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Abstrak
industi dalam membuat produk horus berorientasi pado kebutuhan
dan keinginan lmnsumen. Konsumen menginginlcan produk yang sesuai
dengan kriteria yang merelca tetapkan. Konsumen dolam membeli laptop
juga mempertimbangknn biteria- mcvla y(mg akon dibeli.
l{etode AHP memptmyai banyak kelebihan dalam pmgambilan keputusan
berjenjang. Dalam penelitian ini akon dilakulcon analisis pengambilan
keputusan konswnen dalam membeli produk laptop biteria yang mereka
retapkan sendiri tmtuk memutuskan laptop rnana yang kan dibeli. Fohts dari
penelitian ini adalah tmtuk mengetahui preferensi konsumen dalom membeli
sebuoh lapop sehingga perusahaan bisa menetapkan segmentasi pasar dori
produk yang akan diproduksi dan dipasarknn. Penelian dilalatkan dengan
rnenyebarkon htesioner ke responden dengna telmik sampling stratiJied
s,mrpling dengan jumlah sampel 30 orory dengan rincian mahasiswa 12
Sebuoh

otang, PNS 6 orcmg, Swasta 6 orang dan Dosen 6 orang. Responden mengisi
wrbandingan berpasutgan (pairwise comparison) antar biteria keputusan
J,zt mrtqr alternatiJ produk dengan kantrol satu atribut. Alternotif produk
'.tmg menjadi pilihan adalah Acer 29202, Axioo TI/S 722P, Compaq V37i7,

-is

Toshiba L40.

i{aril penelition mentmjukknn Kriteria pengambilan keputusan konsumen
j;Jan membeli laptop secaro umum ada delapan biteria dengan unttan
:-:oritas horga (0.333), goransi (0.208), Servis center (0.132) , Spesifikasi
::btLs 10.117)

,

Feature (0.095), Merk (0.055), Style (0.037) dan W'arna

. '.:'30i. Pengambilan keputusan kansumen berdasolcan profesi didapatkan
:.i*.a tmruk konsumen dengan profesi sebagai dosen mementingkan fafuor
q*1rikasi telmis pro&*, harga dan goransi sedangkan profesi yang lain
tw,entingkon horga, garonsi dan servis center. Berdasarkon tingkat
3r'nEiusilan tidak terdapot perbedaur yqng besqr dalam lsiteria
:--zsnbilon keputusan dalom membeli laptop.Alternatif produk yang paling
:.i::* dengon biteria pengambilan lceputusan konsumen adalah Acer 29202.
L.sa foad: Pengambilan keputusan, Metofu AHP, Produk Laptop-

- Hrhlus
S<t::

r.ndustrVperusahaan dalam membuat produk harus selalu berorientasi pada
rle'mxrmr :q- rieilginan konsumen. Konsumen menginginkan produk yang cocok dengan
{ir-rlru -'r; :ideka tetapkan, baik dalam hal gayalstyle, segi harga maupun dari segi kualitas.
L.gir .*-i ;;aapkan oleh konsumen kemudian dipakai untuk mernbandingkan beberapa
r[nc. r:d,i' lang akan dibeli yang kemudian akan dipilih produk yang paling sesuai
'rrrrf ..rlng'axr *an kebutuhannya.
i*:.:-1. Eptop pada saat ini permintaan cukup tinggr dibandingkan desktop computer

lrui,rErrmrr''t:

@

kann_egulan yang bisa dibawa ke tempat lain dengan lebih praktis. Pengguna
:--riuilin)'a
adalah kalangan mahasiswa, dosen dan staf profesional yang
:rblr
.ilffixrr{L: l--cipuler lang praltis untuk dibawa baik di kampus maupun untuk presentasi

nItrnt+

d

:tr-sg.}3.e.li-

funimronAry/btiotandRwe

r ;zm. Hr
*lhc r;':rraffi

u-rrlrnmnm

Pada saat

ni banyak tersedia berbagai pilihan

merk laptop 6fu1 ;'-

irrr mfu

rrmn ..:.:;

berbeda yang memungkinkan konsumen memilih laptop yang F€-:r{ fltrue rFlrir €fi{:r;l--,
dan kebutuhannya. Penelitian tentang pengambilan keputusan konsumr* :r=teo iltlm.ilru.
bisa mempelajari keputusan konsumen memilih produk laptop berdasark-a: r-=trriF{-Tirju "Ei
r"arr,r'n:trr,
mereka tetapkan. Metode AHP memungkinkan mempelajari pengamb
kompleks dengan pendekatan secara berjenjang. Hasil survei tentang Fr*a::r,:ur r-ur-s.r:,
konsumen menjadi dasar sebuah industri unfuk menentukan segmenra-.: :rrsiir (uxlrt :hc r

{rry;

,,-

"Ei

untuk produk yang dikeluarkan.
Penelitian sebelumnya tentang pengambilan kepufusan meflg-r-llr..rfi rxurr:,lt r.i?
pernah dilakukan antara lain oleh lndra Permana (2006) untuk memiirh rer,;,r;<.-..St,iraan
sampah yang paling tepat untuk kawasan Jakarta Timur. Penelitian yang lain ;'ang dilakukan
oleh Sudarsono (2004) mengaplikasikan metode AFIP untuk memilih metode audit yang paling
tepat dengan kriteria keputusan yang komplek. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang

fokus penelitiannya adalah untuk memilih alternatif yang terbailq penelitian ini lebih ke
informasi yang akan didapatkan oleh produsen laptop dengan diketahuinya pengambilan
keputusan konsumen untuk membeli sebuah laptop. Produsen akan mendapatkan informasi
preferensi konsumen dalam membeli sebuah produk dengan mempertimbangkan banyak aspek
seperti harga, merk, spesifikasi komputer, feature, jaminan garansi dan sebagainya.
Dengan mendapatkan informasi preferensi konsumen dalam membeli sebuah laptop
produsen akan bisa membuat produk yang paling pas untuk diproduksi dan bisa menentukan
segmentasi pasar yang akan dibidik. Jika sebuah produk dibuat sesuai dengan kebutuhan dan

preferensi konsumen maka tingkat peqfualan diharapkan akan menjadi meningkat dan
keuntungan produsenjuga akan lebih besar.

2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah
1. Apa kriteria-kriteria yang ditaapkan konsumen dalam membeli Laptop?
2. Bagaimana pengambilan keputusan untuk setiap golongan konsumen?
3. Laptop apa yang paling banyak diminati oleh konsumen?
3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bsrikut:
1. Menentukan kriteria-kriteria pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk

2.
3.

Iaptop.

Menganalisis hasil pengambilan keputusan konsumen untuk setiap golongan responden.
Menentukan produk laptop yang paling banyak diminati oleh konsumen.

4. Metode Penelitian
4.1. Subjek Penelitian

Subjek yang diambil dalam penelitian ini adalah Konsumen Produk Laptop. Konsumen
Laptop ini adalah konsumen produk laptop di wilayah Yogyakarta
4.2. Objek Penelitian
Yang rnenjadi objek penelitian disini adalah Pengambilan Keputusan Membeli Produk
Laptop dari para konsumen.
4.3. LokasiPenelitian
Lokasi penelitian ini adalah di toko komputer dan kampus-kampus di wilayah Yogyakarta
4.4. Data yang D iperlukan
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Data primer
yaitu data yang dikumpulkan secara langsung. Data primer yang diperlukan berupa kriteria
keputusan konsumen dalam membeli produk dan preferensi individu/responden jika
dihadapkan pilihan pada beberapa alternatif produk laptop yang berbeda. Data sekunder
yaitu data yang didapatkan dari data yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini
data permintaan konsumen terhadap produk laptop dan spesifikasi laptop pada beberapa
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toko di wilayah Yogyakarh. Data penjualan ini untuk menentukan spesifikasi laptop yang
dipilih sebagai alternatif produk dalam kuesioner kedua.
4.5. Metode Pengumpulan Data
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan instrumen penelitian

berupa kuesioner kepada responden. Kuosioner dalam penelitian ini ada dua buah.
Kuesioner pertama disusun untuk mengetahui kriteria-kriteria yang ditetapkan konsumen.
Hasil kuesioner pertama digunakan untuk menjadi dasar membuat kuesioner kedua. Kriteria
yang ditetapkan oleh konsumen dalam membeli konsumen kemudian digunakan untuk
membandingkan preferensi responden empat buah alternatif produk. Responden kemudian
membuat perbandingan (Pairwise comparison) antar kriteria keputusan dan perbandingan
antar alternatif
4.6. Penentuan Jumlah Sampel
sampling (sampel berstrata). Sampel
Teknik Sampling yang digunakan adalah
dibagi menjadi beberapa golongan/ sub sampel. Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah
30 responden yang terbagi menjadi 4 golongan yaitu Mahasiswa, PNS, Swasta dan Doser
dengan komposisi masing-masing strata adalah
= 17 (40%)
Mahasiswa
PNS

:6Q0%)

Swasta

= 6 (20%)

Dosen
= 6 (20Y0)
Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden yang telah membeli
produk laptop. Responden diminta memberikan informasi tentang jumlah penghasilan per

bulan, laptop yang dibeli, keperluan membeli laptop dan preferensi dalam pengambilan
keputusan membeli laptop.

!
j

Hrsil dan Pembahasan
l " Hasil kuesioner pertama

Kuesioner pertama dibuat untuk mengetahui kriteria yang ditetapkan oleh konsumen dalam
membeli laptop. Kriteria yang ditetapkan responden umumnya sama dengan pilihan yang
ciisajikan. Kriteria tersebut adalah harga, warna, Wlgmerlq spesifikasi laptop, feature, dan
serl'is center. Untuk spesifikasi laptop dan feature masing-masing terdiri atas beberapa sub
knteria. Kriteria Spesifikasi teknis laptop terdiri atas sub kriteria RAM, Prosessor, VGA,

Operating System. Kriteria Feature terdiri atas Webcam, Card Reader, Wifi dan
Blueetooth. Dari hasil kuesioner didapatkan tambahan masukan kriteria pemilihan laptop
r aiTu masa garansi dan lebar layar monitor- lfusil kuesioner pertama dijadikan dasar untuk
enlusun kuesioner kedua.
l{a=il Kuesioner kedua
- Psmbuatan Model AHP
in

:I
:-

Langlah setelah didapatkan data dari responden untuk lembar kuesioner kedua adalah
nembuat hierarki model AHP. Model Hierarki disusun berdasarkan level dalam metode

*[P. Hierarki model terdiri atas beberapa bagiarq yaitu:
Tujuan: Select Best Laptop, Memilih alternatif laptop terbaik
Ler el I Kriteria Keputusan:
r-ga W'arna, StylelGaya Merl! Spesifikasi Teknis, Featurq Servis Center dan Garansi
bisa
dibuat
menggunakan
softw'are
Model AHP
EuertChoic.e.

R.O31)

Gambar

l. Kriteria keputusan

model AHP pemilihan laptop
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Level2 Sub kriteria Keputusan:
Sub kiteria Spesifikasi teknis:
RAM, Prosessor, VGA, Operating System, MonitorlDisplay

Gambar 2. Sub kriteria teknis model AHP pemilihan laptop
Sub Kriteria Feature:
WebcanL CardReader, Wifi, Bluetooth

Level 3 Alternatif Pllihan keputusan:
Levet paling bawah dalam hierarki model AHP adalah alternative pilihan keputusan dalam
hal ini adalah alternative pilihan produk. Produk laptop yang dijadikan alternative pilihan
dalam model AHP pengambilan keputusan membeli laptop ditentukan sebanyak empat
buah yang merupakan laptop dari empat merk yang berdasarkan studi pendahuluan
mempunyai tingkat permintaan per bulan paling banyak. Altenatif produknya adalah Acer
2920 Z, Axioo TYS 722P, Toshiba L40-N502 dan F{P Compaq Y3717.
5.2.2. Pairwise comporison untuk setiap responden
Langkah ini adalah membuat perbandingan berpasangan untuk setiap responden. Contoh
hasil perbandingan berpasangan untuk responden pertama adalah sebagai berikut:
Harga
Warna
Style
Merk

Sp€c

I
.036I
.046I
.064 I

.ost

Feature

.rzoE

SeMs

.140

Garansi

.t:s-

Gambar 4. Bobot prioritas lriteria keputusan responden pertama
grafik
diatas terlihat bahwa responden pertama mengutamakan kriteria harga dalam
Dari
membeli laptop yaitu sebesar 0.428 kemudian berturut-turut adalah kriteria Servis, Garansi,
feature Spesifikasi laptop, Merh Style dan terakhir adalah warna.
Dengan cara yang sama ditentukan bobot untuk sub kriteria spesifikasi dan feature.
Kriteria spesifrkasi teknis terbagi atas sub kriteria RAM, Prosessor, VGA, Operating
systenr, Hmdisk dan Monitor. Kriteria Feature terbagi atas Webcam, Cardreader, Wifi dan

*niarofi
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Bluetooth. Dari data paiwise comparison dihitung bobot prioritas untuk masing-masing sub
kriterie. Hasil perhitungan dapat dsajikan dalam grafft pada gambar 5. dan gambar 6.

RAM

f
f
.12o.o3i

Ptocesso

vGA
os

.065

.210

Harddisk
Monitor

.,196

.078

Gambar 5. prioritas- antar sub kriteria spesifikasi teknis responden pertama

perhimngan/gambar 5.7 di atas dapat diketahui responden pertama
mementingkan spesifikasi hardisk (0.496) kemudian Operating Systern (0.210)" VGA
(0.120), Monitor(0.78), Prosesor (0.065) kemudian RAM (0.031). Responden pertama lebih
mengutamakan kapasitas penyimpanan dan sistem operasinya (Windows XP atau Linux
atau DOS atau Windows Vista) dibandingkan kecepatan pemrosesan data (prosesor) dan
memory untuk menjalanl€n data.
antar subkiteria dalam kriteria feature
dalam

Dari hasil

vveuuam .roo I
Cardread .0€ I

Gambar 6. prioritas antar sub kriteria spesifikasi teknis responden pertama
Responden pertama lebih morgutamakan wifi. kemudian bluetootlq webcam dan terakhir

car&eader.
Perhitungan rasio konsistensi

1.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah responden dala memberikan jawabannya konsisten

atau tidak terhadap daftar pertanyaan yang diberikan maka harus dihitung rasio
konsistensnya (CR). CR bisa dihitung secara manual namun dalam penelitian ini langsung
didapatkan hasil dari perhitungan software Expertchoice 9.0. Rasio konsistensil CR dari
perbandingan antar kriteria keputusan untuk responden adalah 0.06 jadi dianggap
konsisten dalam memberikan jawaban.
2.
Penentuan prioritas dengan kontrol atribut
Langkah ini adalah membandingkan alternative dengan control kriteria ahu sub kriteria.
Misalkan membandindran 4 alternatif produk dengan mengacu pada kriteria harga. Harga
diberikan dalam daftar spesifikasi yang menjadi dasar responden menentukan prioritas
pilihannya. Misalkan pada kiteria harga perbandingannya adalah gambar 5.9. sebagai
berikut:

I

Acer292o
AxiooTVS

-o42

J

.136

CompaqV3 .4U

Toshibal

.388

Gambar 7. Prioritas kontrol atribut harga responden pertama
Urutan prioritas responden untuk kriteria harga adalah CompaqV3737, Toshibal40, Axioo
TVS kemudian Acq2920. Untuk kontrol atribut yang lain selengkapnya bisa dilihat dalam
lampiran.
Penentuan pilihan afternative produk
Alternatif produk ditentukan berdasarkan keseluruhan perbandingan berpasangan dengan

3.
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Bluetooth. Dari data paiwise comparison dihitung bobot prioritas untuk masing-masing sub
krit€rie. Hasil perhitungan dapat dsajikan dalam grafik pada gambar 5. dan gambar 6.

vGA

I
I
.12o-

os

.210

Harddisk

.496

Monitor

.078

RAM

.031

Processo

.065

Gambar 5. prioritas- antar sub kriteria spesifikasi teknis responden pertama

perhitungan/gambar 5.7 di atas dapat diketahui responden pertama
mementingkan spesifikasi hardisk (0.496) kemudian Operating Systern (0.210), VGA
(0.120), Monitor(0.78), Prosesor (0.065) kemudian RAM (0.031). Responden pertama lebih
mengutamakan kapasitas penyimpanan dan sistem operasinya (Windows XP atau Lionx
atau DOS atau Windows Vista) dibandingkan kecepatan perrlrosesan data (prosesor) dan
memory untuk menjalankan data.
antar subkriteria dalam kriteria feature
mbar 5.8.

Dari hasil

Webcam .ose
Cardread .0€ I

-

Gambar 6. prioritas antar sub kriteria spesifikasi teknis responden pertama
Responden p€rtama lebih mengutamakan wifi. kemudian bluetootb, webcam dan terakhir
cardreader.
Perhinm grn rasio konsistensi
1.
Selaqiutnya untuk mengetahui apakah responden dala memberikan jawabannya konsisten

atau tidak terhadap daftar pertanyaan yang diberikan maka harus dihitung rasio
konsistensnya (CR). CR bisa dihitung s@ara manual namun dalam penelitian ini langpung
didapatkan hasil dari perhitungan software Expertchoice 9.0. Rasio konsiste,nsi/ CR dari
perbandingan antar kriteria keputusan untuk responden adalah 0.06 jadi dianggap
konsisten dalam memberikan jawaban.
Penentuan prioritas dengan kontrol atribut
Langkah ini adalah membandingkan alternative de,ngan control kriteria ahu sub kriteria.
Misalkan membandin*an 4 alternatif produk dengan mengacu pada kriteria harga. tlarga
diberikan dalam daftar spesifikasi yang menjadi dasar responden menentukan prioritas
pilihannya. Misalkan pada kitaia harga perbandingannya adalah gambar 5.9. sebagai
berikut:

I

Acer292o
AxiooTVS

.042

I

.136

Compaqv3 .4U

ToshibaL

.388

ffiffilffiI;l#

responden pertama
Gambar 7. prioritas
prioritas
responden
untuk
kriteria
harga
CompaqV3737,
adalah
Toshibal40, Axioo
Urutan
yang
lain selengkapnya bisa dilihat dalam
TVS kemudian Acer2920. Untuk kontrol atribut
lampiran.
Penentuan pilihan alternative produk
Alternatif produk ditentukan berdasarkan keseluruhan perbandingan berpasangan dengan

3.
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memperhatikan nilai preferensi tiap kontrol atribut dan prioritas pada kriteria maupun
kriteria. Hasil keputusan prioritas pemilihan laptop dari keempat laptop untuk responden
pertama disajikan dalam gambar 5.10
Synthesle of Leaf Nodes wlth respect to GOAL
Distibtlive Mode
oVERALL INCONSISTENCY INDEX

Coflpaqv3

.286

TostrbaL

.276

Acer2920

.250

AxhoWS

.188

-

0.05

Gambar 8. Sintesis pilihan laptop terbaik responden pertama
Hasil perbandingan menunjukkan laptop yang paling sesuai dengan preferensi keseluruhan

responden pertama adalah Compaq V3737. Jika responden membandingkan secara
objektif satu per satu dari kriteria maupun sub kriteria akan didapatkan hasil Laptop
Compaq V3737 paling sesuai dengan kebutuhannya. Overall inconsistency inden adalah
0.05 jadi bisa dikatakan konsisten.

5.2.3. Preferensi konsume,n secara keseluruhan
Berdasarkan preferensi setrap responden kemudian bisa diambil rata-rata preferensi responden
secara keseluruhan.
Garansi

30.208

Senis

t2
.095"

FeaturB

Spec
tr Seriesl
Metk
Style
Wama

a::.;;::
-::Iri?0

==lo.o

l-hrga
0.100

0.150

Gambar 9. Preferensi Konsumen s@ara keseluruhan
Secara umum responden masih mementingkan laiteria harga dalam membeli laptop. Kriteria
kedua yang menjadi perrtimbangan konsumen adalah jaminan gransi pada pembelian baru
sebuah laptop. Selanjutnya servis center, spesifrkasi dan feature menjadi krit€ria konsumen

dalam pertimbangan membeli laptop. Faktor yang tidak menjadi prioritas adalah Merh
Style dan warna. Hal ini dimungkinkan karena pilihan responden bermacam-macam tidak
cenderung ke salah satu merk dan warna umunya tidak tqlalu diperhatikan karena
corderung konsumen menerima dengan baik warna laptop s€cara keseluruhan yang standar
s€p€rti warna hitam. Merk Axioo yang biasanya menawarkaii wailta laptop yang be'rvariasi.
Dari keempat alternatif pilihan konsumen dapat disajikan dalam grafrk sebagai berikut:
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0.100

0.150
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0.:150

Gambar 10. Pilihan laptop terbaik dari semua responden
5

"3. ,Analisis preferensi konsumen berdasarkan golongan konsumen

5.-i.

1.

Berdasarkan Profesi

kiiteria keputusan dari masing-masing golongan profesi dapat diperbandingkan dan disajikan
Jalam sebuah grafik perbandingan sebgai berikut:
Garansi

Senis

o Swasta
oPNS
lMahasiswa

Spec

llerk

6 Dosen
Style

hlama
ftarga

0.0@ 0.050 0.100 0.150 0.2@ 0.250 0.300 0.350

0.400

Gambar I l. Grafik perbandingan keputusan antar golongan profesi
Dari perbandingan di atas dapt dilihat bahwa spesifikasi teknis laptop yangtifuk terhlu
iiD€rbatikan oleh PNS, Swasta dan Mahasiswa sangat diperhatikan oleh responden Dosen.
Kritera keputusan untuk PNS, Swasta dan Mahasiswa cenderung relatif sama. Ada perbedaan
rarnun selisihnya tidak terlalu lebar.
Berdasarkan tingkat penghasilan
Brdasarkan graf* pada gambar 5.20 dapat dilihat kriteria utama responden berpenghasilan 3,5
- Sjuta adalah harga, garansi. servis dan spesifikasi.
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Gambar 12. Perbandingan kriteria keputusan responden
:E:----',-\iian
Berdasarkan grafik perbandingan di atas dapat dilihat bah,*z sflr r.ss-j:ijrralr kriteria
keputusan dari tiap-tiap golongan penghasilan relatif tidali benel:- S=*il'r-s: 1an_e relatif
ditonjolkan pada golongan berpenghasilan 1,5 juta- 2,5 jutz iet": ri*a:"r.g: iirena disitu
terdapat golongan dengan profesi dosen yang jumlahnya relatif letLn :'e:--.ai;

5.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan datz dari kuesioner Cr.:;sa:i,,:: 'Miua kriteria
pengambilan keputusan oleh konsumen untuk membeli laptop se=r" :iruEn falror harga
masih menjadi faktor yang menjadi pertimbangan utama. Hal rre'a: karena konsumen
tentunya menginginkan produk laptop yang tidak mahal B.acir: s:i'jai bisa melakukan
fungsi laptop pada umumnya seperti untuk mengetilq mendengri:a: :nu-<ik dan mempunyai
keunntungan bisa dibawa kemana-mana dengan mudahporcr:1.. Fr\:"x lang menjadi
perhatian juga adalah faktor jaminan garansi yang membuat knrurren merasa nyaman
tanpa perlu merasa was-was mengeluarkan biaya yang banl ak ket''t-a membeli laptop baru
namun dalam jangka waktu yang pendek sudah mengalami kerusa-kan" Serrakin lama jangka
waktu garansi yang ditawarkan oleh perusahaan produsen pernbtrat iapt.--p semakin menarik
minat konsumen untuk membeli laptop tersebut,
Faktor Spesifrkasi teknis laptop juga menjadi faktor yan_e cukup mendapatkan perhatian
untuk responden dalam pertimbangan untuk membeli laptop. Golongan 1'ang memberikan
perhatian yang cukup tinggi pada kriteria spesifikasi teknis adalah responder dengan profesi
sebagai dosen. Softwaresoftware yang digunakan oleh kosumen 1'ang berprofesi sebagai
dosen relatif lebih kompleks dan memerlukan spesifrliasi )ang lebih tinggi
dibandin gkanpada golongan responden berprofes i selain dosen.
Responden dosen dalam penelitian ini sebagian besar bqlatangbelakang keahlian di
bidang teknik. Banyak software di bidang teknik yang memeriukan memory yang besar
untuk menjalankan program tersebut. Memory untuk menjalarrxar"-kRAM harus besar harus
dibarengi dengan kecepatan proses data yang tinggi yang dicerminkan dengan prosessor dari
laptop yang akan dibeli. Softwaro-software seperti Autocad 3dsmax dan Archicad juga
memerlukan kapasitas penyimpanan data yang besar sehingga memerlukan hardisk dengan
kapasitas yang besar. Saat ini kisaran yang umum untuk laptop 1'ang bagus dalam kapasitas
penyimpanan hardisk berkisar antara 120 -160 GB. Tampilan grafis jugaa harus mendukung
jika sedang digunakan untuk software yang 'berat' semacam 3dsmax terutama ketika
melakukan rendsrlnglvisualisasi 3dimensi dari objek yang didesain.
Dengan mengetahui kriteria pengambilan keputusan konsumen dalam membeli laptop
produsen akan mendapatkan keuntungan sehingga produk yang dilaunching mempunyai
segmentasi pasar yang jelas. Produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen (customer
needs) akan diminati oleh konsumen sehingga tingkat permintaan akan produk tersebut akan
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menjadi besar yang berimbas pada keuntungan perusahaanyang makin besar.
Dalam penelitian ini alternatif produk yang s@ara keseluruhan yang paling cocok
dengan kiteria pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk adalah Acer
2920. Laptopjenis ini memiliki keunggulan dalam hal spesifikasi teknis dan lriteria-kriteria
lain yan-e diinginkan oleh konsumen.
6. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu:
1. lkiteria pengambilan keputusan konsumen dalam membeli laptop secara hierarki ada
delapan kriteria dengan urutan harga (0.333), garansi (0.208), Servis center (0.132) ,

Spesifikasi teknis
t0.030).

:.

-:

(0.117), Feature (0.095), Merk (0.055), Style (0.037) dan Warna

Pengambilan keputusan konsumen berdasarkan profesi didapatkan bahwa untuk
konsumen dengan profesi sebagai dosen mementingkan faktor spesifikasi teknis produ(
harga dan garansi sedangkan profesi yang lain mementingkan harga, garansi dan servis
cenrsr. Berdasarkan tingkat penghasilan tidak terdapat perbedaan yang besar dalam
kriteria pengambilan keputusan dalam membeli laptol
.{lternatif produk yang paling cocok dengan kiteria pengambilan keputusan konsumen
ablah Acer 2920 (0.289). Laptop urutan selanjutnya adalah Toshiba L200 (0.265),
Compaq Y3737 dan Axioo TVS722.
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