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Abstrak

Salah satu keberhasilan budidaya sarang burung walet adalah pemilihan lokasi pendirian gedung yang
tepat sebagai tempat tinggal burung walet yang nantinya akan menghasilkan sarang walet. Tidak semua tempat
bisa didirikan gedung sebagai tempat tinggal burung walet akan tetapi ada beberapa kondisi yang harus di penuhi
diantaranya letak ketinggian daerah, jangkauan pengaruh kemajuan teknolog dan perkembangan masyarakat,
kondisi iklim dan cuaca, tingkat kelembaban, ketersediaan makanan, dan jauh dari berbagai macam gangguan.
Dari berbagai kriteria pendirian gedung diatas dapat dihitung dengan metode AHP (Analytic Hierachy Process)
untuk mengetahui daerah mana yang nantinya cocok untuk didirikan gedung baru sebagai tempat tinggal burung
walet. Keputusan yang dihasikan dari metode perhitungan analytical hirachy process akan sangat membantu para
pengusaha untuk menghindari kesalahan pemilihan lokasi yang dapat menimbulkan kerugian.

Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process , AHP, Sarang Burung Walet

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya permintaan
konsumen terhadap sarang burung walet dipasaran
baik dalam negeri maupun luar negri secara tidak
langsung akan memicu masyarakat untuk
membudidayakan sarang burung walet dengan
membangun gedung – gedung yang nantinya akan
dijadikan sebagai rumah atau sarang burung walet.

Dalam penentuan lokasi atau tempat yang
nantinya akan didirikan gedung tentunya
memerlukan perhitungan dan analisis yang matang
untuk menghindari kerugian akibat tidak ditempati
oleh burung walet. Banyak gedung atau sarang yang
sudah didirikan dengan biaya cukup mahal akhirya
terbengkalai dan tidak digunakan karena salah
dalam pemilihan lokasi pendirian gedung.

Untuk menghindari dan meminimalis hal
tersebut maka sebelum membangun gedung perlu
dilakukan perhitungan analisis dalam menentukan
didaerah mana yang paling cocok untuk didirikan
gedung, metode yang digunakan adalah AHP
(analytic hierarchy process). Diharapakan dengan
mengunakan metode ini akan dapat memberikan

solusi dimana nantinya daerah  yang paling cocok
untuk didirikan gedung sarang burung walet

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat
dirumuskan didalam melakukan penelitian ini
nantinya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana menentukan lokasi pendirian

gedung sebagai sarang burung walet dengan
metode AHP (Analytical Hierarchy Process ) ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan metode AHP (Analytic

Hierarchy Process) untuk menentukan lokasi
mana yang yang paling cocok.

2. Menggunakan 6 (enam) kriteria dalam
penentuan perhitungan yaitu : ketinggina lokasi
dari permukaan laut, jarak dari pusat kota, suhu
udara, jarak dari persawahan, jarak dari
perairan, dan jarak dari gedung yang lain.
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3. Penelitian dilakukan untuk lingkungan
didaerah sampit kalimantan tengah dan
sekitarnya.

4. Adapun hasil keputusan yang dihasilkan dari
sistem perhitungan ini nantinya terpilihnya satu
alternatif tempat yang akan didirikan  gedung
baru burung walet

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian serta implementasi
sistem ini nantinya adalah untuk memberikan
kemudahan bagi para pengusaha dalam menentukan
lokasi pendirian gedung baru  sarang burung walet
dan meminimalisasi tingkat  kerugian dan kesalahan
dalam pemiliha lokasi.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memanfaatkan anaytical hierarchy process

sebagai metode perhitungan untuk penentuan
lokasi.

2. Sebagai dasar pertimbangan pengusaha
sebelum memutuskan pemilihan lokasi
pembangunan gedung baru.

3. Meminimalis kerugian dan kesalahan dalam
penentuan pemilihan lokasi pembangunan
gedung baru.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk dapat mengimplementasikan sistem ini
nantinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Studi Literatur

Mempelajari buku-buku dan media internet
tentang metode analytic hierarchy process
untuk membantu menyelesaikan sistem.

2. Perancangan
Melakukan perancangan aplikasi dan
konfigurasi serta integrasi antara data dengan
sistem.

3. Uji Coba
Dilakukan uji coba untuk menguji apakah
sistem integrasi ini benar-benar berjalan sesuai
yang diharapkan

4. Evaluasi
Dari hasil rangkaian uji coba dan
penggunaannya maka akan dievaluasi untuk
pengembangan selanjutnya.

2.1 Sarang burung walet

Burung Walet merupakan burung pemakan
serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur.
Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat
dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki
sayap berbentuk sabit yang sempit dan
runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya
dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon.

Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam
di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab,
remang-remang sampai gelap dan menggunakan
langit - langit untuk menempelkan sarang sebagai
tempat beristirahat dan berbiak.

Untuk menbangun gedung walet baru hal yang
harus diperhitungan dengan cermat adalah faktor
pemilihan lokasi. Peluang untuk berhasil memikat
walet agar mau berkembang biak dilokasi sentra
walet umumnya cukup besar sekitar 90%. Ada
beberapa syarat dalam pendirian gedung
diantaranya :
1. Dataran rendah dengan ketinggian maksimum

1000 m dpl.
2. Daerah yang jauh dari jangkauan pengaruh

kemajuan teknologi dan perkembangan
masyarakat.

3. Daerah yang jauh dari gangguan burung-burung
buas pemakan daging.

4. Persawahan, padang rumput, hutan-hutan
terbuka, pantai, danau, sungai, rawa-rawa
merupakan daerah yang paling tepat.

5. Terletak dikawasan sentra walet
6. Terletak dalam jalur lintasan walet

2.2 AHP (Analytic Hierarchy Process)

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah
teknik untuk mendukung proses pengambilan
keputusan yang bertujuan untuk menentukan
pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang dapat
diambil. AHP dikembangkan oleh Thomas L.Saaty
pada tahun 1970-an, dan telah mengalami banyak
perbaikan dan pengembangan hingga saat ini.
Kelebihan AHP adalah dapat memberikan kerangka
yang komprehensif dan rasional dalam
menstrukturkan permasalahan pengambilan
keputusan. AHP merupakan salah satu metode
untuk menyelesaikan masalah Multi Criteria
Decision Making (MCDM).

Zimmermann (Kusumadewi dkk, 2006:69)
mengemukakan bahwa MCMM adalah suatu
metode pengambilan keutusan untuk menetapkan
alternatif terbaik dari sejumlah alternatif
berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria
biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan atau
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standar yang digunakan dalam pengambilan
keputusan.

Gambar 1. Diagram AHP

2.3 Structuring

Tahapan pertama dari AHP adalah Structuring,
yaitu menstrukturkan alur pengambilan keputusan
berdasarkan dua komponen utama; Komponen
pertama adalah tujuan dari AHP dan variabel yang
digunakan, sedangkan komponen kedua adalah
alternatif-alternatif yang dapat diambil untuk
memenuhi tujuan AHP tersebut. Pada Tahap
Structuring, akan ditentukan apa tujuan dari AHP,
apa saja variabel dan sub-variabel yang digunakan,
dan apa saja alternative yang tersedia. Proses
Structuring pada AHP adalah penyusunan kerangka
AHP yang terdiri dari Tujuan Utama, Variabel yang
digunakan sebagai pertimbangan, dan Alternatif
yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan.

2.4 Assessment

Tahap berikutnya pada analitical hierarchy
process adalah Assessment, yaitu tahap pemberian
nilai atau bobot terhadap variabel, sub-variabel, dan
alternatif. Pemberian bobot ini dapat berupa Direct
Assessment atau pemberian bobot secara
langsung, Verbal Assessment, pemberian bobot
berdasarkan persepsi verbal seperti (Sangat penting,
Tidak penting, dsb), dan juga dapat dengan
menggunakan Visual Assessment, yaitu pemberian
bobot dengan bantuan visualisasi grafik.

Gambar 2. Tabel tingkat kepentingan

2.5 Langkah-langkah dalam metode AHP :

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi
yang diinginkan.

2. Membuat struktur hierarki. Yang diawali
dengan menempatkan tujuan umum, yang
merupakan sasaran sistem secara keseluruhan
pada level teratas.

3. Membuat prioritas elemen
a. menentukan prioritas elemen adalah

membuat perbandingan berpasangan, yaitu
membandingkan elemen secara
berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.

b. Matrik perbandingan berpasangan diisi
menggunakan bilangan untuk
mempresentasikan kepentingan relatif dari
suatu elemen terhadap elemen yang lain.

4. Sintesis
Perbandingan - perbandingan terhadap
perbandingan berpasangan, untuk memperoleh
keseluruhan prioritas. Langkah-langkah ini
adalah :
a. Menjumlahkan nilai dari setiap kolom

pada matriks
b. Membagi setiap nilai dari kolom dengan

total kolom yang bersangkutan untuk
memperoleh normalisasi matriks.

c. Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris
dan membaginya dengan jumlah elemen
untuk mendapatkan nilai prioritas.

5. Mengukur konsistensi
Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini
adalah :
a. Kalikan setiap nilai pada kolom pertama

dengan prioritas relatif elemen pertama,
nilai pada kolom kedua dengan prioritas
relatif elemen kedua dan seterusnya.

b. Jumlahkan setiap baris.
c. Hasil penjumlahan tiap baris dibagi

prioritas bersangkutan dan hasilnya
dijumlahkan

d. Hasil penjumlahan dibagi jumlah elemen,
akan didapat λmaks (eigenvalue maksimum).

6. Mencari nilai Consistency Index (CI)
CI = (λmaks - n) / (n-1)
Keterangan :

CI = Consistency Index
λmaks = eigenvalue maksimum
n = banyaknya elemen

7. Mencari nilai Consistency Ratio (CR)
CR  =  CI / RI
Keterangan :

CR = Consistency Ratio
CI = Consistency Index
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RI = Random Index
8. Memeriksa konsistensi hierarki, yang diukur

adalah rasio konsistensi dengan melihat index
konsistensi. Jika nilai Consistency Ratio > 0,1
maka penilaian data judgment harus diperbaiki.
Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk
keseluruhan hierarki. Jika Consistency Ratio <
0,1 maka nilai perbandingan berpasangan pada
matriks kriteria yang diberikan, konsisten.

3.1  Uji Coba & Pembahasan
3.1.1 Penentuan alternatif
Dalam penentuan lokasi pembanguan sarang walet
ada 4 lokasi yang menjadi alternatif pilihan
diantaranya daerah : samuda, mentaya hulu,
cempaga dan parenggean. Masing – masing lokasi
mempunyai kriteria sebagai berikut :
TD = Tinggi dataran dari permukaan laut
JK = Jarak dari pusat kota / keramaian
SU = Suhu udara lokasi
JS = Jarak dari persawahan
JP = Jarak dari perairan
JG = Jarak dari gedung walet terdekat

Tabel 1. Data kriteria masing – masing lokasi

TD
(dpl)

JK
(km)

SU
(C)

JS
(km)

JP
(km)

JG
(km)

samuda 700 20 30 40 25 20

mentaya hulu 1100 40 33 20 35 30

cempaga 800 10 31 60 15 50

parenggean 500 30 32 30 20 80

3.1.2 Matrik berpasangan

Membuat matrik berpasangan
Tabel 2. Matrik berpasangan

TD
(dpl)

JK
(km)

SU
(C)

JS
(km)

JP
(km)

JG
(m)

TD
(dpl)

1.00 3.00 0.33 2.00 2.00 0.33

JK
(km)

0.33 1.00 0.33 2.00 1.00 0.33

SU
(C)

3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 0.33

JS
(km)

0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 0.33

JP
(km)

0.50 1.00 0.50 1.00 1.00 0.33

JG
(m)

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00

Konsep EIGENVECTOR digunakan untuk melakukan
proses perankingan prioritas setiap kriteria berdasarkan
matriks perbandingan berpasangan (Saaty)

Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan
yang, maka vektor bobot yang berbentuk:

))(())(( TT wnwA 
dapat didekati dengan cara:

1. menormalkan setiap kolom j dalam matriks A,
sedemikian hingga:

 
i

ija 1
sebut sebagai A’.

2. untuk setiap baris i dalam A’, hitunglah nilai
rata-ratanya:


j

iji a
n

w '1

dengan wi adalah bobot tujuan ke-i dari vektor
bobot.

Sehingga diperoleh bobot untuk masing – masing kriteria
W = ( 0.1586; 0.1119; 0.1813; 0.0896; 0.1251; 0.3335)
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3.1.3 Uji konsistensi
Untuk uji konsistensi dapat di hitung dengan rumus
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0.6077
2.3330
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3.1.4 Perhitungan bobot kriteria masing –
masing kriteria

Pembootan masing – masing kriteria yang
mempengaruhi pemilihan lokasi pendirian sarang
burung walet dihitung menggunakan matrik
perbandingan berpasangan. Dan diiperoleh bobot
untuk :
Bobot tinggi daratan dari permukaan laut
W = ( 0.2557; 0.1627; 0.2237; 0.3579)
Bobot jarak dari pusat kota/keramaian
W = (0.2400; 0.1200; 0.4800; 0.1600)
Bobot suhu udara lokasi
W = (0.2622; 0.2383; 0.2537; 0.2458)
Bobot jarak dari persawahan
W = (0.2000; 0.4000; 0.1333; 0.2667)
Bobot jarak dari perairan
W = (0.2159; 0.1542; 0.3599; 0.2699)
Bobot jarak dari gedung walet terdekat
W = (0.4217; 0.2878; 0.1727; 0.1079)

3.1.5 Proses Perankingan
Setelah didapatkan bobot untuk masing –

masing kriteria selnjutnya dilakukan proses
perankingan alternatif. Langkah – langkah
perankingan :
1. Untuk setiap tujuan i, tetapkan matriks

perbandingan berpasangan A, untuk m
alternatif.

2. Tentukan vektor bobot untuk setiap Ai yang
merepresentasikan bobot relatif dari setiap
alternatif ke-j pada tujuan ke-i (sij).

3. Hitung total skor:


i

iijj wss ))((

4. Pilih alternatif dengan skor tertinggi.

Dari perhitungan perangkingan diatas maka dapat
diketahui bahwa daerah yang paling cocok untuk
didirikan gedung untuk sarang burung walet adalah
daerah samuda dengan bobot = 2.0646

4.1 Kesimpulan

Dari implementasi ini dapat diberikan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perhitungan AHP untuk penentuan lokasi

pembangunan sarang burung walet ini dapat
digunakan untuk membantu para pengusaha
dalam menentukan pemilihan lokasi.

2. Daerah pemilihan akan lebih efektif jika lokasi
sudah ada beberapa gedung yang menjadi
sarang burung walet.

4.2 Saran

Adapun saran yang diberikan dari hasil
penelitian ini adalah:
1. Dapat dikembangkan dengan memasukkan

perhitungan fuzzy untuk menentukan matrik
perbandingan berpasangan untuk tiap – tiap
kriteria.

2. Dapat dimasukkan beberapa kriteria tambahan
untuk menghasilkan perhitungan yang lebih
detail.
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0.2557 0.2622 0.2400 0.2000 0.2159   0.4317
0.1627 0.2383 0.1200 0.4000   0.1542   0.2878
0.2237 0.2537 0.4800 0.1333 0.3599   0.1727
0.3579 0.2458 0.1600 0.2667 0.2699   0.1079
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0.5518
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=
2.0646
1.5007
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1.3577


