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ABSTRAK 

 

PT. Superintending Company of Indonesia (PERSERO) atau dikenal dengan 

SUCOFINDO adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengujian dan 

analisa, audit dan inspeksi, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. Guna 

mempertahankan pelanggan dari berbagai sektor tersebut PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) Cabang Utama Surabaya mempunyai komitmen dengan pemberian 

reward terhadap pelanggan yang terpilih di tiap periodenya. Pemilihan tersebut 

dilakukan dengan cara melihat total nilai transaksi tanpa mempunyai acuan atau 

metode lain yang digunakan sehingga dapat menimbulkan penilaian secara 

subjektif terhadap pelanggan potensial yang akan diberikan reward oleh 

perusahaan. Untuk mengatasi masalah permasalahan yang ada, PT. SUCOFINDO 

Cabang Utama Surabaya membutuhkan Rancang bangun aplikasi dalam 

menentukan pelanggan potensial yang akan menerima reward dengan 

menggunakan salah satu metode yang digunakan dalam mendukung keputusan 

yaitu Multi-Optimization Objective on The Basis of Ratio Analysis (MOORA). 

Kriteria yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari nilai transaksi pelanggan, 

frekuensi transaksi pelanggan, frekuensi kerjasama pelanggan, dan tunggakan 

(hari). Implementasi dari sistem pendukung keputusan yang dibuat berbasis web 

dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis 

datanya. Berdasarkan hasil analisis, perancangan sistem, dan pengembangan sistem 

yang telah dilakukan didapatkan kebutuhan fungsional dan perhitungan yang 

dilakukan baik secara sistem maupun manual didapatkan hasil perhitungan yang 

sama dengan memasukkan 10 data transaksi pelanggan. Sistem yang telah 

dikembangkan menghasilkan nilai terbesar dengan nilai 0,3052 dan terendah 

0,1613. Pelanggan potensial yang terpilih adalah dengan nilai terbesar yakni 0,3052 

pada Alternatif 8. Adanya sistem pendukung keputusan (SPK) yang telah dirancang 

dan dibangun ini diharapkan dapat membantu dalam proses penilaian dan 

perankingan terhadap pelanggan potensial yang akan diberikan reward selama 

periode tersebut. 

 

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, SPK, MOORA, Pelanggan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Superintending Company of Indonesia atau SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak dalam bidang layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, 

pelatihan, dan konsultasi. PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya 

memiliki berbagai divisi yang meliputi divisi Administrasi, Keuangan, Sumber 

Daya Manusia, serta Penjualan dan Dukungan Operasi. PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya bergerak dalam bidang layanan dimana 

pelanggan merupakan salah satu faktor penentu perusahaan agar dapat berkembang 

dan memperoleh profit bahkan benefit pada masa mendatang. Persaingan pada era 

digital saat ini menuntut tiap perusahaan tidak terkecuali PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya dalam menawarkan berbagai layanannya 

terhadap pelanggan agar dapat melakukan transaksi secara berkesinambungan.  

PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya dalam proses 

kegiatan penerimaan pesanan dilakukan oleh pihak (calon) pelanggan menemui 

atau melakukan kontak terhadap PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama 

Surabaya untuk melakukan pemesanan yang diharapkan oleh (calon) pelanggan. 

Apabila pemesanan tersebut diterima dan disetujui oleh PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya maka pihak (calon) pelanggan mengisi 

pengajuan dokumen dan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja. Setelah dilakukannya 

proses pengajuan dokumen dan pembuatan Surat Perjanjian Kerja dari pihak 
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(calon) pelanggan, PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya akan 

membuat Form-01 yang berisi data (calon) pelanggan serta jenis dan biaya 

pekerjaan. Apabila (calon) pelanggan menyetujui Form-01, maka PT. 

SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya membuat invoice kepada 

(calon) pelanggan yang harus dibayarkan. Setalah (calon) pelanggan melakukan 

proses pembayaran selanjutnya pihak PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang 

utama Surabaya akan melakukan proses pengerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan 

yang disepakati oleh (calon) pelanggan dan juga PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya. 

Berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan di atas, saat ini PT. 

SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya hanya menerima permintaan 

proses pemesanan dari (calon) pelanggan. Namun, PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya juga menginginkan para pelanggan yang pernah bekerja 

sama atau pernah melakukan pesanan dapat melakukan kerja sama kembali guna 

mempertahankan atau bahkan menjalin hubungan baik terhadap pelanggan. Selain 

itu, pencapaian prosentase target transaksi tiap layanan yang ditawarkan juga dapat 

tercapai. Hal tersebut dilakukan karena pelanggan tersebut dapat dikatakan salah 

satu asset penting bagi PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya. 

Akan tetapi, saat ini PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya dalam 

menentukan pelanggan – pelanggan yang potensial dilakukan berdasarkan total 

nilai transaksi pada tiap periodenya. Hal ini akan memicu sebagian pelanggan yang 

berpotensi untuk pemberian reward tidak menjadi pertimbangan.   

Berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, solusi yang dapat 

ditawarkan dari penulis adalah membuat aplikasi sistem pendukung keputusan 
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dalam menentukan pelanggan potensial pada PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya dengan menggunakan metode Multi-Objective 

Optimization on The Basis of Ratio Analysis (MOORA). 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan pelanggan potensial dalam pemberian reward dengan 

menggunakan metode MOORA pada PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama 

Surabaya. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

permasalahan tersebut sebagai berikut: 

1. Calon pelanggan potensial adalah pelanggan yang pernah melakukan 

transaksi terhadap layanan pada PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang 

utama Surabaya. 

2. Sistem pendukung keputusan ini dirancang dan dibangun berbasis web. 

3. Sistem ini dirancang dan dibangun untuk menentukan pelanggan – 

pelanggan yang berpotensial dalam pemberian reward. 

4. Data kriteria – kriteria yang digunakan meliputi nilai transaksi, frekuensi 

transaksi, frekuensi kerja sama, dan tunggakan. 

5. Data transaksi yang digunakan pada penentuan pelanggan – pelanggan 

yang berpotensial dalam pemberian reward adalah data transaksi tiap 

periode (6 bulan). 
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6. Data transaksi yang digunakan merupakan data dari rekapitulasi pelanggan 

di periode tertentu. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun 

aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode MOORA dalam 

menentukan pelanggan potensial untuk pemberian reward pada PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan rancangan dan gambaran umum terkait sistem pendukung 

keputusan kepada PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya 

terkait dengan pemberian reward terhadap pelanggan potensial yang 

terpilih. 

2. Adanya aplikasi ini diharapkan mampu membantu dalam proses 

penentuan pelanggan potensial dalam pemberian reward kepada 

pelanggan yang terpilih dengan menggunakan metode MOORA. 

3. Kepala cabang ataupun kepala bidang dapat mengambil keputusan terkait 

pemberian reward kepada pelanggan dengan aplikasi yang dikembangkan. 

4. Agar digunakan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian 

selanjutnya terkait dengan sistem pendukung keputusan khususnya dengan 

menggunakan metode MOORA.
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BAB II 

LANDARAN TEORI 

 

 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Teori mengenai sistem pendukung keputusan terdiri dari pengertian atau 

definisi sistem pendukung keputusan, fungsi dan tujuan sistem pendukung 

keputusan, tahapan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan, dan subsistem 

sistem pendukung keputusan. 

 

2.1.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis 

komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan) yang 

dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau 

perusahaan (Meity Suroso, 2016). 

Menurut (Universitas Ma Chung, 2018), Decision Support Sistem atau 

Sistem Pendukung Keputusan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk 

mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan 

semiterstruktur namun tidak untuk menggantikan peran penilaian mereka. 

Sedangkan menurut (Wardani, Solikhun, & Revi, 2018), sistem 

pendukung keputusan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan 

untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi situasi 

tertentu. Sistem pendukung keputusan dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi 



6 
 

 
 

para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, namun tidak 

untuk menggantikan penilaian mereka. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan 

merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan oleh manajerial 

sebagai alat bantu dalam mendukung keputusan dalam situasi – situasi tertentu yang 

bersifat semi terstruktur namun tidak dapat dapat menggantikan peran dari 

pengambil keputusan. 

 

2.1.2 Fungsi Sistem Pendukung Keputusan 

Adapun fungsi dari sistem pendukung keputusan antara lain (Julianti, 

2011):  

1. Membantu manajerial dalam pengambilan keputusan yang bersifat semi 

terstruktur. 

2. Mendukung atas pertimbangan manajer. 

3. Memberikan efektifitas terhadap keputusan yang diambil oleh manajerial. 

4. Kecepatan komputasi dengan biaya rendah dalam pengambilan keputusan 

bagi manajerial. 

5. Peningkatan produktifitas, mendukung, serta peningkatan kualitas 

terhadap keputusan yang dibuat. 

6. Teknologi pengambilan keputusan dapat menciptakan pemberdayaan yang 

signifikan. 

7. Mengatasi akan keterbatasan kognitif terhadap pemrosesan dan 

penyimpanan. 
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2.1.3 Tahapan Pengambilan Keputusan 

Adapun tahapan – tahapan pengambilan keputusan terdiri dari empat 

langkah sebagai berikut (Pratama, 2014): 

1. Intelijen 

Pada fase ini terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami 

masalah yang terjadi, penyebab masalah tersebut dapat terjadi, di mana 

masalah tersebut terjadi, dan akibat yang akan ditimbulkan terhadap 

organisasi atau perusahaan. 

2. Rancangan 

Fase ini mengungkapkan solusi yang akan diterapkan dalam identifikasi 

masalah dan pencarian untuk berbagai solusi masalah. 

3. Pilihan 

Tahapan ini dilakukan untuk memilih dari berbagai alternatif – alternatif 

solusi yang ada. 

4. Implementasi 

Pada fase ini adalah membuat pilihan dari alternatif solusi yang sudah 

ditentukan agar dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik alternatif 

solusi tersebut bekerja. 

 

2.1.4 Subsistem Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan mempunyai empat subsistem utama yaitu 

subsistem manajemen berbasis pengetahuan, subsistem manajemen data, subsistem 

manajemen basis model, dan subsistem antar muka pengguna (Perwira, 2019). 

1. Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan 
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Subsistem ini merupakan subsistem dalam pengambilan keputusan yang 

bersifat optional. Subsistem ini mendukung keseluruhan dari subsistem 

lain atau dapat bertindak langsung sebagai suatu subsistem yang 

independen atau berdiri sendiri. 

2. Subsistem Manajemen Basis Data 

Subsistem ini berisi data – data yang relevan untuk situasi yang dikelola 

oleh perangkat lunak atau dapat disebut dengan sistem manajemen 

database (DBMS). Subsistem ini dapat dihubungkan dengan data 

warehouse atau repositori pada perusahaan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan.  

3. Subsistem Manajemen Basis Model 

Adalah satu kesatuan dari perangkat lunak yang memasukkan beberapa 

model diantaranya keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model 

kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen 

perangkat lunak yang tepat. Bahasa – Bahasa dari pemodelan dalam 

membangun model – model kustom juga dapat dimasukkan. Perangkat 

lunak tersebut disebut sistem manajemen basis model (MBMS). 

Komponen ini dapat dihubungkan ke penyimpanan korporat atau eksternal 

yang ada pada model. 

4. Subsistem Antar Muka Pengguna 

Pada susbsitem ini merupakan bagaimana sebuah sistem dan juga 

pengguna saling berinteraksi satu sama lain. Selain itu, pada subsistem ini 

juga memungkinkan pengguna dan sistem saling memerintahkan terkait 

dengan sistem pendukung keputusan. Para peneliti mengemukakan bahwa 
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beberapa kontribusi unik dari sistem pendukung keputusan berasal dari 

interaksi yang intensif antara komputer dan pembuat keputusan. 

 

2.2  Metode Multi-Optimization Objective on The Basis of Ratio Analysis  

(MOORA) 

Metode Multi-Optimization Objective on The Basis of Ratio Analysis 

(MOORA) pada awalnya diperkenalkan oleh Brauers pada tahun 2004 sebagai 

multi-objective optimization yang digunakan sebagai alat dalam memecahkan 

berbagai masalah dalam pengambilan keputusan yang rumit pada lingkungan 

pabrik. Sedangkan pada tahun 2006, metode ini diterapkan dalam memecahkan 

banyak permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi dengan perhitungan 

rumus matematika yang tepat (Gadakh, 2011). Metode ini dapat memiliki nilai 

kriteria yang bernilai benefit (menguntungkan) dan cost (merugikan).  

Selain itu, terdapat beberapa metode sejenis yang sering digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan salah satunya metode SAW. Metode SAW 

merupakan metode yang dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Metode 

SAW memiliki konsep dasar perhitungan dengan mencari penjumlahan terbobot 

dari rating kinerja pada tiap alternatif pada semua atributnya. Sedangkan, metode 

MOORA dipilih karena memiliki proses seleksi yang baik dikarenakan dapat 

menentukan tujuan dari kriteria yang bersifat berseberangan atau bertentangan 

(Ilham, Parlina, Maulana, Lubis, & Sari, 2019). Metode MOORA juga memiliki 

tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam proses pemisahan 

bagian yang subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan 

dengan beberapa atribut pengambilan keputusan (Wardani, Parlina, & Revi, 2018). 
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Metode MOORA terfokus pada pengoptimalan nilai setiap kriteria dari alternatif, 

sehingga diperoleh hasil keputusan. Pendekatan yang dilakukan MOORA diartikan 

sebagai suatu proses secara bersamaan guna mengoptimalkan dua atau lebih kriteria 

yang saling bertentangan pada beberapa kendala (Israwan, 2019). 

Adapun langkah – langkah penyelesaian masalah atau prosedur dengan 

menggunakan metode adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan Nilai Kriterian 

Nilai kriterian merupakan nilai yang akan diproses dan nantinya akan 

menghasilkan sebuah keputusan yang berfungsi atau bertujuan untuk 

mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan. 

2. Menentukan Nilai Matriks Keputusan 

Matriks keputusan merupakan perwakilan dari keseluruhan informasi yang 

tersedia dalam setiap atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana 

𝑥𝑖𝑗 adalah pengukuran dari kinerja, i ke-n adalah alternatif, j ke-n adalah 

atribut, sedangkan m merupakan jumlah alternatif, dan n merupakan 

jumlah atribut/kriteria. Berikut adalah gambar dalam bentuk matriks untuk 

menentukan matriks keputusan: 

𝑥 =  

[
 
 
 
 
𝑥11 ⋯ 𝑥𝑖1  ⋯ 𝑥𝑖𝑛

⋮ ⋯ ⋯ ⋯ ⋮
𝑥1𝑗 ⋯ 𝑥𝑖𝑗 ⋯ 𝑥𝑛𝑗

⋮ ⋯ ⋯ ⋯ ⋮
𝑥𝑚1 ⋯ 𝑥𝑚𝑖 ⋯ 𝑥𝑚𝑛

 

]
 
 
 
 

 

Keterangan: 

 𝑥𝑖𝑗  : respon alternatif i pada atribut j 

 i : 1, 2, 3, …, n adalah urutan alternatif 
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 j : 1, 2, 3, …, n adalah urutan atribut / kriteria  

 x : matriks keputusan 

3. Menentukan Nilai Matriks Ternormalisasi 

Matriks normalisasi digunakan untuk menyatukan tiap elemen dari matriks 

agar nilai dari elemen tiap matriks tersebut dapat mempunyai nilai yang 

seragam. Pilihan terbaik dari penyebut adalah akar kuadrat dari jumlah 

kuadrat dari setiap alternatif per atribut (Brauers & all, 2008). Berikut rasio 

dari matriks normalisasi:  

𝑥∗
𝑖𝑗 = 

𝑥𝑖𝑗

√[∑  𝑥𝑖𝑗
2𝑚 

𝑖 = 1 ]

 

Keterangan: 

 𝑥𝑖𝑗  : matriks alternatif dari i pada atribut j 

 j : 1, 2, 3, …, n adalah urutan atribut / kriteria 

 i : 1, 2, 3, …, n adalah urutan alternatif 

 𝑥∗
𝑖𝑗 : matriks normalisasi dari alternatif i pada atribut j  

4. Menghitung Nilai Optimasi 

a. Apabila Nilai Atribut Tiap Alternatif Tidak Diberikan Nilai Bobot 

Pada penggunaannnya apabila ukuran yang telah ternomalisasi 

terdapat kasus maksimasi (atribut yang bernilai benefit atau 

menguntungkan) maka ditambahkan dan dikurangi pada kasus 

minimasi (atribut yang bernilai cost atau merugikan) atau dengan kata 

lain mengurangi nilai atribut yang memiliki nilai benefit atau 
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maksimal dan cost atau minimal pada setiap baris agar didapatkan 

ranking tiap barisya. Berikut adalah bentuk rumusnya: 

𝑦𝑖 =  ∑ −
𝑔

𝑖=1
 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑥  
𝑛

𝑗=𝑔+1
 

Keterangan: 

 i : 1, 2, 3, …, g adalah atribut dengan nilai maksimal 

 j : g+1, g+2, g+3, …, g+n adalah atribut dengan nilai  

  minimal 

 𝑦𝑖 : matriks normalisasi max – min alternatif i 

b. Apabila Nilai Atribut Tiap Alternatif Diberikan Nilai Bobot 

Berikut rumus yang digunakan apabila nilai atribut diberikan nilai 

pembobotan: 

𝑦𝑖 = ∑ 𝑤𝑗  𝑥𝑖𝑗

𝑔

𝑗=1
− ∑ 𝑤𝑗  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑔+1
 

Keterangan: 

 i : 1, 2, 3, …, g adalah atribut dengan nilai maksimal 

 j : g+1, g+2, g+3, …, g+n adalah atribut dengan nilai  

  minimal 

 𝑤𝑗 : nilai bobot alternatif terhadap alternatif j 

 𝑦𝑖 : nilai penilaian ternormalisasi dari alternatif j setiap atribut 

 

5. Menentukan Ranking 

Perankingan dilakukan dengan menggunakan nilai dari 𝑦𝑖 yang bernilai 

tinggi atau dengan kata lain mempunyai nilai tertinggi sebagai alternatif 
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terbaik dan nilai terendah sebagai alternatif terburuk. Nilai 𝑦𝑖 dapat berupa 

menjadi nilai positif atau nilai negatif yang bergantung pada total nilai 

maksimal (atribut yang menguntungkan) dalam matriks keputusan. 

Keluaran dari penggunaan metode MOORA ini adalah alternatif dengan 

nilai akhir (𝑦𝑖) tertinggi akan menjadi alternatif terbaik sedangkan alternatif yang 

memiliki nilai akhir (𝑦𝑖) terendah akan menjadi alternatif terburuk. 

 

2.3 Pengujian Black Box 

Pengujian yang dilakukan untuk antar muka perangkat lunak, pengujian 

ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa fungsi – fungsi bekerja dengan baik 

dalam arti masukan yang diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar 

– benar tepat, pengintegrasian dari eksternal data berjalan dengan baik (Lestari, 

2013).  

 

2.4 Uji Sensitivitas 

Uji sensitivitas dilakukan dengan mengubah bobot kriteria. Perubahan 

nilai bobot tiap kriteria atau subkriteria dilakukan dengan menurunkan 

maupun menaikkan bobot pada setiap titik yang ditentukan secara acak untuk 

melihat kecenderungan hasil perankingan alternatif apakah akan berubah 

atau tidak. Suatu kriteria dikatakan sensitif jika perubahan bobot tersebut 

mengubah urutan perangkingan dilihat dari nilai kedekatan relatif (Agustina, 2013). 
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2.5 PT. SUCOFINDO (PERSERO) Cabang Utama Surabaya 

PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) atau dikenal dengan 

SUCOFINDO adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengujian dan 

analisa, audit dan inspeksi, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan. PT. SUCOFINDO 

mempunyai sektor pelanggan di berbagai bidang antara lain migas, mineral, energi, 

industri manufaktur, produk konsumen, pertambangan, jasa keuangan, layanan 

publik, pariwisata, otomotif, kelautan dan perikanan, pertanian kehutanan dan 

lingkungan, serta konstruksi dan infrastruktur. PT. SUCOFINDO merupakan salah 

satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada tanggal 22 

Oktober 1956 dan dibangun atas perusahaan patungan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dengan SGS. Perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di 

Jenewa, Swiss. 

PT. SUCOFINDO mempunyai beberapa cabang yang tersebar di 

Indonesia, salah satunya berada di Kota Surabaya, Jawa Timur. PT. SUCOFINDO 

Cabang Utama Surabaya terletak di Jalan Kalibutuh No. 215, Tembok Dukuh, 

Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah dengan 

menggunakan metode Fuzzy MCDM yaitu Multi-Optimization Objective on The 

Basis of Ratio Analysis (MOORA). Adapun tahapan dalam metodologi penelitian 

adalah pendefinisian dan analisis masalah serta meliputi studi literatur dan 

pengumpulan data, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian, serta 

evaluasi sistem. 

 

 

Gambar 3.1. Proses Analisis dan Perancangan Sistem 

Pendefinisian dan 

Analisis Masalah 

Studi Literatur Pengumpulan Data 

Perancangan Sistem 

Implementasi Sistem 

Pengujian Sistem 

Evaluasi Sistem 
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3.1 Pendefinisian dan Analisis Masalah 

Pada tahapan pendefinisian dan analisis masalah merupakan tahapan awal 

dalam penelitian ini untuk menganalisa dan mempelajari proses bisnis yang ada 

pada PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya. Adanya tahapan 

pendefinisian dan analisis masalah ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

permasalahan yang sedang dihadapi dan kebutuhan sistem yang diolah menjadi 

informasi untuk dirancang dan dibangunnya sebuah sistem.  

Proses bisnis yang saat ini sedang berjalan pada PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya secara umum masih sama dengan perusahaan 

– perusahaan sejenis yang lain. Proses penerimaan pesanan terlebih dahulu 

dilakukan dengan menemui atau melakukan kontak terhadap PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya. Selanjutnya PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya akan melakukan persetujuan terhadap pemesanan yang 

dilakukan oleh (calon) pelanggan. Bagi pelanggan yang pernah melakukan 

pemesanan sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu apakah ada pembayaran pada 

pemesanan sebelumnya yang belum terbayarkan. Proses apabila pemesanan 

tersebut disetujui oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya 

akan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh (calon) 

pelanggan dan PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya. 

Selanjutnya PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya akan membuat 

Form-01 yang berisi rincian biaya. Apabila Form-01 telah disetujui selanjutnya 

akan diterbitkan invoice oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama 

Surabaya untuk dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera oleh (calon) 

pelanggan. Setelah dilakukannya pembayaran sesuai nominal yang ada pada  
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invoice, PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya akan melakukan 

proses pengerjaan pesanan sesuai dengan invoice tersebut. 

Proses dalam penentuan pelanggan yang akan diberikan reward oleh PT. 

SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya saat ini dilakukan dengan 

melihat total nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan tiap periodenya tanpa 

mempunyai acuan atau metode lain yang digunakan. Penentuan reward yang akan 

diberikan oleh PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya dilakukan 

oleh Kepala Bidang dengan persetujuan dari Kepala Cabang sesuai dengan bidang 

atau layanan masing – masing. 

Berikut adalah tabel masalah dan dampak yang ada pada PT. 

SUCOFINDO (PERSERO) Cabang Utama Surabaya. 

 

Tabel 3.1. Pendefinisian dan Analisis Masalah 

 
Masalah Dampak 

- Penentuan reward kepada pelanggan yang 

berpotensial hanya berdasarkan total nilai 

transaksi di tiap periode 
- Kemungkinan terjadinya penilaian secara 

subjektif terhadap pemberian reward 

kepada pelanggan 
- Belum adanya metode pengambilan 

keputusan terhadap pemberian reward 

kepada pelanggan yang berpotensial 

 

3.2 Studi Literatur 

Studi literatur dalam penelitian ini terkait dengan dasar – dasar teori yang 

berkaitan dengan pengembangan aplikasi atau rancang bangun aplikasi, sistem 

pendukung keputusan, Fuzzy MCDM khususnya metode MOORA, struktur 

organisasi dan proses bisnis PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama 

Surabaya, dan teknik pengujian. Literatur yang digunakan sebagai sumber referensi 

dalam penelitian ini meliputi jurnal, buku, dan artikel dari website. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Adapun sumber yang diperoleh dari pengumpulan data adalah dengan 

menggunakan metode primer, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari 

PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya secara langsung dengan 

observasi dan wawancara. 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisa proses 

bisnis saat ini dengan mengunjungi PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama 

Surabaya. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui Bapak Feby Kadarianto selaku perwakilan 

dari pihak marketing dan teknologi informasi PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya. Wawancara yang diajukan mengenai struktur organisasi, 

proses yang berjalan saat ini terkait penentuan reward terhadap pelanggan, dan 

kendala atau masalah yang dihadapi terkait proses tersebut. 

 

3.4 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada penelitian ini meliputi analisis kebutuhan yang 

terdiri dari analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan data, serta analisis 

kebutuhan fungsional dan perancangan sistem pendukung keputusan yang terdiri 

dari subsistem manajemen basis pengetahuan, subsistem manajemen basis data, 

subsistem manajemen basis model, dan subsistem antarmuka pengguna. 
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3.4.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan tahapan untuk menggambarkan mengenai 

kebutuhan sistem yang akan dibangun. Tahapan ini terdiri dari analisis kebutuhan 

pengguna, analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan fungsional, dan blok 

diagram. 

 

A. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan proses bisnis yang ada pada PT. SUCOFINDO (PERSERO) 

cabang utama Surabaya telah diidentifikasi pengguna yang akan berkontribusi 

dalam sistem pendukung keputusan antara lain Kepala Cabang, Kepala Bidang, 

Bagian Penjualan dan Dukungan Operasional, dan Administrasi. Pada tahapan 

analisis kebutuhan pengguna ini bertujuan untuk menentukan siapa saja pengguna 

yang akan berperan pada suatu sistem. 

1. Kepala Cabang 

Kepala cabang berperan sebagai super admin. Kepala cabang memiliki 

peranan dalam sistem untuk login, mengelola data transaksi pelanggan, 

mengelola data karyawan, mengelola data kriteria, memasukkan nilai 

bobot, melihat hasil nilai bobot, melihat hasil perankingan, melihat hasil 

perhitungan nilai tiap pembobotan, menyutujui hasil perankingan, dan 

mencetak hasil pelanggan potensial yang terpilih untuk penentuan reward 

yang akan diberikan. 

2. Kepala Bidang 

Kepala bidang memiliki peranan dalam sistem untuk login, mengelola data 

transaksi pelanggan, mengelola data kriteria, memasukkan bobot, melihat 



20 
 

 
 

hasil nilai bobot, melihat hasil perankingan, dan memilih serta 

menyarankan pelanggan potensial yang terpilih. 

3. Penjualan dan Dukungan Operasional 

Penjualan dan dukungan operasional memiliki peranan dalam sistem untuk 

login dan menambahkan data transaksi pelanggan. 

4. Administrasi 

Administrasi memiliki peranan dalam sistem untuk login dan 

menambahkan data transaksi pelanggan. 

 

B. Analisis Kebutuhan Data 

Tahapan analisis kebutuhan data berfungsi dalam menentukan data - data 

yang akan digunakan pada suatu sistem. Berdasarkan proses bisnis terkait telah 

diidentifikasi data – data yang akan digunakan dalam sistem pendukung keputusan 

terdiri 4 data, antara lain data transaksi pelanggan, data kriteria, dan data hak akses 

pengguna. 

1. Data Transaksi Pelanggan 

Meliputi NPWP pelanggan, nomor ID pelanggan, nama pelanggan, alamat 

pelanggan, nama jasa atau layanan, nilai transaksi, frekuensi transaksi, 

frekuensi kerja sama, dan tunggakan. 

2. Data Kriteria 

Meliputi ID kriteria, nama kriteria, jenis kriteria, dan bobot kriteria. 

3. Data Hak Akses Pengguna 

Meliputi ID hak akses pengguna, nama karyawan, nama hak akses 

pengguna, kata sandi pengguna, dan tingkatan hak akses pengguna. 
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C. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Tahapan ini menggambarkan kebutuhan secara fungsional dari tiap 

pengguna dari sistem yang akan dibangun. Kebutuhan fungsional dari tiap 

pengguna dapat dilihat pada lampiran. 

1. Fungsi Login 

Fungsi ini bertujuan untuk membatasi wewenang yang diberikan kepada 

penggunaa yang terdaftar terhadap sistem. 

2. Fungsi Mengelola Data Transaksi Pelanggan 

Fungsi ini bertujuan untuk menambah data transaksi pelanggan dalam 

penilaian penentuan reward yang akan diberikan. 

3. Fungsi Mengelola Hak Akses Pengguna 

Fungsi ini bertujuan untuk melakukan pencarian, menambah, mengubah 

data hak akses dari pengguna sistem yang akan menggunakan aplikasi 

pendukung keputusan. 

4. Fungsi Mengelola Data Kriteria 

Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

kriteria beserta bobot yang akan diberikan dalam proses perhitungan 

penentuan reward kepada pelangggan dalam sistem. 

5. Fungsi Melihat Hasil Perankingan 

Fungsi ini bertujuan untuk melihat hasil penilaian pembobotan yang telah 

dilakukan perankingan di dalam sistem. 

6. Fungsi Memilih dan Menyarankan Pelanggan Potensial 

Fungsi ini bertujuan untuk memberikan saran terhadap pelanggan 

potensial yang terpilih untuk ditujukan kepada kepala cabang. 
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7. Fungsi Menyutujui Pelanggan Potensial Terpilih 

Fungsi ini bertujuan untuk menyetujui hasil akhir dari ranking penilaian 

pelanggan dalam pemberian reward. 

 

D. Blok Diagram 

Blok diagram merupakan gambaran alur sistem yang dimulai dari input, 

proses, dan output pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan reward 

kepada pelanggan potensial yang ada di PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang 

utama Surabaya. Gambaran alur dari blok diagram adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.2. Blok Diagram 

 

3.4.2 Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

Pada tahapan ini menguraikan rancangan dari sistem pendukung 

keputusan yang terdiri dari subbsistem manajemen basis pengetahuan, subbsistem 
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manajemen basis data, subbsistem manajemen basis model, dan subbsistem 

antarmuka pengguna. 

A. Subsistem Manajemen Basis Pengetahuan 

Pada subsitem ini menjelaskan mengenai kriteria – kriteria yang akan 

digunakan dalam proses pendukung keputusan terkait penentuan reward terhadap 

pelanggan yang berpotensial. Subsistem manajemen basis pengetahuan pada 

penelitian ini menggunakan metode MOORA. 

Adapun kriteria – kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung 

keputusan terkait penentuan reward terhadap pelanggan yang berpotensial antara 

lain Nilai Transaksi, Frekuensi Transaksi, Frekuensi Kerja Sama, dan Tunggakan. 

Adapun kriteria – kriteria tersebut diuraikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.2. Penentuan Kriteria 

 
KODE NAMA KRITERIA NILAI BOBOT (%) JENIS KRITERIA 

C1 Nilai Transaksi 35 Benefit 

C2 Frekuensi Transaksi 30 Benefit 

C3 Frekuensi Kerja Sama 25 Benefit 

C4 Tunggakan 10 Cost 

 

Kriteria yang digunakan adalah nilai kriteria dalam skala penilaian 

keputusan penentuan pelanggan potensial disesuaikan dengan skala penilaian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3. Penentuan Skala Penilaian Kriteria 

 
NAMA KRITERIA SKALA PENILAIAN VARIABEL BOBOT NILAI 

Nilai Transaksi 

<= 30.000.000 Rendah 1 

<= 80.000.000 Cukup 2 

> 80.000.000 Tinggi 3 

Frekuensi Transaksi 
<= 3 Rendah 1 

<= 6 Cukup 2 
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> 6 Tinggi 3 

Frekuensi Kerjasama 

<= 2 Rendah 1 

<= 6 Cukup 2 

> 6 Tinggi 3 

Tunggakan (Hari) 

<= 30 Rendah 1 

<= 60 Cukup 2 

> 60 Tinggi 3 

 

B. Subsistem Manajemen Basis Data 

Pada tahapan subsistem ini akan dibahas mengenai perancangan basis data 

dengan menggunakan perancangan terstruktur yang terdiri dari system flow, context 

diagram, data flow diagram (DFD), contextual data model (CDM), dan physical 

data model (PDM) 

 

 

Gambar 3.3. Alur Subsistem Manajemen Basis Data 

 

C. Subsistem Manajemen Basis Model 

Sistem pendukung keputusan yang akan dibangun dan dirancang pada PT. 

SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya adalah menggunakan metode 
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MOORA untuk meranking pelanggan dalam penentuan reward. Secara umum, 

proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode MOORA dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.4. Flowchart Metode MOORA 

 

D. Subsistem Antarmuka Pengguna 

Subsistem antar pengguna merupakan subsistem yang menggambarkan 

rancangan dari interface atau antarmuka. Tujuan dari dirancangnya subsistem ini 

untuk memudahkan para pengguna yang terlibat dalam penggunaan sistem 

pendukung keputusan pelanggan potensial serta sebagai pengendali akses fitur 

terhadap otoritas dari masing – masing pengguna. Struktur dari perancangan 

subsistem antarmuka pengguna dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 3.5. Skema Subsitem Manajemen Antarmuka Pengguna 

 

3.5 Implementasi Sistem 

Tahapan dalam implementasi sistem terdiri dari dua kegiatan yaitu 

kebutuhan sistem dan implementasi sistem. Implementasi sistem yang akan 

dibangun pada sistem pendukung keputusan penentuan reward kepada pelanggan 

di PT. SUCOFINDO (PERSERO) cabang utama Surabaya menggunakan Bahasa 

pemrograman berbasis web dengan PHP serta MySQL sebagai basis data dan 

implementasi desain antarmuka pengguna. 

 

3.6 Pengujian Sistem 

Tahapan dalam pengujian sistem yang akan digunakan pada sistem 

pendukung keputusan penentuan reward kepada pelanggan di PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) cabang utama Surabaya adalah pengujian dengan menggunakan Black 

Box Testing. Desain pengujian sistem dengan menggunakan Black Box Testing 

dapat dilihat pada lampiran. 
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3.7 Pengujian Sensitivitas 

Pada tahap pengujian senstivitas dilakukan dengan menaikkan maupun 

menurunkan nilai bobot pada masing – masing kriteria yang telah ditentukan. 

Apabila pada pengujian tersebut tidak mengubah ranking dari alternatif maka 

pengujian tersebut dikatakan tidak sensitif. Sedangkan, pengujian tersebut bertolak 

belakang atau dengan kata lain mengubah ranking dari alternatif maka pengujian 

tersebut dikatakan sensitif. 

 

3.8 Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan setelah tahapan dari identifikasi masalah hingga 

pengujian sistem telah selesai digunakan. Evaluasi sistem pada tahapan ini meliputi 

kesimpulan dan saran. Pada penarikan kesimpulan berfungsi untuk menjawab 

rumusan masalah yang telah dikemukakan. Sedangkan saran bertujuan untuk 

memperbaiki kesalahan – kesalahan dalam proses pembuatan sistem ataupun untuk 

pengembangan yang lebih baik selanjutnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Keluaran atau output yang dihasilkan dari bab III sebelumnya akan 

menghasilkan keluaran antara lain hasil penilaian pelanggan potensial, hasil saran 

reward pelanggan potensial, dan hasil penetapan reward pelanggan terpilih.  

 

4.1. Hasil Perhitungan dengan Metode MOORA 

Hasil akhir dalam proses perhitungan dengan menggunakan metode 

MOORA akan menghasilkan sebuah keluaran yang berupa nilai optimasi tertinggi 

dari alternatif yang ada. Nilai optimasi tertinggi tersebut adalah merupakan nilai 

sebuah keluaran yang terpilih menjadi alternatif terbaik dari alternatif – alternatif 

yang ada. Pada tahapan dalam proses perhitungan menggunakan metode MOORA 

memiliki beberapa tahapan diantaranya menentukan dan memasukkan nilai 

kriterian, menghitung nilai matriks keputusan, menentukan nilai matriks keputusan, 

dan menghitung nilai optimasi dari alternatif. 

 

4.1.1  Memasukkan Nilai Kriterian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. SUCOFINDO Cabang Utama 

Surabaya didapatkan kriteria – kriteria sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Data Kriteria 

KODE KRITERIA BOBOT TIPE NILAI 
NILAI 

BOBOT  

C1 Nilai Transaksi 35% Benefit 

<=30.000.000 

<=80.000.000 

>80.000.000 

1 

2 

3 
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C2 
Frekuensi 

Transaksi 
30% Benefit 

<=3 kali 

<=6 kali 

>6 kali 

1 

2 

3 

C3 
Frekuensi 

Kerjasama 
25% Benefit 

<=2 kali 

<=6 kali 

>6 kali 

1 

2 

3 

C4 
Tunggakan 

(Hari) 
10% Cost 

<=30 hari 

<=60 hari 

>60 hari 

1 

2 

3 

 

Dari kriteria – kriteria tersebut selanjutnya dengan memasukkan beberapa 

alternatif untuk dilakukan pemberian nilai bobot pada tiap – tiap alternatif yang ada. 

Pada tahapan setelah dilakukan pemberian nilai kriteria di tiap altenatif, langkah 

kedua adalah menentukan nilai matriks keputusan dari tiap altenatif. Matriks 

keputusan (X) dari data tabel 4 dapat dilihat pada tabel berikut: 

𝑋 = 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 2 1
2 3 2 1
2 1 3 1
3 2 2 1
1 3 3 1
3 3 3 3
2 3 2 1
3 3 2 1
3 2 2 1
1 1 3 1]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hasil dari proses pemberian nilai bobot kriteria di tiap alternatif di atas 

dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pemberian Nilai Bobot Data Tiap Alternatif (Pelanggan) 

ALTERNATIF 
BOBOT NILAI 

C1 C2 C3 C4 

Alternatif 1 1 2 2 1 

Alternatif 2 2 3 2 1 

Alternatif 3 2 1 3 1 

Alternatif 4 3 2 2 1 

Alternatif 5 1 3 3 1 

Alternatif 6 3 3 3 3 

Alternatif 7 2 3 2 1 

Alternatif 8 3 3 2 1 

Alternatif 9 3 2 2 1 

Alternatif 10 1 1 3 1 
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4.1.2  Menghitung Nilai Matriks Keputusan 

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan proses dalam penentuan bobot nilai 

matriks normalisasi tiap alternatif adalah dengan memberikan nilai matriks 

keputusan pada tiap – tiap alternatif yang ada. Perhitungan dalam tahapan ini adalah 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑥∗
𝑖𝑗 = 

𝑥𝑖𝑗

√[∑  𝑥𝑖𝑗
2𝑚 

𝑖 = 1 ]

 

a. Kriteria C1 

𝐶1  =  √12 + 22 + 22 + 32 + 12 + 32 + 22 + 32 + 32 + 12 

= 7.1414 

Dimana alternatif dari kriteria C1 sebagai berikut: 

𝐴1,1 = 1 7.1414⁄ = 0.1400 

𝐴2,1 = 2 7.1414⁄ = 0.2801 

𝐴3,1 = 2 7.1414⁄ = 0.2801 

𝐴4,1 = 3 7.1414⁄ = 0.4201 

𝐴5,1 = 1 7.1414⁄ = 0.1400 

𝐴6,1 = 3 7.1414⁄ = 0.4201 

𝐴7,1 = 2 7.1414⁄ = 0.2801 

𝐴8,1 = 3 7.1414⁄ = 0.4201 

𝐴9,1 = 3 7.1414⁄ = 0.4201 

𝐴10,1 =  1 7.1414⁄ = 0.1400 

 

b. Kriteria C2 

𝐶2  =  √22 + 32 + 12 + 22 + 32 + 32 + 32 + 32 + 22 + 12 

= 7.3485 

Dimana alternatif dari kriteria C2 sebagai berikut: 
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𝐴1,2 = 2 7.6811⁄ = 0.2604 

𝐴2,2 = 3 7.6811⁄ = 0.3906 

𝐴3,2 = 1 7.6811⁄ = 0.1302 

𝐴4,2 = 2 7.6811⁄ = 0.2604 

𝐴5,2 = 3 7.6811⁄ = 0.3906 

𝐴6,2 = 3 7.6811⁄ = 0.3906 

𝐴7,2 = 3 7.6811⁄ = 0.3906 

𝐴8,2 = 3 7.6811⁄ = 0.3906 

𝐴9,2 = 2 7.6811⁄ = 0.2604 

𝐴10,2 =  1 7.6811⁄ = 0.1302 

 

c. Kriteria C3 

𝐶3  =  √22 + 22 + 32 + 22 + 32 + 32 + 22 + 22 + 22 + 32 

= 7.7460 

Dimana alternatif dari kriteria C3 sebagai berikut: 

𝐴1,3 = 1 7.7460⁄ = 0.2582 

𝐴2,3 = 2 7.7823⁄ = 0.2582 

𝐴3,3 = 3 7.7460⁄ = 0.3873 

𝐴4,3 = 2 7.7460⁄ = 0.2582 

𝐴5,3 = 3 7.7460⁄ = 0.3873 

𝐴6,3 = 3 7.7460⁄ = 0.3873 

𝐴7,3 = 1 7.7460⁄ = 0.2582 

𝐴8,3 = 2 7.7460⁄ = 0.2582 

𝐴9,3 = 2 7.7460⁄ = 0.2582 

𝐴10,3 =  1 7.7460⁄ = 0.3873 

 

d. Kriteria C4 

𝐶4 =  √12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 32 + 12 + 12 + 12 + 12 

= 4.2426 

Dimana alternatif dari kriteria C4 sebagai berikut: 
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𝐴1,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴2,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴3,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴4,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴5,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴6,4 = 3 4.2426⁄ = 0.7071 

𝐴7,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴8,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴9,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

𝐴10,4 = 1 4.2426⁄ = 0.2357 

Hasil dari proses menghitung nilai matriks keputusan di tiap alternatif di 

atas dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data Nilai Normalisasi Tiap Alternatif 

ALTERNATIF 
NORMALISASI 

C1 C2 C3 C4 

Alternatif 1 0.1400 0.2604 0.2582 0.2357 

Alternatif 2 0.2801 0.3906 0.2582 0.2357 

Alternatif 3 0.2801 0.1302 0.3873 0.2357 

Alternatif 4 0.4201 0.2604 0.2582 0.2357 

Alternatif 5 0.1400 0.3906 0.3873 0.2357 

Alternatif 6 0.4201 0.3906 0.3873 0.7071 

Alternatif 7 0.2801 0.3906 0.2582 0.2357 

Alternatif 8 0.4201 0.3906 0.2582 0.2357 

Alternatif 9 0.4201 0.2604 0.2582 0.2357 

Alternatif 10 0.1400 0.1302 0.3873 0.2357 

 

4.1.3  Menentukan Nilai Matriks Keputusan 

Proses dalam penentuan nilai matriks keputusan adalah dengan 

mengalikan antara nilai normalisasi setelah dilakukan perhitungan matriks 

keputusan pada tiap – tiap alternatif dengan nilai bobot dari nilai kriteria di tiap 

kriteria yang ada dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
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𝑦𝑖 = ∑ 𝑤𝑗  𝑥𝑖𝑗

𝑔

𝑗=1
− ∑ 𝑤𝑗  𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=𝑔+1
 

 

a. Kriteria C1 

𝐴1,1 =  0.35 ∗ 0.1400 = 0.0490 

𝐴2,1 =  0.35 ∗ 0.2801 = 0.0980 

𝐴3,1 =  0.35 ∗ 0.2801 = 0.0980 

𝐴4,1 =  0.35 ∗ 0.4201 = 0.1470 

𝐴5,1 =  0.35 ∗ 0.1400 = 0.0490 

𝐴6,1 =  0.35 ∗ 0.4201 = 0.1470 

𝐴7,1 =  0.35 ∗ 0.2801 = 0.0980 

𝐴8,1 =  0.35 ∗ 0.4201 = 0.1470 

𝐴9,1 =  0.35 ∗ 0.4201 = 0.1470 

𝐴10,1 =  0.35 ∗ 0.1400 = 0.0490 

 

b. Kriteria C2 

𝐴1,1 =  0.30 ∗ 0.2604 = 0.0781 

𝐴2,1 =  0.30 ∗ 0.3906 = 0.1172 

𝐴3,1 =  0.30 ∗ 0.1302 = 0.0391 

𝐴4,1 =  0.30 ∗ 0.2604 = 0.0781 

𝐴5,1 =  0.30 ∗ 0.3906 = 0.1172 

𝐴6,1 =  0.30 ∗ 0.3906 = 0.1172 

𝐴7,1 =  0.30 ∗ 0.3906 = 0.1172 

𝐴8,1 =  0.30 ∗ 0.3906 = 0.1172 

𝐴9,1 =  0.30 ∗ 0.2604 = 0.0781 

𝐴10,1 =  0.30 ∗ 0.1302 = 0.0391 

 

c. Kriteria C3 

𝐴1,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴2,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴3,3 =  0.25 ∗ 0.3873 = 0.0968 
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𝐴4,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴5,3 =  0.25 ∗ 0.3873 = 0.0968 

𝐴6,3 =  0.25 ∗ 0.3873 = 0.0968 

𝐴7,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴8,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴9,3 =  0.25 ∗ 0.2582 = 0.0645 

𝐴10,3 =  0.25 ∗ 0.3873 = 0.0968 

 

d. Kriteria C4 

𝐴1,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴2,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴3,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴4,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴5,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴6,4 =  0.10 ∗ −(0.7071) = −(0.0707) 

𝐴7,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴8,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴9,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

𝐴10,4 =  0.10 ∗ −(0.2357) = −(0.0236) 

 

Hasil dari proses menentukan nilai matriks keputusan dikalikan dengan 

nilai bobot di tiap alternatif di atas dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Menentukan Nilai Matriks Keputusan Tiap Data Alternatif 

  NORMALISASI * BOBOT 

ALTERNATIF C1 C2 C3 C4 

Alternatif 1 0.0490 0.0781 0.0645 -0.0236 

Alternatif 2 0.0980 0.1172 0.0645 -0.0236 

Alternatif 3 0.0980 0.0391 0.0968 -0.0236 

Alternatif 4 0.1470 0.0781 0.0645 -0.0236 

Alternatif 5 0.0490 0.1172 0.0968 -0.0236 

Alternatif 6 0.1470 0.1172 0.0968 -0.0707 
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Alternatif 7 0.0980 0.1172 0.0645 -0.0236 

Alternatif 8 0.1470 0.1172 0.0645 -0.0236 

Alternatif 9 0.1470 0.0781 0.0645 -0.0236 

Alternatif 10 0.0490 0.0391 0.0968 -0.0236 

 

4.1.4  Menghitung Nilai Optimasi  

Nilai optimasi didapatkan dari proses perhitungan untuk tiap alternatif 

dengan menjumlahkan perkalian dari bobot kriteria dengan nilai atribut maksimum 

(max) bernilai atribut bertipe benefit dan mengurangkan perkalian dari bobot 

kriteria dengan nilai atribut minimum (min) bernilai atribut bertipe cost. Adapun 

perhitungan dari masing – masing alternatif sebagai berikut: 

a. Alternatif A1 (y*1) 

𝑦∗1 = (0.0490) + (0.0781) + (0.0645) − (0.0236)  

= 0.1681 

b. Alternatif A2 (y*2) 

𝑦∗2 = (0.0980) + (0.1172) + (0.0645) − (0.0236)  

= 0.2562 

c. Alternatif A3 (y*3) 

𝑦∗3 = (0.0980) + (0.0391) + (0.0968) − (0.0236)  

= 0.2103 

d. Alternatif A4 (y*4) 

𝑦∗4 = (0.1470) + (0.0781) + (0.0645) − (0.0236)  

= 0.2661 

e. Alternatif A5 (y*5) 

𝑦∗5 = (0.0490) + (0.1172) + (0.0968) − (0.0236)  

= 0.2394 
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f. Alternatif A6 (y*6) 

𝑦∗6 = (0.1470) + (0.1172) + (0.0968) − (0.0707)  

= 0.2903 

g. Alternatif A7 (y*7) 

𝑦∗7 = (0.0980) + (0.1172) + (0.0645) − (0.0236)  

= 0.2562 

h. Alternatif A8 (y*8) 

𝑦∗8 = (0.1470) + (0.1172) + (0.0645) − (0.0236) 

= 0.3052 

i. Alternatif A9 (y*9) 

𝑦∗9 = (0.1470) + (0.0781) + (0.0645) − (0.0236)  

= 0.2661 

j. Alternatif A10 (y*10) 

𝑦∗10 = (0.0490) + (0.0391) + (0.0968) − (0.0236) 

= 0.1613 

Hasil dari proses menentukan nilai optimasi di tiap alternatif di atas dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Nilai Keputusan Tiap Alternatif 

ALTERNATIF HASIL KEPUTUSAN 

Alternatif 1 0.1681 

Alternatif 2 0.2562 

Alternatif 3 0.2103 

Alternatif 4 0.2661 

Alternatif 5 0.2394 

Alternatif 6 0.2903 

Alternatif 7 0.2562 

Alternatif 8 0.3052 

Alternatif 9 0.2661 
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Alternatif 10 0.1613 

 

Dari perhitungan dengan menggunakan metode MOORA pada alternatif 

yang ada diperoleh hasil optimasi tertinggi yaitu dengan nilai 0.3052 pada 

Alternatif 8. 

 

4.2  Hasil Implementasi Aplikasi Pendukung Keputusan 

Tahapan implementasi merupakan tahapan lanutan setelah tahapan analisis 

dan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Tahapan ini dibuat berdasarkan 

atau berbasis web desktop dengan memiliki beberapa level hak akses diantaranya 

administrasi, penjualan dan dukungan operasional, kepala bidang dan kepala 

cabang.  

 

4.2.1  Halaman Login Aplikasi  

Halaman login aplikasi merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama 

kali Ketika aplikasi pendukung keputusan dijalankan. Halaman ini berfungsi untuk 

memetakan hak akses tiap level pengguna terdiri dari administrasi, penjualan dan 

dukungan operasional (PDO), kepala bidang, dan kepala cabang.  
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Gambar 4.1 Halaman Login Aplikasi 

 

4.2.2      Halaman Dashboard Administrasi dan Penjualan dan Dukungan 

Operasional (PDO) 

Pada tampilan ini mencakup halaman utama dari pengguna dengan level 

Administrasi dan Penjualan dan Dukungan Operasional yang menampilkan 

informasi mengenai data transaksi pelanggan yang telah berhasil dimasukkan ke 

dalam sistem. 

 

Gambar 4.2 Halaman Dashboard Administrasi dan PDO 
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4.2.3  Halaman Input Data Transaksi Pelanggan 

Pada halaman ini merupakan tahapan proses awal dalam menentukan 

reward yang akan diberikan kepada pelanggan yang berpotensial. Tahapan ini 

adalah memeasukkan data transaksi pelanggan berupa file yang berformat excel 

(.xls maupun .xlsx) ke dalam sistem yang hanya dapat diakses oleh level 

Administrasi dan PDO. 

 

Gambar 4.3 Halaman Input Data Transaksi Pelanggan 

 

4.2.4      Halaman Mengelola Data Pengguna Aplikasi 

Halaman ini diakses oleh level Pengguna sebagai Kepala Bidang maupun 

Kepala Cabang. Pada halaman ini mempunyai fungsi untuk mengelola seluruh hak 

akses pengguna yang diiinkan dalam mengakses sistem pendukung keputusan, 

mulai dari menambah data, mengubah, bahkan menghapus data pengguna. 
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Gambar 4.4 Halaman Mengelola Data Pengguna 

 

4.2.5 Halaman Mengelola Data Kriteria 

Pada halaman mengelola data kriteria diakses oleh pengguna yang 

memiliki tingkat pengguna sebagai Kepala Bidang maupun Kepala Cabang. 

Halaman ini berfungsi sebagai halaman untuk menambah, mengubah, dan 

menghapus data kriteria – kriteria yang akan digunakan sebagai proses perhitungan 

dalam penentuan pelanggan potensial. 

 

Gambar 4.5 Halaman Mengelola Data Kriteria 
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4.2.6 Halaman Hasil Perankingan 

Halaman hasil perankingan merupakan halaman dalam proses perhitungan 

dalam menentukan pelanggan potensial di tiap periodenya. Halaman ini berfungsi 

untuk menampilkan ranking dari pelanggan potensial selama periode tersebut 

diakses oleh Kepala Bidang dan Kepala Cabang. 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Hasil Perhitungan 

 

4.2.7 Halaman Saran Reward Pelanggan 

Halaman ini merupakan halaman untuk proses persetujuan dari kepala 

bidang dalam menyarankan satu atau beberapa pelanggan potensial yang ada untuk 

menentukan pelanggan potensial yang akan berpeluang mendapatkan reward di tiap 

periodenya. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan yang ada 

berdasarkan urutan nilai optimasi dari tertinggi (berpeluang lebih besar) hingga 

nilai optimasi terendah (berpeluang lebih kecil) dalam proses penentuan pelanggan 

potensial. 
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Gambar 4.7 Halaman Saran Reward Pelanggan 

 

4.2.8 Halaman Penetapan Reward Pelanggan 

Halaman ini merupakan halaman untuk proses persetujuan dari kepala 

bidang dalam menyarankan satu atau beberapa pelanggan potensial yang ada untuk 

menentukan pelanggan potensial yang akan berpeluang mendapatkan reward di tiap 

periodenya. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggan yang ada 

berdasarkan urutan nilai optimasi dari tertinggi (berpeluang lebih besar) hingga 

nilai optimasi terendah (berpeluang lebih kecil) dalam proses penentuan pelanggan 

potensial. 

 

Gambar 4.8 Halaman Penetapan Reward Pelanggan 



43 
 

 
 

4.3 Hasil Pengujian Sistem 

Pengujian sistem terdiri dari pengujian sistem secara fungsional dan 

pengujian senstivitas. Proses dari pengujian fungsional dilakukan berdasarkan 

susunan atau desain yang telah dibuat pada proses perencanaan dalam pengujian 

sistem secara fungsional. Sedangkan pada proses pengujian sensitivitas dilakukan 

dengan mengubah nilai bobot pada tiap kriteria yang telah ditentukan. 

 

4.3.1 Pengujian Fungsional 

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan pengujian black box testing 

dengan beberapa pengujian yang meliputi test login, menambah data transaksi 

pelanggan, mengelola hak akses pengguna, mengelola data master, dan laporan 

penetapan pelanggan potensial. Hasil dari uji coba tersebut dapat dilihat pada 

lampiran. 

 

4.3.2 Pengujian Sensitivitas 

Pada tahap pengujian ini dilakukan dengan cara menambahkan nilai bobot 

sebesar 0.25 dan 0.5 pada masing – masing kriteria yang ada dan telah ditentukan 

sebelumnya.  

Uji sensitivitas dilakukan pada 10 data transaksi pengguna yang terdiri dari 

pengujian kriteria nilai transaksi, frekuensi transaksi, frekuensi kerjasama, dan 

tunggakan. Perubahan yang dilakukan dengan menambahkan bobot kriteria sebesar 

0.25 dan 0.5 pada tiap kriteria tidak terlalu signifikan. Berikut tabel hasil dari 

perubahan nilai bobot sebesar 0.25 dan 0.5 pada tiap kriteria. 
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Tabel 4.6 Penambahan Bobot Kriteria Pada Uji Sensitivitas 

 
 Nilai Bobot (Desimal) 

Nama Kriteria 0 0.25 0.5 

Nilai Transaksi 0.35 0.60 0.85 

Frekuensi Transaksi 0.30 0.55 0.80 

Frekuensi Kerjasama 0.25 0.50 0.75 

Tunggakan 0.10 0.35 0.60 

 

Hasil dari perubahan nilai bobot pada tiap kriteria dengan menambahkan 

nilai bobot sebesar 0.25 dan 0.5 didapatkan hasil perhitungan pada kriteria nilai 

transaksi, frekuensi transaksi, frekuensi kerjasama, dan tunggakan sebagai berikut.  

 

Tabel 4.7 Uji Sensitivitas Kriteria Nilai Transaksi 

Nama Alternatif 0 0.25 0.5 

Alternatif 1 0.0490 0.0840 0.1190 

Alternatif 2 0.0980 0.1680 0.2380 

Alternatif 3 0.0980 0.1680 0.2380 

Alternatif 4 0.1470 0.2521 0.3571 

Alternatif 5 0.0490 0.0840 0.1190 

Alternatif 6 0.1470 0.2521 0.3571 

Alternatif 7 0.0980 0.1680 0.2380 

Alternatif 8 0.1470 0.2521 0.3571 

Alternatif 9 0.1470 0.2521 0.3571 

Alternatif 10 0.0490 0.0840 0.1190 

 

Tabel 4.8 Uji Sensitivitas Kriteria Frekuensi Transaksi 

Nama Alternatif 0 0.25 0.5 

Alternatif 1 0.0781 0.1432 0.2083 

Alternatif 2 0.1172 0.2148 0.3125 

Alternatif 3 0.0391 0.0716 0.1042 

Alternatif 4 0.0781 0.1432 0.2083 

Alternatif 5 0.1172 0.2148 0.3125 

Alternatif 6 0.1172 0.2148 0.3125 

Alternatif 7 0.1172 0.2148 0.3125 

Alternatif 8 0.1172 0.2148 0.3125 

Alternatif 9 0.0781 0.1432 0.2083 

Alternatif 10 0.0391 0.0716 0.1042 

 

Tabel 4.9 Uji Sensitivitas Kriteria Frekuensi Kerjasama 

Nama Alternatif 0 0.25 0.5 

Alternatif 1 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 2 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 3 0.0968 0.1936 0.2905 
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Alternatif 4 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 5 0.0968 0.1936 0.2905 

Alternatif 6 0.0968 0.1936 0.2905 

Alternatif 7 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 8 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 9 0.0645 0.1291 0.1936 

Alternatif 10 0.0968 0.1936 0.2905 

 

Tabel 4.10 Uji Sensitivitas Kriteria Tunggakan 

Nama Alternatif 0 0.25 0.5 

Alternatif 1 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 2 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 3 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 4 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 5 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 6 -0.0707 -0.1941 -0.4243 

Alternatif 7 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 8 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 9 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

Alternatif 10 -0.0236 -0.0971 -0.1414 

 

Hasil dari pengujian senstivitas didapatkan bahwa pada kriteria nilai 

transaksi, frekuensi transaksi, frekuensi kerjasama, dan tunggakan tidak mengalami 

perubahan yang signifikan sehingga dinyatakan tidak sensitif terhadap sistem 

pendukung keputusan dalam penentuan reward kepada pelanggan potensial.
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, perancangan sistem, dan pengembangan 

Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan 

Pelanggan Potensial Menggunakan Metode MOORA pada PT. SUCOFINDO 

(PERSERO) Cabang Utama Surabaya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telah dihasilkan aplikasi pendukung keputusan yang dapat melakukan proses 

perhitungan dengan menggunakan metode MOORA dalam menentukan 

pelanggan potensial dalam penetapan reward kepada pelanggan terpilih. 

2. PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Utama Surabaya memiliki acuan atau 

metode yang digunakan dalam proses penilaian terhadap pelanggan yang akan 

mendapatkan reward. 

3. Membantu pihak manajerial dalam memutuskan pelanggan potensial yang 

akan terpilih dalam mendapatkan reward dengan adanya ranking pada 

pelanggan potensial. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk mengembangkan rancang bangun aplikasi yang sudah 

dibuat adalah dengan mengembangkan aplikasi yang dinamis untuk ke depannya. 

Aplikasi yang dibuat saat ini hanya dapat melakukan proses penilaian pada satu 

periode (saat periode) tertentu saja yang datanya tidak tersimpan pada periode 

sebelumnya ketika akan melakukan proses penilaian pada periode berikutnya.
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