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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di era modern saat ini, kendaraan bermotor memiliki peranan sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Kendaraan bermotor dibutuhkan manusia 

sebagai alat transportasi penunjang kegiatan sehari-hari seperti pergi bekerja 

maupun melakukan kegiatan bisnis. Seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dari tahun ke tahun, meningkat pula permintaan akan kendaraan 

bermotor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2015), tercatat populasi sepeda 

motor di Indonesia mencapai 98.881.267 unit. Populasi sepeda motor lebih tinggi 

dibandingkan mobil penumpang yang berjumlah hanya 13.480.973 unit. Hal ini 

membuktikan bahwa, peminat sepeda motor adalah yang terbanyak di Indonesia. 

Pabrik sepeda motor mengeluarkan banyak produk dengan berbagai merk, 

berbagai macam design serta berbagai macam spesifikasi sehingga membuat 

konsumen memiliki banyak pilihan ketika ingin membeli sepeda motor. Oleh 

karena itu dibutuhkan sistem rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan 

bagi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian sepeda motor. 

Dengan adanya sistem rekomendasi ini, maka diharapkan dapat membantu 

pengguna dalam memilih sepeda motor yang akan dibeli dengan kriteria yang 

diinginkan dan memberikan alternatif yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. 

Sistem yang dirancang menggunakan metode MOORA yang berguna dalam 

sistem pengambilan keputusan.  
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Penelitian ini menggunakan metode MOORA karena memiliki 

perhitungan yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami (Saputra, 2016). 

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Metode MOORA (Brauers, 2012) 

 

MODM 
Waktu 

Kesederhanaan 
Kalkulasi 

Stabilitas 
Tipe 

Komputasi Matematika Informasi 

MOORA Sangat Rendah Sangat Sederhana Minimum Baik Kuantitatif 

AHP Sangat Tinggi Sangat Rumit Maksimum Buruk Campuran 

TOPSIS Moderat Sedang Sedang Sedang Kuantitatif 

VIKOR Rendah Sederhana Sedang Sedang Kuantitatif 

ELECTRE Tinggi Sedang Sedang Sedang Campuran 

 

Tabel 1.1 adalah tabel yang menunjukkan kelebihan metode MOORA 

dibandingkan dengan metode lain seperti metode AHP, TOPSIS, VIKOR, 

ELECTRE dan PROMETHEE. Oleh karena kelebihannya, metode MOORA 

dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. 

 Penelitian yang dilakukan melihat berbagai referensi dari beberapa 

penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti: 

1.1 Rizki Erdianto Saputra, dkk. (2016) yang berjudul “Penentuan Jenis Bibit 

Ayam Broiler Menggunakan Metode Multi Objective Optimization On The 

Basis of Ratio Analysis”. 

1.2 Wira Guna dan Wulan Rindryani (2013) yang berjudul “Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Pembelian Motor Jenis Yamaha”. 

1.3 Octavianus Anson (2014) yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Sepeda Motor Dengan Fuzzy Multi Criteria Decision Making 

Berbasis Web”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang bangun sistem 

rekomendasi pembelian motor berbasis web menggunakan metode MOORA. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Motor yang menjadi objek penelitian terbatas merk-merk motor pada data 

dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) pada tahun 2017. 

2. Data sepeda motor berasal dari data statik yang diakses pada bulan Febuari 

2017 di situs resmi masing-masing produsen motor. 

3. Parameter yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kapasitas tangki, 

volume silinder, kapasitas oli dan harga motor (Anson, 2014). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk merancang 

bangun sistem rekomendasi pembelian motor berbasis web menggunakan metode 

MOORA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai pedoman rekomendasi 

untuk bahan pertimbangan dalam pembelian motor pada pengguna sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari:  

 BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan yang ingin 

diselesaikan dengan metode weighted product, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penyusunan laporan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori yang melandasi penyusunan dan 

perancangan dalam membangun aplikasi. Teori-teori yang dipakai antara 

lain Multi Criteria Decision Making, Metode MOORA, Sistem 

Rekomendasi, Cronbach Alpha, Uji Penarikan Sampel dan Kepuasan 

Pengguna  

 BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi mengenai metode penelitian, perancangan aplikasi seperti 

flowchart diagram, data flow diagram, entiy relationship diagram,struktur 

tabel dan desain antarmuka.  

 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI  

Bab ini membahas spesifikasi dari sistem yang telah dibuat, rincian 

software apa saja yang digunakan untuk membangun aplikasi dan hasil 

pengujian aplikasi.  

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dengan hasil pengujian 

aplikasi dan juga saran unuk penelitian serupa. 
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