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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan secara umum penjelasan 

mengenai penjualan furnitur menggunakan Sistem pendukung kuputusan. Pada 

bagian bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan sistematika penulisan. 

penjelasan secara detail akan dipaparkan dibawah ini. 

1.1 Latar Belakang 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen suatu bidang usaha 

penjualan harus inovatif dan selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen. 

Inovatif dalam arti harus menjual produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen disamping itu barang-barang yang ditawarkan mengikuti 

perkembangan, kemudian selalu memberikan yang terbaik berarti memberikan 

banyak alternatif  barang. Karena itu, diperlukan sebuah pengambilan keputusan 

dalam memilih alternatif yang ada ataupun yang disediakan. Mengambil 

keputusan adalah salah satu bagian dari kegiatan manusia yang dapat dilakukan 

sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. Konsep program bantu pengambilan 

keputusan (Decision Support System) saat ini berkembang dengan pesat. Banyak 

metode yang digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan khususnya 

yang berdasarkan beberapa alternatif. Pengambil keputusan harus 

mempertimbangkan alternatif yang menjadi faktor yang mendukung keberhasilan 

pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang optimal.  

 Untuk meningkatkan layanan secara global, maka diperlukan suatu media 

komunikasi yaitu internet. Internet adalah wahana yang sangat tepat untuk 

berkecimpung dalam dunia bisnis global. Internet dengan segala kelebihannya 

tidak hanya akan memperkenalkan bisnis perusahaan di dunia internasional, 

namun juga akan membuat bisnis menjadi lebih efektif, efisien dan tentu saja 

lebih produktif. Salah satu fasilitas Internet adalah web yang dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja sebagai interaksi perusahaan dengan para pelanggannya. 

selain diperuntukan bagi pelanggannya, pihak perusahaan juga dapat mengadakan 
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perbaikan-perbaikan terhadap layanannya melalui survey, kritik dan saran dari 

para pelanggan dan pengguna.Internet menjanjikan tingkat ketersediaan yang 

sangat tinggi bagi bisnis dan seluruh proses bisnis yang dilakukan dijalankan 

dengan menggunakan proses komputasi yang cepat dan tepat. 

Penyediaan sistem informasi penjualan furnitur secara online yang berbasis sistem 

pendukung keputusan dimungkinkan konsumen bisa memilih bentuk,warna dan 

ukuran mebel sesuai dengan ukuran ruangan rumah atau warna ruangan, maupun 

selera. Proses pemilihan sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode 

penyelesaian Salah satu metode yang dapat digunakan dalam perancangan sistem 

pendukung keputusan untuk permasalahan kriteria adalah metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Simple Additive Weighting (SAW) adalah mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 

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 pemilihan furnitur sesuai 

inputan yang diinputkan user yang terdiri dari empat variable harga, ukuran, 

warna dan desain 

Furnitur adalah mebel, perkakas atau perabot rumah tangga, meja,kursi dll. 

Dizaman sekarang banyak orang yang tidak memperhatikan atau 

mempertimbangkan manfaat dari furnitur itu sendiri tetapi sebenarnya desain, 

ukuran dan warna. harus dipertimbangkan dalam pemilihan furnitur, karena 

keindahan dalam rumah sangat dibutuhkan bagi kita semua. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana membuat sistem informasi penjualan furniture berbasis web 

dengan penyelesain masalah dengan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). 

b. Bagaimana cara, konsumen tidak kecewa atau merasa tertipu setelah 

membeli barang tersebut atau sesuai kebutuhan konsumen. 

c. Adanya SPK untuk membantu konsumen dalam pemilihan barang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Meningkatkan penjualan produk. 

b. Memberikan informasi yang tepat tentang furnitur yang dijual. 

c. Membantu dalam pengambilan keputusan, menggunakan metode fuzzy 

multi-criteria decision making (FMCDM) dengan metode Simple 

additive weighting (SAW). sehingga pelanggan tidak salah dalam 

penentuan pilihan. 

d. Menghasilkan perangkat lunak yang bersifat dinamis dan user friendly 

terhadap suatu web. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

a. Membuat tampilan website  yang bersifat dinamis dan user friendly. 

b. Sistem pendukung keputusan yang dibuat adalah sistem pendukung 

keputusan yang hanya membantu memberikan alternatif atau pilihan 

sesuai variabel yang diinputkan oleh pembeli.  

c. Hanya Memiliki 4 variabel 

- Ukuran 

- Warna 

- Harga 

- Desain 

d. Menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam 

pengambilan keputusan. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Dalam rangkan menyusun skrispsi ini, diperlukan data-data dan informasi 

yang lengkap sebagai bahan yang dapat mendukung kebenaran materi. Adapun 

metode penelitian yang dilakukan adalah seperti dalam blok diagram berikut : 
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Gambar 1.1 Blok diagram Pembuatan pengambilan keputusan dengan 

metode Simple additive weighting (SAW) 

 

1.5.1 Analisa Sistem 

Untuk memenuhi kebutuhan perancangan sistem dari “pengambilan 

keputusan, menggunakan metode “fuzzy multi-criteria decision making 

(FMCDM) dengan metode Simple additive weighting (SAW)” dirancang kedalam 

flowchart sebagai panduan utama dari alur sistem yang akan di buat. Adapun 

flowchart dari sistem yang akan di buat adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Flowchart Pembuatan pengambilan keputusan dengan metode 

Simple additive weighting (SAW) 

Secara garis besar skenario pada sistem pengambilan keputusan, 

menggunakan metode Simple additive weighting (SAW) meliputi tiga tahap yaitu: 

1. Mengisi variable sesuai yang diinginkan. 

START 

MENGISI VARIABEL  

MEMPROSES VARIABEL 

MENAMPILKAN HASIL 
MECOBA 
MENGISI  
VARIABEL 
LAGI? 

STOP 

Tidak 

Ya 

Analisa Sistem Desain Sistem 
dan Interface 

Implementasi Testing 
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2. Memperoses variable. 

3. Menampilkan hasil. 

 

Proses dimulai dengan menampilkan pilihan - pilihan variable yang harus 

diisi terlebih dahulu. setelah diisi akan diperoses dengan menggunakan metode 

Simple additive weighting (SAW), proses ini memilih sebuah barang yang hampir 

sama dengan variable – variable yang diisikan oleh konsumen. setelah pilihan 

barang sudah ditemukan oleh proses, gambar hasil pilihan proses akan 

ditampilkan.   

 

1.5.2 Desain 

Membuat desain interface dari web dari sistem dan menu yang akan di 

gunakan dalam sistem. yang semuanya di buat menggunakan Photoshop, 

Dreamweaver dan desain databasenya menggunakan XAMPP. 

 

1.5.3 Implementasi 

Hasil desain yang telah didapat dari software desain kemudian di import 

pada coding – coding yang tepat pada lokasi penempatan meng-coding. dalam 

web ini peneliti menggunakan bahasa pemrograman PHP dan databasenya 

menggunakan My SQL. 

 

1.5.4 Pengujian 

Melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan pencarian error atau 

kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya dilakukan revisi dan 

perbaikan pada sistem. Pengujian sistem nantinya dapat dilihat apakah output dari 

aplikasi yang penulis buat sudah sesuai dengan desain rancangan sistem. 

 

1.5.5 Penulisan Laporan 

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini 

akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini mulai dari tahap studi kasus hingga pengujian. 

 



6 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan menguraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana setiap 

babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika penulisan ini di buat 

tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun 

susunannya sebagai berikut : 

 

BAB I.  Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan 

secara umum latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah dan 

sistematika penulisan yang akan penulis buat. 

BAB II. Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori 

PHP,XAMPP dan My SQL. juga teori sistem pendukung 

keputusan ,fuzzy dan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). Teori tersebut meliputi : Memberi penilaian barang 

pada variable yang ditentukan, proses pemilihan barang 

yang sesuai dengan variable yang di inputkan dan bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem .  

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan 

sistem dari aplikasi yang akan di buat. Analisa sistem 

terdiri dari : deskripsi aplikasi (produk), analisa kebutuhan 

fungsional dan non-fungsional. Sedangkan perancangan 

sistem membahas tentang use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram dan desain 

interface. 

BAB IV. Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang pengimplementasian dan 

pengujian sistem. Implementasi sistem meliputi lingkungan 

pengembangan sistem, implementasi aplikasi dan 
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implementasi user interface, sedangkan pengujian meliputi 

pengujian fungsional dan non-fungsional.  

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini penulis menyimpulkan mengenai pembuatan 

aplikasi serta memberikan saran yang mungkin dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan sistem 

ini. 

 


