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ABSTRACT:
A large number of the vehicle and is not matched by the development of the road to be one of the causes of
congestion. Motorcycle be the first choice as an effective and efficient transportation. Currently there are
some great deals using online applications that can be used to order transport services motorbike motorcycle
online form to get to the destination. The number of motorcycles online applications often makes prospective
consumers confused to choose one of these applications. The author intends to give recommendations to
consumers about online motorcycle transportation. In the selection of four criteria, ie, application
performance, price, service and database security. There are three alternatives that are used in sorting
motorcycle online, they are Go-jack, Grabbike and Uber. The method used in this study are Technic for
Order prefrence by Similairty to Ideal Solution (TOPSIS) and Hierarcy Analytical Process (AHP). With the
merger of these two methods is expected to assist in decision making motorcycle online application selection.
Based on the data obtained through questionnaires and interview from 50 respondents and data processing
is done by software expert choice can know the most important criterion is price by 52% and the value of the
three alternatives the maximum to meet the set criteria is Uber Online with a value of 0,748666
Keywords: Ojek online, TOPSIS, AHP,Decision making
PENDAHULUAN
Banyaknya jumlah kendaraan dan tidak
diimbangi dengan pengembangan jalan menjadi
salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Sepeda
motor menjadi pilihan utama sebagai transportasi
yang efektif dan efesien. Saat ini ada beberapa
penawaran menarik dengan menggunakan
aplikasi secara online yang dapat digunakan
untuk memesan jasa angkutan sepeda motor
berupa ojek online untuk sampai ketujuan.
Banyaknya aplikasi ojek online tak jarang
membuat calon konsumen bingung harus memilih
salah satu dari aplikasi tersebut.
Metode AHP dikembangkan awal tahun
1970-an oleh Thomas L Saaty seorang ahli
matematika dari Universitas Pittsburg. AHP
merupakan suatu teknik kuantitatif yang
dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki
berbagai tingkat (hirarki). Metode menggunakan
perbandingan secara berpasangan, menghitung
faktor pembobot dan menganalisis untuk
menghasilkan prioritas relatif diantara alternatif
yang ada.AHP banyak digunakan pada keputusan
untuk banyak kriteria, perencanaan, Alokasi
sumber daya dan penentuan prioritas dari strategistrategi yang dimiliki dalam situasi konflik. Jadi,
AHP merupakan analisis yang digunakan dalam
pengambilan keputusan dengan pendekatan
sistem melalui pemahaman dan prediksi pada
suatu kondisi sistem pengambilan keputusan.
Topsis adalah suatu metode pengambilan
keputusan multikriteria yang pertama kali
diperkenalkan oleh Yonn dan Hwang pada tahun
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1981. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai
jumlah dari sebuah nilai terbaik yang dapat
dicapai untuk setiap atribut sedangkan solusi
negatif idealnya terdiri dari seluruh nilai terburuk
yang dicapai setiap atribut. Metode ini banyak
digunakan untuk menyelesaikan pengambilan
keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan
konsep sederhana dan memiliki kemampuan
mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif
keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk
merekomendasikan dan memilih salah satu
aplikasi ojek online, yang perlu diperhatikan
adalah memilih aplikasi objek online yang baik
untuk mendapatkan kepuasan konsumen.
BAHAN DAN METODE
Tahapan penelitan
Penelitian dilakukan dengan metode Anatytical
Hierarchy Process (AHP) dan Technic for Order
prefrence by Similairty to Ideal Solution
(TOPSIS) dibantu dengan Jurnal-jurnal, tulisan
atau karya ilmiah, dan literatur yang sesuai atau
mendekati dengan judul penelitian. Dalam
penelitian ini menggunakan tiga tahapan utama
penelitian yaitu: tahap perencanaan dan tahap
pelaksanaan serta Penulisan laporan.
1. Tahap perencanaan, pada tahap ini
melakukan beberapa kegiatan yaitu:
a.

Pemilihan
penelitian
menarik,

masalah,
dengan
merupakan Tema
diminati
peneliti,

kriteria
penting,
mampu
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ditangani, belum diteliti, dapat diteliti, data
dapat diperoleh dan bermanfaat.
b. Menentukan latar belakang masalah, hal ini
untuk memposisikan masalah dalam perspektif
tertentu, menegaskan fokus perhatian dalam
penelitian, dan menjelaskan cakupan dimensi
permasalahan.
c. Perumusan masalah, berisi penjelasan
mengenai faktor kriteria dan alternatif
penelitian.
d. Telaah pustaka, yang meliputi penggunaan
informasi atau data dasar yang relevan.
e. Kerangka teoritis dan konseptual sebagai
rumusan hubungan logis antar variabel yang
diteliti.
f. Perumusan hipotesis.
g. Menentukan
metode
penelitian
yang
mencakup prosedur, populasi, sampel,
variabel, instrumen penelitian.
2. Tahap pelaksanaan, kegiatan ini meliputi:
a. Pengumpulan data dengan memperhatikan
kesahihan (validitas) dan kehandalan
b. Pengolahan
data
dengan
mengkodekan, mentabulasi.

menyunting,

c. Analisis data dengan menyederhanakan hasil
olahan agar mudah dibaca dan diinterprestasi.
d. Penafsiran hasil analisis
e. Kesimpulan, yang beisi sintestis semua aspek
yang dibahas dan direkomendasi
3. Tahap penulisan laporan
a. Penulisan laporan di peruntukan bagi pembaca
kalangan masyarakat sebagai alternatif
pemilihan
Ojek
Online
yang
direkomendasikan.
b. Memperhatikan format dan tata cara penulisan
ilmiah.
c. Instrumen penelitian data adalah alat bantu
yang dipilih dan digunakan oleh peneliti
dalam kegiatannya mengumpulkan agar
kegiatan tersebut menjadi sistematis dan
dipermudah olehnya (Arikunto
dalam
Riduwan (2007:24). Selanjutnya instrumen
yang diartikan sebagai alat bantu merupakan
saran yang dapat diwujudkan dalam benda,
Contohnya: Angket (questionnaire).
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d. Data yang dikumpulkan dalam penelitian
digunakan untuk menguji hipotesis atau
menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan.
data yang diperoleh akan dijadikan landasan
dalam mengambil keputusan, data yang
dikumpulkan haruslah data yang benar.
e. Pengumpulan instrumen data dilakukan secara
baik dan benar untuk mendapat hasil yang
baik. Dalam penelitian ini menggunakan
instrumen antara lain:
Angket (questionnaire).
Angket (questionnaire) adalah daftar
pertanyaan yang diberikan kepada responden
sehingga bersedia memberikan respons sesuai
dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran
angket untuk mencari informasi yang lengkap
mengenai suatu masalah dari responden tanpa
merasa khawatir bila responden memberikan
jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan
dalam pengisian daftar pertanyaan. Selain itu,
responden mengetahui informasi tertentu yang
diminta.
Dalam Penelitian ini digunakan angket
tertutup (angket berstruktur).
Angket tertutup (angket berstruktur) adalah
angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian
rupa sehingga responden diminta untuk memilih
jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya
dengan memberikan tanda silang (x) atau tanda
checklist (√).
Dalam penelitian ini menggunkan skala
konversi AHP dan TOPSIS untuk pengukurannya.
Angket (questionnaire) yang dirancang
sendiri dan dikembangkan dari teori yang
dikemukakan oleh ahli. Penelitian ini ada 50
responden yang membantu dalam
mengisi
kuisioner. Pengolahan data responden dan uji
validasi dengan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP) dan Technic for Order prefrence
by Similairty to Ideal Solution (TOPSIS).
Pengisian Kuisioner
Setiap responden diharuskan untuk menyatakan
tingkat pilihannya atau preferensi dalam
perbandingan suatu kriteria atau masalah terhadap
masalah lain yang dinyatakan dalam skala
pembanding sebagai berikut:
Tabel.1 Skala banding secara berpasangan
Intensitas
Definisi
Pentingnya
1
Kedua elemen yang dibandingkan
sama pentingnya
3
Elemen yang satu sedikit lebih
penting dibanding dengan elemen
yang lain
5
Elemen yang satu sangat penting
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7

9

dibanding dengan elemen yang
lain
Elemen yang satu jelas lebih
penting dibanding dengan elemen
yang lain
Elemen yang satu mutlak lebih
penting dibanding dengan elemen
yang lain

2,4,6,8

Nilai-nilai diantara dua
pertimbangan yang berdekatan
Kebalikan
Jika untuk aktivitas I mendapatkan
satu angka bila dibandingkan
dengan aktivitas j, maka j
mempunyai nilai kebalikannya
bila dibandingkan dengan I
Sumber: http://sbm.binus.ac.id (15April2016)
Dalam pengisian kuesioner dari masing – masing
perbandingan semisal terkait
dengan Harga
dalam
“PEMILIHAN
APLIKASI
TRANSPORTASI OJEK ONLINE DENGAN
MENGGUNAKAN METODE AHP DAN
TOPSIS ”, makakah yang lebih penting diantara
alternatif-alternatif aplikasi berikut: (dengan
memberikan nilai sesuai dengan bobot intensitas
pentingnya).
Aplikasi
GO-JEK
dibandingkan
dengan
GRABBIKE ?
Tabel 2. Pemilihan kepentingan perbandingan
berpasangan
GO-JEK
GRABBIKE
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sumber: data pengeolahan penelitian 2016
Perbandingan dilakukan berdasarkan pada
hirarki yang tersusun ,yaitu : kriteria dan alternatif
yang digunakan.
Expert Chioce v.11
Program expert chioce v.11 merupakan
perangkat lunak yang dapat digunakan untuk
membantu perhitungan dengan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Dengan software ini
dapat dilakukan analisa sensitivitas serta
pencetakan grafik dan tabel perhitungan.
Technic for Order prefrence by Similairty to Ideal
Solution (TOPSIS).
TOPSIS didasarkan pada konsep untuk alternatif
terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak
terpendek dari solusi ideal positif, namun juga
memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif
Sistem ini dapat digunakan untuk membantu
dalam memilih alternatif terbaik berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Metode
TOPSIS dipilih karena metode ini didasarkan
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pada konsep bahwa alternatif terpilih yang terbaik
tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi
ideal positif, namun juga memiliki jarak
terpanjang dari solusi ideal negatif.
Tahapan kegiatan TOPSIS
langkah-langkah sebagai berikut:
a.

Membuat
matriks
ternormalisasi (R)

mengikuti

keputusan

yang

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap
alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang
ternormalisasi dengan rumus :
dimana ,
i=1,2,...m, dan j=1,2,...n. Sehingga,
matriks yang ternormalisasi (R) :

dihasil

b. Membuat
matriks
keputusan
yang
ternormalisasi terbobot yang menghasilkan matrik
(Y) dengan rumus :
Rumus: yij = wi*rij ; dimana i = 1,2, …, m; dan j
=1,2,…,n
c. Menentukan Solusi Ideal Positif (A+) dan
Matriks Ideal Negatif (A-). Rumus : A+ =
max(y1+,y2+,…,yn+) dan A- = max(y1-,y2,…,yn-)
Yj+ = max/1; yij; Jika J adalah kriteria benefit
Min /1; yij; Jika J adalah kriteria cost
Yj- = max/1; yij; Jika J adalah kriteria benefit
Min /1; yij; Jika J adalah kriteria cost
j = 1,2,....n karena nilai yang diberikan pada
setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai
kecocokan (nilai terbesar adalah terbaik) maka
semua kriteria yang diberikan diasumsikan
sebagai kriteria benefit
d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif
dengan matriks solusi ideal positif dan matriks
solusi ideal negatif.

adalah jarak antara nilai setiap alternatif
dengan matiks solusi ideal positif.

adalah jarak antara nilai setiap alternatif
dengan matiks solusi ideal positif.
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e. Menentukan nilai preferensi untuk setiap
alternatif ( ) dirumuskan sebagai berikut:

Nilai
yang lebih besar menunjukkan bahwa
alternatif
yang rekomendasikan.
Populasi Dan Sampel
Subyek penelitian adalah tempat variabel
melekat. Variabel penelitian sebagai objek
penelitian dalam hal ini pengguna jasa ojek online
adalah populasi yang dijadikan subyek penelitian.
Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti
sebagai sampel non probabilitas yaitu jugment
sampling berdasarkan kondisi kriteria tertentu.
Pengumpulan data
Dalam penelitian ini pengumpulan data
dilakukan dengan metode kuesioner dan interview
yang telah disusun secara sistematis kepada 50
responden yang diambil sebagai sampel dari
populasi yang ditentukan yakni kampus BSI
salemba 22, STMIK Nusa Mandiri kramat 18,
dan kampus BSI Dewi Sartika (B) untuk diisi dan
dijawab
dengan
harapan
mereka
akan
memberikan respon atas pertanyaan tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini dibuat dengan AHP
dan TOPSIS sebagai suatu sistem Pendukung
keputusan untuk pemilihan transportasi ojek
berbasis aplikasi online. Data penelitian diperoleh
dari kuesioner yang diisi oleh 50 orang pengguna
transportasi ojek online. Kriteria yang digunakan
adalah , performa aplikasi, Harga, Pelayanan dan
Keamanan.
Alternatif dari pemilihan ojek online yang
akan dipilih terdapat tiga alternatif yaitu: Gojek,
GrabBike dan Uber. Berikut adalah Hirarki dari
pemilihan ojek online.

Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Gambar 1 Hirarki Pemilihan Ojek Online
Pengujian konsistensi Rasio (CR).
Pemilihan prioritas transportasi ojek online
dengan menganalisa yang dimiliki dari masing –
INF-222
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masing ojek online. Dalam penelitian ini terdapat
empat kriteria yang akan dinilai dari tiap
alternatif. Perhitungan perbandingan berpasangan
dari kombinasi kriteria menghasilkan consistency
ratio (CR) . Berikut hasil perhitungan Consistency
Ratio dari perbandingan kriteria dan alternatif.

Tabel. 3 Hasil perhitungan Cosistency Ratio
No Kriteria
CR
Keterangan
1
Performa
0.05
Konsisten
2
Layanan
0.02
Konsisten
3
Harga
0.02
Konsisten
4
Keamanan
0.05
Konsisten
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Berdasarkan gambar 2 menunjukan
Consistency Ratio < 0.1 dan memiliki pengujian
berpasangan yang konsisten sehingga kriteria
yang diujikan bernilai valid
Tabel. 4 Hasil Perhitungan Bobot Prioritas
Alternatif
Kriteria
Bobot
Alternatif
Pfm
Lyn
Hrg Kmn Global
Gojek
0.109 0.210 0.238 0.249 0.201
GrabBike 0.345 0.240 0.136 0.157 0.219
Uber
0.547 0.550 0.625 0.594 0.579
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Berdasarkan hasil perhitungan Bobot
prioritas Alternatif maka untuk urutan prioritas
pemilahan pengguna jasa ojek online adalah Uber.
Pengujian dengan metode TOPSIS
Metode Topsis merupakan suatu bentuk
metode pendukung keputusan yang didasarkan
pada konsep alternatif yang terbaik, tidak hanya
memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif
tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi
ideal negatif. Dalam penelitian ini metode Topsis
digunakan untuk mengetahui prioritas pemlihan
ojek online.
Dalam pemilihan ojek online kriteria harga
dibatasi hanya dalam jarak per 1- 10 km dari
masing – masing alternarif, pelayanan didasarkan
atas banyaknya jenis layanan yang ditawarkan,
kemudahan akses dalam penggunaan aplikasi ,
dan keamanan data yang digunakan.
Tabel.5 data pemilihan ojek online
Cost/benefit
Cost Benefit Benefit benefit
Kepentingan
4
5
4
3
Altenatif/kriteri Harg Pelayana Perform kemana
a
a
n
a
n
Gojek
12
70
9
75
GrabBike
15
90
9
80
Uber
10
80
10
90
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
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Tahapan kegiatan dalam perhitungan
metode Topsis menggunakan tabel 5. Adapun
hasil perhitungan tersebut adalah:
Menghitung Matrik ternormalisasi
adalah rumus yang digunakan
untuk mendapat hasil pembagi dari matrik
ternormalisasi

dimana

i=1,2,...m, dan j=1,2,...n. Sehingga,
matriks yang ternormalisasi (R) :

,

dihasil

Tabel 6 Hasil ternormalisasi
Harga
Pelayanan performa keamanan
Gojek 0,55411 0,50257 0,55602 0,52868
Grab 0,69264 0,64616 0,55602 0,56392
Uber 0,46176 0,57437 0,63442 0,63442
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Menghitung Matriks ternomalisasi yang terbobot
(Y) untuk bobot yang sudah ditentukan (W)
Tabel 7 normalisasi terbobot
Nama
Nama variabel
Bobot
Kriteria
kriteria
1
Harga
Penting
4
2
Pelayanan Sangat penting
5
3
Performa
Penting
4
4
Keamanan
Cukup
3
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
No

Rumus: yij = wi*rij ; dengan i = 1,2, …, m; dan j
=1,2,…,n
Tabel 8 Hasil ternomalisasi terbobot
Harga
Pelayanan Performa Keamanan
Gojek
2,21643 2,51285 2,22409 1,58604
Grab
2,77054 3,23081 2,22409 1,69178
Uber
1,84703 2,87183 2,47121 1,9032
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Menentukan Solusi Ideal Positif (A+) dan Matriks
Ideal Negatif (A-). Rumus : A+ =
max(y1+,y2+,…,yn+) dan A- = max(y1-,y2,…,yn-)
Tabel 9 penentuan hasil maksimum dan minimum
Yi
Solusi Ideal
Max
Min
2,216434:
2,512854:
Y1
2,512854
1,586042
2,224087:
1,586042
2,770543:
3,230812:
Y2
3,230812
1,691778
2,224087:
1,691778
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1,847028:
2,871833:
Y3
2,871833
1,903251
2,471208:
1,903251
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Setelah menentukan nilai positif dan negatifnya
maka akan menghasilkan
Tabel 10. solusi ideal nilai (A+) dan (A-)
A+
2,512854 3,230812 2,871833
A1,586042 1,691778 1,903251
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Menghitung jarak solusi ideal positif (D+) dan
solusi ideal negatif

Tabel 8 Jarak Solusi ideal D+ dan DD+
D0,902006
0,554109
0,979116
0,725702
0,358979
1,069315
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016
Menghitung
Alternatif.

Nilai

Preferensi

untuk

setiap

, dimana i=1,2,3,...,m.
Tabel 11 Hasil Preferensi
V
Hasil
0,380539
Gojek
0,425677
Grabike
0,748666
Uber
Sumber: Data pengolahan penelitian 2016

Urutan Rangking : V3 > V2 > V1 > Dari nilai V
ini dapat dilihat bahwa V3 memiliki nilai terbesar.
KESIMPULAN
Berdasarkan
penelitian
yang
telah
dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
Perancangan dan pembuatan model sistem
pendukung keputusan dalam pemilihan Ojek
online dapat dilakukan dengan menggunakan
metode Analitical Hierarchy Process (AHP) dan
Tehnique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution (TOPSIS). Faktor-faktor yang
menjadi dasar dalam pemilihan ojek online adalah
faktor Harga, Pelayanan, performa dan keamanan
Berdasarkan hasil evaluasi, metode
Analitical Hierarchy Process (AHP) dan
Tehnique for Order Preference by Similarity to

INF-223

KNIT-2 Nusa Mandiri

Ideal Solution (TOPSIS) dapat menjadi alternatif
pemilihan ojek berbasis online. Dapat disarankan
bahwa urutan prioritas alternatif ojek online
adalah Uber kemudian Grabike dan Gojek
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