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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berbagai merek dan tipe smartphone saat ini, permasalahan yang 

sering terjadi adalah masyarakat yang kurang tahu dalam memilih smartphone 

yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Hal yang dipertimbangakan dalam pemilihan 

smartphone saat ini meliputi lebar layar, besar RAM, besar memori, ketahanan 

baterai, resolusi kamera, dan fitur-fitur seperti koneksi wi-fi, bluetooth, dan 

sebagainya. Berkonsultasi terlebih dahulu dengan pegawai toko adalah hal yang 

sering dilakukan, namun membutuhkan waktu yang lama dengan harapan dapat 

memberikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi.  

Penggunaan metode AHP (Analytical Hierarki Process)  yang mempunyai ciri 

khas suatu DSS adalah digunakannya model yang salah satu fungsinya untuk 

penyederhanaan masalah. AHP yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty 

merupakan model hirarki  fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. 

Dengan adanya hierarki masalah yang kompleks  atau tidak terstruktur dipecah 

dalam sus-sub masalah kemudian disusun menjadi suatu bentuk  hierearki. AHP 

mempunyai kemampuan untuk memecah  masalah multi  –  kriteria yang berdasar 

pada  perbandingan preferensi dari  setiap elemen dalam hierarki. (Reni, et al, 

2013). 

Metode  AHP  merupakan salah  satu  model untuk  pengambilan  keputusan  

yang  dapat membantu kerangka berfikir manusia. Pada dasarnya AHP  adalah 

metode yang memecah suatu  masalah  yang  kompleks  dan  tidak  terstruktur  ke  

dalam  kelompok-kelompok, mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam 

suatu susunan hirarki, memasukkan nilai numeris  sebagai  pengganti  persepsi  

manusia dalam  melakukan perbandingan  relatif,  dan akhirnya  dengan  suatu  

sintesis  ditentukan  elemen  mana yang  mempunyai prioritas  tertinggi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2013), penggunaan metode AHP 

pada Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop  menghasilkan sistem yang 
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mempermudah dan mempercepat proses pemilihan laptop sehingga menghasilkan 

ketepatan pengambilan keputusan. Pada penelitian tersebut responden menilai 

sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP untuk pemilihan 

jenis laptop memiliki nilai rata-rata baik, sehingga aplikasi ini layak uji untuk 

ketepatan dalam pemilihan jenis laptop. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk 

mengoptimalkan proses pemilihan smartphone tersebut maka dibangun sebuah 

sistem berbasis web yang dinamakan sistem pendukung keputusan atau Decission 

Support System (DSS), dengan menggunakan metode Analytical Hierarchies 

Process (AHP).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada pada penejalasan bagian latar belakang, maka 

rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana merancang dan membuat 

website penerapan metode AHP dalam menetukan pemilihan smartphone. 

 

1.3 Tujuan 

Perancangan dan pembuatan aplikasi berbasis web ini bertujuan untuk 

memberikan referensi kepada pengguna dalam menentukan smartphone dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchies Process.  

  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

a. Kriteria-kriteria yang  menjadi prioritas perangkingan smartphone 

diantaranya adalah harga, desain, layar, performa (operating system, CPU, 

RAM, baterai), dan  fitur (koneksi data dan kamera). 

b. Smartphone yang menjadi pilihan maksimal adalah 5 buah. 

c. Merk smartphone yang digunakan dalam sistem ini berjumlah 5 merk. 

d. Aplikasi yang dibuat berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. 

e. User atau calon pembeli telah mengetahui smartphone yang menjadi 

alternatif. 

f. Website sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP 

akan memberikan keluaran berupa hasil pilihan smartphone yang 

direkomendasikan.  
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g. Tugas akhir ini tidak membahas perbandingan metode AHP dengan 

metode lain dalam DSS. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah :  

a. Pengumpulan data  

Yaitu mempelajari referensi yang berhubungan dengan sistem pendukung 

keputusan, metode Analytical hierarchie process dari buku-buku, majalah, 

jurnal, maupun internet.  

b. Perancangan sistem dan implementasi  

Memahami rancangan sistem informasi sesuai data yang ada dan 

mengimplementasikan model yang menggunakan pemodelan sistem 

berupa flowchat serta Data Flow Diagram (DFD) serta perancangan 

database guna mempermudah dalam proses selanjutnya. Pembuatan 

aplikasi menggunakan PHP serta menggunakan MySQL sebagai database. 

c. Pengujian  

Program akan langsung dijalankan menggunakan beberapa web browser 

yang banyak digunakan untuk mengetahui kelayakan dari aplikasi serta 

melakukan pengujian silang terhadap program. 

d. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dari 

hasil program. 

 


