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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping 

makanan, dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi 

dan menutup diri. Pakaian memiliki berbagai macam mulai dari warna, jenis, 

bahan, model sampai motif yang beraneka ragam. Selain itu biasanya model-

model pakaian berbeda sesuai dengan jamannya seperti model pakaian jaman 

80an akan berbeda dengan jaman sekarang walaupun biasanya ada model pakaian 

yang termasuk model lama kembali trend baik itu merupakan model lama ataupun 

gabungan dengan model sekarang. 

  Bisnis penjualan pakaian sekarang ini mengalami perkembangan terutama 

di Indonesia, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya bermunculan outlet-

outlet yang menjual berbagai jenis pakaian. Seiring dengan perkembangan jaman 

maka model-model pakaian juga mengalami berbagai perubahan baik dalam 

model, kualitas, merek, dan lainya. Oleh karena itu para pengusaha dituntut untuk 

mengikuti jaman atau trend pakaian yang di gemari saat itu terutama pakaian 

wanita yang memiliki jenis yang lebih banyak ketimbang pakaian pria.  

  Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang mampu 

memberikan penilaian terhadap alternatif guna untuk membantu para manajer 

dalam mengambil keputusan. Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah 

satu metode yang digunakan dalam SPK. Metode ini dipilih karena dapat 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjukan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

(Eniyati Sri, 2011). Dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah merek pakaian 

mana yang akan lebih diutamakan untuk dibeli berdasarkan kriteria–kriteria yang 

ditentukan. 

 Dengan adanya aplikasi yang dapat mengetahui merek pakaian apa yang 

sedang digemari atau difavoritkan maka nantinya diharapkan dapat membantu 

seorang pengusaha untuk mengambil keputusan ketika akan membeli pakaian. 

Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan barang yang ditawarkan akan sesuai 
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dengan permintaan yang ada di pasaran sehingga nantinya tidak akan mengalami 

penumpukan barang karena barang yang ditawarkan tidak terjual atau tidak sesuai 

dengan permintaan di pasaran. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagaimana membangun sebuah aplikasi sederhana untuk membantu 

mengetahui merek pakaian yang banyak dicari . 

b) Bagaimana cara membuat aplikasi sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan merek pakaian favorite berdasarkan rating.  

c) Bagaimana menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

pembuatan aplikasi sistem pendukung keputusan.  

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan – batasan permasalahan yang akan dicakup dalam Tugas Akhir 

ini antara lain : 

a) Pakaian yang digunakan dalam peratingan adalah jenis pakaian yang sama. 

b) Tidak membahas model pakaian secara spesifik.  

c) Hasil dari aplikasi ini berupa peratingan yang mana 5 rating teratas akan 

diutamakan untuk pembelian merek pakaian. 

d) Metode perhitungan yang di gunakan adalah metode Simple Additive 

Weighting (SAW). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Membangun sebuah aplikasi sederhana untuk membantu mengetahui merek 

pakaian yang banyak dicari. 

b) Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan merek 

pakaian favorite berdasarkan rating. 

c) Menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk pembuatan 

aplikasi sistem pendukung keputusan.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi dalam tugas akhir ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain : 

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini untuk mempelajari teori dengan membaca beberapa buku 

atau referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diambil. 

Dengan cara mempelajari literature berupa buku, jurnal, artikel, ataupun 

website yang berhubungan dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan 

Simple Additive Weighting (SAW).   

b) Analisa kebutuhan sistem 

 Melakukan analisa kebutuhan hardware dan software yang akan 

digunakan dalam pembangunan sistem. Beserta analisa hardware dan 

software pendukung yang sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi sistem. 

c) Perancangan dan pembangunan sistem 

Pada tahap ini akan dimulai perancangan desain sistem untuk memperjelas 

sistem secara keseluruhan yang pada akhirnya perancangan ini menghasilkan 

aplikasi penentu merek pakaian favorite.   

d) Implementasi 

Aplikasi penentu merek pakaian favorite ini akan diimplementasikan 

berdasarkan perancangan dan desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga tercipta sebuah aplikasi yang efektif dan efisien. 

e) Pengujian Sistem 

Pengujian akan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem. 

Pengujian sistem dilakukan dengan mengambil data kemudian diinputkan 

pada sistem, setelah itu memasukkan bobot kriteria yang nantinya digunakan 

untuk penghitungan dan hasil perhitungan itulah yang nantinya akan dilihat 

apakah sesuai dengan hasil perhitungan menggunakan metode SAW secara 

manual.   
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f) Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan tugas akhir dari 

penelitian ini sebagai keseluruhan proses yang telah dilakukan sebelumnya. 

Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek tugas akhir yang 

dikerjakan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori dan penjelasan sebagai parameter rujukan 

untuk dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah 

kajian tentang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan Simple Addtive Wighting 

(SAW). Selain itu juga akan membahas tentang data dan cara penentuan dalam 

aplikasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses implementasi dan perancangan sistem aplikasi 

penentu merek pakaian favorit menngunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan keseluruhan bab yang telah diperoleh penulis dan 

juga saran-saran untuk pengembangan sistem nantinya agar lebih baik dan 

sempurna dari sebelumnya. 


