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ABSTRAK 

Auto2000 Kenjeran Surabaya merupakan salah satu dealer resmi yang 
bergerak sebagai jaringan jasa penjualan, perbaikan, perawatan, dan penyedia 
suku cadang Toyota. Lokasi Auto2000 Kenjeran terletak di jalan Kenjeran 
No.516, Kota Surabaya, Jawa Timur. Proses pembelian mobil pada Auto2000 
Kenjeran dilakukan saat customer datang ke dealer Auto2000 Kenjeran maupun 
secara online melalui media sosial. Pada saat melakukan proses pembelian 
terkadang customer bingung untuk memilih mobil dikarenakan kurangnya 
informasi seputar mobil, selain itu terdapat juga sales yang masih baru sehingga 
susah untuk mengetahui keinginan customer. Yang membuat lamanya proses 
pelayanan yang pada mulanya sales memerlukan waktu ± 30-45 menit dalam 
menawarkan dan memberikan informasi seputar mobil dikarenakan sales harus 
mencari tahu mobil seperti apa yang diinginkan oleh customer.Berdasarkan 
permasalahan yang ada, maka diusulkan solusi untuk Auto2000 Kenjeran berupa 
sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan menggunakan metode fuzzy 
analytical hierarchy process yang dapat membantu customer dalam mencari 
mobil dan meminimalkan waktu dalam mecari mobil yang diinginkan, 
dikarenakan terdapat fitur car finder dalam sistem pendukung keputusan 
pemilihan mobil yang dapat membantu customer dalam mencari mobil sesuai 
keiginan customer hanya dengan memilih dan memberikan nilai untuk tiap 
kriteria dan alternatif yang diinginkan, kemudian sistem akan menghitung nilai 
yang dimasukan menggunakan metode F-AHP dan hasil rekomendasi mobil 
terbaik akan ditampilkan ke customer. Setelah itu, customer juga dapat memesan 
mobil dengan menekan tombol pesan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sistem pendukung keputusan dapat meminimalkan waktu pelayanan dari pihak 
Auto2000 yang semula ± 30 menit menjadi ± 12 menit. Selain itu, terdapat juga 
fitur vehicles dan recommendation car yang memberikan informasi seputar mobil 
sehingga customer menjadi tidak bingung lagi dalam memilih mobil. Berdasarkan 
hasil uji coba, fungsi utama aplikasi yaitu pemberian informasi seputar mobil, 
pemilihan mobil sesuai kriteria dan alteranatif yang telah disediakan, pemesanan 
mobil, dan pembuatan laporan dapat berjalan dengan baik. Hasil pengolahan dari 
kuesioner yang telah diisi oleh pihak Auto2000 juga menunjukkan bahwa sistem 
pendukung keputusan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan total skor kuesioner mencapai 98.33% dari skor maksimal 
100%.  

Keywords: Sistem Pendukung Keputusan,Pemilihan Mobil, Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process
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    BAB I PENDAHULUAN  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

Auto2000 Kenjeran Surabaya merupakan salah satu dealer resmi yang 

bergerak sebagai jaringan jasa penjualan, perbaikan, perawatan, dan penyedia 

suku cadang Toyota. Lokasi Auto2000 Kenjeran terletak di jalan Kenjeran 

No.516, Kota Surabaya, Jawa Timur. Auto2000 merupakan salah satu anak 

cabang dari PT. Astra Internasional Tbk. Sebagai salah satu retailer Toyota 

terbesar di Indonesia, yang menguasai sekitar 42% dari total penjualan Toyota. 

Auto2000 sendiri memiliki visi “Menjadi Dealer Toyota terbaik dan terandal di 

Indonesia melalui proses kelas dunia” dan misi “Membantu pelanggan menikmati 

mobilitasnya”. Sedangkan PT Astra Internasional Tbk merupakan sebuah 

perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc, sesuai 

anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh perusahaan 

mencakup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, 

pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi. Hingga tahun 2018, Astra telah 

mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis 

sinergi dan terdiversifikasi pada tujuh segmen usaha. 

Proses pembelian mobil pada Auto2000 Kenjeran yang dijelaskan oleh bapak 

Yuta Obet selaku service manager Auto2000 Kenjeran, terjadi saat customer 

datang ke Auto2000 Kenjeran ataupun memesan kepada sales yang telah 

menawarkan produk pada customer melalui media-media seperti sosial media, 

pameran, dan door to door. Untuk para customer yang langsung datang ke 



2 
 

 
 

Auto2000 Kenjeran akan dilayani oleh para staff marketing atau sales Auto2000 

yang akan menanyakan mobil seperti apa yang ingin dibeli. Dan untuk para 

customer yang memesan lewat media online akan diminta untuk mengisi data 

pribadi customer. Akan tetapi tidak sedikit customer yang masih bingung mobil 

toyota apa yang ingin dibeli, untuk mengatasi hal tersebut biasanya sales akan 

memberikan informasi seputar mobil dan pertanyaan kepada customer agar 

memudahkan sales dalam mengetahui mobil apa yang diinginkan oleh customer. 

Sebelum para sales dapat memberikan informasi seputar mobil dan pertanyaan, 

para sales akan dilatih terlebih dahulu, setelah mendapatkan pelatihan biasanya 

sales baru akan diminta untuk menawarkan produk ke customer secara langsung 

melalui pameran, door to door maupun media online akan tetapi menurut keluhan 

bapak Yuta Obet sebanyak 30 persen para sales baru salah memahami permintaan 

customer sehingga membuat pelayanan yang diberikan kepada para customer 

yang sudah membeli mobil menjadi kurang baik. 

Dari proses bisnis  yang telah dijelaskan oleh bapak Yuta Obet terdapat 

permasalahan pada pelayanan yang dapat mengurangi kenyamanan customer 

yaitu: 

1. Kurangnya pengetahuan customer membuat para customer bingung memilih 

mobil yang ingin dibeli. Jika hal ini tetap berlanjut dapat membuat customer ragu 

untuk membeli mobil karena tidak mengetahui mobil yang ingin dibeli. 

2. Berdasarkan keluhan bapak Yuta Obet terdapat perbedaan pengalaman antara 

sales yang sudah lama bekerja dengan sales yang masih baru bekerja, sebanyak 

30 persen sales yang masih baru masih kesulitan dalam menjelaskan dan 

memahami tipe mobil yang ingin dibeli oleh customer. Jika hal ini tetap berlanjut 
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dapat membuat pelayanan yang diberikan kepada customer menjadi tidak efektif 

sehingga menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan keinginan customer, 

membuat customer salah membeli mobil. 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan terdapat permasalahan 

dalam waktu pelayanan yang membuat lamanya proses pelayanan, yang pada 

mulanya sales memerlukan waktu ± 30-45 menit dalam menawarkan dan 

memberikan informasi seputar mobil dikarenakan sales harus mencari tahu mobil 

seperti apa yang diinginkan oleh customer.oleh karena itu solusi yang ditawarkan 

adalah pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan Fuzzy 

Analytical Hierarchy Process (F-AHP) pada Auto2000 Kenjeran Surabaya untuk 

meminimalkan waktu pelayanan. 

Alasan diperlukannya sistem pendukung keputusan karena sistem pendukung 

keputusan dapat menghasilkan solusi yang cepat dan mampu menghadirkan 

berbagai solusi alternatif, untuk dapat mendukung sistem pendukung keputusan 

pemilihan mobil maka diperlukan metode yang memperhatikan faktor-faktor 

seperti persepsi dan intuisi (Mahargiyak,2013). Yang memungkinkan customer 

untuk secara eksplisit menentukan peringkat kriteria terhadap penataan masalah 

dari tujuan utama. Dalam hal ini metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan memecah solusi 

permasalahan, mengelompokkan dan kemudian menyusunnya ke dalam suatu 

struktur hirarki. Input utama dari metode AHP adalah persepsi para pakar atau 

ahli, sehingga terdapat faktor subyektifitas dalam pengambilan keputusan. Metode 

ini juga memperhitungkan validitas data dengan adanya batas inkonsistensi, akan 

tetapi ketidakpastian dalam memberi penilaian akan berdampak terhadap 
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keakuratan data dan hasil yang diperoleh. Untuk mengatasi itu maka digunakan 

metode Fuzzy  Analytical Hierarchy Process (F-AHP) dikarenakan analisis yang 

dikembangkan bisa digunakan untuk menangani kriteria kualitatif dan kuantitatif, 

metode F-AHP juga dikembangkan dengan teori logika fuzzy, khususnya 

triangular fuzzy, yang keanggotaannya didefiniskan tiga bilangan real sebagai 

low, middle, dan upper yang membuat tingkat intensitas kepentingan pada AHP 

dirubah ke dalam himpunan skala Triangular Fuzzy Number (TFN) sehingga 

membuat tingkat akurasi menjadi lebih tinggi. Dan data yang telah diubah 

diperoleh lebih lanjut dengan extent analysis (Adnyana dkk, 2016). 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat 

rumusan permasalahan yang ada yaitu, bagaimana merancang dan membangun 

sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (F-AHP) pada Auto2000 Kenjeran Surabaya untuk meminimalkan waktu 

layanan. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) pada Auto2000 Kenjeran Surabaya 

untuk meminimalkan waktu pelayanan adalah sebagai berikut: 

1. Pada sistem pendukung keputusan pemilihan mobil pada Auto2000 aplikasi 

berbasis website. 
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2. Kriteria yang dimasukan dalam pengambilan keputusan terdiri dari model mobil, 

kapasitas penumpang, kapasitas mesin, tipe mobil, transmisi mobil, bahan bakar, 

harga mobil, tipe pembayaran, bonus, warna mobil. 

3. Aplikasi menampilkan hasil berdasarkan nilai yang dimasukan untuk setiap 

kriteria. 

4. Aplikasi tidak membahas soal proses penjualan mobil. 

 
1.4 Tujuan 

Dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang dapat 

diperoleh yaitu menghasilkan sebuah aplikasi penentuan pemilihan mobil pada 

Auto2000 Kenjeran Surabaya menggunakan metode F-AHP berbasis website dan 

dapat membantu meminimalisir waktu dan kesalahan dalam pemilihan mobil 

untuk pelanggan. 

 
1.5 Manfaat 

Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dalam pembuatan sistem 

pendukung keputusan pemilihan mobil dengan Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (F-AHP) pada Auto2000 Kenjeran Surabaya untuk meminimalkan waktu 

pelayanan yaitu: 

1. Bagi Pengguna Sistem 

Dapat membantu meminimalkan waktu pelayanan dan membantu sales dalam 

menjual dan menawarkan produk yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

diinginkan pelanggan. 
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2. Bagi Peneliti 

Peneliti mampu membuat aplikasi sesuai dengan permasalahan yang terdapat 

dalam perusahaan serta peneliti mampu mengimplementasikan hasil apalikasi 

terhadap objek penelitian. 

3. Bagi Pengembang Ilmu 

Sebagai refrensi ilmu guna menambah pengetahuan tetang proses pemilihan mobil 

dengan menggunakan metode F-AHP mengetahui langkah-langkah pembuatan 

aplikasi hinga pengembangan sistem hinga sistem tersebut diimplementasikan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut sistematika penulisan laporan tugas akhir yang disusun penulis untuk 

mempermudah dalam memahami pembahasan penulisan. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang,rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai studi pustaka 

yang berhubungan dengan topik permasalah yang diangkat. Studi pustaka tersebut 

seperti konsep dasar model pengembangan aplikasi, pengetahuan tentang topik 

yang diangkat, aplikasi, website dan lain sebagainya. 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem yang akan dibuat 

dari identifikasi permasalahan, pemahaman proses bisnis yang terjadi saat ini 

hingga proses pemodelan sistem 
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BAB IV: IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini, menjelaskan tentang proses implementasi dan evaluasi program 

yang telah dibuat berdasarkan proses tahap yang telah dirancang sebelumnya yaitu 

tahap analisis dan perancangan sistem. Proses evaluasi pada sistem akan 

dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dikembangkan. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan keseluruhan dari proses pembuatan 

aplikasi dan saran untuk pengembangan dari aplikasi yang telah dibuat.
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BAB II LANDASAN TEORI 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Irwan 
Setiadi,dkk(2019) 

Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan 
Mobil Bekas Dengan 
Metode AHP Dan 
SAW Pada Nava 
Sukses Motor 

• Pada sistem pendukung keputusan 
pemilihan mobil bekas dengan 
metode ahp dan saw pada nava 
sukses motor kriteria yang 
ditetapkan adalah tahun pembuatan, 
kapasitas mesin,warna mobil, harga 
beli showroom nava sukses motor  

Perbedaan • Metode yang digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh 
Irwan Setiadi menggunakan sistem pendukung keputusan 
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP) dan Simple Additivie Weighting (SAW). Sedangkan 
metode yang digunakan oleh penulis merupakan Fuzzy AHP 

• Pada sistem pendukung keputusan pemilihan mobil bekas 
dengan metode AHP dan SAW pada Nava Sukses Motor 
kriteria yang digunakan adalah tahun pembuatan, kapasitas 
mesin,warna mobil, harga beli sedangkan kriteria yang 
digunakan oleh penulis berdasarkan hasil kuesioner yang 
disebarkan yaitu model mobil, kapasitas penumpang, 
kapasitas mesin, tipe mobil, transmi si mobil, bahan bakar, 
harga mobil, tipe pembayaran, bonus,dan warna mobil. 
Dengan adanya kriteria – kriteria yang digunakan oleh 
penulis dapat membuat customer lebih spesifik dalam 
menentukan pemilihan mobil yang diiginkan, dan diharapkan 
hasil yang dicapai lebih optimal. 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 2 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Nanang 
Anhari,dkk 
(2016) 

Sistem Pendukung 
Keputusan Pembelian 
Mobil Baru Dengan 
Menggunakan 
Metode Analytical 
Hierarchy Process 

• Pada Sistem Pendukung Keputusan 
Pembelian Mobil Baru Dengan 
Menggunakan Metode Analytical 
Hierarchy Process pemilihan mobil 
baru menghasilkan urutan merek 
mobil berdasarkan nilai standar dari 
user dan nilai tingkat kepentingan 
yang didapat dari kuesioner dimana 
nilai akhir merupakan urutan akhir 
yang dijadikan pendukung dalam 
mengambil sebuah keputusan 
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pemilihan mobil baru.  
• Peniliti mengumpulkan seperti data 

mobil baru dan data showroom 
Perbedaan • Metode yang digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh 

Nanang Anhari menggunakan sistem pendukung keputusan 
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. 
Sedangkan metode yang digunakan 8 oleh penulis merupakan 
Fuzzy AHP 

• Pada sistem pendukung keputusan pembelian mobil baru 
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
motor kriteria yang digunakan adalah Daihatsu, Ford, Honda, 
Hyundai Toyota sedangkan kriteria yang digunakan oleh 
penulis berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan yaitu 
model mobil, kapasitas penumpang, kapasitas mesin, tipe 
mobil, transmisi mobil, bahan bakar, harga mobil, tipe 
pembayaran,dan warna mobil. Dengan adanya kriteria – 
kriteria yang digunakan oleh penulis dapat membuat 
customer lebih spesifik dalam menentukan pemilihan mobil 
yang diiginkan tidak hanya sebatas merek mobil saja, dan 
diharapkan dengan banyaknya kriteria hasil yang dicapai 
lebih optimal. 

 

2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi yang fleksibel, 

interaktif yang menyediakan informasi dan dapat diadaptasi, yang mendukung 

solusi untuk masalah spesifik yang tidak terstruktur. Sistem Pendukung 

Keputusan memberikan antarmuka pengguna yang mudah, menggunakan data, 

dan dapat menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan (Turban,Sharda dan 

Delen,2011). Pada dasarnya dalam membangun Sistem Pendukung Keputusan 

terdapat 7 tahapan yaitu: 

1. Perencanaan yang merupakan perumusan masalah serta penentuan tujuan 

dibangunnya Sistem Pendukung Keputusan. 

2. Penelitian yang merupakan pencarian data dan sumber daya yang tersedia.  

3. Analisis yang menentukan teknik pendekatan yang akan dilakukan dan 

sumber daya yang dibutuhkan. 

4. Perancangan berupa subsistem (dialog,basis data, model).  
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5. Konstruksi berkelanjutan dari perancangan (penggabungan ketiga 

subsistem) implementasi berupa penerapan Sistem Pendukung Kepustusan 

(SPK) yang dibangun. 

6. Pemeliharaan berupa tahapan untuk mempertahankan keadaan sistem. 

7. Adaptasi berupa pengulangan terhadap tahapan di atas. 
 
 
2.3 Analythical Hierarchy Process (AHP) 

Analytic Hierarchy Process merupakan pengambilan keputusan multi kriteria 

dengan dukungan metodologi yang diterima sebagai prioritas yang secara teori 

dapat memberikan jawaban yang berbeda dalam pengambilan keputusan serta 

memberikan peringkat pada alternatif solusinya. (Kazibudzki dan Tadeusz, 2013). 

Dalam membandingkan antara kriteria yang satu dengan kriteria lainnya adalah 

bebas satu sama lain, dan hal tersebut dapat mengarah pada ketidak konsistenan. 

dalam menyelesaikan permasalahan terdapat prinsip yang harus dipahami 

(Sudaryono,2010), diantaranya adalah : 

• Membuat hierarki 

• Penilaian kriteria dan alternatif 

• Menentukan prioritas 

• Konsistensi logis 

 

Menurut Munthafa pada (Kadarsyah dan Ali, 1998) berikut tahap dan metode 

Analytic Hierarchy Process: 

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

2. Membuat struktur hierarki yang diawalai dengan tujuan utama. 
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Gambar 2.1 Struktur hierarki 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. 

4. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah 

penilai seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah 

banyaknya elemen yang dibandingkan. 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. 

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan 

yang merupakanbobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-

elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. 

Penghitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan 

nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan rata-rata. 

Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang 

berbentuk: 

(A)(wT) = (n)(wT) 

dapat didekati dengan cara: 

1. Menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga: 
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∑ (𝑖𝑖,) 𝑖𝑖 =1 

2. Hitung nilai rata-rata untuk setiap baris i dalam A’: 

Wi=
1
𝑛𝑛
∑ia(i,j) 

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

8. Memeriksa konsistensi hierarki 

Misal A adalah matriks perbandingan berpasangan dan w adalah vektor 

bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagai berikut: 

1. Hitung: (A)(wT) 

T=1
𝑛𝑛
∑𝑖𝑖=1
𝑛𝑛 (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑒𝑒−𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐴𝐴)(𝑤𝑤𝑇𝑇)

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑒𝑒−𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑤𝑤𝑇𝑇 ) 

2. Hitung indeks konsistensi: 

CI=𝑡𝑡−𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

 

3. Indeks random Rin adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara 

acak pada A dan diberikan sebagai: 

 

4. Hitung rasio konsistensi 

CR= 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛

 

Keterangan: 

− Jika CI = 0, maka hierarki konsisten 

− Jika CR < 0,1, maka hierarki cukup konsisten 

Jika CR > 0,1, maka hierarki sangat tidak konsisten 

Untuk contoh perhitungan menggunakan metode analytical hierarchy process 

dapat dilihat pada lampiran 1. 
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2.4 Fuzzy Analythical Hierarchy Process 

Menurut Saputra pada (Hakan et al., 2015) Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (FAHP) merupakan metode analitik yang dikembangkan dari metode 

AHP dengan menggunakan pendekatan fuzzy. Metode F-AHP dikembangkan 

untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada metode AHP, yaitu mengatasi 

ketidak mampuan metode AHP dalam memberikan penilaian yang presisi pada 

matriks perbandingan berpasangan, perbedaan metode F-AHP dengan metode 

AHP terletak pada implementasi penilaian dalam matriks perbandingan 

berpasangan antar kriteria, di mana pada F-AHP nilai setiap kriteria diwakili oleh 

tiga variabel (l, m, u) yang disebut Triangular Fuzzy Number (TFN). Fungsi 

keanggotaan segitiga merupakan gabungan antara dua garis (linear), grafik fungsi 

keanggotaan segitiga digambarkan dalam bentuk kurva segitiga seperti terlihat 

pada gambar 2.3 

 
Gambar 2.2 Kurva Segitiga 

Dimana µA = �

𝑥𝑥−1
𝑒𝑒−1

, 𝑙𝑙 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑚𝑚
𝑢𝑢−𝑥𝑥
𝑢𝑢−𝑒𝑒

, 𝑚𝑚 ≤ 𝑥𝑥 ≤  𝑢𝑢
0, 𝑥𝑥 ≤ 𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥 ≥ 𝑢𝑢

 

Membuat struktur hirarki masalah yang akan diselesaikan dan menentukan  

perbandingan  matriks  berpasangan antar kriteria dengan skala TFN seperti pada 

tabel 2.9. 

Tabel 2. 3 Skala Tringular Fuzzy Number 
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Skala 
AHP 

Himpunan Linguistik Triangular Fuzzy 
Number (TFN) 

Reciprocal 
(kebalikan) 

1 Perbandingan elemen yang 
sama (Just Equal) 

(1, 1, 1) (1, 1, 1) 

2 Pertengahan (Intermediate) (1/2, 1, 3/2) (2/3,1,2) 

3 Elemen satu cukup penting 
dari yang lainnya 

(1, 3/2, 2) (1/2, 2/3, 1) 

4 
 
 
 

Pertengahan elemen satu 
lebih cukup penting dari 
yang lainnya 

(3/2, 2, 5/2) (2/5, 1/2, 2/3) 

5 Elemen satu kuat 
pentingnya dari yang lain 

(2, 5/2, 3) (1/3, 2/5, 1/2) 

6 Pertengahan (5/2, 3, 7/2) (2/7, 1/3, 2/5) 
7 Elemen satu lebih sedikit 

kuat petingnya dari yang 
lain 

(3, 7/2, 4) (1/4, 2/7, 1/3) 
 

8 Pertengahan (7/2, 4, 9/2) (2,9, 1/4, 2/7) 
9 Elemen satu mutlak lebih 

dari yang lainnya 
(4, 9/2, 9/2) 
 

(2/9, 2/9, 1/4) 

 
 

1. Menentukan nilai  sintesis  fuzzy  (Si) prioritas melalui persamaan  1, 2, 

dan 3. 

Si = ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑗𝑗  𝑥𝑥 �∑ ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑒𝑒
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 �𝑒𝑒

𝑗𝑗=1
-1......................................................(1) 

Dimana,  ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑗𝑗  𝑥𝑥 �∑ 𝑙𝑙𝑙𝑙,∑ 𝑚𝑚𝑙𝑙,∑ 𝑢𝑢𝑙𝑙𝑒𝑒

𝑗𝑗=1
𝑒𝑒
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 �𝑒𝑒

𝑗𝑗=1 ................................(2) 

Sedangkan, 

1
∑ ∑ 𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

= � 1
∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 1
∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

1
∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

�.......................................................(3) 

Dimana ∑𝑙𝑙=1   𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖 𝑙𝑙   adalah penjumlahan baris pada matriks 

berpasangan,   𝑀𝑀𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑙𝑙=1 𝑑𝑑 𝑖𝑖=1 adalah penjumlahan kolom pada 

perbandingan matriks berpasangan. 

2. Menentukan nilai vektor (V) dan nilai ordinat defuzzifikasi (d’). jika hasil 

yang didapatkan pada matriks fuzzy, M2 ≥ M1 dimana M1 = (l1, m1, u1) 

dan  M2 = (l2, m2, u2) maka nilai  vektor dapat dilihat pada persamaan 4, 
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V (M2 ≥ M1) = sup [min (µM1(x), min (µM2(y)))]............................(4) 

Dimana sub merupakan batas atas terkecil dari hasil minimal vektor. Atau 

seperti yang ditunjukkan pada persamaan 5 untuk menentukan nilai vektor, 

V(M2 ≥ M1) = �

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚2 ≥ 𝑚𝑚1,
0 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙1 ≥ 𝑢𝑢2,

𝑒𝑒1−𝑢𝑢2
(𝑒𝑒2−𝑢𝑢2)−(𝑒𝑒1−𝑒𝑒1)

 .......................................................(5) 

Jika hasil nilai fuzzy lebih besar dari k, Mi, (i=1,2,,k) maka nilai vektor 

dapat didefinisikan sebagai persamaan 6. 

V (M ≥ M1, M2, ...., Mk) = V (M ≥ M1) dan V (M ≥ M2) dan  

V (M ≥ Mk) = min V (M ≥ Mi)..........................(6) 

Ordinat defuzzyfikasi didefinisikan pada persamaan 7.  

d’(Ai) = min V (Si ≥ Sk).....................................(7) 

untuk k = 1,2,.., n; k ≠ i, maka diperoleh nilai bobot vektor seperti pada 

persamaan 8. 

W’ = (d’ (A1), d’ (A2),…, d’(An))T....................(8) 

Dimana Ai = 1,2,…n adalah vektor fuzzy (W) 

Berikut contoh perhitungan dengan menggunakan metode F-AHP: 

1. Mendefnisikan matriks kriteria perbandingan berpasangan 

Tabel 2.4 Matrik Perbadingan Berpasangan 

 Model 
mobil 

Tipe 
mobil 

Harga 
mobil 

Bonus Kapasitas 
penumpang 

Model mobil 1 3 3 4 5 

Tipe mobil 0.33 1 3 2 4 
Harga  mobil 0.33 0.33 1 2 3 
Bonus  0.25 0.5 0.5 1 2 
Kapasitas 
penumpang 

0.2 0.25 0.33 0.5 1 

Total 2.11 5.08 7.83 9.5 15 
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2. Menghitung nilai fuzzy synthetic extent 

Tabel 2.5 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria AHP 

 Model mobil Tipe mobil Harga 
mobil 

Bonus Kapasitas 
penumpang 

l m u l m u l m u l m u l m u 
Model 
mobil 

1 1 1 1 3/2 2 1 3/2 1 3/2 2 5/2 2 5/2 3 

Tipe mobil 1/2 2/3 1 1 1 1 1 3/2 2 1/2 1 3/2 3/2 2 5/2 

Harga  
mobil 

1/2 2/3 1 1/2 2/3 1 1 1 1 1/2 1 3/2 1 3/2 2 

Bonus 2/5 1/2 2/3 2/3 1 2 2/3 1 2 1 1 1 1/2 1 3/2 

Kapasitas 
penumpang 

1/3 2/5 1/2 2/5 1/2 2/3 1/2 2/3 1 2/3 1 2 1 1 1 

 
Kemudian hitung nilai �∑ ∑ 𝑀𝑀𝑔𝑔𝑖𝑖

𝑗𝑗 �𝑒𝑒
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  dengan menjumlahkan keseluruan tiap tiap 

bilangan fuzzy pada baris dan kolom dapat dilihat pada tabel L1.9. 

 
2.5 System Development Life Cycle Waterfall 

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 

dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah “linear 

sequential model”, Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan 

berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan (Pressman, 2015). 

  
Gambar 2.3 Model Waterfall 
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    BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Komunikasi 

Tahap komunikasi merupakan tahap yang dilakukan pertama kali untuk 

mengembangkan sebuah proyek penelitian, tahap komunikasi digunakan 

untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan awal dari aplikasi yang akan 

dikerjakan. 

 
3.1.1 Wawancara 

Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui proses pemilihan mobil 

yang terjadi di Auto2000 Kenjeran. Wawancara dilakukan pada bulan februari 

tahun 2020 dengan bapak Yuta Obet sebagai service manager di Auto2000 

Kenjeran. Melalui proses wawancara tersebut dapat diperoleh alur proses 

bisnis khususnya dalam pemilihan mobil yang ada di Auto2000 Kenjeran dan 

permasalahan dalam pemilihan mobil. 

 
3.1.2 Observasi 

Tahap observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke Auto2000 

Kenjeran untuk mendapatkkan informasi berupa proses bisnis khususnya 

dalam pemilihan mobil pada Auto2000 Kenjeran dan tahap observasi 

dilakukan juga dengan mencari data-data melalui media sosial, observasi 

bertujuan untuk memperoleh informasi tentang data-data yang dibutuhkan 

pada proses pemilihan mobil. 
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3.1.3 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk memahami dan mendalami teori. Studi 

literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber 

pustaka seperti internet, e-journal, dan laporan penelitian. Berikut merupakan 

studi literatur yang digunakan untuk mendukung pengembangan sistem 

pendukung keputusan pemilihan mobil dan sudah dijelaskan pada bab 

landasan teori seperti sistem pendukung keputusan, metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP), medote Fuzzy Analytical Hierarchy Proce (F-

AHP), dan metode pengembangan SDLC. 

 
3.1.4 Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis yang terjadi di Auto2000 dimulai saat admin 

memasukan data admin untuk mencetak brosur setelah itu brosur yang telah 

dicetak akan diberikan kepada para sales, sales yang telah menerima brosur 

akan mulai menyebarkan brosur kepada para customer melalui sosial media, 

door to door, dan pameran, jika ada customer yang tertarik untuk membeli 

mobil sales akan langsung memberikan konsultasi seputar mobil untuk 

membantu customer dalam memilih mobil, jika customer sudah setuju maka 

customer akan mengirim hasil konsultasi kepada sales, sales yang menerima 

menerima akan mengirim laporan data mobil yang ingin dibeli oleh customer 

kepada admin untuk di inputkan data mobil yang dipilih oleh customer 

kemudian admin akan membuat laporan mobil yang sering dipilih customer 

dan mencetak laporan untuk diberikan kepada kepala service manager. 

Berikut merupakan proses pemilihan mobil pada Auto2000 Kenjeran yang 

dapat dilihat pada lampiran 2. 
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3.1.5 Identifikasi Masalah 

Berikut merupakan identifikasi masalah yang terjadi pada proses 

pemilihan mobil Auto2000 Kenjeran Surabaya. 

Tabel 3.1 Indentifikasi Masalah 

No Masalah Dampak Solusi 
1 Kurangnya pengetahuan seputar 

mobil membuat customer 
terkadang bingung memilih mobil 
yang ingin dibeli. 

Customer menjadi 
ragu untuk 
membeli mobil, 
karena tidak 
mengetahui seputar 
mobil 

Pembuatan 
aplikasi yang 
dapat 
memberikan 
informasi 
seputar mobil 
kepada customer 

2 terdapat perbedaan pengalaman 
antara sales yang sudah lama 
bekerja dengan sales yang masih 
baru bekerja 

Membuat 
pelayanan yang 
diberikan customer 
tidak efektif dan 
menyebabkan 
kesalah dalam 
menafsirkan 
keinginan customer 

Pembuatan 
aplikasi 
pengambilan 
keputusan 
pemilihan mobil 
yang dapat 
membantu sales 
maupun 
customer dalam 
memilih mobil. 

 

3.2 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan estimasi waktu dalam pembuatan aplikasi. 

Berikut merupakan jadwal kerja dari pembuatan aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan mobil menggunakan metode fuzzy analytical hierarchy 

process pada Auto2000 Kenjeran yang dapat dilihat pada lampiran 3. 

 
3.3 Pemodelan 

Tahapan pemodelan merupakan tahapan ketiga dalam pembuatan aplikasi. 

Pada tahapan ini menggambarkan sebuah tahapan dalam pembuatan aplikasi yang 
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akan dibangun. Pada tahap ini terdapat tiga proses yaitu process model, data 

model, dan desain sistem. 

 
3.3.1 Analisis Sistem 

A.  Analisis kebutuhan data dan informasi 

Analasis kebutuhan data dan informasi dilakukan untuk mengetahui 

alur kebutuhan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan 

sistem yang akan dibuat. Data-data yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan informasi bagi pengguna aplikasi dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Data Dan Informasi 

Pengguna Fungsional Data Informasi 
Admin Fungsi maintenance 

data Master bobot 
Data bobot Daftar Bobot 

Fungsi maintenance 
data Master kriteria 

Data kriteria Daftar Kriteria 

Fungsi maintenance 
data Master mobil 

Data mobil Daftar mobil 
Data detail mobil 

Fungsi maintenance 
data Master tipe mobil 

Data tipe mobil Daftar tipe mobil 

Fungsi maintenance 
data Master 
rekomendasi 

Data rekomendasi Daftar rekomendasi 
Daftar mobil 
Daftar tipe mobil 

Fungsi maintenance 
data Master admin 

Data admin Daftar admin 

Customer Fungsi memilih  mobil  Daftar kriteria Daftar mobil yang 
dipilih customer 
sesuai kriteria dan 
alternatif yang di 
inginkan 

Daftar bobot 
Data nilai 
perhitungan fuzzy 
AHP 
Daftar mobil 

Fungsi melihat 
rekomendasi mobil 

Daftar mobil Informasi mobil 
yang 
direkomendasikan 

Daftar tipe mobil 

Fungsi melihat vehicles Daftar mobil Informasi seputar 
mobil terbaru Daftar tipe mobil 

 Fungsi pemesanan 
mobil 

Daftar customer Daftar mobil yang 
dipesan oleh 
customer 

Daftar dan 
rekomendasi mobil 
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Pengguna Fungsional Data Informasi 
yang sesuai kriteria berdasarkan 

kriteria dan 
alternatif  
yang dipilih 

Manager Fungsi melihat laporan Daftar mobil yang 
dipilih customer 
sesuai kriteria dan 
alternatif yang di 
inginkan 

Laporan daftar 
mobil yang sering 
dipilih oleh 
customer 

  Daftar mobil yang 
dipesan oleh 
customer 
berdasarkan kriteria 
dan alternatif  
yang dipilih 

laporan daftar 
mobil yang dipesan 
oleh customer 

 

3.3.2 Perancangan 

A. Desain Input dan Output 

Gambar 3.1 merupakan Diagram IPO maintenance data master dan 

vehicles yang berguna untuk menghasilkan output yang sesuai dengan input 

data, input data yang terdapat pada maintenance data yaitu data bobot, kriteria, 

mobil, rekomendasi, admin dan tipe mobil, untuk menghasilkan output berupa 

bobot, kriteria, mobil, rekomendasi, admin, dan tipe mobil sedangkan untuk 

vehicles diperlukan daftar mobil dan tipe mobil untuk menghasilkan output 

berupa daftar vehicles. 
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Gambar 3.1 Desain Input dan Output Maintenance Data dan vehicles 

Diagram IPO pemilihan mobil digunakan untuk mengetahui input data yang 

di input dalam proses pemilihan mobil, input data yang diperlukan adalah 

daftar mobil, kriteria, bobot, untuk menghasilkan daftar mobil terbaik sesuai 

dengan kriteria dan alternatif yang dipilih. 
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Gambar 3.2 Desain Input dan Output Pemilihan Mobil 

Diagram IPO booking mobil digunakan untuk mengetahui input data dalam 

proses booking mobil yang meliputi data customer dan daftar mobil terbaik 

sesuai kriteria dan alternatif yang dipilih untuk sehingga mengetahui ouput 

data berupa pemesanan  mobil berdasarkan kriteria dan alternatif yang dipilih 
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Gambar 3.3 Desain Input dan Output booking Mobil dan Laporan 

B. System Flowchart 

Berikut system flow dari pemilihan mobil, pemesanan mobil. Untuk proses 

data master, vehicles, rekomendasi, dan laporan dapat dilihat pada lampiran 4 

1. System Flowchart Pemilihan Mobil 

System flow pemilihan mobil menjelaskan alur transaksi pemilihan mobil 

menggunakan perhitungan F-AHP (Fuzzy Analytical Hierarcy Process) 

dengan customer sebagai pengguna aplikasi hal tersebut dapat dilihan pada 

gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Sysflow Pemilihan Mobil 
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2. System Flowchart Sistem Pemesanan Mobil 

System flow pemesanan mobil menjelaskan alur transaksi pemesanan mobil 

yang dilakukan oleh customer sebagai pengguna hal tersebut dapat dilihan 

pada gambar 3.5 

 
Gambar 3.5 System Flowchart Sistem Pemesanan Mobil 
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C. Data Flow Diagram 

1. Diagram Berjenjang 

Berikut merupakan Diagram berjenjang yang didapatkan dari context 

Diagram. Untuk Diagram jenjang dapat dilihat pada gambar 3.8 

 

Gambar 3.6 Diagram Jenjang Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil 

2. Context Diagram 

Context Diagram merupakan Diagram yang terdiri dari beberapa 

proses yang menggambarkan ruang lingkup sistem. Context Diagram 

merupakan Diagram tertinggi dari DFD (Data Flow Diagram) karena 

memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Pada aplikasi pemilihan 

mobil terdapat 3 entitas yaitu admin, customer, manager. Berikut merupakan 

Context Diagram yang dapat dilihat pada lampiran 5  

3. Data Flow Diagram Level 0 

Data flow Diagram level 0 merupakan proses decompose dari context 

Diagram. Pada data flow Diagram level 0 terdapat 3 proses yaitu maintenance 

data master, transaksi, dan laporan. Berikut merupakan data flow Diagram 

level 0 yang dapat dilihat pada gambar 3.9 
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4. Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Data Master 

Data flow Diagram level 1 maintenance data master menjelaskan data 

master yang digunakan untuk data transaksi pemilihan mobil, dalam aplikasi 

pemilihan mobil menggunakan 6 tabel master. Berikukut merupakan data flow 

Diagram level 1 maintenance data master dapat dilihat pada lampiran 6  

5.  Data Flow Diagram Level 1 Transaksi 

Data flow Diagram level 1 transaksi menjelaskan proses transaksi yang 

dilakukan dalam aplikasi pemilihan mobil. Terdapat 4 transaksi yaitu vehicles, 

rekomendasi, pemilihan mobil, dan pemesanan mobil. Berikut merupakan data 

flow Diagram level 1 maintenance data master dapat dilihat pada lampiran 6 

6. Data Flow Diagram Level 1 Laporan 

Data flow Diagram level 1 laporan menjelaskan laporan yang ada 

pada aplikasi pemilihan mobil. Terdapat 2 laporan yaitu laporan mobil yang 

kerap dipilih customer dan laporan daftar mobil terbaru. Berikut merupakan 

data flow Diagram level 1 maintenance data master dapat dilihat pada 

lampiran 6 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 0 
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D. Entity Relationship Diagram 

Entity relationship Diagram merupakan model yang menggambarkan alur 

data dalam pengembangan aplikasi, alur data tersebut dapat didesain dalam 

model Conceptual Data Model (CDM) dan Physical data Model (PDM). 

Yang dapat dilihat pada gambar 3.8 dan 3.9. 
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1.  Conceptual Data Model 

 

 
Gambar 3.8 Conceptual Data Model Pemilihan Mobil 
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2.  Physical Data Model 

 
Gambar 3.9 Physical Data Model Pemilihan Mobil 
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E. Struktur Tabel 

   Struktur tabel yang terdapat pada sistem pendukung keputusan 

pemilihan mobil berjumlah 19 tabel yaitu tabel bobot, kriteria, mobil, mobil 

detail, rekomendasi, tipe mobil, admin, mobil pemesanan, pilih kriteria, pilih 

mobil, matrik kriteria,  kriteria nilai,  fuzzy, total fuzzy, nilai fuzzy, nilai vektor, 

normalisasi vektor, nilai alternatif, nilai normalisasi vektor. Untuk lebih 

detailnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

 
F. Desain Input/ Output 

Desain input output digunakan untuk merencanakan desain interfase dari 

sistem pendukung keputusan pemilihan mobil. Desain input output dari 

pemilihan mobil dapat dilihat pada lampiran 8. 

 
G. Desain Testing 

Desain testing dari master, pemilihan mobil, vehicles,rekomendasi mobil,dan 

dapat dilihat pada lampiran 9. 
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   BAB IV HASIL DAN IMPLEMENTASI 

HASIL DAN IMPLEMENTASI 

   

4.1 Spesifikasi Sistem 

spesifikasi sistem menjelaskan tentang perangkat lunak yang dibutuhkan 

dalam menjalankan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan 

fuzzy analytical hierarchy process yang dapat meminimalkan waktu pelayanan 

dikarenakan jika proses pemilihan mobil sebelumnya sales memerlukan waktu ± 

30-45 menit dalam menawarkan dan memberikan informasi seputar mobil 

dikarenakan sales harus mencari tahu mobil apa yang diinginkan oleh customer 

dengan aplikasi pemilihan mobil proses pemilihan mobil hanya diperlukan waktu 

± 12 menit untuk mendapatkan hasil akhir berupa rekomendasi mobil dari sistem 

berdasarkan perhitungan metode F-AHP . 

 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Berikut merupakan spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk 

aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dengan fuzzy analytical 

hierarchy process yang dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Keterangan Spesifikasi 
Processor Intel Core i3  
RAM Minimum 4 GB 
Screen Size Resolusi 1024 x 768 
Hardisk  Minimum 80 GB 
Spesifikasi lain Mouse, Keyboard dan printer 
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4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan mobil dengan fuzzy analytical hierarchy process yang dapat 

dilihat  pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Keterangan Spesifikasi 
Sistem Operasi Windows 10 
Database Server MySQL 
Web Browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge  
Web Server Local Xampp 
Text Editor NetBeans 

 
4.2 Implementasi Sistem 

Berikut merupakan implementasi halaman pemilihan mobil. Implementasi 

sistem untuk halaman lain seperti master, fitur vehicles, fitur rekomendasi, fitur 

pemesanan, dan laporan dapat dilihat pada lampiran 10. 

 
4.2.1 Halaman Car Finder 

Halaman car finder pada aplikasi menampilkan proses pemilihan mobil 

yang dapat membantu customer dalam mencari mobil yang diinginkan sesuai 

dengan kriteria dan alternatif  yang telah disediakan oleh pihak Auto2000 

Kenjeran untuk customer. Dengan aplikasi car finder dapat meminimalkan waktu 

pelayanan dikarenakan proses pemilihan mobil yang sebelumnya memerlukan 

waktu ± 30-45 menit dalam menawarkan dan memberikan informasi seputar 

mobil dikarenakan sales harus mencari tahu mobil apa yang diinginkan oleh 

customer. Dengan aplikasi car finder proses pemilihan mobil hanya diperlukan 

waktu ± 12 menit untuk mendapatkan hasil akhir berupa rekomendasi mobil dari 

sistem berdasarkan perhitungan metode F-AHP. Berikut gambar dari fitur car 
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finder dari proses pemilihan kriteria hingga hasil mobil sesuai kriteria dan 

alternatif yang diinginkan oleh customer. 

Pada gambar 4.1 halaman car finder tahap pilih kriteria pengguna aplikasi 

akan ditunjukan kriteria-kriteria yang disediakan oleh pihak Auto2000.  

 
Gambar 4.1 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Pilih Kriteria 

Pada gambar 4.2 halaman car finder tahap memilih kriteria pengguna aplikasi 

diminta untuk memilih kriteria mobil yang diinginkan dalam memilih mobil 

berdasarkan kriteria yang telah disediakan oleh Auto2000 Kenjeran. 

 

Gambar 4.2 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Memilih Kriteria 
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Pada gambar 4.3 halaman car finder tahap pilih kriteria sistem menampilkan 

halaman nilai kriteria nilai terdiri dari 1 sampai 9, dimana nantinya pengguna 

diminta untuk memasukan nilai kedalam kriteria yang diprioritaskan.  

 
Gambar 4.3 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Nilai Kriteria 

Pada gambar 4.4 Pengguna aplikasi akan diminta untuk mengisi nilai skala 1 

sampai 9 kedalam kriteria yang diprioritaskan dalam memilih mobil. 
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Gambar 4.4 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Masukan Nilai Kriteria 

Pada gambar 4.5 tahap pilih mobil pengguna aplikasi akan diperlihatkan mobil-

mobil yang dimiliki oleh pihak Auto2000 Kenjeran Surabaya dan dalam memilih 

mobil pengguna aplikasi bisa menggunakan fitur filter untuk mempermudah 

pengguna aplikasi dalam mencari mobil yang diinginkan. 
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Gambar 4.5 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Pilih Mobil 

Pada gambar 4.6 pengguna aplikasi diminta untuk memilih mobil berdasarkan 

keinginan pengguna aplikasi. Pada saat memilih mobil pengguna bisa 
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menggunakan filter sesuai dengan kriteria yang telah dipilih pada tahap memilih 

kriteria, dan terdapat progress bar yang menunjukan nilai persentase dari performa 

mobil dan kenyamanan mobil. Nilai persentase pada kenyamanan mobil dan 

performa ini diatur sesuai dengan kebijakan pihak Auto2000 Kenjeran Surabaya. 

 

Gambar 4.6 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Memilih Mobil 

Pada gambar 4.7 tahap mengisi nilai mobil pengguna aplikasi diperlihatan 

halaman nilai mobil,dan terdapat rekomendasi nilai dari sistem untuk pengguna 

aplikasi dimana nantinya pengguna dapat memasukan nilai mobil berdasarkan 

kriteria yang telah dipilih. 



41 
 

 
 

 

Gambar 4.7 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Mengisi Nilai Mobil 

Pada gambar 4.8 pengguna aplikasi akan memasukan nilai mobil dari 1 – 100 

yang dimana nantinya nilai itu akan dihitung oleh sistem menggunakan metode 

fuzzy AHP untuk memperoleh mobil terbaik yang direkomendasikan sistem 

kepada penggun aplikasi. 
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Gambar 4.8 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Mengisi Nilai Mobil 

Pada gambar 4.9 tahap hasil mobil sistem akan menampilkan mobil terbaik 

berdasarkan F-AHP untuk pengguna aplikasi perhitungan metode. Dalam 

menampilkan mobil terbaik tersebut terdapat proses perhitungan seperti merubah 

nilai menjadi matriks berpasangan,mengkonversi nilai,merubah menjadi tringular 

fuzzy number, menormalisasikan nilai bobot, dan menghitung nilai kriteria dan 

alternatif untuk mendapatkan hasil akhir seperti gambar 4.9. untuk proses 

perhitungan yang lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.9 Implementasi Halaman Car Finder Tahap Hasil Mobil 

4.3 Hasil Testing Sistem 

Hasil testing dari pemilihan mobil yang dimana terdiri dari tahap pemilihan 

kriteria, memilih kriteria, pemilihan mobil, mengisi nilai mobil berdasarkan 

kriteria, dan hasil mobil yang memunculkan rekomendasi mobil berdasarkan 

perhitungan F-AHP dapat berjalan dengan baik, untuk hasil testing dapat dilihat 

pada lampiran 11.  

4.4 Evaluasi Sistem 

Evaluasi Sistem pada sistem pendukung keputusan pemilihan mobil dapat 

dilihat pada hasil uji coba perhitungan F-AHP pada microsoft excel dengan sistem 

pendukung keputusan pemilihan mobil yang telah dibuat pada gambar 4.13 dan 

4.14. berikut proses perhitungan pada sistem:  

• Pengguna aplikasi memasukan nilai skala (1-9) berdasarkan kriteria yang 

telah dipilih. 
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Tabel 4.3 Matrik Perbandingan Berpasangan 

 Harga Mobil Kenyamanan Performa 
Harga Mobil 1 3 5 
Kenyamanan 0.333 1 2 
Performa 0.2 0.5 1 

 

• Setelah pengguna memasukan nilai skala sistem akan mengkonversi nilai 

perbandingan berpasangan antar kriteria. 

   Tabel 4.4 Mengkonversi Nilai Matrik Perbandingan berpasangan 

 Harga Mobil Kenyamanan Performa 
L M U L M U L M U 

Harga Mobil 1 1 1 1 1.5 2 2 2.5 3 
Kenyamanan 0.5 0.667 1 1 1 1 0.66667 1 2 
Performa 0.333 0.4 0.5 0.667 1 2 1 1 1 
 

• Setelah mengkonversi nilai kriteria diatas maka akan didapatkan nilai 

fuzzy tringular number, dan kemudian nilai dijumlahkan. 

         Tabel 4.5 Fuzzy Tringular Number 

 L M U 
Harga Mobil 4 5 6 
Kenyamanan 2.1667 2.6667 4 
Performa 2 2.4 3.5 
Total 8.1667 10.067 13.5 
 

• kemudian sistem akan menjumlahkan keseluruhan tiap-tiap bilangan fuzzy 

pada baris dan kolom, sehingga diperoleh nilai sintesis fuzzy untuk 

masing-masing kriteria. 

− Harga Mobil 

(4,5,6) X (1/13.5 , 1/10.067 , 1/8.1667) = (0.29629, 0.49668, 

0.44444) 

− Kenyamanan 
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(2.1667, 2.6667, 4) X (1/13.5 , 1/10.067 , 1/8.1667) = (0.16049, 

0.26490, 0.48979) 

− Performa 

(2, 2.4, 3.5) X (1/13.5 , 1/10.067 , 1/8.1667) = (0.14814, 0.23841, 

0.42857) 

• Dari perhitungan akan diperoleh nilai-nilai derajat keanggotaan dari 

perbandingan nilai sintesis fuzzy dengan rumus V(M1 ≥ M2) = 

�

1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚1 ≥ 𝑚𝑚2,
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑙𝑙2 ≥ 𝑢𝑢1,

𝑒𝑒2−𝑢𝑢1
(𝑒𝑒1−𝑢𝑢1)−(𝑒𝑒2−𝑒𝑒2)

, kemudian diambil nilai yang paling minimum untuk 

mendapatkan nilai normalisasi bobot dengan cara membagi masing-

masing nilai dengan jumlah keseluruhan nilai. 

− Vs1 ≥ (Vs2, Vs3) 

Vs1 ≥ Vs2 = 1 

Vs1 ≥ Vs3 = 1 

− Vs2 ≥ (Vs1, Vs3) 

Vs2 ≥ Vs1 = 0.5 

Vs2 ≥ Vs3 = 1.5 

− Vs3 ≥ (Vs1, Vs2) 

Vs3 ≥ Vs1 = 0.25 

Vs3 ≥ Vs2 = 0.2 

         Tabel 4.6 Nilai Normalisasi 

Harga Mobil 1/(1+0.5+0.2) =0.5882 
Kenyamanan 0.5/(1+0.5+0.2) =0.2941 
Performa 0.2/(1+0.5+0.2) =0.1176 

 

• Kemudian pengguna aplikasi diminta untuk memasukan pembobotan nilai 

kriteria untuk masing-masing alternatif (mobil) kemudian sistem akan 

mengitung nilai bobot kriteria dan alternatif sehingga diperoleh hasil akhir 

seperti pada gambar 4.9 hingga 4.11. 
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Tabel 4.7 Nilai Kriteria Masing Masing Alternatif  

 Harga Mobil Kenyamanan Performa 
New Alphard 60 50 70 
Camry 65 65 65 

 

Tabel 4.8 Hasil Perkalian dari Nilai Kriteria Dengan Alternatif 

 Harga Mobil Kenyamanan Performa Total 
New 
Alphard 

60 x 0.5882 
=35.2941 

50 x 0.2941 = 
14.70588 

70 x 0.1176 
= 8.2352 

58.23529 

Camry 65 x 0.5882 = 
38.2352 

65 x 0.2941 
=19.11764 

65 x 0.1176 
= 7.64705 

65 

 

 

 
Gambar 4.10 Perhitungan Pemilihan Mobil Menggunakan Metode F-AHP 
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Gambar 4.11 Perhitungan Menggunakan F-AHP Pada Aplikasi 

Berikut merupakan hasil kuesioner evaluasi aplikasi kepada pengguna aplikasi 
yang dapat dilihat pada gambar 4.12 dan 4.13 

 
Gambar 4.12 Hasil Kuesioner Manajer Sebagai Pengguna Aplikasi 
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Gambar 4.13 Hasil Kuesioner Pengguna Staf PTM 

Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi kepada pengguna berikut ini merupakan 

tabel bobot yang dapat dilihat pada tabel 3.9, tabel presentase dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dan hasil perhitungan kuisoner evaluasi aplikasi yang dapat dilihat pada 

tabel 4.11 

Tabel 3.9 Tabel Bobot 

Keterangan Bobot 
Tidak Sesuai 1 
Kurang Sesuai 2 
Cukup 3 
Sesuai 4 
Sangat Sesuai 5 
 

Tabel 4.10 Tabel Presentase Nilai 

Skor Keterangan 
0% - 19.99% Tidak Sesuai(TS) 
20% - 39.99% Kurang Sesuai(KS) 
40% - 59.99% Cukup(C) 
60% - 79.99% Sesuai(S) 
80% - 100% Sangat Sesuai(SS) 
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Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Kuisoner 

Pengguna Skor Total Skor 
Service Manajer (SS=2x5=10)+(S=1x4=4) 14 
Staf PTM (SS=5x5=25) + (S=5x4=20) 45 
Total Skor 
 

59
65

x100= 98.33% 

 

Pengguna memilih sangat sesuai sebanyak 7 pertanyaan dan sesuai sebanyak 6 

pertanyaan dari total 13 pertanyaan. Berdasarkan hasil perhitungan kuisoner yang 

sudah dilakukan,  aplikasi pemilihan mobil mendapatkan total skor 98,33% 

dengan kategori Sangat Sesuai. 
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BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan semua tahapan yang sudah dilakukan yaitu komunikasi, 

perencanaan, pemodelan, dan tahap konstruksi maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem pendukung keputusan dapat mempercepat waktu pelayanan pada 

Auto2000 Kenjeran dalam pemilihan mobil berdasarkan kriteria dan alternatif 

mobil yang diinginkan oleh customer dengan menggunakan metode F-AHP  

waktu pelayanan yang semula ± 30-45 menit bisa dipangkas menjadi ± 12 

menit. 

2. Pada proses testing dalam aplikasi pemilihan mobil sudah sesuai dengan output 

yang diharapkan dengan total skor 98.33%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna.  

 
5.2 Saran 

Sistem pendukung keputusan pemilihan yang telah dikembangkan masih 

banyak memiliki kekurangan, oleh karena agar proses pengembangan menjadi 

lebih baik, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1.  Aplikasi dapat dikembangkan dengan adanya call center yang dapat membalas 

pertanyaan langsung dari customer agar mempermudah proses pelayanan. 

2.  Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti purna jual 

agar pengguna aplikasi dapat membeli mobil bekas yang bersetifikat bila 

customer tidak ingin membeli mobil baru. 
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