
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini membuat 

kebutuhan masyarakat semakin meningkat pula,terlebih lagi didorong dengan 

adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Sebagai 

contoh, dengan adanya smartphone seseorang dapat berkomunikasi dan juga dapat 

menikmati fasilitas yang diberikan oleh smartphone seperti kamera , pemutar 

music , pemutar video, internet ,sosial media, chating dll. 

 Setiap orang sering dihadapkan pada suatu keadaan dimana dia harus 

memutuskan untuk memilih satu dari beberapa pilihan yang ada. Suatu masalah 

dalam kehidupan dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang mungkin saja 

memberikan pemecahan masalah secara langsung atau memberi beberapa 

alternatif solusi untuk pemecahan masalah. 

 Oleh karena itu penelitian ini akan membahas sistem pakar yang 

diharapkan dapat membantu dalam pemilihan smartphone yang sesuai dengan 

mereka. Metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan pemilihan 

smartphone adalah Technique For Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS). Metode tersebut dipilih karena metode TOPSIS merupakan 

suatu bentuk metode sistem pakar yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif 

yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif tetapi 

juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan 

memberikan rekomendasi pemilihan smartphone yang sesuai dengan yang 

diharapkan. dimana didalam aplikasi ini membutuhkan data atau criteria dalam 

memilih smartphone, kriterianya yaitu Processor, Kamera, Ukuran 

Layar(Display) , Baterai, Memori RAM yang mendukung pemilihan smartphone. 
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1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat suatu sistem pakar untuk pemilihan smartphone 

menggunakan metode TOPSIS berbasis android? 

2. Bagaimana mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem yang 

dapat menampilkan gambar dan spesifikasi dari smartphone ? 

 

1.3       Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem pakar 

pemilihan smartphone berbasis android menggunakan metode topsis analisis. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dalam pembuatan 

program, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan sistem ini hanya untuk platform android 2.2 keatas. 

2. Dalam pembuatan Sistem Aplikasi Pembelian Smartphone, digunakan metode 

TOPSIS dalam  penerapan aplikasi tersebut 

3. Sedangkan dalam hal pembuatan aplikasi ini, bahasa pemrograman aplikasi 

yang dipakai adalah bahasa pemrograman android dengan menggunakan 

database MySQL.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran secara umum tentang nilai dan spesifikasi 

smartphone yang akan mereka beli. Dengan menggunakan aplikasi sistem 

pembelian smartphone yang berada dalam aplikasi android. Sehingga 

calon pembeli dapat menentukan kriteria smartphone yang akan dibeli 

sesuai kriteria yang diinginkan. 
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2. Sebagai media lain selain majalah atau tabloid, untuk mengetahui 

spesifikasi terbaru dalam smartphone . 

 

1.6 Metodologi  

Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari pengamatan 

data-data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian guna 

perancangan sistem tersebut secara terstruktur adalah: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada 

berbagai sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir 

baik bersumber dari buku, artikel, atau tutorial dari internet,dan, serta 

observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tugas akhir. 

b. Analisa data 

Membuat analisa terhadap data yang sudah diperoleh dari hasil 

observasi dan menggabungkannya dengan metode yang akan dipakai 

dalam pembuatan program. 

c. Perancangan sistem 

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan Model yang diinginkan oleh pemakai 

menggunakan pemodelan sistem berupa Use case Diagram, Activity 

Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram, serta perancangan 

database guna mempermudah dalam proses-proses selanjutnya. 

d. Implementasi 

Pembuatan  aplikasi  menggunakan  IDE  Eclipse4.2  (Juno)  untuk  

menuliskan program, Android SDK, serta menggunakan plugin ADT21, 

dan mysql sebagai databasenya. 
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e. Pengujian 

Tahapan  terakhir  yaitu  pengujian aplikasi dimana  program 

langsung dipasang pada perangkat mobile yang sebelumnya hanya 

dijalankan  pada  emulator Android  yaitu AVD Android API Level 19 

sebagai simulasi. 

f. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukandan 

dari hasil program 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari beberapa bagian utama 

sebagai berikut:  

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini akan di uraikan pada bab kedua. 

Adapun teori yang dibahas, yaitu platform Android, Mysql, sistem pakar, metode 

Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), 

MySQL, dan penulisan yang terkait. 

 

BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem pakar pemilihan 

smartphone dengan metode TOPSIS. 

 

BAB 4: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan membahas pengimplementasian perangkat lunak yang dibuat serta 

pengujian terhadap perangkat lunak tersebut. 
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BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat 

bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 


