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PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan 

penduduk di indonesia setiap tahunnya selalu bertambah 

sehingga jumlah permintaan kebutuhan kebutuhan 

tempat tinggal juga meningkat. Ini terbukti dengan 

semakin banyak dibangun komplek perumahan baru 

untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, 

termasuk di kota Gresik. Gresik di kenal juga sebagai 

salah satu kawasan industri utama di jawa timur, dengan 

luas wilayah daerah gresik 1.191,25 km
2
 jumlah 

penduduk 1.248.177 jiwa.  

Menyadari hal tersebut para developer perumahan 

bersaing ketat dalam mencari perhatian konsumen untuk 

memilih produk mereka. Para developer perumahan 

banyak menawarkan berbagai alternatif kemudahahan 

mulai dari harga, lokasi perumahan, desain, fasilitas 

penunjang dan berbagai kemudahan lainya. Sehingga tak 

jarang para konsumen menjadi bingung dalam hal 

menentukan hunian yang pas untuk mereka tempati 

Berdasarkan permasalah tersebut, diperlukan 

sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi rumah 

tinggal yang bisa merekomendasikan keinginan 

konsumen. Salah satunya dengan penerapan metode 

Comulative Voting (CV) dan Fuzzy Analytic Hierarchy 

Process (F-AHP). Dengan adanya sistem pendukung 

keputusan menggunakan metode Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (F-AHP) dan Comulative Voting 

(CV) maka diharapkan dapat membantu memberikan 

rekomendasi keputusan untuk memilih lokasi perumahan 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, 

sehingga bisa menentukan perumahan yang sesuai 

dengan yang diinginkan konsumen 

1.2 Perumusan Masalah  

Perumusan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana membuat sistem pendukung 

keputusan pemilihan lokasi rumah tinggal yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan dengan metode 

Cumulative Voting (CV) dan Fuzzy Analytical Hierarchy 

Process (F-AHP). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

memberikan rekomendasi pemilihan lokasi rumah 

tinggal yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan dengan metode Cumulative Voting (CV) dan 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Cumulative Voting (CV)  
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ABSTRAK 
Dalam pemilihan lokasi rumah tinggal di wilayah Gresik, konsumen atau pembeli sering kali bingung 

dalam mengambil keputusan karena banyak kriteria yang memperngaruhi pilihan-pilihan yang ada. Untuk 

memecahan masalah tersebut digunakan metode cumulative voting dan Fuzzy AHP. Metode cumulative voting 

digunakan untuk menentukan nilai eigen vektor dari kriteria dan metode Fuzzy AHP digunakan untuk menentukan 

nilai eigen vektor alternatif. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah : harga, fasilitas umum, 

kedekatan tempat kerja, ketersediaan air, angkutan umum, bebas banjir, polusi, penghijauan, kebersihan 

lingkungan dan keamanan. Sedangkan alternatif perumahan yang digunakan adalah gresik kota baru, Green hill, 

Alam Bukit Raya, Pondok Permata Suci, Taman Anggrek, Platinum Regency, Bukit Emas dahan rejo dan  

De’Royal Kedanyang. Hasil nilai eigen vektor dari metode cumulative voting dan fuzzy AHP dicompositekan atau 

di lakukan perkalian matrik sehingga akan menghasilkan rekomendasi kepada konsumen atau pembeli tentang 

lokasi rumah tinggal yang sesuai dengan apa yang di inginkan. Pada hasil penilaian CR yang konsisten dengan 

nilai CR ≤ 10% rekomendasi pilihan lokasi rumah tinggal di sarankan, tapi pada penilaian CR tidak konsisten 

maka rekomendasi tidak di anjurkan. Tingkat persepsi penerimaan hasil rekomendasi sistem rata-rata dalam 

penelitian ini sebesar 6 dari rentang nilai antara 1s/d 9. 

 

Kata kunci : metode comulative voting, metode fuzzy ahp, cr, eigen vektor, konsistensi 
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Cumulative Voting (CV) adalah salah satu 

metode tertua dan paling mudah digunakan untuk 

memprioritaskan requirement. Para customer atau 

kelompok customer disediakan 100 unit (poin, uang atau 

unit imajiner lainnya) untuk mendistribusikan di antara 

requirement. Semakin banyak poin yang diberikan pada 

suatu requirement tertentu, semakin tinggi prioritas 

requirement tersebut. Langkah-langkah pemeringkatan 

dengan metode CV: 

1. Memasukkan semua spesifikasi kebutuhan dalam 

setiap baris 

2. Membagi semua point di antara spesifikasi 

kebutuhan, menurut yang manakah spesifikasi 

kebutuhan yang paling penting kepada sistem. 

3. Mengurutkan requirement berdasarkan total 

distribusi. 

2.2 Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) 

2.2.1 Fuzzy AHP 

 F-AHP adalah salah satu metode perangkingan. 

F-AHP merupakan gabungan dari  metode AHP dengan 

pendekatan konsep fuzzy (Raharjodkk, 2002). F-AHP 

menutupi kelemahan yang terdapat pada AHP, yaitu 

permasalahan terhadap kriteria yang memiliki sifat 

subjektif lebih banyak.  

 

2.2.2 Konsistensi Matriks Perbandingan 

Berpasangan  
Menentukan CR (Consistency Ratio) dalam 

melakukan perbandingan data uji dari rumus perhitungan 

konsistensi AHP dengan rumus sebagai berikut:  

           
       

   
 

Keterangan : 

λmaks  = Eigen maksimal 

 n   = Jumlah (alternatif) 

Suatu matriks perbandingan berpasangan dinyatakan 

konsisten apabila nilai consistency ratio (CR) ≤ 10%. CR 

dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

                
  

  
 

Tabel Random Index (RI)  

Tabel 2.1 Random Index (RI) 

 
Sumber : Saaty(1994) 

2.2.4 Triangular Fuzzy Number (TFN) 

Teori himpunan yang membantu dalam 

pengukuran konsep iniguitas yang berhubungan dengan 

penilaian subjektif manusia memakai variabel linguistik 

bilangan Triangular Fuzzy Number (TFN). TFN ini 

dikembangkan untuk menggambarkan variabel-variabel 

linguistik secara pasti: 

 

 
Gambar 2.4 Fungsi Keanggotaan Skala 

Variabel Linguistik 
Table 2.2 Skala Nilai Fuzzy Segitiga (Chang, 1996) 

 
2.2.3 Nilai Fuzzy Synthetic Extent  

Chang(1996) memperkenalkan metode extent 

anaysis untuk nilai sistesis pada perbandingan 

berpasangan pada fuzzy AHP. Nilai fuzzy synthetic 

extent dipakai untuk memperoleh perluasan suatu objek. 

Sehingga dapat diperoleh nilai extent analysis m yang 

dapat ditunjukkan sebagai    
 ,   

 , ...,    
 , i = 1, 2, ..., 

n, dimana    
 

 (j= 1,2, ...,m) adalah bilangan triangular 

fuzzy (TFN). 

Langkah-langkah penyelesaian model extent 

analysis adalah sebagai yaitu :  

1. Nilai fuzzy synthetic extent untuk i-objek 

didefinisikan sebagai berikut:  

    ∑    
 
   

 

∑ ∑  
  
  

   
 
   

 
         

Keterangan  : 

M = bilangan triangular fuzzy number  

m = jumlah kriteria  

j = kolom  

i = baris  

g = parameter (l, m, u) 

Dimana, 

 ∑    
 

   
   ∑    ∑    ∑ ∑    

     
   

 
   

 
         

Sedangkan untuk menghitung invers : 
 

∑ ∑   
  

   
 
   

 
 

∑    ∑    ∑     
   

 
   

 
   

     

2. Perbandingan tingkat kemungkinan antara bilangan 

fuzzy.  
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Jika hasil yang diperoleh pada matrk fuzzy M2 ≥ 

M1 (M1= (l1, m1, u1) dan M2= (l2, m2, u2)) maka 

nilai vektor dapat dirumuskan sebagai berikut: 

V(M2≥ M1)=sup[min(M1 (x),min(M2(y))] ...(4) 

Atau sama dengan grafik berikut : 

 
3. Tingkat kemungkinan untuk bilangan fuzzy. 

Jika hasil nilai fuzzy lebih besar dari k, Mi (i = 1, 2, 

…, k) dapat didefinisikan sebagi berikut: V(M ≥ 

M1, M2, …, Mk) = V[(M ≥ M1) dan  

(M ≥ M2), dan,…,dan (M ≥ Mk)] = min V(M ≥ Mi)... 

...  (6) 

Jika diasumsikan bahwa , 

d’ (Ai) = min V(Si ≥ Sk) ... (7) 

untuk k = 1, 2, …, n; k ≠i  maka vektor bobot 

didefinisikan  

W’ = (d’ (A1), d’ (A2), …, d’ (An))
T
 ... (8) 

Dimana Ai (i = 1, 2, … n) adalah n elemen dan d’ 

(Ai) 

4. Normalisasi   

Jika bobot vektor dinormalisasi dengan persamaan 

berikut : 

W = (d(A1), d(A2), ...,d(An))
T
 ...(9) 

Perumusan normalisasinya adalah: 

     
      

∑        
   

 

2.4 Langkah Perhitungan Fuzzy AHP 
Langkah perhitungan fuzzy AHP dala penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyusun dan membuat suatu struktur hirarki dari 

permasalahan  

b. Menentukan penilaian perbandingan berpasangan 

antara kriteria dan alternatif dari tujuan hirarki 

c. Melakukan uji konsistensi pada setiap matrik 

perbandingan perpasangan, jika CR≤ 0,1 maka 

hasilnya perbandingannya konsisten tapi jika lebih 

dari ≥ 0,1 hasilnya tidak konsisten 

d. Mengubah bobot penilaian perbandingan 

berpasangan kedalam bilangan TFN 

e. Dari matriks tersebut ditentukan nilai fuzzy 

synthetic extent untuk tiap-tiap kriteria dan 

alternatif sesuai dengan persamaan 1 

f. Membandingkan nilai fuzzy synthetic extent dengan 

persamaan 4. 

g. Dari hasil perbandingan nilai fuzzy synthetic extent 

maka diambil nilai minimum seperti yang 

dijelaskan pada persamaan 5 

h. Perhitungan normalisasi vektor bobot dari nilai 

minimum pada langkah f 

i. Setelah didapatkan normalisasi bobot vektor tiap-

tiap kriteria dan alternatif melakukan perhitungan 

composite maka didapatkan hasilnya proses 

perhitungan fuzzy AHP 

 

3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Secara umum sistem yang akan dibangun pada 

penelitian ini adalah aplikasi pendukung keputusan 

untuk merekomendasi lokasi perumahan di wilayah 

Gresik. Sistem ini membantu memberikan rekomendasi 

keputusan untuk memilih lokasi perumahan sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, sehingga 

bisa menentukan perumahan yang sesuai dengan yang 

diinginkan konsumen. Diagram alir yang akan 

digunakan dalam penelitian ini secara umum dapat 

dilihat di gambar  3.2 dibawah ini  

 
Gambar 3.1  Diagram Alir Proses 

 

Seperti yang terlihat pada diagram alir, proses 

pertama adalah memasukan inputan berupa kriterai dan 

alternatif, kemudian akan dilakukan proses perhitungan 

dengan metode Fuzzy AHP. Hasil dari proses 

perhitungan dengan metode Fuzzy AHP adalah hasil  

pemeringkatan alternatif rumah tinggal, setelah 

mendapatkan peringkat sistem akan merekomendasikan 

pilihan lokasi rumah tinggal kepada pengguna sistem 
 

4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

4.1 Implementasi 

4.1.1 Halaman Menu  Home 

Pada halaman menu home seluruh aplikasi pada 

sistem pada menu home yang ada pada gambarkan 

gambar 4.1. Terdapat empat menu utama yang dapat 

digunakan, yaitu menu home, menu perbandingan 

alternatif, menu rekomendasi sistem  dan menu lihat 

perumahan.n  
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Gambar 4.1 Halaman Menu Home 

4.1.2 Halaman Menu Perbandingan Alternatif 

Pada menu perbandingan alternatif pengguna sistem 

akan melakukan perbandingan alternatif dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh sistem 

pendukung keputusan pemilihan lokasi rumah 

tinggal. Pada menu perbandingan alternatif terdapat 

delapan kriteria kualitatif yang akan di bandingkan 

dengan alternatif 

 
Gambar 4.2 Halaman Menu Perbandingan Alternatif 

 

4.1.3 Halaman Menu Rekomendasi Sistem 

Pada menu rekomendasi sistem pengguna disajikan hasil 

proses perhitungan dengan metode fuzzy AHP dan 

cumulative voting berupa grafik, setelah sebelumnya 

pengguna sistem melihat hasil perhitungan berupa tabel-

tabel dan angka yang telah ditampilkan oleh sistem pada  

menu rekomendasi sistem 

 
Gambar 4.3 Halaman Menu Rekomendasi Sistem 

 

4.1.4 Menu Lihat Perumahan 

Menu lihat perumahan berfungsi untuk melihat 

perumahan yang telah sistem rekomendasikan beserta 

penjelesan dan keterangan singkat mengenai perumahan 

tersebut. 

 
Gambar 4.4 Halaman Menu Lihat Perumahan 

4.2 Pengujian Sistem 

4.2.1 Metode Cumulative Voting 

Pada study kasus perhitungan pertama 

mengunakan pada penelitian ini mengunakan metode 

Cumulative Voting (CV) untuk mendapatkan eigen 

vector kriteria. Pada metode cumulative voting 

mengambil sampel masyarakat Gresik dengan total 

keseluruhan sebanyak 90 responden. Jumlah responden 

pada t dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Jumlah Responden 

 
 

Hasil quisioner sebanyak 90 responden masyarakat 

Gresik yang telah mengisikan  quisioner. Selanjutnya 

dilakukan proses perhitungan dengan metode cumulative 

voting, sehingga menghasilkan nilai dapat dilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil CumulativeVoting  
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Nilai normalisasi kriteria hasil metode cumulative 

voting akan di proses lebih lanjut dengan nilai dari 

normalisasi alternatif dari metode fuzzy AHP dengan 

cara di lakukan proses composite atau pengkalian matrik 

berpasangan. 

4.2.2 Metode Fuzzy AHP 

Pada perhitungan Fuzzy AHP alternatif 

perumahan pada penelitian ini adalah: Gresik Kota Baru 

(GKB), Green Hill (GH), Alam Bukit Raya (ABR), 

Pondok Permata Suci (PPS), Taman Anggrek (TA), 

Platinum Regency (PR), Bukit Emas Dahan Rejo (BED) 

dan De’royal Kedanyang(DK). Langkah-langkah dalam 

penyelesaianya dalam metode fuzzy AHP adalah sebegai 

berikut : 

a. Konsistensis Matrik Berpasangan 

Matrik perbandingan berpasangan  

Tabel 4.3 Matrik Perbandingan Berpasangan 

 
 

Menghitung normalisasi tiap matrik, kemudian 

menjumlahkan dan menormalisasi hasil penjumlahan 

Tabel 4.4 Perhitungan Normalisasi 

 
 

Menghitung   adalah sebagai berikut : 

 =(5,6*0,207393)+(2,6*0,325705)+(29*0,028405)+(5,9

*0,2157580)+(16,5*0,079595)+(25,8*0,050648) 

+(26,5*0,037585)+(22,8*0,054911) = 8,960432  

Mencari nilai CI =( -n) / (n-1) dengan n = 8 (jumlah 

alternatif ada 8) 

CI =(8,960432 - 8) / (8 - 1) = 0,137205 

Menentukan CR dengan cara CR = CI / RI dengan nilai 

RI bisa dilihat pada random index  

CR = 0,137205 / 1,41 = 0,097308 

Karena nilai CR = 0,097308 ≤ 0,1 maka hasilnya 

perbandingannya konsisten 

b. Perbandingan Berpasangan Kedalam Bilangan 

TFN 

Menentukan nilai perbandingan denga fuzzy AHP 

alternatif dengan kriteria kedekatan tempat kerja 

sehingga hasil perbandingan seperti pada tabel 3.4 

 

 

Tabel 4.5 Matrik perbandingan berpasangan Fuzzy AHP 

 
 

a. Menentukan nilai fuzzy synthetic extent 

Melakukan operasi penjumlahan nilai fuzzy untuk setiap 

matrik l, m dan u sehingga hasilnya bisa dilihat pada 

tabel 3.5 

Tabel 4.6 Nilai l m u 

 
 

Kemudian dilakukan perhitungan dengan persamaan 

rumus nomer 3. Jika dijabarkan maka penyelesaianya 

akan seperti berikut : 

SGKB= (11.5, 14.65, 18) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.108, 

0.175, 0.271) 

SGH = (16, 19.5, 23) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.15, 

0.233, 0.346) 

SABR = (4.15, 5.26, 8) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.039, 

0.063, 0.12) 
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SPPS = (14.84, 18, 22,5) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.14, 

0.215, 0.338) 

STA = (5.56, 7.8, 10.17) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.052, 

0.93, 0.053) 

SPR = (4.79, 6.08, 7.56) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.045, 

0.073, 0.114) 

SBED = (4.5, 5.56, 7.66) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.042, 

0.067, 0.115) 

SDK = (5.15, 6.83, 9.47) * (
 

      
 

 

     
 

 

     
  = (0.048, 

0.082, 0.142) 

Sehingga didapatkan nilai fuzzy synthetic extent untuk 

perbandingan dengan kriteria kedekatan tempat kerja, 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 Nilai Sintesis l m u 

 
 

b. Membandingkan nilai  fuzzy synthetic extent 

Membandiangkan nilai fuzzy synthetic extent kriteria 

harga dengan persamaan  

 
Sehingga jika dijabarkan diperoleh hasil seperti berikut : 

1. VGKB ≥ (VGH, VABR,VPPS, VTA, VPR, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.8 Perbandingan VGKB  

 
 

1. VGH ≥ (VGKB, VABR,VPPS, VTA, VPR, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.9 Perbandingan VGH 

 
 

2. VABR ≥ (VGKB, VGH,VPPS, VTA, VPR, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.10 Perbandingan VABR 

 
3. VPPS ≥ (VGKB, VGH,VABR, VTA, VPR, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.11 Perbandingan VPPS 

 

4. VTA ≥ (VGKB, VGH,VABR,VPPS, VPR, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.12 Perbandingan VTA 

 
 

5. VPR ≥ (VGKB, VGH,VABR,VPPS, VTA, 

VBED, VDK) 

Tabel 4.13 Perbandingan VPR 
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6. VBED ≥ (VGKB, VGH,VABR,VPPS, VTA, 

VPR, VDK) 

Tabel 4.15 Perbandingan VBED 

 
 

7. VDK ≥ (VGKB, VGH,VABR,VPPS, VTA, 

VPR, VBED) 

Tabel 4.16 Perbandingan VDK 

 
 

c. Mengambil Nilai Minimum 

Dari hasil perbandingan nilai fuzzy synthetic extent diatas 

maka diambil nilai minimum, maka hasilnya seperti 

berikut : 

 

 

 

 

Tabel 4.17 Nilai Minimum 

 
 

d. Normalisasi nilai bobot vektor 

Normalisasi vektor bobot dari nilai minimum, sehingga 

hasilnya seperti berikut : 

Tabel 3.18 Nilai Normalisasi 

 
 

Cara sama seperti diatas dilakukan untuk perbandingan 

alternatif dengan kriteria: kedekatan tempat kerja, air, 

angkutan, banjir, polusi, penghijauan, keamanan, 

lingkungan, harga, fasilitas sehingga menghasilkan nilai 

sebagai berikut :  

Tabel 3.19 Nilai Fuzzy AHP 

 
 

4.2.3 Perhitungan Composite 

Proses perhitungan terakhir pada penelitian ini 

adalah perhitungan composite. Proses perhitungan 

composite dengan cara mengalikan bilangan matriks dari 

normalisasi alternative pada tabel 3.16 hasil metode 

Fuzzy AHP dengan matrik dari normalisasi kriteria tabel 

3.2 hasil metode cumulative voting. Contoh perkalian 

matrik antara alternatif dengan kriteria adalah sebagai 

beikut : 

GKB = (0,240765 * 0,13844444) = 0,02   

GKB = (0 * 0,10222222)  = 0 

GKB = (0.068731 * 0,09522222 ) = 0   

GKB = (0.009752 * 0,13522222) = 0   

GKB = (0.121677 * 0,05877778) =  

GKB = (0 * 0,08655556) = 0   

GKB = (0.167065 * 0,06444444) = 0,03   

GKB = (0.011821 * 0,8233333) = 0   

GKB = (0,142857 *  0,12488889) = 0,01   

GKB = (0,315789 *  0,11188889) = 0,0049   

Proses selanjutnya adalah mengalikan semua 

hasil normalisasi kriteria dengan normalisasi alternatif. 

Setelah proses perkalian selesai dilakukan penjumlahan 

kemudian akan dinormalisasi sehingga hasil dari 

perkalian dan normalisasi tersebut dapat di lihat pada 

table 

Tabel 4.20 Hasil Composite 

 
 

Setelah itu ditentukan nilai yang terbesar dan 

yang terkecil hasil normalisasi. Nilai terbesar dari hasil 

normalisasi merupakan peringkat pertama di ikuti 

peringkat berikutnya. Jadi hasil dari perhitungan sistem 

pendukung keputusan pemilihan lokasi rumah tinggal 

menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Alternatif 1 = De’royal Kedanyang 

2. Alternatif 2 = Platinum Regency  

3. Alternatif 3 = Bukit Emas Dahan Rejo  

4. Alternatif 4 = Alam Bukit Raya  

5. Alternatif 5 = Pondok Permata Suci 

6. Alternatif 6 = Taman Angrek 

7. Alternatif 6 = Green Hill  

8. Alternatif 8 = Gresik Kota Baru 

Jika pada proses perhitungan hasil CR tidak 

konsisten maka hasilnya akan direkomendasikan tetapi 

jika hasil dari perhitungan CR tidak konsisten maka hasil 

rekomendasi tidak di anjurkan. 

 

5. PENUTUP 

5.1 .KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari implementasi dan 

pengujian sistem, maka dalam penelitian tugas akhir ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi 

rumah tinggal memberikan rekomendasi lokasi 

rumah tinggal dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan karena nilai CR hasil perbandingan yang 

konsisten 

2. Sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi 

rumah tinggal tidak memberikan rekomendasi 

lokasi rumah tinggal dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditentukan karena nilai CR hasil perbandingan 

tidak yang konsisten 

3. Tingkat persepsi penerimaan hasil pengguna sistem 

tentang rekomendasi sistem yang pendukung 

keputusan pemilihan lokasi rumah tinggal dengan 

metode Cumulative Voting dan Fuzzy AHP dan 

rata-rata adalah 6 dari rata-rata rentang nilai antara 

1 s/d 9. 

4. Dari percobaan ketiga perumahan yang sering 

direkomendasikan oleh sistem pendukung kepusan 

pemilihan lokasi rumah tinggal adalah Bukit Emas 

Dahan Rejo, Platinum Regency dan De’Royal 

Kedanyang 

 

5.2 SARAN 

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis 

terhadap penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Memasukan peta gis, sehingga pengguna sistem 

dapat melihat lokasi rumah tinggal yang telah di 

rekomendasikan sistem 

2. Karena sistem ini merupakan sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan lokasi rumah tinggal, 

keputusan paling akhir terletak pada keputusan 

pengguna sistem itu sendiri 
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