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Abstrak 

Perluasan wilayah kependudukan yang terus meluas membuat usaha bisnis Cake Buah Naga 
membangun banyak cabang (Multi Outlet) demi memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam menentukan lokasi 
usaha tidaklah mudah, butuh lokasi yang tepat, strategis dan efisien agar usaha kuliner tersebut dapat diterima 
dengan mudah oleh konsumen. Oleh karena itu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dirasa tepat dalam membantu pengambilan keputusan untuk menentukan 
lokasi pembangunan cabang baru usaha kuliner. Kriteria yang digunakan dalam menentukan lokasi cabang baru 
usaha kuliner adalah kepadatan, harga sewa, jarak menuju mall, jarak menuju cabang lain. Metode AHP dan 
SIG dapat digunakan dalam menentukan lokasi cabang baru usaha kuliner. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Analytical Hierarchy Process (AHP), Sistem Informasi 
Geografis (SIG) 

 

Abstract 

Expansion of the region’s population continues to expand making business Cake Buah Naga build many 
branches (Multi Outlet) in order to meet customer satisfaction. In determining the location of the business is not 
easy, it takes the right location, strategically and efficiently so that the culinary business can be accepted easily 
by the consumers. Therefore a decision support system using Analytical Hierarchy Process (AHP) and 
Geographic Information System (GIS) is appropriate in helping the decision to select the location of a new 
branch of culinary business. The criteria used in determining the location of a new branch of culinary business 
is the density, the rental price, distance to the mall, the distance to the other branches. AHP and GIS can be 
used in determining the location of a new branch of the culinary business. 
 
Keywords: Decision Support Systems (DSS), Analytical Hierarchy Process (AHP), Geographic Information 
Systems (GIS) 

 

 

 

 

 

  

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DENGAN MENGGUNAKAN AHP 
DAN SIG DALAM MENENTUKAN LOKASI PEMBANGUNAN CABANG 

BARU USAHA KULINER 
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I.  PENDAHULUAN 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kota Batam 
sehingga banyak bermunculan pula bisnis perdagangan yang 
menjual makanan khas kota Batam khususnya di bidang 
kuliner. Bisnis kuliner di kota Batam menjual berbagai 
macam kuliner yang menonjolkan keunikan produknya 
sebagai ciri khas Kota Batam. Salah satu usaha kuliner kota 
batam adalah Cake Buah Naga. Cake Buah Naga menjual 
berbagai jenis kue yang terbuat dari buah naga. Buah naga 
banyak terdapat di kota Batam dan jarang sekali didapatkan 
didaerah lain. Hal inilah yang menjadi keunikan tersendiri 
bagi Cake Buah Naga. 

Untuk menjalankan bisnisnya, Cake Buah Naga 
memperhatikan kualitas produknya dan lokasi outlet yang 
strategis agar mampu bersaing dengan kompetitor bisnis 
yang lain. Perluasan wilayah kependudukan yang terus 
meluas membuat usaha bisnis Cake Buah Naga membangun 
banyak cabang (Multi Outlet) demi memenuhi kepuasan 
pelanggan. 

Dalam membangun lokasi usaha tidaklah mudah, butuh 
lokasi yang tepat, strategis dan efisien agar usaha kuliner 
dapat diterima dengan mudah oleh konsumen. Maka dari itu 
diperlukan sebuah sistem dalam menentukan lokasi yang 
strategis untuk membangun cabang baru bisnis kuliner 
tersebut. 

Untuk membangun lokasi usaha dibutuhkan kriteria – 
kriteria khusus dalam membangunnya. Mulai dari biaya 
lahan, lokasi yang strategis. Maka dibutuhkan sebuah sistem 
untuk menentukan lokasi strategis cabang baru Cake Buah 
Naga. Sistem yang dapat membantu hal tersebut adalah 
sistem pendukung keputusan. Berbagai penelitian tentang 
sistem pendukung keputusan telah berhasil dilakukan. Dari 
kajian literatur dapat di jumpai seperti Gondang Riyadi dan 
Subaryono (2008) menerapkan sistem pendukung keputusan 
dalam mengelolola tempat pemakaman. Anjar Suprapto, Putu 
Sadira, dan Sigit Supadarmo Arif (2008) menerapkan SIG 
untuk mendeteksi kekeringan pertanian. SIG ini 
menampilkan hasil berupa pewarnaan pada peta dalam 
menentukan kriteria kekeringan. Mendekteksi kekeringan 
pertanian dilakukan berdasarkan kebutuhan air tanaman. 

Metode yang tepat untuk mencari lokasi strategis adalah 
AHP (Analitical Hierarchy Proses). Metode AHP mengolah 
berbagai kriteria – kriteria pembangunan cabang baru usaha 
Cake Buah Naga dengan bobot nilai tertentu. Sehingga 
penentuan pembangunan lokasi cabang baru tersebut efektif 
dan akurat. Untuk pengamatan lokasi dan tampilan akhir 
dibutuhkan aplikasi berbasis peta (Sistem Informasi 
Geografis) yang mempermudah user dalam pengamatan 
lokasi berupa sebuah peta. Sistem Informasi Geografis (SIG) 
dapat diimplementasikan sedemikian rupa sehingga dirasa 
sangat tepat untuk membantu user dalam mengamati dan 
mengetahui secara rinci dari hasil perhitungan metode AHP 
dalam bentuk peta. 
 
II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
bebeberapa cara yaitu : metode dokumentasi untuk 
mendapatkan berbagai informasi dari dinas terkait 

yaitu Badan Tata Pemerintahan Kota Batam untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan mengenai SIG, 
pengamatan langsung ke beberap tempat yang 
menjadi kandidat lokasi pembangunan cabang 
baru usaha kuliner, serta melakukan wawancara 
kepada pemilik usaha cake buah naga dalam 
menetapkan kriteria – kriteria lokasi pembangunan 
cabang baru usaha kuliner 

B. Metode Pengembangan Sistem 

- System / Information Engineering and 
Modeling 

Permodelan ini diawali dengan mencari kebutuhan 
dari keseluruhan sistem yang akan diaplikasikan 
ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting, 
mengingat software harus dapat berinteraksi 
dengan elemen-elemen yang lain seperti 
hardware, database, dsb. Tahap ini sering disebut 
dengan Project Definition. 

- Software Requirements Analysis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan 
difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat 
dari program yang akan dibuat, maka para 
software engineer harus mengerti tentang domain 
informasi dari software, misalnya fungsi yang 
dibutuhkan, user interface, dsb. Dari 2 aktivitas 
tersebut (pencarian kebutuhan sistem dan 
software) harus didokumentasikan dan 
ditunjukkan kepada pelanggan. 

- Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-
kebutuhan diatas menjadi representasi ke dalam 
bentuk “blueprint” software sebelum coding 
dimulai. Desain harus dapat 
mengimplementasikan kebutuhan yang telah 
disebutkan pada tahap sebelumnya. Seperti 2 
aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus 
didokumentasikan sebagai konfigurasi dari 
software. 

- Coding 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini 
adalah komputer, maka desain tadi harus diubah 
bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti 
oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman 
melalui proses coding. Tahap ini merupakan 
implementasi dari tahap desain yang secara teknis 
nantinya dikerjakan oleh programmer. 

- Testing / Verification 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. 
Demikian juga dengan software. Semua fungsi-
fungsi software harus diujicobakan, agar software 
bebas dari error, dan hasilnya harus benar-benar 
sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 
sebelumnya. 
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- Maintenance 

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk 
di dalamnya adalah pengembangan, karena 
software yang dibuat tidak selamanya hanya 
seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih 
ada errors kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, 
atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada 
pada software tersebut. Pengembangan diperlukan 
ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan 
seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau 
perangkat lainnya.  

 

C. Perancangan Sistem 

Perancangan system ini seperti yang tampak pada 
gambar-gambar berikut; 

 
 

Gambar 1. DFD Level 0 

DFD Level 0  digunakan untuk menggambarkan 
bagaimana system akan dibangun. 

 

D. Sistem Informasi Geografis 

Menurut Eko Budiyanto (2004) Sistem Informasi 
Geografis (SIG) memiliki perbedaan dengan 
sistem informasi lain. Pada sebuah sistem 
informasi selain SIG, basis data atributal adalah 
fokus dari pekerjaan sistem, sedangkan SIG 
mengaitkan data atributal dengan data spasial. 
Dari kemampuannya tersebut SIG memberi dua 
jenis model informasi yaitu dalam bentuk spasial 
dan deskribtif. 

SIG adalah sebuah sistem menangani data dan 
informasi mengenai kebumian, baik yang 
memiliki unsur ruang ataupun deskriptif, dimana 
system ini berfungsi menangkap, menyimpan, 
memeriksa, memanipulasi, menganalisa dan 
menayangkan semua data dan informasi. 

Pada dasarnya komponen utama SIG antara 
lain : Hardware, Software, Brainware. Kombinasi 
yang tepat diantara keempat komponen tersebut 

akan menentukan kesuksesan suatu proyek SIG. 
Sumber data untuk SIG bisa berasal dari data citra, 
data lapangan, survey, peta, dan GPS. Dengan 
menggunakan software tertentu (ArcGis,ArcInfo, 
MapInfo) untuk mengolah secara digitasi sehingga 
menghasilkan informasi yang berguna. 

E. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Sumber kerumitan masalah keputusan bukan 
hanya ketidak pastian atau ketidak kesempurnaan 
informasi. Penyebab lainnya adalah banyaknya 
faktor yang berpengaruh terhadap pilihan – pilihan 
yang ada, serta beragamnya kriteria – kriteria yang 
ada. Untuk mengatasi masalah itu metode Analytic 
Hierarchy proses (AHP) merupakan teknik untuk 
mengatasi masalah tersebut. AHP diperkenalkan 
oleh Thomas L. Saaty pada periode tahun 1971 – 
1975 ketika diwharton school. 

AHP adalah suatu metode yang sering 
digunakan untuk menilai tindakan yang dikaitkan 
dengan perbandingan bobot kepentingan antara 
faktor serta perbandingan beberapa alternatif lain. 
AHP merupakan pendekatan dasar dalam 
pengambilan atau membuat keputusan. Tujuan 
dari AHP ini adalah menyelesaikan masalah yang 
kompleks atau tidak berkerangka dimana data dan 
informasi statistik dari masalah yang dihadapi 
sangat sedikit, mengatasi antara nasionalitas dan 
intuisi, memilih yang terbaik dari sejumlah 
alternatif yang telah dievaluasi dengan 
memperhatikan beberapa kriteria. 

F. Flowchart Diagram 

 
 

Gambar 2. Flowchart Edit Kandidat 
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Keterangan : 

a. Menerima inputan nilai kriteria setiap 
kandidat. 

b. Memeriksa inputan apakah berisikan angka, 
jika berisikan angka maka sistem akan 
melanjutkan proses. Selain angka maka akan 
muncul pesan kesalahan. 

c. Menghitung nilai AHP. 
d. Menambahkan nilai AHP kandidat kedalam 

database. 
 

III. PEMBAHASAN 

Ada beberapa kriteria yang mendasari pengambilan 
keputusan dalam menentukan cabang baru usaha 
kuliner yaitu kepadatan penduduk, harga sewa, jarak 
menuju cabang lain, jarak menuju mall, jarak menuju 
pelabuhan, pengasilan penduduk, jarak menuju tempat 
wisata, dan jumlah industri yang ada. 

A. Pembobotan Kriteria 
1. Menyusun skala pembobotan dalam matriks 

kriteria berpasangan 

Tabel 1. Matriks Kriteria Berpasangan 

 

2. Menjumlahkan setiap kolom, setelah itu membagi nilai 
setiap sel pada tabel 1 dengan jumlah setiap kolomnya 
untuk menghasilkan mariks normalisasi. 

Tabel 2. Matriks Normalisasi Kriteria 

 

3. Membagi Jumlah Baris pada tabel 2 dengan 
banyaknya kriteria (n =8). 
Bobot Prioritas Kriteria Harga Sewa 
   =  1,7281/8 = 0,21602 

Bobot Prioritas Kepadatan Penduduk 
  =  1,7996/8 = 0,22495 
Bobot Prioritas Kriteria Jarak Cabang Lain 
  = 1,3738/8 = 0,17173 
Bobot Prioritas Kriteria Jarak Mall  
  = 0,8512/8 = 0,10639 
Bobot Prioritas Kriteria Jarak Pelabuhan 
  = 0,9235/8 = 0,11544 
Bobot Prioritas Kriteria Penghasilan 
Penduduk  = 0,4819/8 = 0,06024 
Bobot Prioritas Jumlah Industri  
  = 0,5676/8 = 0,07094 
Bobot Prioritas Jarak Wisata  
  = 0,2742/8 = 0,03428 
 

B. Nilai Konsistensi Kriteria 
Menghitung nilai konsistensi dilakukan 
dengan rumus sebagai berikut : 
 

λ		 = ∑ 	  

 퐶퐼 = 	 	 	  

 퐶푅 =  

 Keterangan : 

 λ	 = Bobot Setiap Elemen 
 λ	  = Bobot Maksimum Setiap 

Elemen 
 n = Banyak Kriteria 
 CI = Consistency Index 
 CR = Consistency Ratio 
 RI = Random Index 
 
 λ	    = (9,2928792 + 9,2394124 

+ 9,1817964 + 9,4496589 +   8,7971273 + 
8,5400883 + 8,4711763 + 8,6859646)/8  =  
0,957262933 

  
 

CI = (λ	 − 8)8 − 1. 
퐶퐼 = ,  = 0,136751848 

 
 Menghitung nilai CR 

CR = 0,136751848 / 1,41 = 0,096987126 

 CR <= 0,1, Konsisten 
 

C. Menentukan Prioritas Kandidat 

Misalkan nilai atribut yang dimiliki setiap 
kandidat sebagai berikut : 
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Tabel 3. Nilai Setiap kandidat 
 

 
 
 Proses perhitungan nilai prioritas setiap 
kandidat tersebut dilakukan dengan cara 
Mengalikan  nilai setiap kandidat dengan Bobot 
Prioritas Kriteria yang bersesuaian. 
 

Tabek 4. Nilai Hasil Perkalian Bobot 
 
Proses selanjutnya yaitu menghitung nilai 
prioritas setiap kandidat, perhitunganya seperti 
berikut : 

Nilai Prioritas Kandidat = Nilai Kepadatan 
Penduduk – Nilai Harga Sewa + Nilai Jarak 
Cabang Lain – Nilai Jarak Mall – Nilai Jarak 
Pelabuhan + Nilai Pendapatan Penduduk – Nilai 
Jarak Tempat Wisata + Nilai Jumlah Industri 
 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Kriteria 
 

 
 

Dari nilai prioritas diatas selanjutnya 
membentuk matriks berpasangan. 

 
Tabel 6. Matriks Berpasangan Hasil Kriteria 

 

 
 

 Membangun matriks normalisasi pada tabel 6 diatas. 
Bobot priotas setiap kandidat didapat dengan cara 
menjumlahkan setiap baris matrik normalisasi dan membagi 
dengan banyaknya kandidat (n = 5). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabel 7. Matriks Hasil Normalisasi 
 

 
 
 

Kandidat yang memiliki nilai prioritas 
tertinggi dijadikan sebagai pilihan pembangunan 
cabang baru usaha kuliner. 

  
 
IV. IMPLEMENTASI 

A. Halaman Kandidat 

Halaman ini digunakan untuk mengubah nilai 
atribut setiap kandidat dan menghitung nilai AHP 
setiap kandidat 

 

  
 

Gambar 3. Implementasi Halaman kandidat 
  

B. Halaman  SPK 

Halaman ini menampilkan SIG kota batam. 
Apabila user mengklick tombol  kandidat terbaik 
maka sistem akan menampilkan lokasi kandidat 
yang memiliki nilai AHP tertinggi. 

 
 

Gambar 4. Implementasi Halaman SPK 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 

Berdasarkann hasil dari penelitian yang penulis 
lakukan mengenai sistem pendukung keputusan 
penentuan lokasi cabang baru usaha kuliner pada 
usaha cake buah naga yang telah dirancang, penulis 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode AHP dan SIG dapat digunakan 
dalam menentukan lokasi cabang baru usaha 
kuliner. 

2. Sistem ini dapat membantu bagi pengambil 
keputusan, keputusan akhir tetap ditangan 
pengambil keputusan. 

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran 
yang sebaiknya dilakukan guna pengembangan 
sistem ini menjadi lebih baik. Diantaranya sebagai 
berikut : 

1. Pengembangan AHP dapat digabungkan 
dengan penerapan metode lain untuk 
menghasilkan sistem pendukung keputusan 
menjadi lebih akurat. 

2. Sebaiknya perlu diberikan fungsi 
penambahan titik kandidat, supaya alternatif 
pilhan menjadi lebih beragam. 
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