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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

Menurut Kusumadewi (2007), “Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu”. Kriteria biasanya 

berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan atau standar yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

Berdasarkan tujuannya. MCDM dapat dibagi menjadi 2 model  

1. Multi Attribute Decision Making (MADM); dan  

2. Multi Objective Decision Making (MODM) 

Seringkali MCDM dan MADM digunakan untuk menerangkan kelas atau kategori 

yang sama. MADM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang 

diskret. Oleh karena itu, pada MADM biasanya digunakan untuk melakukan 

penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. 
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Sedangkan MODM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada ruang 

kontinyu (seperti permasalahan pada pemrograman matematis). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa, MADM menyeleksi alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif sedangkan MODM merancang alternatif terbaik. Ada 

beberapa fitur umum yang akan digunakan dalam MCDM (Janko, 2005), yaitu : 

1. Alternatif 

Alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama 

untuk dipilih oleh pengambil keputusan. 

2. Atribut 

Atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen, atau kriteria 

keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, namun tidak 

menutup kemungkinan adanya sub kriteria yang berhubungan dengan kriteria 

yang telah diberikan. 

3. Konflik Antar Kriteria 

Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang lainnya, 

misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. 

4. Bobot Keputusan 

Bobot keputusan menunjukan kepentingan relatif dari setiap kriteria, W = 

(w1,w2, …, wn). Pada MCDM akan dicari bobot kepentingan dari setiap kriteria.  

5. Matriks Keputusan 

Suatu matriks keputusan X yang berukuran m x n, berisi elemen-elemen xij, yang 

merepresentasikan rating dari alternatif Ai (i = 1,2,…,m) terhadap kriteria Cj (j 

= 1,2,…,n). 
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2.2 Weighted Product 

Menurut Arthdi (2014), “Metode weighted product merupakan salah satu 

metode dalam multi criteria decision making, metode weighted product ini 

merupakan salah satu metode yang umum digunakan pada pembangunan sistem 

rekomendasi”. Kriteria yang digunakan pada perhitungan rumus dalam metode ini 

antara lain seperti : Berat mobil, total kilometer mobil yang telah ditempuh, harga, 

tahun, kapasitas mesin, dan daya maksimum. 

Langkah-langkah yang terdapat pada metode Weighted Product antara lain 

1. Menentukan tingkat prioritas bobot setiap kriteria (W_initj) kemudian dilakukan 

perbaikan bobot (Wj) menggunakan rumus berikut.             

      

                                 𝑊𝑗 =
𝑊_𝐼𝑛𝑖𝑡𝑗

∑ 𝑊_𝐼𝑛𝑖𝑡𝑗
𝑛
𝑗=1

    …(1) 

 

2. Membuat tabel bobot kriteria yang akan dipilih. 

 

Tabel 2.1 Bobot Kriteria Alternatif Rekomendasi 
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3. Menghitung vektor Si, dimana setiap data (Xij) akan dikalikan tetapi sebelumnya 

dilakukan pemangkatan dengan bobot dari kriterianya. k=1 untuk atribut 

keuntungan, k=-1 untuk atribut biaya. 

 

                               𝑆𝑖 = ∏ 𝑋
𝑖𝑗

     𝑘𝑊𝑗𝑛
𝑗=1                             …(2) 

 

4. Menghitung vektor Vi, kemudian memilih nilai tertinggi sebagai alternatif 

terbaik dalam pengambilan keputusan. 

 

           𝑉𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
𝑚
𝑗=1

, 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖 = 1,2, . . , 𝑚                …(3) 

 

2.3 Sistem Rekomendasi 

Konsep sistem rekomendasi telah digunakan secara luas oleh hampir semua 

area bisnis dimana seorang konsumen memerlukan informasi untuk membuat suatu  

keputusan (Sharda, 2010). Sistem rekomendasi pariwisata atau perjalanan 

menggunakan konsep ini untuk menolong para wisatawan untuk memutuskan 

tujuan perjalanan mereka, akomodasi dan aktivitas di tempat tujuan.  

Sistem rekomendasi merupakan model aplikasi dari hasil observasi terhadap 

keadaan dan keinginan pelanggan. Oleh karena itu sistem rekomendasi memerlukan 

model rekomendasi yang tepat agar yang direkomendasikan sesuai dengan 

keinginan pelanggan, serta mempermudah pelanggan mengambil keputusan yang 
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tepat dalam menentukan produk yang akan digunakannnya (McGinty dan Smyth., 

2006).  

Menurut Sebastia dkk (2009) sistem rekomendasi merupakan sebuah (web) 

alat personalisasi yang menyediakan pengguna sebuah informasi daftar item yang 

sesuai dengan keinginan masing-masing pengguna. Sistem rekomendasi 

menyimpulkan preferensi pengguna dengan menganalisis ketersediaan data 

pengguna, informasi tentang pengguna dan lingkungannya. Oleh karena itu 

Sebastia dkk (2009) menyatakan sistem rekomendasi akan menawarkan 

kemungkinan dari penyaringan informasi personal sehingga hanya informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna yang akan ditampilkan di sistem 

dengan menggunakan sebuah teknik atau model rekomendasi.  

Ada beberapa metode atau teknik yang digunakan dalam sistem 

rekomendasi. Setiap metode disesuaikan dengan permasalahan dalam 

menghasilkan sebuah informasi yang sesuai. Belka dan Plößnig (2004) menyatakan 

metode atau pendekatan yang dipilih pada sistem rekomendasi bergantung pada 

permasalahan yang akan diselesaikan, teknik rekomendasi yang berbeda-beda 

digunakan untuk aplikasi yang berbeda, dasar dari suatu tujuan dan objektif dari 

sebuah aplikasi.  

Dari penelitian terbaru metode atau teknik rekomendasi memiliki beberapa 

sejumlah kemungkinan klasifikasi (Adomavicius & Tuzilin, 2005). Teknik 

rekomendasi atau metode tersebut antara lain seperti berikut. 

1. Content-based recommendation  

Menurut Bogers & Bosh (2007) content-based recommendation adalah hasil dari 

penelitian penyaringan informasi dalam sistem berbasis konten. Sistem 
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rekomendasi berbasis konten dimulai dengan memahami kebutuhan 

user(pengguna), preferensi dan kendala jika ada. Informasi ini digabungkan 

dengan log dari interaksi user sebelumnya (jika ada) untuk membangun profil 

pengguna (Sharda, 2010). Kemudian  sistem  rekomendasi  mencocokan  profil 

user (pengguna)  dengan  informasi tentang suatu produk yang telah tersimpan 

dalam database.   

2. Collaborative-based recommendation  

Adomavicius & Tuzilin (2005) menyatakan sistem collaborative-based 

recommendation adalah metode yang digunakan untuk memprediksi kegunaan 

item berdasarkan penilaian pengguna sebelumnya. Metode ini 

merekomendasikan item item yang dipilih oleh pengguna lain dengan kemiripan 

model item dari pengguna saat ini (Sebastia dkk, 2009).  

 

2.4 Boziauto Showroom 

Saat ini industri kendaraan bermotor bekas roda empat telah merajai pasar. 

Boziauto showroom merupakan sebuah showroom mobil yang berlokasi di Bursa 

Mobil Summarecon Blok G No.2, Gading Serpong. Showroom ini khususnya 

menyediakan beragam mobil bekas dengan berbagai macam jenis dan merek, juga 

dengan harga yang relatif terjangkau, disertai fasilitas kredit cicilan dengan bunga 

yang ringan.  

Mobil merupakan suatu hal penting yang dianggap mampu membantu 

mempermudah hidup manusia. Sejak ditemukannya alat transportasi tersebut, gerak 

hidup manusia berubah menjadi lebih mudah dan dinamis. Semakin 

berkembangnya zaman semakin banyak pula pilihan mobil yang ditawarkan oleh 
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produsen. Dengan banyaknya keluaran mobil terbaru ditambah dengan semakin 

gencarnya iklan tentang mobil-mobil terbaru, membuat sebagian konsumen tertarik 

dan terdorong untuk dapat menukar (menjual) mobilnya dan menggantinya dengan 

mobil keluaran terbaru, sehingga hal ini menciptakan mobil bekas yang masih layak 

pakai untuk kembali diperjualbelikan kepada konsumen lainnya (Zulhendra, 2012). 

 

Gambar 2.1 Konsumen Boziauto Showroom 

 

Gambar 2.2 Logo Boziauto Showroom 

 

2.5 Skala Likert 

 Menurut Risnita (2012), skala Likert merupakan tipe skala psikometri yang 

menggunakan angket dan skala yang lebih luas dalam penelitian survei, Metode 

Likert merupakan metode penskalaan peryataan sikap yang menggunakan distribusi 

respon sebagai dasar penentuan nilai skalanya. 

 Penskalaan pada metode Likert didasari oleh dua asumsi, seperti berikut. 

1. Untuk pernyataan positif, jawaban yang diberikan oleh individu yang 

memiliki sikap positif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari 

jawaban yang diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. 
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2. Untuk pernyataan negatif, jawaban yang diberikan oleh individu yang 

memiliki sikap negatif harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari 

jawaban yang diberikan oleh responden yang memiliki sikap positif. 

Skala Likert merupakan metode skala bipolar, yang menentukan positif atau 

negatif response pada sebuah pertanyaan. Pada umumnya skala Likert terbagi 

menjadi lima kategori, tetapi beberapa pakar psikometri menggunakan tujuh sampai 

sembilan kategori. 

Tabel 2.2 Tabel Skala Likert 

 

2.6 Kepuasan Pengguna Sistem Informasi 

 Doll dan Torkzadeh (1988) menyatakan bahwa kepuasan pengguna sistem 

informasi merupakan salah satu indikator keberhasilan penerapan sistem informasi. 

Jika pengguna sistem merasa puas, berarti ada manfaat tertentu yang dirasakan oleh 

pengguna sistem informasi yang membantu dan mempermudah para pengguna 

ketika sedang bekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pengujian 

terhadap kepuasan sistem informasi untuk membuktikan apakah sistem yang 

dirancang bermanfaat bagi pihak yang menggunakan sistem ini. 

Uji kepuasan pengguna dapat dilakukan menggunakan kuesioner berupa 

pertanyaan yang mengandung aspek bentuk, kemudahan, isi, akurasi dan ketepatan 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 

5. Sangat Setuju 5. Sangat Tidak Setuju 

4. Setuju 4. Tidak Setuju 

3. Ragu-ragu 3. Ragu-ragu 

2. Tidak Setuju 2. Setuju 

1. Sangat Tidak Setuju 1. Sangat Setuju 
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waktu sesuai dengan konsep End-User Computing Satisfaction (EUCS) yang 

diusulkan oleh Doll dan Torkazdeh (1988). 

 

2.7 Cronbach Alpha 

Berdasarkan hasil penelitian Kirk Allen (2006: 20-21), Cronbach Alpha 

merupakan pengukuran reliabilitas yang umum dan dirumuskan oleh Kuder dan 

Richardson (1937) untuk data dikotomi (0 atau 1). Dirumuskan uji reliabilitas 

dengan Cronbach Alpha sebagai berikut. 

              𝑅𝑥𝑥 = [
𝑗

𝑗−1
] [1 −

Σ𝑆𝑖

𝑆𝑡
]                …(4) 

Dimana : 

1. Rxx  = Koefisien reliabilitas 

2. j   = Jumlah pertanyaan 

3. ∑St  = Jumlah varian item 

4. St  = Varian total 

 

Rumus mencari jumlah varian item adalah sebagai berikut. 

           𝑆𝑖 =
Σ𝑥𝑖

2−
(Σ𝑥𝑖)2

Σ𝑥𝑖
2

𝑁
                 …(5) 

Dimana : 

1. Si  = Varian skor tiap item 

2. ∑xi
2 = Jumlah kuadrat item xi 

3. (∑xi)
2 = Jumlah item xi dikuadratkan 

4. N  = Jumlah responden 
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Rumus untuk mencari jumlah varian total adalah sebagai berikut. 

                           𝑆𝑡 =
Σ𝑥𝑡

2−
(Σ𝑥𝑡)2

Σ𝑥𝑡
2

𝑁
        …(6) 

Dimana : 

1. St  = Varian total 

2. ∑xt
2 = Jumlah kuadrat total xi 

3. (∑xt)
2 = Jumlah total item xi dikuadratkan 

4. N  = Jumlah responden 

Menurut George dan Mallery dalam karya ilmiah Joseph Gliem dan 

Rosemary Gliem (2003: 6), hasil koefisien reliabilitas dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.9, hasil survei sangat bagus 

2. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.8 dan di bawah 0.9, hasil survei bagus 

3. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.7 dan di bawah 0.8, hasil survei cukup 

bagus 

4. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.6 dan di bawah 0.7, hasil survei kurang 

bagus 

5. Jika hasil koefisien reliabilitas di atas 0.5 dan di bawah 0.6, hasil survei buruk 

6. Jika hasil koefisien reliabilitas di bawah 0.5, hasil survei tidak dapat diterima 

atau gagal. 




