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ABSTRAK 

 
 Persaingan di dunia industri semakin ketat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri. 
Persaingan ini mengakibatkan setiap perusahaan harus lebih jeli dalam melakukan pemilihan pelanggan 
terbaik penerima reward untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga semua tujuan yang ingin 
dicapai dapat terlaksana dengan baik. 
 
 Penilaian untuk tiap pelanggan tentunya didasarkan pada kriteria atau kontribusi masing-masing 
pelanggan, karena itu tiap pelanggan memiliki nilai yang berbeda bagi perusahaan tergantung pada 
kriteria atau kontribusi yang diberikan pelanggan tersebut bagi perusahaan. PT. Indomarco Adhi Prima 
Kotabumi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian barang-barang pemenuhan 
kebutuhan ke gerai-gerai yang terkait, bukanlah hal yang mudah tentunya untuk melakukan penilaian 
pelanggan bagi perusahaan, dalam penentuan pendukung keputusan memilih pelanggan terbaik PT. 
Indomarco Adhi Prima kurang tepat dan optimal sehingga menjadi masalah dalam memilih pelanggan 
terbaik yang tepat sasaran. 
 
 Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka diperlukan suatu sistem yang dapat membantu PT. 
Indomarco Adhi Prima Kotabumi dalam mengambil keputusan pemilihan pelanggan terbaik dengan 
waktu yang tepat tanpa mengurangi kualitas dari keputusan yang dihasilkan. Sistem ini yang kemudian 
bisa disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam hal ini penulis menggunakan metode TOPSIS 
dan diharapkan dapat membantu PT. Indomarco Adhi Prima Kotabumi dalam melakukan penentuan 
pelanggan terbaik sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat berguna bagi perusahan dalam hal 
penilaian dan pemilihan pelanggan terbaik. 
 
Kata Kunci : SPK, TOPSIS, Pelanggan 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
 Persaingan di dunia industri semakin ketat 
seiring dengan meningkatnya pertumbuhan 
industri. Persaingan ini mengakibatkan setiap 
perusahaan harus lebih jeli dalam melakukan 
pemilihan  pelanggan  terbaik penerima reward 
untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 
sehingga semua tujuan yang ingin dicapai dapat 
terlaksana dengan baik. 
 Penilaian untuk tiap pelanggan tentunya 
didasarkan pada kriteria atau kontribusi masing-

masing pelanggan, karena itu tiap pelanggan 
memiliki nilai yang berbeda bagi perusahaan 
tergantung pada kriteria atau kontribusi yang 
diberikan pelanggan tersebut bagi perusahaan. 
PT. Indomarco Adhi Prima Kotabumi merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang 
pendistribusian barang-barang pemenuhan 
kebutuhan ke gerai-gerai yang terkait, bukanlah 
hal yang mudah tentunya untuk melakukan 
penilaian pelanggan bagi perusahaan, dalam 
penentuan pendukung keputusan memilih 
pelanggan terbaik PT. Indomarco Adhi Prima 
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kurang tepat dan optimal sehingga menjadi 
masalah dalam memilih pelanggan terbaik yang 
tepat sasaran. 
 Berdasarkan analisis permasalahan diatas, 
maka diperlukan suatu sistem yang dapat 
membantu PT. Indomarco Adhi Prima Kotabumi 
dalam mengambil keputusan pemilihan 
pelanggan terbaik dengan waktu yang tepat tanpa 
mengurangi kualitas dari keputusan yang 
dihasilkan. Sistem ini yang kemudian bisa 
disebut Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 
dalam hal ini penulis menggunakan metode 
Technique For Order Preference By Similiarity 

To Ideal Solution (Topsis) diharapkan dapat 
membantu PT. Indomarco Adhi Prima Kotabumi 
dalam melakukan penentuan pelanggan terbaik 
sehingga dapat menghasilkan informasi yang 
dapat berguna bagi perusahan dalam hal 
penilaian dan pemilihan pelanggan terbaik. 

2. METODE PENELITIAN 

 
2.1.Pengertian Sistem Pendukung Keputusan  

(SPK) 
 Sistem pendukung keputusan merupakan 
sistem informasi interaktif yang menyediakan 
informasi, pemodelan dan manipulasi data. 
Sistem itu digunakan untuk membantu 
pengambilan keputusan dalam situasi yang 
semiterstruktur dan situasi tidak terstruktur, 
dimana tak seorang pun tahu secara pasti 
bagaimana keputusan seharusnya dibuat [1]. 
SPK dapat terdiri dari empat buah komponen, 
yaitu : 
a. Subsistem Manajemen Data 
b. Subsistem Manajemen Model 
c. Subsistem Antarmuka 
d. Subsistem Manajemen Berbasis Pengetahuan 
 
2.2. Pengertian Pelanggan 

 
 Pelanggan adalah individu atau kelompok 
yang membeli sebuah produk atau jasa 
berdasarkan keputusan mereka yang didasarkan 
atas pertimbangan dari segi manfaat dan harga 
produk atau jasa tersebut [2]. 
 
2.3. Macromedia Dreamweaver 8 

 
 Macromedia Dreamweaver 8 merupakan alat 
desain web komprehensif yang disukai oleh para 
profesional web,  Macromedia Dreamweaver 
adalah program untuk membuat halaman web 
atau dokumen web. Berbicara dokumen web 
disini adalah dokumen HTML [3] 

2.4. Pengertian Metode Technique For Order 

Preference by Similiarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) 

 

 TOPSIS menggunakan prinsip bahwa 
alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 
terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari 
solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris 
dengan menggunakan jarak Euclidean untuk 
menentukan kedekatan relatif dari suatu 
alternatif dengan solusi optimal [4]. Solusi ideal 
positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh 
nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap 
atribut, sedangkan solusi negatif-ideal terdiri dari 
seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap 
atribut. 
 
Pada penelitian ini untuk menentukan pelanggan 
terbaik menggunakan metode Technique For 

Order Preference by Similiarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) dengan tahap sebagai berikut : 
a. Membangun normalized decision matrix 

 
Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal 
negatif Solusi ideal positif dinotasikan dengan 
 
b. A+ dan solusi ideal negatif dinotasikan 

dengan A-, sebagai berikut : 
 

yij = wi.rij ; dengan i=1,2,...,m; dan 
j=1,2,...,n    
A

+
   =  (y1

+
, y2

+
, ..., yn

+
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c. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif  

dengan matriks solusi ideal positif dan solusi 
ideal negatif. 

Di
+ = 



 
n

i

iji yy
1

2)( ;    i=1,2,...,m 

d. Menentukan Nilai preferensi untuk setiap 
alternatif, dengan rumus sebagai berikut :  

 Vi = 




 ii

i

DD

D
 ;   i=1,2,...,m 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil dari penelitian ini didapat dengan cara 
observasi, wawancara dan studi pustaka yang 
dilakukan selama berada di tempat penelitian 
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diantaranya berupa data-data yang akurat dan 
bentuk fisik 
 

3.1. Tahapan  Metode (TOPSIS) 
 
Adapun tahapan – tahapan dalam proses 
perhitungan menggunakan metode TOPSIS 
sebagai berikut : 
a. Bobot Kriteria 

Bobot dalam setiap kriteria dalam penilaian 
pelanggan terbaik dapat dilihat pada Tabel 1 

 
Tabel.4.1. Bobot Kriteria 

 

 

 

 
 
b. Bobot Nilai Kriteria 

Memeberikan nilai pada setiap kriteria yang 
sudah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 2, 
3, 4 dan 5 
 

Tabel 2 Total Belanja Per Tiga Bulan (C1) 

 

Tabel 3 Cara Pembayaran (C2) 

 

Tabel 4 Lama Berlangganan (C3) 

 

Tabel 5 Jumlah Tunggakan (C4) 

 

c. Rekap Nilai Total Belanja Per Tiga Bulan 
Data nilai total belanja per tiga bulan 
diperoleh dari transaksi selama 3 bulan 
terakhir yaitu bulan April, Mei dan Juni 2018, 
dapat dilihat pada Tabel 6 

 

Tabel.6. Nilai Total Belanja Per Tiga Bulan 

 

d. Rekap Nilai Cara Pembayaran 
Data rekap nilai cara pembayaran didapat 
dari proses pembayaran toko dalam setiap 
bulannya dengan cara kredit atau cash, dapat 
dilihat pada Tabel 7 
 

Tabel 7. Rekap Nilai Cara Pembayaran 

 

e. Rekap Nilai Lama Berlangganan 
Data nilai lama berlangganan didapat dari 
lama toko berlanganan didapat dari kode 
pelanggan, jika kode 3 digit berarti 20 tahun 
berlangganan kode 4 digit berarti 15 tahun 
berlangganan dan jika kode 6 digit berarti 10 
tahun berlangganan, dapat dilihat pada tabel 
8. 

 
Tabel 8. Rekap Nilai Lama Berlangganan 
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f. Rekap Nilai Jumlah Tunggakan 

Data nilai jumlah tunggakan didapat dari 
berapa jumlah tunggakan pelanggan kepada 
perusahaan, dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Rekap Nilai Jumlah Tunggakan 

 

g. Rekap Nilai Alternatif Setiap Kriteria 
 
Tabel 10. Rekap Nilai Alternatif Setiap Kriteia 

 
 

Tabel 11. Data Nilai Normalisasi 

 
 
 Menghitung matriks keputusan yang 
ternormalisasi terbobot menggunakan Persamaan 
vij = Wj * rij. 
 
Tabel 12. Data Nilai Normalisasi Terbobot 

 
Tabel 13. Solusi Ideal Positif dan Negatif 

 

 Menghitung nilai kedekatan relatif 
(closeness coefficient) yang merupakan nilai 
preferensi untuk setiap alternatif hasilnya dapat 
dilihat pada Tabel 14 
 
Tabel 14. Data Hasil Seleksi 

 

 

 

 

 

3.2.  Perhitungan TOPSIS 

 

 Membuat matriks keputusan alternatif Ai 
pada setiap kriteria Fi, kemudian dinormalisasi 
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menjadi matriks R (rij) dengan menggunakan 
Persamaan.          √∑                                   

Menentukan solusi ideal positif (Sj
+) dan solusi 

ideal negatif (Sj
¯ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Menjalankan Program  
a. Menu Log 

 
Gambar 1. Menu Login 

 
b. Halaman Admin 
 

 
 

Gambar 2. Halaman Admin 

c. Data Periode 

 
Gambar 3. Data Periode 

 
d. Data Alternatif 

 

 
Gambar 4. Data Alternatif 

 
e. Data Nilai Setiap Alternatif 

 

 
Gambar 5. Data Nilai Setiap Alternatif 

 
f. Data Hasil Seleksi 
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Gambar 6. Data Hasil Seleksi 
 
 

4. PENUTUP 

 
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, 
yaitu tentang penilaian pelanggan terbaik dengan 
metode Technique For Order Preference By 

Similarity To Ideal Solution (TOPSIS), maka 
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
 
a. Proses penghitungan pelanggan terbaik 

menggunakan metode Technique For Order 

Preference By Similarity To Ideal Solution 

(TOPSIS), dan di dapat nama pelanggan 
beserta skor penilaian dan rangking 
pelanggan terbaik pada PT. Indomarco Adhi 
Prima. 

b. Kriteria yang digunakan untuk penghitungan 
penilaian pelanggan terbaik dalam penelitian 
ini menggunakan beberapa kriteria 
diantaranya : (total belanja per tiga bulan, 
cara pembayaran, lama berlangganan, dan 
jumlah tunggakan). 

 
Berdasarkan pembahasan yang ada maka dapat 
diberikan saran beberapa hal sebagai berikut :  
 
a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu referensi bagi perusahaan untuk 
digunakan sebagai acuan dalam pemilihan 
pelanggan terbaik pada perusahaannya. 

b. Dalam penelitian ini penulis hanya 
membahas tentang penilaian pelanggan 
terbaik dengan penghitungan menggunakan 
Technique For Order Preference By 

Similarity To Ideal Solution (TOPSIS),. 
Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya 
dapat mengembangkan dengan metode lain 

pada bidang ilmu dan studi kasus yang 
berbeda. 
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