruh tujuan dapat dicapai. 

2. Operasioanal 

Sehingga dapat digunakan dalam analisis. Sifat operasional ini menyangkut seberapa 

pengertian, antara lain adalah bahwa kempulan kriteria ini harus mempunyai arti bagi 

pengambil keputusan, sehingga dapat benar-benar menghayati implikasinya terhadap 

alternatif yang ada. Operasional ini juga mencakup sifat yang dapat diukur. Pada 

dasarnya sifat dapat diukur ini adalah untuk : 

a. Memperoleh distribusi kemungkinan dari tingkat pencapaian kriteria yang mungkin 

diperoleh 

b. Mengungkapkan preferensi pengambil keputusan atas pencapaian kriteria 

3. Tidak Berlebihan 

Kriteria yang tidak berlebihan sehingga menghindarkan perhitungan berulang. 

4. Minimum 

Agar lebih mengkomprehensifkan persoalan, dalam menentukan sejumlah kriteria 

perlu sedapat mungkin mengusahakan agar sejumlah kriterianya sedikit mungkin. 
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2.2.2 Paradigma Kriteria Keputusan 

Beberapa model pengambilan keputusan pada dasarnya mengambil keputusan 

konsep pengukuran kuantitatif dan kuanlitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya 

merupakan upaya penggambaran dunia nyata melalui bentuk-bentuk matematis dan 

dilakukan melalui pendekatan pemodelan saecara matematis. 

Ilustrasi antara pengambil keputusan kriteria tunggal dan pengambilan keputusan 

kriteria majemuk malalui pendekatan paradigma konsep dasar model matematisnya 

(Suryadi dan Ramdani, 2002;127). 

Paradigma Kriteria Tunggal 

 },.....,,{},(|)({ 21 naaaAxxfMax ∈  

Hubungan dominasi 
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Melalui analisis pengambilan keputusan kriteria tunggal, setiap hubungan 

preferensi antara alternatif dibandingkan dengan hasil antara lebih disukainya suatu 

alternatif (P-preferensi) dan tidak berbeda (I-indifferent). Namun dalam dunia nyata, 

pengambil keputusan seringkali dihadapkan kepada masalah keputusan yang harus 

mempertimbangkan lebih dari satu kriteria (multi kriteria) yang biasa disebut sebagai 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM). 

Paradigma Kriteria Majemuk 

 Max { }|)(),....,(..,),........(),(),( 321 Axxfxfxfxfxf kj ∈  

Hubungan dominasi 
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Melalui anlisis pengambil keputusan kriteria majemuk, setiap hubungan preferensi 

antar alternatif dibandingkan dengan hasil antara lebih disukainya suatu alternatif (P-

preferensi), tidak berbeda (I-indifferent) dan tidak dapat dibandingkan (R-

Incomparability). 
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2.3 Metode Promethee 

Brans mendefinisikan Promethee adalah suatu metode penentuan urutan (prioritas) 

dalam analisi multikriteria. Masalah pokoknya adalah kesederhanaan, kejelasan dan 

kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria yang digunakan dalam Promethee adalah 

penggunaan nilai dalam hubungan outranking. Semua parameter yang dinyatakan 

mempunyai pengaruh nyata menurut pandangan ekonomis (Suryadi dan Ramdani, 

2002;147). 

Prinsip yang digunakan adalah penetapan prioritas alternatif yang telah ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan ( realfii [,(.)| ℜ→∀ world], dengan kaidah dasar : 

Max { });(),.....,(),.....,(),(),( 321 ℜ∈xxfxfxfxfxf kj  

Dimana K adalah sejumlah kimpulan alternatif, dan ),.....,2,1(1 KIf =  

Merupakan nilai atau ukuran relatif kriteria untuk masing-masing alternatif. Dalam 

aplikasinya sejumlah kriteria telah diterapkan untuk menjelaskan K yang merupakan 

penilaian dari ℜ  (real world). 

B. Roy mengembangkan Promethee termasuk dalam keluarga dari metode 

ourtranking dan meliputi dua fase yaitu  (Suryadi dan Ramdani, 2002;147): 

1. Membuang hubungan outranking K 

2. Eksploitasi dari hubungan ini memberikan jawaban optimasi kriteria dalam 

paradigna permasalahan multikriteria. 

 
Dalam fase pertama, nilai hubungan outranking berdasarkan pertimbangan dengan 

dominasi masing-masing kriteria. Indeks preferensi ditentukan dan nilai outranking secara 

grafis disajikan berdasarkan preferensi dari pembuat keputusan. Data dasar untuk evaluasi 

dengan metode Promethee disajikan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Data Dasar Analisis PROMETHEE 

 (.)1f  (.)2f  ... (.)jf  ... (.)kf  

1A  )( 11 af  )( 12 af  ... )( 1afj  ... )( 1af k  

2A  )( 21 af  )( 22 af  ... )( 2afj  ... )( 2af k  

... ... ... ... ... ... ... 

ja  )(1 jaf  )(2 jaf  ... )( jafj  ... )( jk af  

... ... ... ... ... ... ... 

ka  )(1 kaf  )(2 kaf  ... )( kafj  ... )( kk af  
Sumber : (Kadarsah Suryadi dan Ali Ramdani, 2002, hal 147) 
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1. Perhatikan deviasi (perbedaan) antara kriteria untuk setiap alternatif 

2. Eliminasi pengaruh satuan (scaling effect) 

3. Konklusi atau struktur preferensi yang mungkin untuk setiap kriteria adalah : 

∀  a,b ∈ A dan f(a), f(b) 

    f(a) > f(b) ⇔ a P b (a Preferensi dari pada b) 

    f(a) = f(b) ⇔ a P b (a dan b Indefferent) 

    f(a) ≠ f(b) ⇔  

4. Hindarkan “Black Box effect” akibat metoda yang sulit dipahami. 

Logika metoda yang digunakan dan tambahan akan menghasilkan keputusan yang 

berbeda. 

5. Gunakan parameter-parameter yang signifikan 

6. Lakukan analisa kriteria konflik yang mudah dimengerti oleh seorang Decision Maker 

7. Mudah menginterprelasikan untuk setiap kriteria 

Pengertian dari batas Indifferent adalah : 

• Batas Indifferent (Indifferent Treshold) 

Baras yang menunjukan daerah sensitivitas dimana decision maker tidak memiliki 

penilaian yang berbeda, atau menolak menyatakan preferensi yang satu terhadap yang 

lain. Dalam hal ini decision maker harus menentukan nilai dari batas indifferent sesuai 

dengan tipe kriteria yang dipilihnya. 

• Batas Preferensi (Preferensi Treshold) 

Batas preferensi merupakan batas yang menunjukan daerah sensitivitas dimana 

decision maker dapat menyatakan preferensi mutlak atau lemah dari satu elemen 

terhadap elemen lain. 

 

2.3.1 Nilai Hubungan Outranking dalam Promethee 

2.3.1.1 Dominasi Kriteria 

Nilai f merupakan nilai nyata dari suatu kriteria : 

F : K ℜ→ , dan tujuan berupa prosedur optimasi. 

Untuk setiap alternatif a∈ K, f(a) merupakan evaluasi dari alternatif tersebut untuk suatu 

kriteria. Pada saat dua alternatif dibandingkan, a, b ∈ K, harus dapat ditentukan 

perbandingan preferensinya. 
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Penyampaian intensitas (P) dari preferensi alternatif a terhadap alternatif b 

sedemikian rupa sehingga : 

P (a,b) = 0 artinya tidak ada preferensi dari a terhadap b 

P (a,b) ~ 0 artinya a memiliki preferensi lemah terhadap b 

P (a,b) ~ 1 artinya a memiliki preferensi kuat terhadap b 

P (a,b) = 1 artinya a memiliki preferensi mutlak terhadap b  

Dalam metode ini, fungsi preferensi seringkali menghasilkan nilai fungsi yang 

berbeda antara dua evaluasi, sehingga : 

 P (a,b) = P (f(a) – f (b)) 

Untuk semua kriteria suatu alternatif akan dipertimbangkan memiliki nilai kriteria 

yang lebih baik ditentukan oleh nilai f dan akumulasi dari nilai ini menentukan nilai 

preferensi atas masing-masing alternatif yang akan dipilih. 

 

2.3.1.2 Rekomendasi Fungsi Preferensi Untuk Keperluan Aplikasi 

Dalam Promethee disajikan enam bentuk fungsi kriteria. Hal ini tentu saja tidak 

mutlak, tetapi bentuk ini cukup baik untuk beberapa kasus. Untuk memberikan gambaran 

yang lebih baik terhadap erea yang tidak sama, digunakan fungsi selish kriteria antara 

alternatif H (d) dimana hal ini mempunyai hubungan langsung pada fungsi preferensi P : 

 







 ∈∀

)(),(

,

bfaf

Aba

aIbbfaf

aPbbfaf

⇔=
⇔>

)()(

)()(
  

 
1. Tipe I Natural (Usual Crirerion) 

 

Gambar 2.2 Tipe Natural Criterion 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 
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Dari asumsi di atas diketahui bahwa tidak ada perbedaan (indifferent) antara a dan 

b jika dan hanya jika f(a) = f(b). Jika nilainya berbeda maka decision maker membuat 

preferensi mutlak untuk memilih tindakan yang memiliki nilai terbaik. 

Fungsi preferensinya = 1. Jika decision maker mengindetifikasi kriteria f(.) sebagai 

tipe I, maka ada parameter tertentu yang didefinisikan. Ciri-ciri tipe ini adalah sebagai 

berikut : 

o Data didapat dari perkiraan kasar 

o Fungsi preferensinya diskontinu 

o Tidak memiliki perferensi ataupun indefferent threshold 

 
2. Tipe II Quasi (U – Shape) Criterion 

 

Gambar 2.3 Tipe II U – Shape Criterion 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 

 

Parameter : q (Indeference Treshold) 

 H (d) = 




>⇔
≤≤−⇔

qd

qdq

][1

][0
 

Pada tipe ini, untuk kriteria tertentu f(.) a dan b adalah indeferent atau memiliki preferensi 

yang sama selama perbedaan antara f(a) dan f(b) tidak memiliki q, jika hal ini terjadi pada 

kasus maka merupakan preferensi yang mutlak. Jika decision maker mengidentifikasikan 

kriteria f(.) sebagai tipe II, hanya parameter q yang harus dimiliki. Ciri-ciri dari tipe ini 

adalah sebagai berikut : 

o Data didapat dari perkiraan kasar 

o Fungsi preferensinya diskontinu 
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o Memiliki indeference threshold 

o Rendahnya keyakinan terhadap ketepatan perkiraan data menimbulkan dua 

konsekuensi, yaitu ketidak tepatan dalam perhitungan nilai q dan tidak ada gradasi 

intensitas preferensi. 

 

3. Tipe III Shape Criterion 

 

Gambar 2.4 Tipe III Shape Criterion 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 

 

Para meter : P (Preference Treshold) 

 H[d] = 




≥⇔
≤⇔

pd

pdpd

][1

][/][
 

Selama deviasi memiliki nilai yang lebih rendah dari p, preferensi dari decision 

maker meningkat secara linier dengan nilai deviasi tersebut. Jika nilai (d) lebih besar 

dibandingkan dengan nilai p, maka terjadi preferensi mutlak. Ciri-ciri dari tipe ini adalah 

sebagai berikut : 

o Data sangat akurat dan presisi 

o Fungsi preferensinya diskontinu 

o Memiliki preferemsi threshold 

o Perubahan marginal dari kriteria yang bersangkutan ekuivalen dengan perubahan 

preferensi 
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4. Tipe Level Criterion 

 
Gambar 2.5 Tipe IV Level Criterion 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 

 

Para meter : q dan p  

 H[d} = 








>⇔
≤<⇔

≤⇔

pd

pdq

qd

][1

][5.0

][0

 

Pada tipe ini a dan b adalah indifferent ketika deviasi antra f(a) dan f (b) tidak 

melebihi q, antara q dan p preferensinya lemah setelah nilai ini preferensinya menjadi 

mutlak. Yang dimaksud preferensi lemah adalah berkurangnya intensitas. Decision maker 

dapat dengan mudah menentukan nilai q dan p jika menurutnya suatu kriteria f(.) adalah 

tipe IV. Cirri-ciri ini adalah : 

o Data didapat dari estimasi kasar 

o Fungsi preferensinya diskontinu 

o Memiliki indeference(q) dan preference theshold (p) 

o Perbedaan keyakinan estimasi menetukan tingkat intensitas preferensi (kuat atau 

lemah) 
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5. Tipe V – Shape With Indefference Area 

 

Gambar 2.6 Tipe V Shape Criterion Area 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 

 

 
Para meter q dan p  
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Pada tipe ini decision maker menganggap bahwa a dan b sangat indefference 

selama deviasi antara f(a) dan f (b) sebelum mencapai q. Di atas ini preferensi meningkat 

sehingga deviasinya sama dengan p. Ciri-ciri dari tipe ini adalah : 

o Data sangat akurat dan presisi 

o Fungsi preferensinya diskontinu 

o Memiliki indeference dan preference theshold  
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6. Tipe V I Gaussain Criterion 

 

Gambar 2.7 Tipe VI Gaussian Criterion 

Sumber : (Santoso dan Singgih, 2004) 

 

 
Para meter : s (Preference Treshold) 

H[d] = 
2

2

21 x

d

e
−

−  

 
Jika suatu kriteria tertentu termasuk kedalam tipe Gaussian, preferensi dari 

decision maker akan terus meningkat sesuai dengan deviasi d. Nilai dari s dapat dengan 

mudah ditentukan sesuai dengan pengalaman yang didapat dalam statistik distrubusi 

normal. Nilai dari s adalah jarak antara titik 0 dan titik belok dari kurva. Pada tipe ini nilai 

s yang didefinisikan oleh decision maker. Ciri-ciri dari tipe ini adalah sebagai berikut : 

o Data sangat akurat dan presisi 

o Fungsi preferensinya diskontinu 

o Tidak memiliki indeference theshold 

 

2.3.2 Indeks Preferensi Multikriteria 

Tujuan pembuat keputusan adalah menetapkan fungsi preferensi iP  dan iπ  untuk 

semua kriteria fi (i  = 1,...k) dari masalah optimasi kriteria majemuk. Bobot (weight)  1π  

merupakan kuran relative dari kepentingan kriteria ,if jika semua kriteria memiliki nilai 

kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan, maka semua nilai bobot adalah 

sama. 

Indeks preferensi multikriteria ditentukan berdasarkan rata-rata bobot dari fungsi 

preferensi iP . 
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P (a,b) = ∑
=

n

i 1

π iP (a,b) : ∀ a,b A∈  

P (a,b) merupakan intesitas preferensi pembuat keputusan yang menyatakan bahwa 

alternatif a lebih baik daripada alternatif b dengan pertimbangan secara simulasi dari 

seluruh kriteria. Hal ini dapat disajaikan dengan nilai antara 0 dan 1, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. π  (a,b) > 1 

2. π  (a,b) = 0 

3. π  (a,b) ≠ 0 (preferensi lemah dari a atas b atas seluruh kriteria) 

4. π  (a,b) ≠ 1 (preferensi yang kuat dari a atas b atas seluruh kriteria) 

Indeks prefernsi ditentukan berdasarkan nilai hubungan outranking pada sejumlah 

kriteria dari masing-masing alternatif. Hubungan ini dapat disajikan sebagai grafik nilai 

outranking, node-nodenya merupakan alternatif berdasarkan penilaian kriteria tertentu. 

Diantara dua node (alternatif), a dan b, merupakan garis lengkung yang mempunyai nilai P 

(a,b) dan P (b,a). 

a

b

d

c

eπ

π

π

π

π

π

π

π

(a,b)

(b,a)

(c,d)

(b,c)

(c,b)

(d,c)

(c,e)

(e,c)

 

Gambar 2.8 Fuzzy Outranking Flow 

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 
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2.3.3 Decision Aid (Multi Kriteria Outranking Flow) 

1. Positif Outranking Flow (Leaving Flow) 

Leaving flow adalah jumlah dari nilai garis lengkung yang memilki arah menjauh dari 

node a dan hal ini merupakan karakter pengukuran outranking. 

Persamaan : 

∑−
=+ ),(

1

1
)( xa

n
a πφ  

Untuk setiap node a dalam grafik nilai outranking ditentukan berdasarkan leaving flow. 

 

Gambar 2.9 Leaving Flow 

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 

 

 
 
2. Negatif Outranking Flow (Entering Flow) 

Secara simetris dapat ditentukan entering flow dengan persamaan sebagai berikut : 

∑−
=− ),(

1

1
)( xa

n
a πφ  

Enteing flow diukur berdasarkan karakteristik outranking dari a 
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Gambar 2.10 Entering Flow 

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 

 

3. Net Flow / Balance Flow 

−− −= φφφ  

Sifat-sifat :  

o Semakin besar  ),(a+φ semakin baik a 

o Semakin kecil ),(a−φ semakin baik a 

o Semakin besar ),(aφ semakin baik a 

 

2.3.4 Promethee I (Partial Ranking) 

Semakin besar nilai ),(a+φ a akan semakin mendominasi alternatif yang lain. 

Semakin kecil ),(a+φ  maka a  akan semakin kurang mendominasi. Juga sebaliknya 

semakin kecl ),(a−φ maka a akan semakin mendominasi tetapi jika semakin besar 

),(a−φ maka a akan kurang mendominasi. Nilai tersebut pada outtanking flow dan nilai 

yang kecil incoming flow merupakan aksi yang baik. 

Total preorder ( ), ++ IP  dan ( ), −− IP dapat didefinisikan sebagai berikut : 

baP +  jika )()( ba ++ > φφ  

baI +  jika )()( ba ++ = φφ  

baP −  jika )()( ba −− < φφ  

baI −  jika )()( ba −− = φφ  
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Promethee I menampilkan partial preorder ( ),, RIP II  dengan mempertimbangkan 

interaksi dan dua preoerder. 

1. baP I  (a outrank b) jika a bS + dan a bS −  

Atau a bS +  dan bI −−  

Atau a bI −  dan bS −  

2. baI I  (a dan b indefference ) jika baI +  dan baI −  

3. a R b (a,b incomparable) jika memenuhi hubungan lain. 

 
Dalam metoda Promethee I, outranking dapat dilakukan jika (.),+φ dan 

(.),−φ koheren. Dimungkinkan terjadi dua alternatif yang incomparable (p). 

Dengan menggunakan Promethee I masih memungkinkan terjadinya bentuk 

hubungan incomparable (tidak dapat dibandingkan, atau hanya memberikan solusi partial 

preorder). 

 

 

Gambar 2.11 Hubungan (.),+φ dan (.),−φ  

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 
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Gambar 2.12 Partial Ranking 

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 

 

2.3.5 Promethee II (Complete Rangking) 

Pengambilan keputusan memungkinkan ranking yang lengkap (complete ranking). 

Dalam hal ini sangat tidak diharapkan alternatif-alternatif yang incomparable. Promethee 

II disajikan dalam bentuk net flow yang disajikan berdasarkan pertimbangan persamaan. 

a P π  b (aoutrank b)  Jika φ  (a) > φ  (b) 

a I π (a dan b indfferent)  Jika φ  (a) = φ  (b) 

Melalui complete Preorder, informasi bagi pembuat keputusan lebih realistik.  

               

Gambar 2.13 Complete Ranking 

Sumber : (Sitepu dan Nirman SK, 1994) 
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2.4 Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penentuan Lokasi  

a. Bauran Pemasaran 

Kotler mendefinisikan bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. (Kotler, 

2002 ;18). 

Terdapat lusinan alat bauran pemasaran, Mc Charty mempopulerkan sebuah 

klasifikasi empat unsur dari alat-alat ini yang dikenal dengan 4P yaitu  (Kotler, 2002 ;18): 

1. Produk (Keragaman produk, Kualitas, Design, ciri, Nama Merk, Kemasan, 

Ukuran, Pelayanan, Garansi, Imbalan) 

2. Harga (Daftar Harga, Diskon, Potongan harga Khusus, Periode Pembayaran, 

Syarat Kredit) 

3. Promosi (Promosi Penjualan, Periklanan, Tenaga Penjualan, Kehumasan, 

Pemasaran Langsung) 

4. Tempat (Saluran Pemasaran, Cakupan Pasar, Pengelompokan, Lokasi, 

Persediaan, Transportasi) 

 
b. Pesaing 

Sifat dan derajat persaingan dalam suatu industri bergantung pada lima kekuatan 

yaitu ancaman pedagang baru, daya tawar menawar pembeli, daya tawar manawar 

pemasok, ancaman produk dan pertarungan di antara para anggota industri. Intisari 

formulasi strategi adalah menanggulangi persaingan (Pearce dan Robinson, 1997 ; 110). 

 

c. Faktor Utama dalam Penentuan Loksai Industri 

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan suatu 

pabrik atau lokasi industri yaitu  (Smith, 1971 : 32-56) : 

1. Tanah 

2. Modal 

3. Bahan Baku 

4. Tenaga kerja 

5. Pajak 

6. Perusahaan 
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d. Fasilitas 

Perencanaan fasilitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum setelah 

perusahaan beroperasi. Secara umum tujuan perencanaan fasilitas adalah  (Herjanto, 

1999;21) : 

1. Menunjang kegiatan organisasi 

2. Menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang dan energi secara efektif 

3. Meminimalkan investasi modal 

4. Mempermudah pemeliharaan 

5. Meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja 

 

2.5 Inventarisir Data 

Inventarisir data dilakukan untuk memperoleh suatu data mentah yang layak untuk 

diolah sehingga nantinya dapat diolah dengan baik dengan menggunakan metode statistik. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunkan kuisioner tertutup sehingga hasil dari 

kuisioner ini dapat diukur secara kuantitatif, selain itu juga responden tidak memerlukan 

waktu yang lama dalam menjawab pertanyaan. Selain kuisioner data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan survey langsung di lapangan dan juga wawancara kepada pihak-pihak 

terkait. 

 

2.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang dilbutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari 2 jenis data yaitu : 

1. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi atau perusahaan atau perorangan langsung dari objeknya. Data ini 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan hasil penyebaran kuisioner. 

2. Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak yang lain, biasanya dalam bentuk 

publikasi. Data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan jurnal 

penelitian. 

 

2.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah  (Sugiyono, 2002;96) : 
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1. Observasi Langsung (Survey) 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian dipalangan (Field Research) dengan 

metode penelitian survey sebagai pengumpulan data primer dan penelitian 

kepustakaan (Library Research) sebagai data sekunder. Teknik ini digunakan 

bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, 

responden kecil. 

2. Wawancara (Interview) 

Digunakan untuk mengetahui permasalahan secara lebih mendalam. 

Wawancara ini dilakukan guna mendapat informasi yang relevan mengenai 

kegiatan pemasaran perusahaan. Teknik ini digunakan apabila jumlah 

responden sedikit. 

3. Kuisioner / Angket 

Kuisioner dilakukan untuk mengetahui pendapat para responden mengenai 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkenaan dengan strategi pemasaran. 

Teknik ini cocok digunakan apabila responden jumlahnya besar, dapat 

membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. 

 

2.5.3 Macam-Macam Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan seperangakat atura yang diperlukan untuk 

mengkuatitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Macam-macam skala pengukuran 

dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu  (Sugiyono, 2002;69) : 

1. Skala Nominal 

Penelitian dengan instrument penelitian skala nominal, sebenarnya tidak 

melakukan pengukuran tetapi lebih kepada mengkatagorikan, memberi nama 

dan menghitung fakta-fakta dari objek yang diteliti. Skala nominal akan 

mengahasilakan data yang disebut dengan data nominal atau data diskrit, yaitu 

data yang diperoleh dari mengkatagorikan, memberi nama dan menghitung dari 

fakta-fakta dari objek yang di observasi. 

2. Skala Ordinal 

Penelitian dengan instrument skala ordinal, beberti peneliti sudah melakukan 

pengkuran terhadap variabel yang diteliti. Skala ordinal adalah skala yang 

berjenjang dimana sesuatu ‘lebih’ atau ‘kurang’ dari yang lain. Data yang 

diperoleh dari pengukuran dengan skala ini disebut data ordinal yaitu data 

berjenjang yang jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Data-
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data ordinal dapat dibuat berdasarkan data interval atau rasio atau didapat 

langsung dari sumber nya bahwa data tersebut berbentuk ordinal. 

3. Skala Interval 

Penelitian denga instrument skala interval berarti penelitian telah melakuakan 

pengukuran terhadap variabel yang akan diteliti, hanya data yang diperoleh 

berbeda dengan data ordinal. Skala interval adalah skala yang jarak antara satu 

data dengan data yang lain sama tetapi tidak mempunyai nilai (0) absolute (nol 

yang berarti tidak ada nilainya). 

4. Skala Rasio 

Skala rasio juga digunakan untuk mengukur variabel tertentu, seperti halnya 

skala ordinal dan interval, hanya data yang dipeoleh berbeda dengan data 

ordinal dan interval. Data rasio adalah data yang antara interval satu dengan 

yang lain mempunyai jarak yang sama, tetapi mempunyai nilai nol (0) absolute. 

 

2.5.4 Penentuan Alat Ukur yang Digunakan dalam Penelitian 

Dari empat macam skala pengukuran seperti yang telah dibicarakan, ternyata skala 

intervallah yang lebih banyak digunakan untuk mengukur fenomena/gelaja sosial. 

Berbagai skala sikap yang sering digunakan ada 5 macam yaitu  (Sugiyono, 2002;73): 

1. Skala Likert 

2. Skala Guttman 

3. Rating Scale 

4. Sematict Differensial 

5. Skala Thurstone 

 
Kelima jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapat data 

interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. 

Adapun skala sikap yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah skala Likert. 

Skala ini disebut skala likert karena pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala 

ini disebut juga sebagai method of summated ratings karena peringkat setiap jawaban atau 

tanggapan dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala likert merupakan skala yang 

paling populer karena mudah menerapkannya dan sederhana dalam mentafsirkan hasilnya. 

Jawaban skala likert ini memiliki tingkat dari yang paling rendah sampai tingkatan 

yang paling tinggi dalam bentuk kata-kata. Angka 1 samapai 5 menjelaskan variabel 

pertanyaan yang dikekukakan dalam kuisioner yang berarti : 



Bab II Landasan Teori  Hal II-24 

Fakultas Teknik Industri - Universitas Widyatama Bandung 

Angka 1 digunakan untuk menyatakan tidak penting 

Angka 2 digunakan untuk menyatakan sedikit penting 

Angka 3 digunakan untuk menyatakan lumayan penting 

Angka 4 digunakan untuk menyatakan penting 

Angka 5 digunakan untuk menyatakan sangat penting 

 

2.5.5 Penentuan Responden dan Ukuran Sampel 

Sampel adalah sebagaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu 

populasi. Untuk menentukan ukuran sampel maka dapat digunakan rumus seperti dibawah 

ini : 

2

2

).1(

.

σ
σ

+−
=

DN

N
n  

Dimana, nilai 2σ  diestimasi dengan menggunakan rumus Deming : 
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R

−=
=σ
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=

aZ

B
D  

Keterangan : 

N  =  Jumlah populasi yang menjadi objek penelitian 

σ   =  Variansi dari populasi 

D  =  Hubungan Bound of Error terhadap tingkat kepercayaan penelitian 

R  =  Range data terbesar atau terkecil 

B  =  Bound of Error 

 

2.6 Uji Validitas 

Uji validitas menunjukan sejauh mana alat pengukuran yang digunakan dapat 

mengukur apa yang akan kita ukur dan jika seorang peneli menggunkan kuisioner dalam 

pengumpulan data penelitian, maka kuisioenr yang disusun harus dapat mengukur apa 

yang diukurnya. 

Pengumpilan data dapat dikatakan valid, apabila intrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang sebernarnya diukur. Dengan menggunkan instrumen yang valid 

dalam pengumpulan data maka diharapakan hasil penelitian juga akan menjadi valid. 
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Setelah mendapatkan hasil dari jawaban responden, maka jawaban tersebut 

dihitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total yang menggunakan 

rumus korelasi Product Moment sebagai berikut  (Sugiyono, 2002;148) : 

( ) ( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑−∑ ∑−

∑∑−∑
=

2222
YYnXXn

YXXYn
r  

 
Keterangan : 

r     =  Koefisien korelasi Person antara item dengan variabel yang bersangkutan 

X  =  Skor item dalam variabel 

Y  =  Skor semua item dalam variabel 

N  =   Jumlah responden 

 
Uji Hipotesis 

Prosedur uji hipotesis menurut Singgih Santoso (276-281) adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Hipotesis 

Ho  =  0 Skor bitir pertanyaan tidak valid 

H1 ≠  0 Skor butir pertanyaan valid 

2.  Statistik Test 

Disini hitungr dapat dilakukan dengan perhitungan korelsi Product Moment sebagai 

berikut : 

( ) ( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑−∑ ∑−

∑∑−∑
=

2222
YYnXXn

YXXYn
r  

3. Kriteria Penolakan Ho 

Tolak Ho jika hitungr > tabelr  

4. Mengambil keputusan 

Keputusan terhadap hipotesis di atas ditentukan dengan membandingkan nilai statistik 

hitung dengan nilai kritis / statistik tabel. Jika nilai r hitung > r tabel, maka Ho ditolak. 

 

2.7 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan tingkat kepercayaan dari hasil suatu pengukuran. 

Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang mampu 

memberikan hasil ukur yang terpercaya. Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukan oleh 

angka yang disebut sebagai Koefisien Reliabilitas. 
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Koefisien ini secara teoritis berkisar antara 0 sampai 1, pada kenyataannya yang 

mencapai koefisien 1 belum pernah ada, dan koefisien yang kurang dari 0 (negatif) tidak 

ada artinya karena interprestasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang nilainya 1, 

koefisien yang mendekati 1 menunjukan tingkat konsistensi yang tinggi. 

Metode yang digunakan untuk menguji keandalan alat ukur  dalam penelitian ini 

adalah menggunakan Metode Cronbach (Alpa/Reliability Analysis). Berikut ini menurut 

Sugiyono (2003 : 282) rumus koefisien Alpa Cronbach (α ):  
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Keterangan : 

ir      =  Koefisien reliabilitas Alpa Cronbach. 

2
iS   =  Variansi skor item 

2
tS   =  Variansi jumlah keseluruhan item 

K      =  Jumlah item pertanyaan. 
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Keterangan : 

iK   =  Jumlah kuadrat seluruh skor item 

sK  =  Jumlah kuadrat subjek 

 

Uji Hipotesis 

Prosedur uji hipotesis menurut Singgih Santoso (276-281) adalah sebagai berikut  

1. Menentukan Hipotesis 

Ho  =  0 Skor bitir pertanyaan tidak valid 

H1 ≠  0 Skor butir pertanyaan valid 

2. Menentukan nilai r tabel 

Dari tabel r (pada lampiran, untuk N = jumlah dengan tingkat signifikasi 5%). Disini 

uji dilakukan satu arah karena hipotesis menunjukan arah tertentu yang positif 
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3. Mencari r hasil 

Di sini r hasil adalah angka Alpa 

4. Mengambil keputusan 

Keputusan terhadap hipotesis di atas ditentukan dengan membandingkan nilai statistik 

hitung dengan nilai kritis / statistik tabel. Jika nilai r hitung > r tabel, maka Ho ditolak. 

 

2.8 Analisis jalur (Path Analysis) 

2.8.1 Pengertian Analisis Jalur 

 Dalam penelitiannya, seorang peneliti berusaha mengungkapkan hubungan antara 

gejala alami. Apabila diterjemahkan dalam bahasa statistika, maka penelitian dapat juga 

diartikan sebagai usaha untuk mengungkapkan hubungan antara variabel. Yang menjadi 

masalah adalah pola hubungan yang bagaimana yang ingin diungkapkan, apakah pola 

hubungan yang digunakan untuk membuat peramalan, yang analisisnya disebut dengan 

Analisis Regresi. Atau pola hubungan yang memperlihatkan eratnya hubungan antara 

variabel-variabel dan analisisnya disebut dengan Analisis Korelasi, atau pola hubungan 

yang mengungkapkan pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel terhadap sebuah 

variabel lainnya, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. (Sitepu, 1994).  

X
1

X2

X
3

X4

2ε

1ε

3ε

  

Gambar 2.14  Struktur Hubungan Kausal Antara Variabel X1, X2, X3 dan X4. 

Sumber : (Sitepu, 1994) 

Keterangan gambar :  

X1, X2, X3, X4 : variabel yang dapat diukur 

�   : variabel yang tidak dapat diukur 

 Setelah secara konseptual peneliti menyatakan secara jelas bagaimana hubungan 

kausal antara variabel, seperti pada gambar 2.14. Langkah selanjutnya adalah menentukan 

berapa besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik pengaruh 
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langsung maupun tidak langsung. Untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya baik itu pengaruh yang sifatnya langsung atau yang tidak 

langsung, dapat digunakan Analisis Jalur kalau sifatnya Exploratory dan analisis jalur ini 

dikembangkan oleh Sewail Wright (1934), apabila sifatnya Confirmatory maka digunakan 

Lisrel (Linier structural relation). 

 

2.8.2 Diagram Jalur 

 Nirwana SK Sitepu (1994) menyatakan bahwa gambaran yang memperlihatkan 

struktur hubungan kausal antara variabel disebut diagram jalur atau diagram alur.  

 Pada saat menggambarkan diagram jalur ada beberapa perjanjian : 

1. Hubungan antar variabel digambarkan oleh anak panah yang bisa berkepala tunggal ( 

→ ) atau single headed arrow, ada yang berkepala dua (  ↔  ) atau double headed 

arrow. 

2. Panah yang berkepala satu menunjukkan pengaruh. Jadi kalau ada 2 (dua) buah 

variabel X1 dan X2 dan menurut teori X1 mempengaruhi X2 maka gambarnya adalah :  

 

X2X1

 

Gambar 2.15 Pengaruh X1 Terhadap X2 

Sumber : (Sitepu, 1994) 
 

Variabel yang digambarkan pada ujung panah merupakan variabel akibat, sedangkan 

variabel yang pertama digambarkan disebut variabel penyebab. 

3. Hubungan sebab akibat merupakan hubungan yang mengikuti hubungan asimetrik, 

tetapi ada kemungkinan bahwa hubungan kausal itu menggambarkan hubungan timbal 

balik. Jadi kalau ada variabel X1 dan X2, X1 bisa mempengaruhi X2 atau X2 

mempengaruhi X1. Gambarnya adalah : 

 

X2X1

 

Gambar 2.16 Hubungan Timbal Balik 

Sumber : (Sitepu, 1994) 
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4. Bisa terjadi hubungan antara X1 dan X2 merupakan hubungan korelatif, keadaan 

seperti ini panahnya berkepala dua dan gambarnya adalah : 

X 2

X
1

 
Gambar 2.17 Hubungan Korelatif 

Sumber : (Sitepu, 1994) 

 
5. Dalam dunia nyata tidak pernah seseorang bisa mengisolasi hubungan pengaruh secara 

murni artinya bahwa sesuatu kejadian banyak sekali yang mempengaruhinya, tetapi 

pada conceptual framework hanya dapat digambarkan beberapa pengaruh yang bisa 

diamati. Variabel lainnya yang tidak bisa digambarkan (tidak bisa diukur) 

diperlihatkan oleh suatu variabel tertentu disebut residu dan diberi simbol dengan �. 

 

2.8.3 Koefisien Jalur dan Penggunaannya 

 Besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat disebut dengan 

koefisien jalur. Untuk menentukan berapa besarnya pengaruh dari suatu variabel terhadap 

variabel lainnya diperlukan persyaratan : 

1. Hubungan antara variabel harus merupakan hubungan linear dan aditif. 

2. Semua variabel residu tidak mempunyai korelasi satu sama lain. 

3. Pola hubungan antara variabel adalah rekursif. 

4. Skala pengukuran baik pada variabel penyebab maupun pada variabel akibat sekurang-

kurangnya interval. 

Apabila persyaratan ini dipenuhi, maka koefisien jalur bisa dihitung dengan 

langkah kerja sebagai berikut : 

1. Gambarkan diagram jalur untuk hubungan antara variabel secara lengkap. Diagram 

jalur ini harus mencerminkan hipotesis konseptual yang diajukan, sehingga tampak 

dengan jelas yang mana sebagai variabel penyebab dan yang mana sebagai variabel 

akibat. 
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2. Hitung besarnya pengaruh (parameter struktural) antara suatu variabel penyebab 

dengan variabel akibat. Perhitungan ini didasarkan pada sub struktur hubungan antara 

k buah variabel penyebab dengan sebuah variabel akibat. 

 
Untuk menghitung besarnya pengaruh tersebut dapat didasarkan pada : 

1.   Koefisien Regres. 

Langkah kerja yang disarankan adalah sebagai berikut : 

a.  Berdasarkan data yang ada hitung koefisien regresi. 

Andaikan dipunyai persamaan regresi multipel yang bentuknya 

 Y = bo + byx1X1 + ... + byxkXk + e (2.12) 

Dengan menggunakan metoda kuadrat terkecil, harga-harga byx1,...,byxk dapat 

ditentukan melalui  : 

 byxi = ∑
=

k

j

Cij
1

 ∑
=

n

h

XjhYh
1

 ; i = 1,2,...,k atau  

 byxi = Ci1 ∑
=

n

h

hYhX
1

1  + ... + Cik ∑
=

n

h

XkhYh
1

 dan 

 bo = Y – byx1X1 - ... – byxkXk  (2.13)  

Sedangkan 
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  (2.14) 

 

 

 

 

 

 



Bab II Landasan Teori  Hal II-31 

Fakultas Teknik Industri - Universitas Widyatama Bandung 

Harga-harga Ci1,...,Cik dapat diperoleh dari matriks invers JK-JHK. Matriks JK-JHK 

bentuknya adalah : 

 X1 X2  Xk 

 ∑∑∑
===

n

h

n

h

n

h

hXkhXhhXXhX
111

2 1...211  X1  

  ∑∑
==

n

h

n

h

hXkhXhX
11

2 2.........2  X2 

    ∑
=

n

h

khX
1

2  Xk (2.15) 

 
Matriks invers JK-JHK adalah 

X1  X2  Xk 

C11 C12 ...... C1k X1 

  C22 ..... C2k X2 

    Ckk Xk  (2.16) 

b.  Hitung koefisien jalur yang berasal dari koefisien regresi dengan rumus : 

ρYXi  = bYXi    

∑

∑

=

=
n

h

n

h

hY

ihX

1

2

1

2

 ; i = 1,2,...,k  (2.17) 

Keterangan : 

ρYXi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y. 

bYXi  merupakan koefisien regresi dari variabel Xi terhadap Variabel Y. 

 
2.  Matriks Invers Korelasi 

Langkah kerja yang disarankan adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan data yang ada hitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan 

rumus : 

rYXj=

∑ ∑∑∑

∑∑∑

= ===

===
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h
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j : 1,2,...,k     (2.18) 
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Harga koefisien korelasi antar variabel buat dalam sebuah matriks korelasi yang 

bentuknya : 

Y X1  Xk 

rYY rYX1 ... rYXk Y 

 rX1X1 ... rX1Xk X1 

   rXkXk Xk  (2.19) 

b. Hitung matriks invers korelasinya, atau 

Y X1  Xk 

CRYY CRYX1 ... CRYXk Y 

 CRX1X1 ... CRX1Xk X1 

   CRXkXk Xk  (2.30) 

c. Hitung koefisien jalur dengan 

ρYXi  = 
YY

YXi

CR

CR−
 ; i = 1,2,...,k  (2.31) 

Keterangan : 

ρYXi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y. 

CRYXi unsur atau elemen pada baris ke-Y dan kolom ke-Xi dari matriks invers korelasi. 

CRYY unsur atau elemen pada baris ke-Y dan kolom ke-Y dari matriks invers korelasi. 

 
3.  Modifikasi AlRasjid 

Langkah kerja yang disarankan adalah sebagai berikut : 

a. Berdasarkan data yang ada hitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan 

rumus : 

rXiXj= 
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i ≠ j = 1,2,...,k     (2.32) 

Harga koefisien korelasi antar variabel buat dalam sebuah matriks korelasi yang 

bentuknya : 

X1 X2  Xk 

rX1X1 rX1X2 ... rX1Xk X1 

 rX2X2 ... rX2Xk X2 

   rXkXk Xk  (2.33) 
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b. Hitung matriks invers korelasinya, atau 

X1 X2  Xk 

CR11 CR12 ... CR1k X1 

 CR22 ... CR2k X2 

   CRkk Xk  (2.34) 

c. Hitung koefisien jalur dengan 

ρYXi  = ∑
=

k

j
YXjij rCR

1

 ; i = 1,2,...,k  (2.35) 

Keterangan : 

ρYXi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y. 

rYXi  korelasi antara variabel Y dengan variabel Xi. 

CRij unsur atau elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks invers korelasi. 

 
4.  Koefisien Determinasi dan Unsur Matriks Invers Korelasi 

a. Berdasarkan data yang ada hitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan 

rumus : 

rYXj=

∑ ∑∑∑
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j : 1,2,...,k     (2.36) 

 
Harga koefisien korelasi antar variabel buat dalam sebuah matriks korelasi yang 

bentuknya : 

Y X1  Xk 

rYY rYX1 ... rYXk Y 

 rX1X1 ... rX1Xk X1 

   rXkXk Xk  (2.37) 

 
b. Hitung matriks invers korelasinya, atau 

Y X1  Xk 

CRYY CRYX1 ... CRYXk Y 

 CRX1X1 ... CRX1Xk X1 

   CRXkXk Xk  (2.38) 
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c. Hitung koefisien determinasi multipel yaitu R2
YX1-Xk dan koefisien determinasi 

multipel antara Y dengan X1,...,Xk tanpa Xi yaitu R2YX1 – (Xi) – Xk, sedangkan 

 R2
YX1 – Xk =  

CRyy

1
1  atau 

 R2
YX1 – Xk = RYXR-1

XXRXY  (2.39) 

 
      Keterangan : 

 CRyy unsur atau elemen pada baris ke-Y dan kolom ke-Y dari matriks invers korelasi. 

RXY = RYX 

RYX = (rYX1 rYX2 ... rYXk)  (2.40) 

 X1 X2  Xk 

 CR11 CR12 ... CR1k X1 

R-1
XX =  CR22 ... CR2k X2 

    CRkk Xk (2.41) 

d. Hitung koefisien jalur dengan 

ρYX1 = + CRiiRR XkXiYXXkYX )( )(1
2

1
2

−−− − ; i = 1,2,...,k 

       (2.42) 

Tanda negatif dipergunakan apabila korelasi antara Y dengan Xi hasilnya negatif. 

Keterangan : 

ρYXi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y. 

rYXi  korelasi antara variabel Y dengan Variabel Xi. 

CRii unsur atau elemen pada bariks ke-i dan kolom ke-i dan matriks invers korelasi. 

 
5.  Fungsi Koefisien Determinasi Multipel 

a. Berdasarkan data yang ada hitung koefisien korelasi sederhana dengan menggunakan 

rumus : 

rXiXj =
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i ≠ j : 1,2,...,k     (2.43) 
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Harga koefisien korelasi antar variabel buat dalam sebuah matriks korelasi yang 

bentuknya : 

X1 X2  Xk 

rX1X1 rX1X2 ... rX1Xk X1 

 rX2X2 ... rX2Xk X2 

   rXkXk Xk  (2.44) 

b. Hitung koefisien determinasi multipel yaitu R2
YX1-Xk dan koefisien determinasi 

multipel antara Y dengan X1,...,Xk tanpa Xi yaitu R2YX1 – (Xi) – Xk, dan koefisien 

determinasi multipel antara variabel-variabel penyebab, yaitu R2Xi...Xk. 

 
c. Hitung koefisien jalur dengan 

ρYX1 = + 
XkX

XkXiYXXkYX

R

RR

−

−−−

−
−

1
2

)(1
2

1
2

1
; i = 1,2,...,k (2.45) 

Tanda negatif dipergunakan apabila korelasi antara Y dengan Xi hasilnya negatif dan 

ρYXi  merupakan koefisien jalur dari variabel Xi terhadap variabel Y. 

 
 Untuk menghitung pengaruh-pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model, dapat dipergunakan rumus : 

R2
YX1-Xk + ρ2

Y� = 1 atau ρY� = XkYXR −− 1
21  (2.46) 

        dalam hal ini R2YX1-Xk = ∑
=

k

i
YXiYXi r

1

ρ    (2.47)  

Sedangkan R2YX1-Xk merupakan koefisien yang menyatakan determinasi total dari semua 

variabel penyebab terhadap variabel akibat. 

 Data yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual yang dikemukakan dalam 

suatu penelitian merupakan data yang berasal dari sebuah sampel berukuran n, sebelum 

mengambil kesimpulan mengenai hubungan kausal yang telah digambarkan dalam diagram 

jalur, terlebih dahulu diuji keberartian untuk setiap koefisien yang telah dihitung. 

 Diagram jalur yang diperoleh bisa merupakan gambaran dari regresi linier multipel 

dan bisa juga dari regresi linier sederhana. Apabila diagram jalur yang diperoleh 

merupakan gambaran dari regresi linier multipel, maka pengujian mengenai koefisien jalur 

ini dilakukan dalam dua tahap yaitu : 
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1. Secara Keseluruhan 

Hipotesis pada pengujian secara keseluruhan ini adalah : 

Ho : ρYX1 = ρYX2 = ...= ρYXk = 0 

H1  : sekurang-kurangnya ada sebuah ρYX1 ≠ 0 

Rumus pengujian pada koefisien jalur secara keseluruhan identik dengan menguji 

koefisien regresi secara keseluruhan, yaitu : 

)1(

)1(

1

1

∑

∑

=

=

−

−−
=

k

i
YXiYXi

k

i
YXiYXi

rk

rkn
F
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ρ
 atau 

)1(

)1(

21
2

21
2

XkXYX

XkXYX

Rk

Rkn
F

−

−

−
−−=    (2.48) 

Statistik uji di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas V1 = k dan 

V2 = n-k-1. 

 
2. Secara Individu. 

 Apabila pada pengujian secara keseluruhan Ho ditolak artinya sekurang-kurangnya 

ada sebuah ρYXi ≠ 0. Untuk mengetahui ρYXi yang mana sama dengan nol, atau untuk 

menguji hipotesis konseptual yang diajukan, maka dilakukan pengujian secara individual. 

 Untuk menguji koefisien jalur secara individual, rumus pengujiannya 

dikembangkan oleh AlRasjid, sebagai pengembangan dari pengujian koefisien regresi dan 

didasarkan kepada matriks JK-JHK dan matriks korelasi. Sedangkan rumus yang 

dikembangkan Cohen dan Cohen didasarkan kepada koefisien determinasi multipel. 

Langkah kerja yang disarankan pada pengujian koefisien jalur adalah sebagai 

berikut : 

1. Tentukan hipotesis statistik yang akan diuji. 

a.) Ho : ρYXi = 0 melawan H1 : ρYXi  ≠ 0 

b.) Ho : ρYXi ≤ 0 melawan H1 : ρYXi  > 0 

c.) Ho : ρYXi  ≥ 0 melawan H1 : ρYXi  < 0 

Bentuk hipotesis di atas tergantung pada hipotesis konseptual yang diajukan. 

 

 

 

 



Bab II Landasan Teori  Hal II-37 

Fakultas Teknik Industri - Universitas Widyatama Bandung 

2. Tentukan statistik uji yang akan dipergunakan, apakah : 

a. Modifikasi AlRasjid 

- Melalui matriks invers JK-JHK 

- Melalui matriks invers korelasi 

b. Cohen dan Cohen 

3. Kesimpulan. 

Apabila diterima, maka perlu diadakan perhitungan yang baru mengenai koefisien jalur 

dengan menghilangkan jalur yang tidak mempunyai arti. 

 

 

 

 


