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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rumah adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Seiring dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan rumah ikut meningkat. Ini 

terbukti dengan semakin maraknya pembangunan komplek perumahan terutama 

di kota-kota besar yang padat penduduknya seperti kota Malang. 

Peningkatan jumlah develover perumahan membuat persaingan dalam 

bisnis property semakin ketat. Setiap develover membangun perumahan dengan 

kelebihan masing-masing. Maka dari itu develover dalam pemilihan lahan baru 

untuk perumahan diperlukan keputusan yang tepat agar tidak salah dalam 

pemilihan lahan perumahan dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membeli 

rumah yang mereka tawarkan. 

Memilih lahan merupakan keputusan terpenting bagi pengembang. Apalagi 

kini lahan dinilai sebagai komoditas yang terbatas. Lahan yang bagus atau 

strategis dapat menjadi keunggulan kompetitif yang sulit diduplikasi. Pertama 

lahan yang bagus adalah lahan yang mudah terlihat kendaraan yang melintas. 

Semakin banyak kendaraan yang melintas didepannya, kemungkinan berhasilnya 

akan semakin besar. Ramainya lalu lintas itu juga merupakan salah satu bentuk 

iklan yang efektif. (Propertyplus. 2010). Dalam pemilihan lahan perumahan ada 

beberapa kriteria yang digunakan, yaitu Luas, harga, aksesbilitas, jarak. Untuk 

mendapatkan hasil optimal dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dalam 

penentuan lahan baru untuk perumahan agar perumahan yang dibangun banyak 

diminati oleh calon, konsumen . Pada penelitian ini akan dikembangkan 

menggunakan metode SMARTER dalam penyelesaian masalah pemilihan lahan 

perumahan. 

Sistem pendukung keputusan (SPK) atau sering disebut DSS (Decision 

Support System) merupakan salah satu cabang keilmuan di bidang kecerdasan 

buatan (Artifical Intelligence) yang merupakan bagian dari sistem informasi 

berbasis komputer. Dimana aplikasi komputer tersebut mengeluarkan keputusan 
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untuk menjadi pertimbangan user atau pemakai. SPK merupakan proses pemilihan 

alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan 

melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan 

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

(Supriana, 2013). 

Metode SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting 

Ranks). Merupakan pengembangan dari metode sebelumnya yaitu metode 

SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique). Metode SMART pertama 

kali diperkenalakan oleh Edward pada tahun 1971 dan baru dinamai sebagai 

metode SMART pada tahun 1977. Semenjak awal kemunculannya, metode 

SMART telah dikembangkan menjadi metode SMARTS (Simple Multi-Attribute 

Rating Technique Swing ) lalu setelah dimodifikasi dan diperbaiki oleh Edward 

dan Baron pada tahub 1994 menjadi metode SMARTER (Simple Multi-Attribute 

Rating Technique Exploiting Rank ). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah 

bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi Sistem Pendukung 

Keputusan dalam pemilihan lahan baru untuk perumahan dengan metode 

SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique Exploiting Rank) sehingga 

dapat membantu pengembang dalam memilih lahan baru perumahan. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan maka diberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1) Aplikasi yang dibuat yaitu berbasis desktop. 

2)  Kriteria utama yang digunakan dalam pemilihan lahan baru untuk 

perumahan yaitu luas lahan, harga, jarak, dan aksesbilitas. 

3) Semua proses perhitungan parameter dan alternatif pilihan disediakan oleh 

system. 
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4) Bahasa pemograman yang digunakan dalam menyelesaikan sistem ini 

adalah Java Neat Bean 8.0.2 menggunakan data base Mysql. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitan ini adalah membangun suatu sistem pengambilan 

keputusan dengan mengunakan metode SMARTER untuk memilih Lahan baru 

berdasarkan kriteria-kriteria dan bobot yang sudah ditentukan. Dengan 

menggunakan sebuah program untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

lebih mudah dan efisien. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih 

tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan 

sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap lahan baru mana 

yang akan dipilih untuk dibangunnya sebuah perumahan. 

 
1.6 Metode Penyelesain masalah 

1.6.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar teori yang 

berkaitan dengan SMARTER, Java Neatbean dan MySQL. Adapun sumber data 

dapat diambil dari buku, ebook, jurnal atau paper dan internet. 

1.6.2 Rancangan Sistem 

Sistem yang dibuat merupakan suatu system yang berbasis desktop. Dalam 

menentukan pemilihan lahan berdasarkan prioritas sesuai dengan keinginan user, 

diperlukan suatu metode dalam mendukung keputusan. Untuk studi kasus ini 

maka dipilihlah metode SMARTER yang merupakan metode yang tepat dalam 

pemecahan kasus dalam sistem pemilihan lahan baru. Pada metode SMARTER 

menggunakan perhitungan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria. Urutan 

prioritas dari kriteria menetukan besarnya bobot dari setiap kriteria. Pemilihan 

prioritas kriteria ditentukan oleh user, sehingga metode ini dapat dikatan sangat 

fleksibel. 

1.6.3 Implementasi 
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Pada tahab ini dilakukan implementasi dari rancangan sistem yang telah 

dibuat. 

1.6.4 Pengujian 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat kode-kode 

program yang salah agar sistem dapat dijalankan dengan benar. Selain itu 

melakukan pengecekan terhadap perhitungan dari metode SMARTER serta 

keakurasian output yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan hasil yang 

seharusnya. 

 


