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Dalam ilmu Psikologi, penentuan minat dan bakat seseorang dapat diukur melalui 

sebuah tes. Sama halnya jika seseorang ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi, 

tentunya dihadapkan dengan serangkaian tes. Tes tersebut dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman seseorang akan sebuah bidang ilmu, 

ketahanan dalam menjalankan proses belajar mengajar serta bagaimana minat 

seseorang terhadap apa yang akan dipilihnya. Hal ini tentu saja bukan hal yang 

mudah untuk diputuskan. Apalagi sekarang ada begitu banyak pilihan program studi 

yang saling beririsan pengertian maupun kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

seseorang, selain itu, untuk mengikuti tes minat bakat, dibutuhkan biaya yang 

lumayan besar. Perkembangan teknologi yang terus melaju, tentu saja menjadi 

peluang untuk menciptakan sebuah perangkat lunak yang mampu menghadirkan 

inovasi sekaligus solusi untuk melakukan pengukuran terhadap minat dan bakat yang 

dimiliki oleh seseorang ketika akan memilih program studi yang tepat tanpa dibebani 

oleh bayaran yang mahal. Salah satu metode yang bisa dipilih untuk merancang 

sebuah alat ukur minat bakat, diantaranya adalah metode Analytic Hierarchy Process 

(AHP). 

Analytic Hierarchy Proccess (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor 

atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama 

adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan dengan metode AHP, 

terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan. Yaitu: Decomposition merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan 

keputusan dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Comparative Judgement (Penilaian Kriteria dan Alternatif) memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu 

tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Synthesis of Priority (Menentukan Prioritas) menyajikan matriks pairwise comparison yang kemudian dicari eigen vektornya untuk 

mendapatkan local priority. Logical Consistency (Konsistensi Logis) hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh vektor eigen, sehingga menghasilkan urutan pengambilan keputusan.

 1. Aplikasi tes minat dan bakat dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara mengisi beberapa data masukan seperti hasil tes yang pernah dilakukan 

..........sebelumnya.

 2. Hasil tes tersebut digunakan sebagai pembanding untuk melakukan penarikan kesimpulan.

 3. Ada 4 tahap yang dilakukan untuk menentukan hasil minat dan bakat seseorang menggunakan metode AHP yaitu : dekomposisi masalah, penilaian kriteria 

t........  .terhadap pilihan program studi, pembobotan dan proses penarikan kesimpulan.
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Data masukan atau input  yang dibutuhkan untuk menjalankan proses pada sistem aplikasi ini adalah sebagai 
berikut.

1. Nilai Skala Pembobotan

2. Nama Calon Mahasiswa

3. Pilihan program studi yang dimina

4. Hasil tes minat bakat.

Kemampuan Umum

1. Nilai kemampuan pemahaman ruang
2. Nilai Kemampuan Abstraksi
3. Nilai kemampuan ilmu pas
4. Nilai kemampuan Bahasa
5. Nilai kemampuan verbal
Kemampuan Khusus
1. Nilai ketelian kerja
2. Nilai dasar administrasi
3. Nilai dasar teknik
4. Nilai dasar mekanik / mesin
5. Nilai paham organisasi

Struktur Hierarki program studi UPJ
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Sama

penng

Sedikit lebih

penng

Lebih 

penng

Jelas lebih 

penng

Mutlak Lebih 

Penng

Tabel ngkat preferensi
1. Cek kondisi inputan

2. Inisiasi input kriteria

3. Pembobotan kriteria alternatif

4. Analisis kriteria berpasangan

5. Menjumlahkan skala pembobotan 

masing-masing kriteria

6. Membagi antara jumlah skala asing-

masing kriteria dengan input masing-

masing kriteria

7. Menjumlahkan hasil bagi dari 

langkah no 5

8. Membagi hasil penenjumlahan dari 

langkah 7 dengan jumlah kriteria

9. Menghitung inputan calon mahasiswa

10. Mengkalikan inputan calon 

mahasiswa dengan hasil dari langkah 

7

11. Menjumlahkan hasil dari keseluruhan 

perhitungan kriteria, Mengurutkan 

Hasil prioritas masing-masing 

alternatif.

Tampilan aplikasi

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

PEMILIHAN PROGRAM STUDI 

MENGGUNAKAN ALGORITMA ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS (AHP)
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