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Abstrak 

Restoran fast food merupakan industri makanan siap saji yang berkembang pesat saat ini. 

Kota Yogyakarta mempunyai restoran fast food lokal yaitu Yogya Chicken, Olive Chicken, 

Popeye Chicken Express, dan Quick Chicken. Banyaknya alternatif pilihan membuat para 

pelanggan harus pintar memilih restoran terbaik. Permasalahan pengambilan keputusan 

merupakan proses pencarian opsi terbaik dari seluruh alternatif. Metode TOPSIS dan AHP 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Metode TOPSIS dapat memecahkan masalah 

yang muliti kriteria dari setiap alternatif, sedangkan metode AHP dapat digunakan dalam 

pembobotan setiap kriteria untuk diambil keputusan akhir. Melalui kajian ini dapat diketahui 

profil konsumen, ditentukannya keunggulan dari setiap alternatif berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan, serta restoran fast food lokal terbaik di Yogyakarta berdasarkan besarnya nilai 

preferensi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restoran fast food lokal terbaik di 

Yogyakarta menurut konsumen dari 7 kriteria yang digunakan meliputi aspek pelayanan, dan 

aspek kenyamanan yaitu Yogya Chicken, aspek menu makanan dan minuman, aspek 

kebersihan, dan aspek fasilitas pendukung yaitu Quick Chicken, aspek harga yaitu Olive 

Chicken, sedangkan aspek lokasi yaitu Olive Chicken dan Popeye Chicken Express. Nilai 

preferensi dari setiap alternatif restoran fast food lokal di Yogyakarta adalah Quick Chicken 

0,7527, Olive Chicken 0,6946, Yogya Chicken 0,5866, dan Popeye Chicken Express 0,1473. 

 

Kata kunci: AHP, fast food, konsumen, preferensi, TOPSIS 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan industri makanan siap saji saat ini berkembang semakin pesat seiring dengan 

laju arus globalisasi yang terus berjalan. Gaya hidup kota yang serba praktis memungkinkan 

masyarakat modern sulit untuk menghindar dari fast food. AC Nilsen (2008), menyatakan bahwa 

69% masyarakat kota di Indonesia mengkonsumsi fast food yaitu: 33% menyatakan makan siang 

sebagai waktu yang tepat untuk makan di restoran fast food, 25% untuk makan malam, 9% 

menyatakan sebagai makanan selingan, dan 2% memilih untuk makan pagi. Di Indonesia banyak 

menjamur restoran fast food lokal di setiap kota besar, tak terkecuali di Yogyakarta. Di Kota 

Yogyakarta terdapat restoran fast food lokal yaitu: Yogya Chicken (YC), Olive Chicken (OC), 

Popeye Chicken Express (PCE), dan Quick Chicken (QC). Keempat tempat tersebut merupakan 

restoran fast food yang saling berkompetisi dengan jangkauan pemasarannya pada kelas menengah 

ke bawah. Banyaknya restoran fast food lokal di Yogyakarta tersebut membuat para pelanggan 

harus pintar memilih tempat yang terbaik dalam berbagai kriteria yang dijadikan acuan. 

Pemilihan alternatif terbaik dapat dilakukan dengan cara menerapkan suatu metode yang 

membantu dalam menentukan keputusan atau melalui sistem pendukung keputusan. Metode yang 

digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan adalah integrasi Metode TOPSIS 

(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) dan AHP (Analytichy Hierarcy 

Process). TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. TOPSIS 

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi 

ideal positif dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan 

menggunakan jarak Eucliden (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu 

alternatif dengan solusi optimal. AHP adalah suatu metode yang penilaiannya berdasarkan 

perbandingan berpasangan. Caranya yaitu membandingkan sebuah kombinasi dari elemen yang ada 

pada setiap tingkat hirarki, sehingga dapat diketahui besarnya bobot dan faktor yang memiliki 

prioritas tertinggi dan terendah sebagai hasil analisis. Kedua metode ini digunakan menetapkan 

prioritas perbaikan sistem bisnis sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi konsumen.   
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Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kajian yang dilakukan ini bertujuan mengetahui 

profil konsumen restoran fast food lokal di Yogyakarta, menentukan keunggulan dari setiap 

alternatif restoran fast food lokal berdasarkan kriteria yang ditetapkan, serta menentukan 

restoran fast food lokal terbaik di Yogyakarta berdasarkan besarnya nilai preferensi konsumen. 

1.1. Sistem Pengambilan Keputusan 

Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan 

kemampuan pemecahan masalah ataupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah 

dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, dimana tak 

seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 2001). 

Karakteristik yang dapat membantu di dalam sistem pendukung keputusan antara lain: 

a. Mendukung proses pengambilan keputusan, menitikberatkan pada management by 

perception. 

b. Adanya interface manusia / mesin dimana manusia (user) tetap memegang kontrol proses 

pengambilan keputusan. 

c. Mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi 

terstruktur,  dan tak struktur. 

d. Memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 

e. Memiliki subsistem-subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi 

sebagai kesatuan item. 

f. Membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh 

tingkatan manajemen. 

 

2. METODOLOGI 

2.1. Metode TOPSIS 

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama 

kali diperkenalkan tahun 1981 oleh Yoon dan Hwang (Badriyah, 2010). TOPSIS menggunakan 

prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif 

dan jarak terpanjang dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan 

menggunakan jarak Eucliden (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari 

suatu alternatif dengan solusi optimal. Tahapan dalam metode TOPSIS adalah (Kusumadewi, 

2006): 

a. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 

b. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 

c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. 

e. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 

2.2. Metode AHP  

AHP pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli 

matematika yang bekerja pada University Of Pittburg USA. AHP adalah suatu metode yang 

penilaiannya berdasarkan perbandingan berpasangan, dengan cara membandingkan sebuah 

kombinasi dari elemen yang ada pada setiap tingkat hirarki, sehingga dapat diketahui besarnya 

bobot dan faktor mana yang memiliki prioritas tertinggi dan terendah sebagai hasil analisis. 

Tahapan dalam metode AHP adalah (Suryadi. K, dan Ramdhani. M. A, 1998): 

a. Menentukan masalah dan tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian dengan 

menggunakan metode AHP. 

b. Menyusun masalah dalam suatu struktur hirarki, sehingga masalah yang dianggap kompleks 

dapat dibagi dalam beberapa masalah yang cukup kecil, sederhana, dan teratur. Dengan 

menstrukturkan kriteria keputusan ke dalam suatu hirarki, maka suatu masalah yang 

kompleks menjadi lebih mudah diselesaikan. 

c. Memasukan pendapat pihak-pihak yang terlibat perbandingan berpasangan tentang tingkat 

kepentingan ataupun preferensi terhadap faktor-faktor pada suatu tingkatan hirarki. 

d. Menyusun matriks perbandingan berpasangan, untuk membandingkan kontribusi antar 

elemen hirarki terhadap tujuan elemen hirarki di atasnya. 
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e. Menentukan penilaian pada matrik perbandingan berpasangan yang telah disusun 

sebelumnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketersediaan data statistik, pengalaman, 

pengetahuan dan lain sebagainya. 

f. Menguji konsistensi penilaian dari perbandingan berpasangan. Bila tidak memenuhi syarat 

maka penelitian harus diulang sampai tercapai syarat konsistensi. Jika nilai konsistensi rasio 

≤ 0,10 maka penilaian dianggap konsisten dan penilaian dapat diterima. 

g. Melakukan pengujian konsistensi tersebut pada setiap tingkat hirarki yang lainnya. 

h. Melakukan sintesis terhadap semua jenjang dan elemen hirarki untuk mengukur nilai yang 

harus diperbaiki dan dilakukan penilaian ulang. 

i. Melakukan analisis kepekaan dapat pula dilakukan analisis perubahan pertimbangan. 

Apabila diperlukan dapat pula dilakukan analisis bagaimana hasil akhir akan berubah, 

apabila terjadi perubahan pertimbangan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Penentuan Jumlah Responden 

Pada penelitian survei penggunaan kuisioner merupakan hal yang pokok untuk pengumpulan 

data. Hasil kuisioner akan terjelma dalam angka-angka, tabel dan uraian serta kesimpulan hasil 

penelitian (Singarimbun dan Effendi,1989). Penelitian dimulai dengan pengambilan sampel dengan 

menyebar kuesioner awal sebanyak 60 kuesioner kepada para responden (konsumen). Dari 60 

responden tersebut, hanya 54 responden yang mengisi kuesioner dengan benar dan lengkap, maka 

proporsi kesuksesan subyek dalam mengisi kuesioner adalah p = 0,9167, sehingga didapat q = 

0,0833. Nilai distribusi normal menggunakan derajat ketelitian (α) = 0,05, maka diperoleh 

 dan jumlah populasi dari 4 outlet restoran fast food lokal kota Yogyakarta kurang 

lebih 400 konsumen setiap harinya (Google Maps, 2015). Penentuan jumlah responden dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut (Singarimbun dan Effendi,1989): 

 

               (1) 

 

                (2) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh responden minimal sebanyak 91 orang dari 4 

outlet restoran fast food lokal yang telah ditentukan. Sampel yang diambil sebanyak 23 responden 

di setiap outlet restoran, sehingga total responden yang dijadikan sampel adalah 92 orang. Profil ke 

92 konsumen tersebut menunjukkan bahwa 48 orang (52,17%) berjenis kelamin laki-laki dan 44 

orang (47,83%) perempuan. Berdasarkan usia 29 orang (31,52%) berusia < 20 tahun, 55 orang 

(59,78%) berusia 20-30 tahun, 7 orang (7,6%) berusia 30-40 tahun, dan 1 orang (1,1%) berusia > 

50 tahun. Berdasarkan domisili 54 orang (58,70%) di Yogyakarta, 6 orang (6,52%) di Jawa Barat, 3 

orang (3,26%) di Jawa Timur, 21 orang (22,83%) di Jawa Tengah, dan 8 orang (8,70%) berdomisili 

di tempat lainnya. Berdasarkan profesi 52 orang (56,21%) mahasiswa/pelajar, 21 orang (22,83%) 

karyawan, 6 orang (6,52%) pengusaha, dan 13 orang (14,13%) berprofesi sebagai PNS. 

3.2. Uji Validitas dan Relabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana kevalidan kuesioner yang digunakan 

dalam pengumpulan data. Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-

tabel (r-hitung > r-tabel). Sebuah data dapat dikatan valid jika rhitung > rtabel. Nilai rtabel dapat 

diketahui melihat tabel r yang sebelumnya dihitung df = n-2, jadi df = 92 – 2 = 90, dengan α = 

5% dan tingkat kepercayaan = 95% maka diperoleh rtabel = 0,2050. Hasil uji validasi 

perbandingan alternatif dan kriteria dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 
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 Tabel 1. Hasil uji validitas perbandingan alternatif dan kriteria 

Korelasi Antara 
Nilai 

Korelasi (r) 

Nilai r tabel 

(df = 90, α = 5%) 

Keterangan Kesimpulan 

Pelayanan   0,482 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Menu    0,576 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Harga   0,247 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Kenyamanan   0,607 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Kebersihan   0,604 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Fasilitas Pendukung   0,632 0,2050 rhitung > rtabel valid 

Lokasi   0,563 0,2050 rhitung > rtabel valid 

 

Berdasarkan hasil uji pada masing-masing butir pertanyaan pada setiap instrumen 

menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. 

 

Tabel 2. Hasil uji validitas perbandingan kriteria dan kriteria 

Korelasi Antara 
Nilai 

Korelasi (r) 

Nilai r tabel 

(df = 89, α = 5%) 

Keterangan Kesimpulan 

Pelayanan   0,756 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Menu   0,728 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Harga   0,455 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Kenyamanan   0,653 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Kebersihan   0,620 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Fasilitas Pendukung   0,568 0,2061 rhitung > rtabel valid 

Lokasi   0,704 0,2061 rhitung > rtabel valid 

 

Berdasarkan hasil uji pada masing-masing butir pertanyaan pada setiap instrumen 

menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kesamaan jawaban dari waktu ke waktu. 

Pada perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat pada kolom Cronbach’s Alpha pada program 

output SPSS. Pertanyaan tersebut dianggap reliabel jika nilai alpha > 0,6. Hasil output 

instrumennya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Reliability statistics  
Cronbach's  

 Alpha N of Item 

0,708 11 

 

Pada tabel reliability statistic di atas pada kolom Cronbach’s Alpha dapat dilihat nilai alpha 

yaitu 0,708. Berdasarkan tabel di atas bahwa perbandingan alternatif dan kriteria adalah 

reliabel karena nilai alpha > 0,6. Hasil uji untuk instrumennya dapat dilihat pada tabel 4 di 

bawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil uji reliabilitas perbandingan alternatif  

              dan kriteria 

No. Variabel Instrumen Alpha Hasil 

1. alternatif dan kriteria 0,739 Reliabel 

2. kriteria dan kriteria 0,756 Reliabel 

 

Berdasarkan hasil uji pada masing-masing butir pertanyaan pada setiap instrumen 

menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan adalah 

reliabel. 
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3.3. Model Keputusan untuk Pemilihan Restoran Fast Food Lokal 

Setelah kuesioner dibagikan kepada responden, diperoleh hasil penelitian yang 

dapat dijadikan rujukan untuk membuat model dari metode TOPSIS dan AHP. Hasil pada 

tabel 5 berikut ini didapatkan dengan cara melihat hasil rekapan kuesioner dengan 

ketentuan penilaian tertinggi pada setiap kriteria akan diubah menjadi bentuk dari model 

metode TOPSIS. Penilaian sangat bagus yang ada pada kriteria pelayanan di Yogya 

Chicken diperoleh dari hasil total terbesar hasil penilaian para responden pada kriteria 

pelayanan yaitu dengan rincian 10 orang menilai sangat baik, 5 orang menilai baik, 8 orang 

menilai cukup dan tidak ada yang memberikan nilai jelek dan sangat jelek. Jadi, dari 23 

responden 10 orang menilai sangat bagus pada pelayan maka pada model TOPSIS diubah 

menjadi sangat bagus. Cara yang sama digunakan untuk mencari penilaian pada setiap 

alternatif dan kriteria. 
 

Tabel 5. Model metode TOPSIS 
Kriteria 

Alternatif 
Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan Fasilitas 

Pendukung 

Lokasi 

Yogya 

Chicken 

Sangat 

Bagus 
Cukup Bagus Cukup Bagus Bagus Cukup 

Olieve 

Chicken 
Bagus Bagus Bagus Bagus Cukup Bagus Bagus 

Popeye 

Chicken 

Express 

Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Bagus 

Quick 

Chicken 
Bagus Bagus Jelek Bagus Bagus Bagus Cukup 

 

Model perhitungan dengan metode TOPSIS didapatkan dengan mengubah data yang telah 

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan melihat keterangan yang telah dicantumkan 

terlebih dahulu untuk mempermudah dalam perhitungan selanjutnya. Setelah memperoleh nilai 

pada matriks keputusan, maka selanjutnya dibuat model dari metode AHP dengan cara 

membandingkan antar kriteria yang telah ditetapkan dan didapatkan nilai-nilai metode AHP seperti 

pada tabel 6 di bawah ini. 
 

Tabel 6. Model dari metode AHP 

Kriteria Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan 
Fasilitas 

Pendukung 

Loka

si 

Pelayanan 1 1/3 5 1/2 1/2 3 3 

Menu 3 1 7 2 2 5 3 

Harga 1/5 1/7 1 1/5 1/5 5 1/3 

Kebersihan 2 1/2 5 1 1/2 5 3 

Kenyamanan 2 1/2 5 2 1 5 2 

Fasilitas 

Pendukung 
1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1 1/3 

Lokasi 1/3 1/3 3 1/3 1/2 3 1 
 

Matriks keputusan berikut ini digunakan untuk mempermudah dalam perhitungan. Nilai-nilai 

yang ada pada matriks keputusan diperoleh dengan cara mengkonversi data tabel 5 yaitu: sangat 

bagus (5), bagus (4), cukup (3), jelek (2), dan sangat jelek (1), menjadi tabel 7 di bawah ini. 
 

Tabel 7. Matriks keputusan 
Kriteria 

Alternatif Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan Fasilitas Pendukung Lokasi 

YC 5 3 4 3 4 4 3 

OC 4 4 4 4 3 4 4 

PCE 3 3 3 3 2 3 4 

QC 4 4 2 4 4 4 3 
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Proses berikutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi, untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada tabel 8 di bawah ini. 

 

Tabel 8. Matriks keputusan normalisasi dengan metode TOPSIS 
Kriteria 

Alternatif Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan 
Fasilitas 

Pendukung 
Lokasi 

YC 0,6154 0,4243 0,5963 0,4243 0,5963 0,5298 0,4243 

OC 0,4923 0,5657 0,5963 0,5657 0,4472 0,5298 0,5657 

PCE 0,3692 0,4243 0,4472 0,5243 0,2981 0,3974 0,5657 

QC 0,4923 0,5657 0,2981 0,5657 0,5963 0,5298 0,4243 

 

Setelah diperoleh matriks normalisasi dengan menggunakan metode TOPSIS, maka langkah 

selanjutnya dikalikan dengan vektor bobot (bobot kriteria) yang diperoleh dari perhitungan 

dengan metode AHP (tabel 6). Langkah pertama dalam perhitungan dengan metode AHP adalah 

menjumlah nilai-nilai pada setiap kolom dari model metode AHP sehingga diperoleh hasil 

penjumlahannya seperti pada tabel 9 di bawah ini. 

 

Tabel 9. Hasil penjumlahan nilai-nilai pada setiap kolom 

Kriteria Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan 
Fasilitas 

Pendukung 

Loka

si 

Jumlah 8,87 3,01 26,2 6,23 4,9 27 12,67 

 

Kemudian elemen-elemen pada matriks perbandingan dibagi dengan nilai-nilai pada baris 

jumlah. Setelah itu dicari vektor eigen/bobot kriteria dengan cara menjumlahkan nilai-nilai 

dalam setiap baris. 

 

Tabel 10. Matriks normalisasi dengan metode AHP 
Kriteria Plyn Menu Harga Kbsh Kymn FstPdk Lokasi Bobot 

Pelayanan 0,1128 0,1107 0,1908 0,0802 0,1020 0,1111 0,2368 0,1349 

Menu 0,3383 0,3323 0,2672 0,3208 0,4082 0,1852 0,2368 0,2984 

Harga 0,0225 0,0475 0,0382 0,0321 0,0408 0,1852 0,0263 0,0561 

Kebersihan 0,2256 0,1661 0,1908 0,1604 0,1020 0,1852 0,2368 0,1809 

Kenyamanan 0,2256 0,1661 0,1908 0,3208 0,2041 0,1852 0,1579 0,2072 

Fasilitas Pendukung 0,0376 0,0664 0,0076 0,0321 0,0408 0,0370 0,0263 0,0354 

Lokasi 0,0375 0,1107 0,1145 0,0535 0,1020 0,1111 0,0784 0,0868 

 

Selanjutnya dicari nilai eigen (λmaks), dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot 

kriteria dengan penjumlahan nilai-nilai pada setiap kolom dari matriks perbandingan. Hasilnya 

adalah λmaks = 7,7624. Setelah diperoleh niai eigen (λmaks), kemudian dicari nilai CI (Indeks 

Konsistensi) dari perbandingan-perbandingan kriteria tersebut, diperoleh nilai CI = 0,1271. 

Nilai CI digunakan untuk mencari nilai CR (Rasio Konsistensi). Nilai CR digunakan untuk 

menentukan diterima atau tidaknya suatu analisis dalam penelitian. Diperoleh nilai CR sebesar 

0,0963, dengan melihat hasil nilai CR kurang dari 0,1 maka nilai CR dinyatakan benar/diterima. 

Langkah selanjutnya dicari nilai matriks normalisasi terbobot dengan cara mengalikan setiap 

baris matriks keputusan normalisasi dengan metode TOPSIS dengan kolom kriteria pada bobot 

kriteria. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel 11. Matriks normalisasi terbobot 
Kriteria 

Alternat

if 

Pelayanan Menu Harga Kebersihan Kenyamanan Fasilitas 

Pendukung 

Lokasi 

YC 0,0830 0,1266 0,0334 0,0767 0,1235 0,0187 0,0368 

OC 0,0664 0,1688 0,0334 0,1023 0,0926 0,0187 0,0491 

PCE 0,0498 0,1266 0,0251 0,0767 0,0618 0,0141 0,0491 

QC 0,0664 0,1688 0,0167 0,1023 0,1235 0,0187 0,0368 
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Berikutnya dicari solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif dilambangkan dengan 

(A
+
), yaitu himpunan nilai-nilai maksimal dalam setiap kolom dari matriks normalisasi terbobot. 

Sementara solusi ideal negatif dilambangkan dengan (A
-
), yaitu himpunan nilai minimal dalam 

setiap kolom dari matriks normalisasi terbobot. 

 

A
+
 = {0,0830; 0,1688; 0,0334; 0,1023; 0,1235; 0,0187; 0,0491}            (1) 

A
-
 = {0,0498; 0,1266; 0,0167; 0,0767; 0,0618; 0,0141; 0,0368}            (2) 

 

Langkah selanjutnya adalah mencari jarak antara nilai setiap alternatif terhadap solusi ideal positif 

dan solusi ideal negatif. Jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dilambangkan dengan Di
+
, 

dengan i = 1,2,3...,m. Sementara Jarak alternatif terhadap solusi ideal negatif dilambangkan dengan 

Di
-
, dengan i=1,2,3...,m. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 12 dan 13 di bawah ini. 

 

Tabel 12. Nilai-nilai jarak alternatif terhadap solusi ideal positif 
 1 (YC) 2 (OC) 3 (PCE) 4 (QC) 

Di
+ 

0,0510 0,0309 0,0863 0,0266 

 

Tabel 13. Nilai-nilai jarak alternatif terhadap solusi ideal negatif 
 1 (YC) 2 (OC) 3 (PCE) 4 (QC) 

Di
- 

0,0722 0,0703 0,0149 0,0809 

 

Setelah diperoleh nilai-nilai jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif, maka 

langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (Vi) setiap alternatif atau menentukan restoran 

fast food lokal yang terbaik menurut konsumen.  

 

Tabel 14. Nilai preferensi setiap alternatif 
No. Alternatif Restoran Fast Food Lokal Nilai Preferensi 

1. V4 Quick Chicken 0,7527 

2. V2 Olive Chicken 0,6946 

3. V1 Yogya Chicken 0,5866 

4. V3 Popeye Chicken Express 0,1473 

 

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa restoran fast food lokal terbaik menurut konsumen dari 

beberapa kriteria (pelayanan, menu/makanan dan minuman, harga, kebersihan, kenyamanan, 

fasilitas pendukung, lokasi) adalah Quick Chicken dengan nilai preferensi 0,7527, Olive Chicken 

dengan nilai preferensi 0,6946, Yogya Chicken dengan nilai preferensi 0,5866, dan Popeye Chicken 

Express dengan nilai preferensi 0,1473. 

 

4. KESIMPULAN 

a. Hasil penelitian berdasarkan profil konsumen menunjukkan bahwa 52,17% berjenis kelamin 

laki-laki dan 47,83% perempuan, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan berdasarkan 

jenis kelamin konsumen. Profil konsumen yang lebih dominan prosentasenya yaitu 

berdasarkan usia 59,78% konsumen berusia 20-30 tahun, berdasarkan domisili 58,70% 

konsumen berdomisili di Yogyakarta, dan berdasarkan profesi 56,21% berprofesi 

mahasiswa/pelajar.  

b. Restoran fast food lokal terbaik di Yogyakarta menurut konsumen dari 7 kriteria yang 

digunakan: aspek pelayanan, dan aspek kenyamanan yaitu Yogya Chicken, aspek menu 

makanan dan minuman, aspek kebersihan, dan aspek fasilitas pendukung yaitu Quick 

Chicken, aspek harga yaitu Olive Chicken, sedangkan aspek lokasi yaitu Olive Chicken dan 

Popeye Chicken Express. Nilai preferensi dari setiap alternatif restoran fast food lokal di 

Yogyakarta adalah Quick Chicken 0,7527, Olive Chicken 0,6946, Yogya Chicken 0,5866, 

dan Popeye Chicken Express 0,1473. 
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