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ABSTRAK 

 

ANALISIS PRIORITAS PERAWATAN GEDUNG RSPTN UNIVERSITAS 

LAMPUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL 

HIERARCHY PROCESS 
  

 

Oleh 

MUHAMMAD SERIZ DIMAS 

 

Rumah Sakit merupakan tempat layanan publik yang perlu diperhatikan asetnya, 

terutama pada bangunannya. Agar aset memberikan tingkat pelayananan yang 

baik maka dari itu perlunya mengetahui prioritas perawatan aset Rumah Sakit. 

Tujuan dari penelitian ini untuk penentuan prioritas perawatan bangunan gedung 

RSPTN Universitas Lampung agar efektif dan efisien.  

 

Penelitian ini menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai 

metodenya. Metode ini digunakan untuk menganalisis 9 faktor terkait kinerja 

kerja aset yang didapat dari lokasi studi kasus yang telah melalui proses 

perhitungan sebelumnya. Faktor-faktor tersebut dibagi ke dalam tiga kriteria 

kinerja aset, yakni Kinerja Operasional, Kondisi, Tingkat Kepentingan. 

 

Hasil dari penelitian ini didapat dua hal yang berkaitan dalam aset fisik 

bangunan yaitu dari dampak yang ditimbulkan dan dari perawatan yang paling 

sering. Urutan proiritas dampaknya dari yang tertinggi sampai terendah adalah 

Kerusakan Struktur, Resiko, Jumlah Pengguna, Kerusakan Atap, Kerusakan 

Lantai, Tipe Perawatan, Kerusakan Dinding, Fungsi dan Nilai. Urutan proiritas 

perawarannya dari yang tertinggi sampai terendah Kerusakan Lantai, Tipe 

Perawatan,  Kerusakan Atap, Fungsi, Nilai, Jumlah Pengguna, Resiko, Kerusakan 

Dinding dan Kerusakan Struktur. 

 

 

Kata kunci: Analytical Hierarchy Process (AHP), Prioritas Perawatan Gedung, 
Aset Bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

PRIORITY MAINTENANCE ANALYSIS OF RSPTN LAMPUNG 

UNIVERSITY BUILDING USING ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS METHOD 
  

 

By 

MUHAMMAD SERIZ DIMAS 

 
Hospital is a place of public service that needs to be considered for its assets, 

especially in the building. To provide a good level of service for the assets, 

therefore, the priority of hospital asset care is needed to be known. The purpose 

of this study is to determine the priority of building maintenance in the RSPTN 

University of Lampung to be effective and efficient. 

 

This study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method. This 

method is used to analyze nine factors related to the work performance of assets 

obtained from the case study locations that have gone through a previous 

calculation process. These factors are divided into three asset performance 

criteria, namely Operational Performance, Conditions, and Importance. 

 

The results of this study obtain two things related to the physical assets of the 

building, that is the impact caused and from the most frequent maintenance. The 

order of the impact from highest to lowest impact is Structural Damage, Risk, 

Number of Users, Roof Damage, Floor Damage, Treatment Type, Wall Damage, 

Function and Value. The order of supply is from highest to lowest Floor Damage, 

Treatment Type, Roof Damage, Function, Value, Number of Users, Risks, Wall 

Damage and Structure Damage. These factors are divided into three asset 

performance criteria, those are Operational Performance, Conditions, and 

Importance. 

 

Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), building maintenance priority, 
Building assets. 
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MOTTO HIDUP 

 

“Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.  

(Al-Baqarah [2] : 153) 

 

“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, dan Kami telah menghilangkan 

daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu 

sebutan (nama)mu, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai 

(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 1-8) 

 

Fa-biayyi alaa’I Rabbi kuma tukadziban; 

Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 

(Q.S Ar-Rahman: 55) 

 

Don’t Do Nothing 

(Muhammad Seriz Dimas) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Seiring 

berjalannya waktu, pembangunan di Bandar Lampung berjalan sangat pesat. 

Pertumbuhan jumlah penduduk di Bandar Lampung pun dinilai cukup tinggi 

sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

terutama dalam bidang kesehatan. Keterjangkauan pusat kesehatan adalah salah 

satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, maka perlu 

dibangun beberapa rumah sakit di kota Bandar Lampung. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayanan RI serta Kementrian Kesehatan RI 

telah membuat peraturan resmi tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri, 

yang berisi tentang fungsi dari dibangunnya RS PTN. Maka dari itu Universitas 

Lampung merupakan sebuah Instansi yang bergerak dalam bidang riset dan 

pendidikan mendapatkan kesempatan untuk membangun RS PTN yang 

nantinya dapat menunjang kualitas pendidikan kesehatan dan kesehatan 

masyarakat. 

Pada umumnya dalam membangun sebuah bangunan gedung terdapat banyak 

aspek yang harus diperhatikan, antara lain yaitu estetika bangunan, fungsi dan 
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manfaat bangunan, semua itu termasuk dari aset yang harus diperhatikan. 

Keberadaan aset tesebut sangat membantu banyak orang dalam menjalankan 

kegiatannya, akan tetapi jika dalam kegunaannya aset tidak dirawat dan 

dikelola dengan baik dapat menghambat kegiatan itu sendiri, dalam hal ini perlu 

diadakannya sebuah manajemen aset.  

Aset fisik merupakan aset yang penting pada sebuah bangunan, akan tetapi 

kinerja aset fisik masih banyak yang rendah. Sampai saat ini, banyak upaya 

dalam bidang infrastruktur ekonomi dan sosial untuk mengembangkan sistem 

manajemen aset guna meningkatkan kinerja keuangan dan layanan dari 

fasilitasnya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur. 

Semua itu ditujukan untuk menghindari pembangunan aset fisik baru diiringi 

dengan kemampuan  infrastruktur fisik masih memberikan tingkat pelayanan 

yang baik untuk memenuhi tujuan operasional. Oleh sebab itu, manajemen aset 

fisik universitas diperlukan untuk meningkatkan kemampuan universitas 

melayani proses pendidikan dengan standar layanan tertentu dengan biaya yang 

paling efektif. Dari semua latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti 

melakukan penelitian untuk menganalisis prioritas perawatan gedung RS PTN 

Universitas Lampung dengan menggunakan metode pengambilan keputusan 

AHP. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengaplikasi metode AHP dalam penentuan prioritas perawatan bangunan 

gedung RS PTN Universitas Lampung. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk : 

1. Penentuan prioritas perawatan bangunan gedung RS PTN Universitas 

Lampung agar efektif dan efisien. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini dilakukan pada struktur bangunan RS PTN Universitas 

Lampung.  

2. Batasan analisis terkait pada kriteria kinerja aset yaitu kinerja operasi (KO), 

kondisi (K) dan tingkat kepentingan (TK). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Sebagai salah satu referensi analisa prioritas perawatan bangunan gedung 

yang menggunakan metode AHP. 

2. Mengendalikan dan mengidentifikasi perjalanan informasi aset secara 

keseluruhan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Aset 

Sebelum mengetahui mengenai tatacara pengelolaan suatu aset atau 

manajemen aset, terlebih dahulu perlu kita pahami mengenai pengertian aset 

dan jenis aset itu sendiri. Aset secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris 

yang diterjemahkan dalam kata Asset. Secara etimologi asset adalah barang 

atau sesuatu barang yang memiliki suatu nilai ekonomi, nilai komersial, atau 

nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu 

ataupun perorangan. (Hidayat, 2011) 

Pengertian aset adalah tanaman, mesin, properti, bangunan, kendaraan dan 

barang lainnya serta sistem terkait yang memiliki fungsi bisnis atau jasa yang 

berbeda dan terukur. (British Standards Publicly Avaible Specification 55, 

2008). 

Pada pengertian lain aset dijelaskan oleh Siregar (2004), aset adalah barang 

atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai 

tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. Dari dua 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset adalah suatu barang yang 

memiliki wujud fisik atau nonfisik dengan nilai ekonomi, nilai komersial dan 

nilai tukar yang terdapat pada suatu fungsi bisnis dan dimiliki oleh individu, 
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instansi atau perusahaan. Berikut adalah jenis aset berdasarkan bentuknya 

menurut Hermanto (2009), yaitu: 

1. Aset berwujud (tangible). Bentuk aset berwujud adalah bangunan, 

infastruktur, mesin/peralatan dan fasilitas. 

2. Aset tidak berwujud (intangible). Bentuk aset yang tidak berwujud adalah 

sistem organisasi (tujuan, visi dan misi), hak cipta (patent), kualitas 

(quality), nama baik/citra (goodwill), budaya (culture), kapasitas (sikap, 

hukum, pengetahuan, keahlian), perjanjian (contract) dan motivasi 

(motivation). 

 

B. Manajemen Aset 

Manajemen aset  pada saat ini berkembang dengan perkembangan yang relatif 

signitifkan karena saat ini muncul beberapa pendekatan ilmu yang berpengaruh 

pada pengelolaan aset, salah satu faktor penyebab berkembangnya ilmu 

manajemen aset adalah semakin kompleksnya pengelolaan aset dan jenis aset 

itu sendiri. Menurut Hooper, Armitage, Galagher (2009), manajemen aset 

adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, teknik dan prektek 

lainnya yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan memberikan tingkat 

pelayanan yang diperlukan dalam biaya yang paling efektif. Dari pengertian ini 

dapat dipahami bahwa menurut Hooper, Armitage, Galagher (2009), 

manajemen aset merupakan kombinasi dari beberapa ilmu. Kemudian juga 

untuk mencapai manajemen aset yang effektif adalah dengan tingkat layanan 

dan biaya yang diperlukan untuk mengelola aset, artinya dalam mengelola 
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suatu aset perlu menekan biaya yang seefisien mungkin tanpa 

mengenyampingkan tingkat pelayanan suatu aset yang efektif. 

 

C. Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

Dalam membuat pilihan, manajer aset sering menghadapi masalah dalam 

memilih kriteria yang dapat membantu membuat keputusan rasional terkait 

beberapa faktor yang dipertimbangkan.  Untuk mengatasi hal ini AHP yang 

didasarkan pada evaluasi teknis yang kuat terhadap faktor kinerja aset 

merupakan salah satu metode untuk mengevaluasi prioritas penggantian. 

Penelitian ini menjelaskan bagaimana AHP diaplikasikan untuk 

memprioritaskan penggantian/pembaharuan aset fisik. Uuntuk perawatan dan 

penggantian aset fisik yang ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan aset 

infrastruktur. 

Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pembobotan kuantitatif dari 

pernyataan kualitatif terhadap kriteria penting yang diperoleh dari 

perbandingan semua pasangan kriteria. Pendekatan keputusan dengan metode 

AHP ini didesain untuk mengatasi baik rasionalitas maupun intuisi ketika 

menilai dengan menggunakan beberapa faktor dan kriteria. 

Metode AHP untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam memanajemen 

aset fisik. Metode AHP merupakan metode yang dikembangkan oleh Thomas 

L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model 

pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir 

manusia dimana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi dan rasa 

dioptimasikan kedalam suatu proses sistematis. Lebih tepatnya, AHP memecah 
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berbagai peringkat struktur hirarki berdasarkan tujuan, kriteria, sub-kriteria, 

dan pilihan atau alternatif. 

1. Manfaat AHP 

Adapun manfaat dari penggunaan AHP antara lain, yaitu: 

a. Memadukan  intuisi  pemikiran,  perasaan  dan  penginderaan  dalam 

menganalisis pengambilan keputusan 

b. Memperhitungkan konsistensi dari penilaian yang telah dilakukan 

dalam membandingkan faktor-faktor yang ada, 

c. Memudahkan pengukuran dalam elemen, 

d. Memungkinkan perencanaan ke depan. 

2. Kunggulan metode AHP 

Berikut keunggulan dari metode AHP menurut Saaty adalah:  

a. Struktur yang berhierarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang 

dipilih sampai pada sub kriteria paling dalam,  

b. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh 

pengambil keputusan, 

c. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis 

sensitivitas pengambil keputusan. 

3. Kelemahan Metode AHP 

Berikut keunggulan dari metode AHP menurut Saaty adalah:  

a. Orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan 

ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan 

dipilih dengan menggunakan metode AHP,  
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b. Untuk melakukan perbaikan keputusan, harus dimulai lagi dari awal, 

c. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara 

statistic sehingga tidak ada batasan kepercayaan dari kebenaran model 

yang terbentuk. 

4. Aksioma-aksioma AHP 

Terdapat aksioma-aksioma yang terkandung dalam AHP menurut Saaty 

sebagai berikut: 

a. Resiprocal Comparison, yang mengandung arti bahwa matriks 

perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat 

berkebalikan. Misalnya, jika adalah kali lebih penting daripada B 

maka B adalah1/kali lebih penting dari A, 

b. Homogenity, yaitu mengandung arti kesamaan dalam meakukan              

perbandingan. Misalnya tidak dimungkinkan membandingkan jeruk 

dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika 

membandingkan dalam hal berat. 

c. Independence, artinya preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan 

bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada 

melainkan oleh objektif keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola 

ketergantungan dalam AHP adalah searah, maksudnya perbandingan 

antara elemen-elemen dalam satu tingkat dipengaruhi oleh elemen-

elemen pada tingkat di atasnya 

d. Expectation, artinya untuk tujuan pengambil keputusan. Struktur 

hirarki yang diasumsikan lengkap. Apabila lengkap maka keputusan 

yang diambil dianggap tidak lengkap.  
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Selanjutnya Saaty (2001), menyatakan bahwa proses hirarki analitik AHP 

menyediakan kerangka yang memungkinkan untuk membuat suatu 

keputusan efektif atas isu kompleks dengan menyederhanakan dan 

mempercepat proses pendukung keputusan. Pada dasarnya AHP adalah 

suatu metode dalam merinci suatu situasi yang kompleks, yang terstruktur 

kedalam suatu komponen-komponennya. 

5. Prinsip-prinsip dasar AHP 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa prinsip 

dasar menurut Saaty (1994), yang harus dipahami antara lain: 

a. Decomposition (Penyusunan Hirarki Masalah) 

Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema 

yang utuh menjadi unsur–unsurnya ke bentuk hirarki proses 

pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling 

berhubungan. Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks 

dibagi menjadi bagian-bagian secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari 

yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana 

struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria dan level alternatif. Tiap 

himpunan alternatif mungkin akan dibagi lebih jauh menjadi tingkatan 

yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level 

paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. 

Level berikutnya mungkin mengandung beberapa elemen, di mana 

elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki kepentingan yang 

hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Jika 

perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru. 
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Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)  

Tingkat kedua     : Kriteria–kriteria 

Tingkat ketiga     : Alternatif–alternatif 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Saaty,1994) 

Gambar 2.1. Struktur Hirarki 

b. Comparative Judgement (Penilaian Perbandingan Berpasangan) 

Comparative Judgement dilakukan dengan penilaian tentang 

kepentingan relative dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam 

kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari 

AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen–

elemennya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk 

matrix pair wise comparisons yaitu matriks perbandingan berpasangan 

memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. Skala 

preferensi yang digunakan  yaitu  skala 1 yang menunjukkan  tingkat 

yang  paling rendah (equalim portance) sampai dengan skala 9 yang 

menunjukkan tingkatan yang paling tinggi (extreme importance). 

c. Synthesis of Priority (Penentuan Priotitas) 

Synthesis of Priority dilakukan dengan mengalikan prioritas local 

dengan prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan 
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menambahkannya ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi 

kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas. 

d. Logical Consistency (Konsistensi Logis) 

Konsistensi berarti dua makna atau obyek yang serupa. Konsistensi 

data didapat dari rasio kon-sistensi (CR) yang merupakan hasil bagi 

antara indeks konsistensi (Ci) dan Indeks Random (Ri). 

6. Langkah-langkah penggunaan AHP 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita 

pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah yang 

ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah 

tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi 

tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya. 

b. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan utama. 

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun 

level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang 

cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita 

berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai 

intensitas yang berbeda-beda. 

c. Menyatukan pendapat dari beberapa kuisioner dengan Geomean. 

Jika kuisioner diisi oleh pakar, maka kita akan menyatukan pendapat 

para pakar dengan menggunakan persamaan rata-rata geometri atau 

geomean dimana perhitungan ini untuk memberikan pendekatan rata-

rata yang lebih baik untuk data-data yang didapat dari penilaian 
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responden dalam kuisioner. Rata-rata geometric adalah rata-rata yang 

diperoleh dengan mengalikan semua data dalam suatu kelompok 

sampel, kemudian diakarpangkatkan dengan jumlah data sampel 

tersebut. Rata-rata Geometrik dapat dirumuskan sebagai berikut  

GM = ���1���2� … ����	
 

Dimana : 

GM = Geometric Mean 

X1 = Pakar ke 1 

X2 = Pakar ke 2 

Xn = Pakar ke n 

d. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing–masing 

tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. 

Matriks perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan judgment 

dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu 

elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses 

perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas 

hirarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil 

elemen yang akan dibandingkan misalnya E1, E2, E3, E4, E5. 

e. Menentukan susunan prioritas elemen dengan menyusun perbandingan 

berpasangan. 

Membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk 

setiap subhirarki. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam 

bentuk matriks. Contoh, terdapat n objek yang dinotasikan dengan 
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(GM1, GM2, …, GMn) yang akan dinilai berdasarkan pada nilai tingkat 

kepentingannya dan dipresentasikan dalam matriks Pair-wise 

Comparison. 

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Berpasangan 

 
Kriteria/Alternatif 1 2 3 N 

1 1 GM12 GM13 GM1n 

2 GM21 1 GM23 GM2n 

3 GM31 GM32 1 GM3n 

4 GMn1 GMn2 GMn3 1 

(Sumber : Saaty, 1994) 

Nilai 1 adalah nilai perbandingan elemen1 (baris) terhadap 1 (kolom) 

yang menyatakan hubungan: 

a. Seberapa  jauh  tingkat  kepentingan  nilai 1 (baris)  terhadap  

kriteria dibandingkan dengan nilai 1 (kolom) atau, 

b. Seberapa jauh dominasi nilai 1 (baris) terhadap nilai 1 (kolom) atau 

c. Seberapa banyak sifat kriteria terdapat pada elemen 1 (baris)  

dibandingkan dengan elemen 1 ( kolom). 

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh 

dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, 

seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.2  Skala Saaty 

 
Tingkat Kepentingan Defenisi Keterangan 

1 Sama pentingnya Kedua aktifitas 

menyumbangkan 

sama pada tujuan. 

3 Agak lebih penting 

yang satu ataslainnya 

Pengalaman dan keputusan 

menunjukkan 

kesukaanatas satu aktifitas 

lebih dari yang lain. 

5 Cukup penting Pengalaman dan 

keputusan 

menunjukkan 

kesukan atas satu 

aktifitas lebih dari 

yang lain. 

7 Sangat penting Pengalaman dan 

keputusan 

menunjukkan 

kesukaan yang  kuat 

atas satu aktifitas 

lebih dari yang  

lain. 

9 Kepentingan yang 

ekstrim 

Bukti menyukai satu 

aktifitas atas yang lain 

sangat kuat. 

2, 4, 6, 8 Nilai tengah diantara 

dua nilai keputusan 

yang berdekatan 

Bila kompromi 

dibutuhkan. 

(Sumber : Saaty,1994) 

 

Model AHP didasarkan pada pair-wise comparison matrix, dimana 

elemen-elemen pada matriks tersebut merupakan judgement dari 

decision maker. Seorang decision maker akan memberikan penilaian, 

mempersepsikan, ataupun memperkirakan kemungkinan dari suatu 

hal/peristiwa yang dihadapi. Matriks tersebut terdapat pada setiap level 

of hierarchy dari suatu struktur model AHP yang membagi habis suatu 

persoalan. 

f. Menormalkan data 

Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di 

dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. 
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Tabel 2.3. Normalisasi 
 

Kriteria 1 2 3 N 

1 1/GM11+n1 GM12/GM12-n2 GM13/GM13-n3 GM1n/GM13-n3 

2 GM21/GM11-n1 1/GM12+n2 GM23/GM13-n3 GM2n/GM13-n3 

3 GM31/GM11-n1 GM32/GM12-n2 1/GM13+n3 GM3n/GM13-n3 

N GMn1/GM11-n1 GMn2/GM12-n2 GMn3/GM13-n3 1/GM13+n3 

(Sumber : Saaty,1994) 

 

g. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

h. Menghitung priority vector. 

Priority vector adalah bobot setiap elemen yang digunakan untuk 

penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah 

hingga mencapai tujuan, Penghitungan dilakukan dengan cara 

menjumlahkan semua nilai setiap kolom dalam matriks, membagi 

setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk 

memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari 

setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan rata-rata. 

i. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio 

Salah satu utama model AHP yang membedakannya dengan model 

pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat 

konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan 

yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada 

ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu 

banyak ketidakkonsistenan juga tidak diinginkan. Pengulangan 

wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan 

apabila derajat tidak konsistensinya besar. 
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Saaty telah membuktikan bahwa Indeks Konsistensi dari matriks 

berordo n dapat diperoleh dengan rumus: 

CI = 
�
 �� ��� 

�����
 

Keterangan: 

CI = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi (consistency index) 

λ max = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n 

n   = Orde matriks 

Apabila CI bernilai nol, maka pairwise comparison matrix tersebut 

konsisten. Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah  

ditetapkan  oleh Thomas L. Saaty ditentukan dengan menggunakan 

Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan 

nilai random indeks (RI) yang diperlihatkan seperti tabel 3. Nilai ini 

bergantung pada ordo matriks n. Dengan demikian, Rasio Konsistensi 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CR = 
��
��

 

 

Keterangan: 

 

CR  =Rasio konsistensi 

RI   = indeks random 

Tabel 2.4. Nilai RandomIndeks (RI) 
 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
RI 0,000 0,000 0,66 0,900 1,120 1,240 1,320 1,140 1,450 

N 10 11 12 13 14 15 

RI 1,490 1,510 1,480 1,560 1,570 1,590 

           (Sumber : Saaty, 1994) 
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Bila matrik spair–wise comparison dengan nilai CR lebih kecil dari 

0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari decision maker masih 

dapat diterima jika tidak akan penilaian perlu diulang. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang manajemen aset dengan metode Analytical Hierarchy 

Process berintergrasi sehingga menjadi implementasi yang dilakukan oleh 

peneliti. Banyak penelitian yang telah dilakukan, semakin banyak penelitian 

maka hasilnya pun semakin baik karna terdapat beberapa suatu referensi 

yang menjadi acuan untuk dilakukannya penenlitian. Berikut penjelasan 

tentang penelitian terdahulu yang relevan : 

1. Perencanaan Proyek Penggantian Aset Berdasarkan Analisis Resiko 

Dan Kondisi Pada Sistem Air Conditioner Gedung Wahana Bakti Pos 

Bandung 

Penelitian ini dilakukan oleh Faris Fadlillah (2014) terhadap 

perencanaan suatu penggantian aset sesuai resiko yang terdapat pada 

aset tersebut. Peneliti ini menganalisa kebutuhan penggantian aset pada 

sistem AC gedung sesuai dengan resiko yang ditimbulkan. Penggantian 

aset pada penelitian tersebut menggunakan landasan normatif sebagai 

berikut : 

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRt/M/2008 

Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung 
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2) Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia Persero Nomor : 

KD.41/DIRUT/0512 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasas 

PT.Pos Indonesia (Persero) 

Berdasarkan landasan normatif yang telah tercantum, peneliti lebih 

cendrung terhadap penggantian aset sesuai dengan landasan yang ada. 

2. Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analitycal 

Hierarchy Process.  

Peneliti ini Reny Rahmawati (2010) melakukan penelitian untuk 

evaluasi komparatif proses pemilihaam supplier pada lingkungan 

perusahaan yang berbeda dan mengevaluasi pemilihan supplier 

menggunakan standar ISO 9001:2000. Peneliti menganalisa 

menggunakan metode AHP untuk mendapatkan supplier mana yang 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa penggunaan metode AHP dalam memilih supplier 

lebih baik dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh 

perusahaan. Metode AHP memungkinkan pemilihan supplier menjadi 

lebih transparan sehingga memberikan manfaat yang besar bagi 

perusahaan karena dapat memberikan kinerja yang nyata dari supplier 

dan menuju pada peningkatan yang berkesinambungan. 

3. Pemilihan Strategi Kebijakan Tranportasi di Bandar Lampung dengan 

Menggunakan Metode Analitycal Hierarchy Process. Penelitian yang 

dilakukan oleh Debbie Maharani (2017) peneliti ini melakukan studi 

literatur untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam pemilihan 

strategi kebijakan transportasi dan pengambilan keputusan. Dari 
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penelitian ini metode AHP lebih baik digunakan berdasarkan seluruh 

alternatif dari tiap aspek untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan bahwa metode AHP memungkinkan untuk 

memberikan strategi yang lebih tepat dan tertuju kepada penanganan 

masalah kemacetan Bandar Lampung. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Studi Kasus 

Penelitian studi kasus secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang 

ditelitinya secara khusus. Yin (2003a, 2009), menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan 

seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana 

keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dari pendapat Yin bisa 

dipahami studi kasus bertujuan untuk memberikan pembahasan secara detail 

mengenai suatu kasus. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada proyek 

pembangunan RS PTN Universitas Lampung yang beralamatkan di Jl. Prof. 

Dr. Soemantri Bojonegoro No.1 Bandar Lampung. Proyek pembangunan 

konstruksi ini diselenggarakan oleh Badan Pengadaan Infrastruktur 

Universitas Lampung. Penelitian manajemen aset akan dilakukan pada 

konstruksi dalam pembangunan gedung. 

 

B. Sumber Data 

Tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan data harus direncanakan agar 

mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti membagi dua katagori sumber data 

yang digunakan, yaitu : 
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1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui objek penelitian. Pada 

penelitian ini data primer didapatkan melalui survei aset. Untuk survei aset 

dilakukan menggunakan format survei aset dengan melakukan pendataan 

aset dan penilaian nilai aset. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kasus proyek. 

Pada penelitian ini data sekunder didapatkan langsung dari Badan 

Pengadaan Infrastruktur Universitas Lampung. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Adapun prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dalam beberapa tahap 

sebagai bertikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Melakukan perumusan terhadap masalah yang terdapat pada studi kasus 

proyek. 

2. Studi Literatur 

Mencari informasi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan serta 

pedoman dalam pengambilan data dan penelitian. Mempelajari informasi 

dan pedoman berkaitan dengan manajemen aset yang mengguanakan 

metode AHP. 

3. Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dengan cara meninjau dokumen serta data 

yang berkaitan dengan studi kasus. 
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4. Pengumpulan Data Primer 

Data primer didapatkan dengan survei aset. Survei aset dilakukan dengan 

meninjau langsung aset menggunakan format survei aset. Format survei 

aset didesain agar mampu secara efektif mendata tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja aset, yaitu kinerja operasional (KO), kondisi (K) 

dan tingkat kepentingan (TK). Untuk kelancaran kegiatan pengumpulan 

data primer ini harus mendapatkan izin yang berkaitan dengan studi kasus.  

5. Analisa aset menggunakan metode AHP 

Aplikasi AHP untuk mengidentifikasi prioritas pembaruan/perawatan aset 

fisik pada RS PTN Universitas Lampung. Tujuan dari metode ini adalah 

untuk mendapatkan pembobotan kuantitatif dari pernyataan kualitatif 

terhadap kriteria penting yang diperoleh dari perbandingan semua 

pasangan kriteria.  AHP telah banyak diaplikasikan diberbagai bidang 

seperti : bisnis, resolusi konflik, energi, kesehatan, pendidikan, 

transportasi, ilmu ekonomi, sosial dan politik serta desain teknis (Mahdi 

et al, 2002). 

Langkah paling penting dalam AHP adalah memformulasi masalah 

keputusan menjadi suatu struktur hierarki.  Menentukan struktur hierarki 

melibatkan identifikasi faktor dan kriteria yang tepat untuk mengevaluasi 

alternatif. Gambar dibawah memperlihatkan tiga level hierarki yang 

dipergunakan pada penelitian ini. Pada level yang pertama merupakan tipe 

aset dari bangunan gedung. Kemudian pada level kedua merupakan tiga 

faktor utama yang mempengaruhi kinerja aset, yaitu kinerja operasional 
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(KO), kondisi (K) dan tingkat kepentingan (TK). Level ketiga adalah 

kriteria terkait setiap faktor untuk setiap kriteria. 

Kinerja operasional (KO) aset didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

memenuhi fungsinya pada sistem universitas (tingkat layanan terhadap 

fungsi Tridarma). Kondisi (K) aset adalah fungsi dari usia dan kondisi 

operasi yang diukur melalui tiga faktor yaitu fungsi, resiko kegagalan dan 

biaya penggantian aset. Tingkat kepentingan (TK) aset yaitu untuk 

mengukur pengaruh potensi kegagalan aset terhadap kinerja operasional 

sistem dan pengaruhnya terhadap fisik dan ekonomi akibat tidak mampu 

menjalankan fungsinya (Cornish and Skutsch, 1997).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Level Hierarki Aset 
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F4 – Kerusakan atap 

F5 – Kerusakan dinding 

F6 – Kerusakan lantai 

F7 – Fungsi 

F8 – Resiko 

F9 – Nilai 

Berikut tabel 3.1. akan menjelaskan rincian dari set kriteria yang 

dipergunakan untuk menilai faktor kinerja aset. 

Tabel 3.1. Kriteria Kinerja Aset 

Tipe Aset 

Level Hirarki 

Kinerja Operasi 

(KO) 

Kondisi 

(K) 

Tingkat 

Kepentingan 

(TK) 

Gedung 4 Jumlah pengguna Kerusakan struktur Fungsi 

Tahun pertama 

digunakan 

Kerusakan atap Resiko 

Tahun terakhir 

direnovasi 

Kerusakan dinging Nilai 

Tipe perawatan 

(pencegahan, 

prediksi, reaktif) 

Kerusakan lantai  

Gedung 5 Jumlah pengguna Kerusakan struktur Fungsi 

Tahun pertama 

digunakan 

Kerusakan atap Resiko 

Tahun terakhir 

direnovasi 

Kerusakan dinging Nilai 

Tipe perawatan 

(pencegahan, 

prediksi, reaktif) 

Kerusakan lantai  

 

6. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir penelitian maka akan diketahui kesimpulan dalam 

prioritas perawatan aset fisik bangunan gedung. Tahapan ini akan 

diketahui tingkatan prioritas perawatan aset fisik RS PTN Universitas 

Lampung. Kemudian bagian ini juga dicantumkan saran praktis yang 
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ditujukan kepada kaum akademis untuk mengetahui kebijakan/langkah 

apa yang tepat dalam mengambil tindakan untuk perawatan aset fisik RS 

PTN Universitas Lampung.   

 

D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram alir penelitian 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian prioritas perawatan aset gedung RS PTN 

Universitas Lampung dengan menggunakan metode AHP dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada dua hal yang berkaitan dalam aset bangunan yaitu yang pertama dari 

dampak yang ditimbulkan dan yang kedua dari perawatan yang paling 

sering terjadi. 

2. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari kondisi berdasarkan dampaknya 

dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah kerusakan 

struktur, kerusakan atap, kerusakan lantai dan kerusakan dinding. 

3. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari kinerja operasional berdasarkan 

dampaknya dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah 

adalah jumlah pengguna dan tipe perawatan. 

4. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari tingkat kepentingan berdasarkan 

dampaknya dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah 

adalah resiko, fungsi dan nilai. 

5. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari kondisi berdasarkan perawatannya 

dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah kerusakan 

lantai, kerusakan atap, kerusakan dinding dan kerusakan struktur. 



78 

 

6. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari kinerja operasional berdasarkan 

dampaknya dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah 

adalah tipe perawatan dan jumlah pengguna. 

7. Urutan prioritas kinerja aset dinilai dari tingkat kepentingan berdasarkan 

dampaknya dapat diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah 

adalah fungsi dan nilai dan resiko. 

 

B. Saran  

Berdasarkan temuan dari hasil analisis, guna mendukung kesimpulan terdapat 

saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Prioritas perawatan aset pada bangunan bisa dikembangkan lagi artinya 

tidak hanya mencangkup struktur bangunan saja melainkan diperluas 

seperti mencangkup non-struktur lainnya pada bangunan seperti aset 

instalasi pintu dan jendela, aset pada toilet, prioritas perawatan mekanikal 

dan elektrikal, atau yang lain sebagainya. 

2. Kemudian penelitian pada struktur bangunan ini tidak hanya bisa 

dikembangkan pada perawatan gedung yang sedang beroperasi, melainkan 

dapat diaplikasikan terhadap gedung pasca bencana. Seperti gedung pasca 

kebakaran apakah dapat dianalisa prioritas perawatannya atau harus 

dibangun ulang. 

3. Pengaplikasian prioritas perawatan pada struktur bangunan lainnya seperti 

jalan, jembatan, bendungan atau saluran irigasi. 
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