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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada Bab ini membahas terdiri dari Latar belakang permasalahan, Rumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Masalah, Metodologi Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Para pengambil keputusan hampir selalu membuat keputusan, bahkan setiap 

detik dari hidupnya. Ketika mereka membuat keputusan, ada suatu proses yang 

terjadi pada otak manusia yang akan menentukan kualitas keputusan yang dibuat. 

Namun ketika keputusan yang akan diambil bersifat kompleks, pengambil 

keputusan sering memerlukan alat bantu dalam bentuk analisis yang bersifat 

ilmiah, logis, dan terstruktur/konsisten. Salah satu alat analisis tersebut adalah 

berupa sistem pendukung keputusan yang memungkinkan mereka untuk membuat 

keputusan dengan masalah yang kompleks. Seperti pada pemilihan handphone. 

Saat ini terdapat berbagai macam jenis handphone yang beredar di pasaran, 

dengan segala macam fasilitas (feature) dan kemampuan yang diberikan kepada 

pengguna dalam mendapatkan dan memberi informasi. setiap pengguna 

handphone memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, dari feature 

yang terdapat pada handphone harusnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna.  

Peran penting dari sistem pendukung keputusan diperlukan, ketika seseorang 

harus dihadapkan oleh beberapa pilihan handphone  dalam menentukan suatu 

keputusan. Preference Rangking Organization Method For Enrichment 

Evaluation (PROMETHEE) adalah salah satu metode penentuan urutan (prioritas) 

dalam analisa multikriteria. Dimana sistem pendukung keputusan yang 

menggunakan metode Promethee dapat menganalisa beberapa kriteria dan 

alternatif yang dibandingkan dan memberikan urutan (prioritas) alternatif 

handphone yang terbaik sesuai dengan kriteria pengguna. 

 Sistem aplikasi SPK ini nantinya akan memudahkan user dalam penentuan 

handphone yang di inginkan. Dengan di dukung teknologi web service aplikasi 

sistem pendukung keputusan dapat mengakses basis data dalam web server 
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database suatu web penyedia informasi handphone. Agar data handphone lebih 

akurat dan mewakili kriteria yang di butuhkan oleh user. Selain dukungan 

interface yang stabil Web service mempunyai keunggulan dalam format 

penggunaan yang terbuka untuk semua platform.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada pada tugas akhir 

ini adalah: 

1. Bagaimana memecahkan masalah kompleks multikriteria dalam 

pemilihan handphone  dengan sistem pendukung keputusan sesuai 

dengan kriteria yang di inginkan user. 

2. Bagaimana merancang teknologi web service menjadi penghubung basis 

data handphone dan sistem pendukung keputusan sebagai pemproses 

promethee. 

 

1.3. Tujuan Masalah 

Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah : 

1. Mengimplementasikan metode Promethee dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Dapat membuat sistem pendukung keputusan berbasis Web dimana 

hasil dari aplikasi SPK ini dapat menjadi solusi dari kriteria dan 

alternatif handphone yang sesuai dengan kebutuhan/keinginan 

pengguna. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi ini, agar tidak menyimpang dari tujuan yang hendak 

dicapai, maka pembahasan masalah dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Handphone yang dimaksud adalah handphone  baru (2013). 

  

2. Teknik pengambilan keputusan yang diperlukan dalam sistem 

pendukung keputusan  ini adalah Metode Promethee. 
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3. Kriteria yang digunakan ada enam yaitu Platform (0S), Layar, Jaringan, 

baterai, harga, dan fitur. Dan subkriteria dari fitur yaitu GPS, kamera, 

WIFI dan video call. 

4. Output yang dihasilkan merupakan rangking 3 ter atas. 

5. Sistem ini tidak menangani masalah transaksi pemesanan atau 

pembelian handphone. 

6. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web service yang terhubung ke  

website penyedia informasi handphone. 

7. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan basis data yang 

digunakan adalah MySQL 

1.5. Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini adalah :  

1. Studi literatur dari buku-buku, majalah, artikel dan internet  

2. Wawancara, menanyakan kepada beberapa sumber yang terpercaya, 

untuk memberikan masukan-masukan yang penting bagi pelaksanaan 

skripsi  

3. Perancangan, merealisasikan rancangan aplikasi yang telah disusun  

4. Pembuatan program menggunakan PHP, dan MYSQL sebagai 

Database. 

5. Pengujian, melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat 

disesuaikan dengan perancangan. 

6. Implementasi, mengimplementasikan hasil perancangan yang dibuat 

menjadi tampilan program yang menarik.  

7. Penulisan Laporan, dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman 

penulisan ilmiah. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini dibedakan dengan pambagian bab-bab dengan rincian sebagai berikut : 
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BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini dijelaskan tentang Latar belakang 

permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Batasan 

Masalah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II  : Landasan Teori  

Dalam bab ini dijelaskan tentang teori sistem pendukung 

keputusan (SPK), Multicriteria Decision Making (MCDM), 

Preference Rangking Organization Method for Enrichment 

Evaluation (PROMETHEE), PHP Hypertext Preprocessor, 

MySQL, Structured Query Language (SQL), Web service 

dan smartphone. 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini dijelaskan tentang tahap-tahap yang 

dikerjakan dalam penyelesaian Tugas Akhir mulai analisa 

permasalahan, analisa kebutuhan, kebutuhan fungsional, 

kebutuhan non fungsional, analisa Promethee, penentuan 

kriteria dan subkriteria, Arsitektur sistem, dan use case 

diagram, sedangkan Perancangan sistem meliputi: activity 

diagram, sequence diagram, class diagram, struktur basis 

data, dan desain antarmuka. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada Bab ini menjelaskan tentang Implementasi dan 

Pengujian, Implementasi meliputi cara mengkombinasikan 

kode program dengan perancangan sistem yang telah 

dibuat, serta pengujian aplikasi yang menghubungkan ke 

database dengan Web Service.  Selain pengujian terhadap 

aplikasi juga dipaparkan pula pengujian sistem dari 

pengguna. 

BAB V : Penutup 

Dalam bab ini dijelaskan tentang penutup yang berisi 

kesimpulan setelah program aplikasi selesai dibuat dan 

saran untuk proses pengembangan berikutnya. 
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Metode yang digunakan di dalam tugas akhir ini yaitu metode pengumpulan 

data, perancangan dan implementasi. Pada metode pengumpulan data, 

penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penulisan 

tugas akhir ini. 

 


