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ABSTRAK 

 
PT. Nusa Raya Cipta sebagai salah satu perusahaan kontraktor unggul 

Indonesia turut berperan serta dalam pembangunan bangsa. Dengan jumlah 
permintaan proyek yang semakin tiggi, maka dibutuhkan manajemen sistem yang 
lebih baik. Oleh karena itu skripsi ini merancang sebuah sistem pendukung 
keputusan yang bertujuan untuk membantu PT Nusa Raya Cipta Surabaya dalam 
memilih subkontraktor agar sesuai dengan kebutuhan proyek dengan metode Fuzzy 
Analytical Hierarchy Process (Fuzzy AHP). Fuzzy AHP merupakan pengembangan 
dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan mengintegrasikan AHP 
dengan himpunan Fuzzy. Metode ini mampu menganalisis suatu penilaian subjektif 
, menangkap suatu nilai kesamaran dan menguraikan masalah dalam bentuk hirarki 
untuk kemudian akan dianalisis setiap levelnya.  

Untuk memilih subkontraktor, sistem pendukung keputusan ini didasarkan 
pada penilaian user ahli yang terdiri dari Kepala Bagian Estimate, Kepala Proyek 
dan Kepala Bagian Logistik terhadap kriteria pemilihan yaitu kualitas pekerjaan, 
kualitas tim dan kemampuan finansial masing – masing subkontraktor. Tahap 
pertama sistem ini adalah memasukkan daftar nama subkontraktor yang melakukan 
penawaran kerja dalam database sistem. Setelah itu user ahli akan memasukkan 
nilai tingkat kepentingan antar kriteria dan performance masing – masing 
subkontraktor kedalam sistem. Sistem kemudian melakukan analisis terhadap 
tingkat kepentingan kiteria kemudain dilanjutkan dengan analisis terhadap 
performance alternatif subkontraktor. Penilaian tersebut mewakili setiap level 
hierarki yang dianalisis menggunakan metode Fuzzy AHP. Setelah itu sistem akan 
mengintegrasikannya sehingga didapatkan suatu nilai akhir dari proses perhitungan 
Fuzzy AHP. 

Pada tahapan akhir, sistem menampilkan saran berupa ranking nama 
subkontraktor beserta dengan nilai bobotnya. Saran yang dihasilkan oleh sistem 
pendukung keputusan pemilihan subkontraktor ini, bukanlah suatu keputusan yang 
mutlak untuk para user  ahli. Namun sistem pendukung keputusan hanya digunakan 
untuk mendukung dan memudahkan user ahli dalam mengambil keputusan pada 
proses memilih subkontraktor. 
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