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Abstrak 

Dalam proses pembelian mobil bekas costumer sering disulitkan dengan banyaknya 

tipe merk dan tingkat harga mobil yang bervariasi, untuk mengurangi kendala tersebut 

diperlukan sebuah system yang dapat membantu proses pembelian mobil bekas sesuai 

dengan kebutuhan costumer system pendukung keputusan untuk pembelian mobil bekas 

dengan metode perbandingan eksponensial (MPE). Dengan dibangunya system ini 

diharapkan dapat membantu pengguna khususnya para pembeli mobil bekas untuk 

mengambil keputusan yang tepat dan akurat. 

 

Masalah yang dihadapi oleh admin showroom dalam menentukan mobil yang akan 

dibeli oleh konsumen yaitu (1) Konsumen merasa kebingungan dalam memilih mobil 

bekas yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen. (2) Konsumen 

menginginkan mobil bekas yang bagus namun,mobil yang dipilih tidak sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. (3) Dalam pencarian data mobil masih dilakukan secara 

manual. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menerapkan metode MPE untuk menentukan 

kendaraan mana yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. (2) Merancang dan 

mengimplementasikan Sistem Pedukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas di 

CV.FARELL. (3) Melayani konsumen untuk menentukan mobil bekas yang sesuai 

kebutuhan dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). 

(4)Mempermudah konsumen dalam memilih mobil sesuai dengan kebutuhan 

diinginkan. 

 

Metode perbandingan eksponensial (MPE) digunakan sebagai pembantu bagi 

individu mengambil keputusan untuk menggunakan rancang bangun yang telah 

terdefinisi dengan baik tiap tahap prosesnya. berdasarkan hasil survey dengan pakar 

terkait (Eriyanto (1999). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menerapkan metode MPE untuk 

menentukan kendaraan mana yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. (2) Merancang 

dan mengimplementasikan Sistem Pedukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas di 

CV.FARELL. (3) Melayani konsumen untuk menentukan mobil bekas yang sesuai 

kebutuhan dengan menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE).. 

Kata kunci : Spk Mobil MPE 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

 Semakin berkembangnya zaman 

semakin banyak pula pilihan mobil yang 

ditawarkan oleh produsen. 

Denganbanyaknya keluaran mobil terbaru 

ditambah dengan semakin gencarnya iklan 

tentangmobil-mobil  terbaru, membuat 

sebagian konsumen  tertarik dan terdorong 

untuk dapatmenukar (menjual) mobilnya 

dan menggantinya dengan mobil  keluaran 

terbaru,sehingga hal ini menciptakan mobil 

bekas yang masih layak pakai untuk 

kembali diperjual belikan kepada konsumen 

lainnya. 

Selain dari banyaknya keluaran mobil 

terbaru, ada beberapa hal yangmendorong 

bisnis penjualan mobil bekas di Indonesia 

terus meningkat,yaitu hargamobil baru yang 

semakin tinggi. Selain itu salah satu faktor 

yang menentukan hargajual kendaraan baru 

adalah nilai tukar rupiah terhadap US 

Dollar atau Yen Jepang,jika nilai tukar 

rupiah melemah, maka produsen mobil di 

Indonesia terpaksamenaikkan harga jual 

kendaraannya. Hal ini membuat harga 

mobil baru terusmeningkat. Sehingga calon 

pembeli yang kemampuan daya belinya 

tidak terlalu kuat,dapat membeli mobil 

bekas merupakan salah satu pilihannya 

Alasan lainnya, konsumen tidak ingin 

menunggu mobil baru yang terlalu lama. 

Pada beberapa tipe mobil yang laris di 

pasaran, masa tunggu kendaraan keluar dari 

showroom kadang terlalu lama. Sehingga 

banyak calon pembeli yang tidak sabar 

menunggu masa indent tersebut, akhirnya 

lebih memilih mencari alternatif lain 

dengan membeli mobil bekas yang bisa 

langsung dipakai. Namun konsumen akan 

merasa kesulitan untuk memilih mobil yang 

diinginkan karena tidak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan konsumen yang 

ada,apalagi sistem yang digunakan oleh 

showroom masih menggunakan sistem 

manual Maka dari masalah tersebut peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pemilihan Mobil Bekas Dengan 

Menggunakan Metode MPE”. Sehingga 

konsumen akan lebih mudah mengetahui 

jenis mobil mana yang sesuai melalui harga 

yang diinginkan. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Konsumen merasa kebingungan 

dalam memilih mobil bekas yang sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan 

konsumen. 

2. Konsumen menginginkan mobil 

bekas yang bagus namun,mobil yang dipilih 

tidak sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. 

3. Dalam pencarian data mobil masih 

dilakukan secara manual. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang 

ada,rumusan masalah bisa di uraikan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan metode 

MPE untuk menentukan kendaraan mana 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen? 

2. Bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan Sistem Pedukung 

Keputusan Pemilihan Mobil Bekas di 

CV.FARELL ? 

3. Bagaimana melayani konsumen 

untuk menentukan mobil bekas yang sesuai 

kebutuhan dengan harga yang diinginkan 

4. Bagaimana agar konsumen lebih 

mudah memilih mobil sesuai harga yang 

diinginkan? 

D. Batasan Masalah 

Karena Luasnya ruang lingkup pendukung 

keputusan dan untuk menghindari 

penyimpangan dari judul serta tujuan yang 

sebenarnya penulis memberikan batasan 

permasalahan : 

1. Membuat sistem pendukung 

keputusan yang membantu pembeli untuk 

menentukan pembelian mobil bekas. 

2. Sistem Informasi ini menggunakan 

pemrogaman PHP dan MySQL. 
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3. Sumber data diperoleh dari showroom 

CV.FARELL. 

4. Penelitian di lakukan dishowroom 

CV.FARELL. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Menerapkan metode MPE untuk 

menentukan kendaraan mana 

yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. 

2. Merancang dan 

mengimplementasikan Sistem 

Pedukung Keputusan Pemilihan 

Mobil Bekas di CV.FARELL. 

3. Melayani konsumen untuk 

menentukan mobil bekas yang 

sesuai kebutuhan dengan 

menggunakan Metode 

Perbandingan Eksponensial 

(MPE). 

4. Mempermudah konsumen dalam 

memilih mobil sesuai dengan kebutuhan 

diinginkan. 

LANDASAN TEORI 

A. Definisi Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu susunan yang 

teratur dari kegiatan yang saling berkaitan 

dan susunan prosedur yang saling 

berhubugan,yang melaksanakan dan 

mempermudah kegiatan kegiatan utama 

suatu organisasi.Informasi adalah data yang 

telah diproses atau diolah sehingga 

memiliki arti atau manfaat yang beguna 

(Jogiyanto,2009). 

B. Metode Perbandingan Eksponensial 

(MPE) 

Metode perbandingan eksponensial 

(MPE) digunakan sebagai pembantu bagi 

individu mengambil keputusan untuk 

menggunakan rancang bangun yang telah 

terdefinisi dengan baik tiap tahap 

prosesnya.MPE digunakan untuk 

membandingkan beberapa alternative yang 

menggunakan sejumlah kriteria yang 

ditentukan berdasarkan hasil survey dengan 

pakar terkait (Eriyanto (1999). 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam pemilihan keputusan dengan MPE 

adalah: 

1. Penentuan alternatif keputusan, 

2. Penyusunan criteria keputusan yang 

akan dikaji, 

3.Penentuan derajat kepentingan 

relative setiap criteria keputusan 

dengan menggunakan skala konversi 

tertentu sesuai keinginan pengambilan 

keputusan,’ 

4. Penentuan derajat kepentingan 

relative dari setiap alternative 

keputusan, dan 

5. Pemeringkatan nilai yang diperoleh 

dari setiap alternatif keputusan. 

Menurut (Marimin, 2005), Formulasi 

perhitungan skor untuk setiap alternative 

dalam metode perbandingan eksponensial 

ditunjukan pada persamaan berikut: 

 
Dimana: 

Tni = Total Nila iAlternatifKe- 

Vij = derajat kepentingan relative criteria 

ke-j pada keputusan ke-i, yang dapat 

dinyatakan dengan skala ordinal (1,2,3,4,5) 

Bj = derajat kepentingan criteria keputusan, 

yang dinyatakan dengan bobot 

m = jumlah criteria keputusan 

n = jumlah pilihan keputusan 

j = 1,2,3,….m;m : jumlah kriteria 

i = 1,2,3,.....n,n : jumlah pilhan alternatif 

 Keuntungan dari metode 

perbandingan eksponensial ini adalah dapat 

mengurangi bias yang mungkin terjadi 

dalam analisis. Nilai skor yang 

menggambarkan urutan prioritas menjadi 

lebih besar (Fungsi eksponensial) ini 

mengakibatkan urutan prioritas alternative 

keputusan lebih nyata. 

C. Sistem Pendukung Keputusan 

System merupakan kumpulan elemen yang 

saling berkaitan yang bertanggung jawab 

memprosesmasukan (input) sehingga 
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menghasilkan keluaran (output). (Kusrini, 

2007) 

Keputusan merupakan kegiatan memilih 

suatu strategi atau tindakan dalam 

pemecahan masalah tersebut.Tindakan 

memilih strategi atau aksi yang diyakini 

manajer akan memberikan solusi terbaik 

atas sesuatu itu disebut pengambilan 

keputusan. Tujuan dari keputusan adalah 

untuk mencapai target atau aksi tertentu 

yang harus dilakukan. 

Menurut Turban oleh (Nizetic, 2006), 

Sistem berbasis komputerinteraktif, yang 

membantu para pengambilkeputusan yang 

menggunakan data danberbagai model 

untuk memecahkan masalahyang tidak 

terstruktur. Kemudiandidefinisikan lagi 

menurut Keen oleh Nizeticet. al. (2006:1) 

sebagai berikut, Sistem Pendukung   

Keputusan (SPK) memadukan sumber daya 

intelektual dari individu dengan kapabilitas 

komputer untuk meningkatkankualitas 

keputusan.Pengambilan keputusan pada 

dasarnya adalah suatu bentuk pemilihan 

dari berbagai alternatif tindakan yang 

mungkin dipilih. Yang prosesnya melalui 

suatu mekanisme tertentu dengan harapan 

dapatmenghasilkan keputusan terbaik 

sesuai dengan kriteria yang digunakan. 

Menurut KeenSaputra mengemukakan 

bahwa ciri-ciri SPK yang dirumuskan oleh 

Keen adalah: 

1. SPK ditujukan untuk membantu 

keputusan-keputusan yang kurang 

terstruktur dan umumnya dihadapi oleh 

para manajer yang berada di tingkat 

puncak. 

2. SPK merupakan gabungan antara 

kumpulan model kualitatif dan kumpulan 

data. 

3. SPK memiliki fasilitas interaktif yang 

dapat mempermudah hubungan antara 

manusia dengan komputer. 

4. SPK bersifat luwes dan 

dapatmenyesuaikan dengan 

perubahanperubahanyang terjadi. SPK tidak 

dimaksudkan untuk menggantikan manajer 

dalam keputusan, namun manajer dan 

komputer bekerja sama sebagai tim 

pemecahan masalah yang berada di area 

semi konduktor yang jelas. 

Komponen Sistem Pendukung 

Keputusan 

Suatu SPK memiliki tiga subsistem 

utama yaitu subsistem manajemen basis 

data, subsistem manajemen basis model dan 

subsistem perangkat lunak penyelenggara 

dialog (Hasan, 2002) 

1. Subsistem Manajemen Basis Data 

Kemampuan yang dibutuhkan dari 

manajemen basis data antara lain : 

a. Kemampuan untuk mengkombinasikan 

berbagai variasi data melalui pengambilan 

dan ekstraksi data. 

b. Kemampuan untuk menambahkan 

sumber data secara mudah dan cepat. 

c. Kemampuan untuk menggambarkan 

struktur data logikal sesuai dengan 

pengertian pemakai sehingga 

pemakaimengetahui apa yang tersedia dan 

dapatmenentukan kebutuhan penambahan 

dan pengurangan. 

d. Kemampuan untuk menangani data 

secara personil sehingga pemakai dapat 

mencoba berbagai alternatif pertimbangan 

personil. 

e. Kemampuan untuk mengelola 

berbagaivariasi data. 

2. Subsistem Manajemen Basis Model 

Kemampuan yang dimiliki subsistem basis 

model meliputi: 

a. Kemampuan untuk menciptakan model– 

model baru secara cepat dan mudah. 

b. Kemampuan untuk mengakses dan 

mengintegrasikan model–model keputusan. 

c. Kemampuan untuk mengelola basis 

model dengan fungsi manajemen yang 

analog dan manajemen basis data (seperti 

mekanisme untuk menyimpan, membuat 

dialog, menghubungkan dan mengakses 

model). 
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3. Subsistem Perangkat Lunak 

Penyelenggara Dialog Fleksibilitas dan 

kekuatan 

karakteristik SPK timbul dari kemampuan 

interaksi antara sistem dan pemakai yang 

dinamakan subsistem dialog. Subsistem 

dialog dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu bahasa aksi (papan ketik, panel 

sentuh, joystick, perintah suara dan 

sebagainya), bahasa tampilan (printer, layar 

tampilan, 

grafik, keluaran suara dan sebagainya) dan 

basis pengetahuan (kartu referensi, buku 

manual dan sebagainya). Kombinasi dari 

kemampuan-kemampuan di atas terdiri dari 

apa yang disebut gaya dialog, misalnya 

meliputi pendekatan tanya dan jawab, 

bahasa perintah, menu dan mengisi tempat 

kosong. Kemampuan yang harus dimiliki 

oleh SPK untuk mendukung dialog 

pemakai/sistem meliputi: 

a. Kemampuan untuk menangani berbagai 

variasi gaya dialog. 

b. Kemampuan untuk mengakomodasi 

tindakan pemakai dengan berbagai 

peralatam masukan. 

c. Kemampuan untuk menampilkan data 

dengan berbagai variasi format dan 

peralatan keluaran. 

d. Kemampuan untuk memberikan 

dukungan yang fleksibel untuk mengetahui 

basis pengetahuan pemakai. 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

A. Metode Pengembangan 

Dalam pengembangan sebuah sistem 

digunakan System Development Life Cycle 

(SDLC) yang merupakan suatu siklus hidup 

atau metodologi dalam pengembangan 

sistem. Pada aplikasi pencocokan profile 

produk berdasarkan data transaksi ini 

menggunakan metode pangembangan 

sistem waterfall, dengan langkah-langkah 

pengembangan sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 Model Waterfall 

a. Communication (Komunikasi) 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam 

pengembangan sistem dengan 

menggunakan waterfall. Aktifitas yang 

dilakukan meliputi pendiskripsian tentang 

sistem baru atau yang akan diusulkan dan 

menganilisa seluruh kebutuhan sistem, baik 

berupa kebutuhan fungsional maupun non 

fungsional.  

 Sistem yang akan diusulkan pada 

pemilihan mobil bekas pada showroom cv. 

Farell yaitu dengan pemanfaatan data 

mobilyang ada untuk menentukan 

pembelian mobil bekas. Dari data mobil 

tersebut dapat digunakan untuk membantu 

menetukan pembelian mobil bekas. Dari 

sistem yang akan diusulkan, adapun 

kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan baik 

kebutuhan fungsional maupun non-

fungsional yaitu sebagi berikut : 

b. Analisis / Workflow Kondisi Sistem 

Saat ini 

Pada sistem lama yang digunakan 

konsumen yang akan memilih mobil,harus 

datang kepada admin showroom untuk 

mencari informasi tentang mobil yang 

konsumen ingin kan sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan,maka admin 

memproses data secara manual . 

Berikut ini gambar dari Workflow 

Sistem Lama : 

 
 

 Gambar 4.2 Sistem Lama 

c. Analisis Sistem Baru 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti 

lakukan terhadap pelayanan admin terhadap 

konsumen yang mencari informasi tentang 

mobil yang kosumen inginkan sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan, maka 

pemrosesan data mobil  yang peneliti 

ajukan yaitu konsumen yang ingin mencari 

informasi tentang mobil yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan dengan cara 

admin memasukkan data kedalam system 

pendukung keputusan penentuan prioritas 

mobil bekas, kemudian system akan 

memberikan data perankingan dan hasil 

dari data tersebut akan dijadikan laporan 

kepada konsumen untuk mengetahui mobil 

mana yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan konsumen 

Berikut ini gambar dari Workflow 

Sistem Baru : 

 
  Gambar 4.3 Sistem Baru 

d. Metode MPE 

Metode perbandingan eksponensial 

(MPE) digunakan sebagai pembantu bagi 

individu mengambil keputusan untuk 

menggunakan rancang bangun yang telah 

terdefinisi dengan baik tiap tahap 

prosesnya.MPE digunakan untuk 

membandingkan beberapa alternative yang 

menggunakan sejumlah kriteria yang 

ditentukan berdasarkan hasil survey dengan 

pakar terkait (Eriyanto (1999). 

Diagram Konteks 

 
 

Gambar 4.4 Diagram Kontek 

Data Flow Diagram Level 0

  

 

 
 

Gambar 4.5 Data Flow Diagram 

Level 0 

1. Data Flow Diagram Level 1 

Tahap Pengisian Data Mobil 

yang Dibutuhka: 

 
   Gambar 4.6 Data Flow Diagram Level 1 

1. me

masukkan data dari setiap kriteria 

pada setiap alternatif  

Berikut merupakan kriteria yang 

dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, 

berdasarkan peryaratan yang telah 

ditentukan. Adapun kriteria yang telah 
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ditentukan yaitu merkmobil (C1), 

hargamobil (C2), type mobil(C3), 

warnamobil (C4),  (C5).model mobil 

Dari kriteria tersebut maka akan dibuat 

suatu tingkat kepentingan kriteria 

berdasarkan bobot yang telah ditentukan 

sebagai berikut : 

Kriteria  Bobot  

 C1 = merk  5 

C2 = harga  2 

C3 = type  4 

C4 = warna  6 

C5 = bbm 8 

2. Kriteria Mobil 

Kriteria pemilihan mobil bekas pada 

showroom CV.FARELL pada tahun 

2016,yaitu sebagai berikut : 

a. Merk Mobil 

Kriteria merk mobil adalah melihat harga 

jual dari brand atau merk mobil yang paling 

diminati oleh konsumen. 

 

 Tabel4.7 MerkMobil 

Merk Nilai_merk 

Toyota 1 

Daihatsu 2 

Honda 3 

Nissan 4 

Mazda 5 

Mitsubishi 6 

Suzuki 7 

Isuzu 8 

 

b. Harga Mobil 

Kriteria  harga mobil adalah melihat 

harga jual yang ditawarkan untuk 

mobil yang dipilihsesuai dengan harga 

pasaran. 

Tabel 4.8 Harga Mobil 

Harga Nilai_harga 

10.000.000 – 

50.000.000 

1 

50.000.000 – 

100.000.000 

2 

100.000.000 – 3 

150.000.000 

150.000.000 – 

200.000.000 

4 

200.000.000 – 

250.000.000 

5 

 

c. Type Mobil 

Kriteria type mobil adalah melihat 

type mobil dan membandingkan harga 

mobil melalui type mobil yang 

berbeda-beda. 

Tabel 4.9 Type Mobil 

Type Nilai

_typ

e 
Hatch back 1 

Sedan 2 

Mpv 3 

Suv 4 

 

d. Warna Mobil 

Kriteria Warna Mobil harga mobil 

bisa berbeda hanya melalui 

warna,maka warna mobil juga bisa 

menjadi pertimbangan bagi 

konsumen. 

Tabel 4.10 Warna Mobil 

Warna Nilai_warna 

Hitam 1 

Silver 2 

Putih 3 

Merah 4 

Biru 5 

Abu-abu 6 

 

e. Model Mobil 

Kriteria bahan bakar merupakan hal 

yang sangat penting dipertimbangkan 

bagi konsumen dalam memilih mobil. 

Tabel 4.11 BBM 

Bbm Nilai_bbm 

Premium 1 

Solar 2 
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f. Proses pembobotan 

Proses pembobotan adalah proses 

perankingan bobot dengan cara 

mengalikan bobot dengan bobot 

nilai. 

A1 =  

A2 =  

A3 =  

A4 =  

A5 = 

Alter

natif / 

criteri

a 

bo

bot 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 
A

5 

C1 5 2 4 6 8 6 

C2 3 2 4 6 8 1 

C3 4 2 4 3 8 2 

C4 4 7 3 6 6 4 

C5 3 6 8 6 5 5 

 

Perhitungan nilai MPE ( Metode 

Perbandingan Eksponensial ) untuk 

masing-masing alternatif : 

Alternatif pertama (A1) 

MPE = 2^5 + 2^3 + 2^4 + 7^4 + 6^3 

=2,673 

Alternatif pertama (A2) 

MPE =  4^5+4^3+4^4+3^4+8^3 

=1,937 

Alternatif pertama (A3) 

MPE = 6^5 + 6^3 + 3^4 + 6^4 +6^3 

=9,585 

Alternatif pertama (A4) 

MPE = 

8^5+8^3+8^4+6^4+5^3=38,797 

Alterntif pertama (A5) 

MPE = 6^5+1^3+2^4+4^4+5^3 = 

8,457 

Jadi usulan pemilihan mobil bekas 

sebagai berikut 

Tabel 4.12 perankingan 

Alternative Nilai ranking 

A1 2,673 5 

A2 1,937 4 

A3 9,585 2 

A4 38,797                  

1 

A5 8,457 3 

 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

A. Tampilan Program 

Aplikasi  showroom mobilbekas 

CV.FARELL mempunyai beberapa 

tampilan input dan output sebagai 

berikut : 

1. Tampilan halaman login 

Login digunakan untuk masuk 

kedalam aplikasi, dan dari halaman 

login ini akan diketahui perbedaan  

layanan / fasilitas menu aplikasi yang 

bisa dijalankan antara admin dan user 

 
    5.1 

Tampilan Login 

2. Tampilan Halaman Admin 

Halaman ini digunakan oleh administrator 

untuk melakukan pengolahan data nasabah 

yang akan disimpan, data produk, data 

syarat,  data user serta mencetak laporan 

dari data - data tersebut 

 
 5.2  Tampilan Halaman Admin 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 07 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

Fitara Ghaniyu Budiono| 13103030037 
Fakultas Teknik – Prodi Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 10|| 

 
 
 

3. Tampilan Halaman Mobil 

Halaman ini digunakan oleh 

administrator untuk melakukan 

menambahkan data atau mengurangi data 

yangg telah ada. 

 
 Tampilan 5.3 Halaman Mobil 

4. Tampilan Halaman Kriteria 

Halaman ini digunakan untuk 

melihatdan menampilkan beberapa 

pilihan darikeinginan skonsumen yang 

tersediapada showroom. 

 
5.4 Tampilan Halaman Kriteria 

5. Tampilan Halaman Bobot atau 

Penginputan 

Penginputan data yang dipilih oleh 

konsumen agar dapat menampilkan 

hasil. 

 
5.5 Tampilan Halaman Bobot atau   

Penginputan 

6. Tampilan Halaman MPE atau hasil 

pembobotan .Yakni hasil yang mendekati 

keinginan konsumen 

 

 
5.6 Tampilan Halaman MPE atau Hasil 

A. Kesimpulan 

1. Membantu konsumen dalam proses 

penentuan pembelian mobil bekas sesuai 

dengan yang diharapkanoleh konsumen. 

2. Diharapkan dengan adanya aplikasi 

ini konsumen tidak mengalami 

kebingungan dalam menentukan pilihan 

mereka. 

3. Memberikan kemudahan dalam 

melakukan pemilihan mobil bekas kepada 

konsumen. 

4. Membantu showroom memberikan 

informasi pemilihan mobil bekas kepada 

konsumen yang sesuai dengan yang 

diinginkan. 

B. Saran  

1. Lebih banyak memperbarui system 

yang ada di showroom. 
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2. Dapat memberikan pelayanan yang 

lebih baik untuk pelanggan. 

3. Selalu merawat program yang sudah 

ada. 

4. Pelayanan yang ramah selalu di 

inginkan pelanggan 
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