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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan, metologi, serta sistematika pembahasan 

dari Tugas Akhir ini. 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Tidak bisa dipungkiri saat ini alat transportasi sangat berkembang pesat 

dan setiap tahun banyak penambahan unit dikarenakan banyaknya minat 

konsumen yang semakin bertambah, dan saat ini motor sudah tidak lagi 

menjadi barang yang mewah, tetapi motor sekarang sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi konsumen. Bahkan konsumen yang tidak mempunyai pendapatan 

cukup memadai untuk membeli motor baru, mereka bisa membeli motor bekas 

yang sudah disediakan oleh dealer-dealer tertentu, karena motor bekas dari 

segi harga sangat ekonomis bagi konsumen yang membutuhkan. 

Saat ini motor bekas masih banyak diminati oleh para konsumen karena 

kebutuhan mereka tidak harus memerlukan motor baru yang harganya lebih 

mahal,banyaknya variasi motor bekas sangat membingungkan konsumen 

untuk memilih motor bekas yang benar-benar tepat bagi mereka.  Pihak dealer 

sebagai penyedia layanan pembelian motor bekas sangatlah membutuhkan 

sebuah media promosi untuk mempermudah para konsumen dalam pencarian 

motor bekas yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem yang dapat 

membantu para konsumen dalam menentukan piliihan mereka, karena itulah 

sistem pencarian motor bekas sangat dibutuhkan untukmemberi solusi kepada 

konsumen agar motor bekas yang dicari sesuai dengan keinginan. Dan juga 

sistem ini didasarkan pada TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution) dimana TOPSIS mempunyai kelebihan pada 

mencari solusi yang paling ideal dalam sistem pencarian keputusan pada 

pemilihan motor bekas. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sebuah sistem keputusan berbasis web 

dalam pemilihan motor bekas yang sesuai dengan keinginan, 

anggaran konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh motor 

bekas terbaik dan tepat sesuai dengan kriteria dan alternatif yang 

dipilih? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode topsis untuk 

menentukan alternatif terbaik dalam pemilihan motor bekas yang 

sesuai dengan keinginan dan anggaran konsumen? 

 

1.3. TUJUAN 

Adapun tujuan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat membangun sebuah sistem keputusan berbasis web dalam 

pemilihan motor bekas yang sesuai dengan keinginan, anggaran 

konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh motor bekas 

terbaik dan tepat sesuai dengan kriteria dan alternatif yang dipilih. 

2. Dapat mengimplementasikan metode TOPSIS untuk menentukan 

alternatif terbaik dalam pemilihan motor bekas yang sesuai dengan 

keinginan dan anggaran konsumen. 

 

1.4. BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Pemilihan kriteria motor bekas meliputi harga, tahun sepeda 

motor, durasi pajak, warna dan merk. 

b. Motor bekas yang dibahas dalam ruang lingkup merek Honda, 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Happy. 
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1.5. METODOLOGI 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah : 

a) Studi Literatur 

Pada tahap ini akan mempelajari tentang metode TOPSIS untuk 

sistempendukung keputusan (SPK) dengan pengkriteriaan objek, 

MySQL, PHP, YII dan HTML5.Dengan menggunakan jurnal, 

dokumen- dokumen, buku - buku, dan situs (website) dari internet 

sebagai referensi dalam memperoleh teori - teori yang dibutuhkan. 

b) Mempelajari prototype yang sudah pernah ada 

Pada tahap ini mempelajari source code dari prototype aplikasi, 

menganalisa kelebihan dan kekurangannya, serta memilih mana yang 

harus digunakan dan mana yang harus dihilangkan pada aplikasi yang 

akan dibuat nanti. 

c) Perancangan Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

d) Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi dari perancangan 

perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

e) Pengujian Program 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yaitu melakukan pengujian 

dimana nantinya akan diketahui tingkat error, keberhasilannya, tingkat 

performa dan fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan pada perangkat 

lunak tersebut. Dan jika terjadi error maka akan dilakukan pengujian 

ulang terhadap perangkat lunak tersebut hingga sampai pada tingkat 

layak digunakan. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan dari Proyek Tugas Akhir ini direncanakan 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi, serta 

sistematika penulisan dari Proyek Akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai konsep – konsep yang mendukung dan 

mendasari pelaksanaan tugas akhir ini meliputi tentang Metode Topsis, Java 

script, Php, MSql.YII 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem, dimana 

dilakukan analisis tentang Sistem Pendukung keputusan (SPK) dengan 

menggunakan metode TOPSIS sehingga nantinya akan diimplementasikan 

kedalam perangkat lunak dan perancangan sistem yang akan dibuat. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil implementasi 

perangkat lunak dari rancangan yang telah dibuat, serta hasil pengujian 

perangkat lunak. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

mengenai penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir. Dan juga saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi 

yang telah dibuat. 

 

 

 


