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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada sistem saat ini terdapat kendala atau permasalahan yaitu dikarenakan 

penilaian yang dilakukan secara manual sehingga hasil proses penilaian belum 

akurat. Banyak kendala atau permasalahan yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang bertujuan sebagai alat 

perencanaan strategi untuk pemasangan baliho atau reklame baru Jade 

Indopratama adv yang bersifat semi terstruktur. 

Ada beberapa metode SPK yang telah digunakan untuk pemasangan baliho 

atau reklame yaitu metode Analytical Hierarchy Process (AHP)  dan Technique 

for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Penggabungan 

kedua metode ini digunakan karena pada konsep metode Fuzzy mampu merubah 

nilai -nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif dan AHP merupakan salah satu 

metode yang dapat membantu pengambilan keputusan multikriteria. Wiwik(2011) 

juga melakukan penelitian tentang ”Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 

Karyawan Pada Departemen Tententu di PT Pindad (PERSERO) menggunakan 

metode Fuzzy Mamdani” [1]. Metode ini dipilih karena mampu memberikan 

gambaran pendukung keputusan dalam penerimaan karyawan dan penempatan 

departemennya. 

Berdasarkan dari paparan permasalahan, maka penulis mengusulkan judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Pemasangan Baliho atau Reklame 

Menggunakan Metode Fuzzy AHP  (Studi Kasus : Jade Indopratama Adv)”. 

Penulis menerapkan metode fuzzy analytical hierarchy process(AHP). Metode 

AHP dipilih karena memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses 

pengambilan keputusan. AHP juga dapat menyelesaikan masalah multi kriteria 

yang kompleks menjadi bentuk hierarki yang terstruktur dan sistematis dengan 

level: tujuan, kriteria, dan alternatif. Namun AHP masih belum bisa 

mencerminkan gaya pemikiran manusia yang banyak mengandung pengaruh 

subjektifitas. Oleh karena itu, fuzzy-AHP dikembangkan untuk memecahkan 
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masalah tersebut. Dalam prosedur fuzzy-AHP, perbandingan pada AHP dijadikan 

sebagai himpunan fuzzy dalam perbandingan F-AHP. 

Proses pemasangan baliho atau reklame pada Jade Indopratama adv akan 

dipilih calon baliho atau reklame dengan nilai terbaik, beberapa aspek penilaian 

yang digunakan yaitu posisi, tingkat keramaian, kedekatan dengan pusat Kota. 

SPK ini menggunakan penerapan bahasa pemrograman berbasis web PHP dan 

MySQL yang responsive terhadap device mobile.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan mengaplikasikan SPK untuk pemasangan 

baliho atau reklame  di Jade Indopratama adv? 

2. Bagaimana menentukan akurasi pengujian dan analisis SPK dalam 

penentuan untuk penilaian pemasangan baliho atau reklame  di Jade 

Indopratama adv dengan metode Fuzzy AHP? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Berdasarkan permasalahan diatas akan diberikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Data yang digunakan dalam pengujian tugas akhir ini didapatkan dari data 

Jade Indopratama adv.  

2. Pada penelitian ini menggunakan metode yaitu Fuzzy AHP dan 

pengolahan data menggunakan metode Fuzzy AHP.  

3. Sistem ini hanya sebatas Sistem Pendukung Keputusan dalam penentuan 

untuk penilaian pemasangan baliho atau reklame  di Jade Indopratama adv 

sesuai dengan data inputan kriteria. 

4. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Database 

Management System yang digunakan adalah MySQL. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

     Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan mengaplikasikan SPK untuk pemasangan baliho atau 

reklame  di Jade Indopratama adv. 

2. Menentukan akurasi pengujian dan analisis SPK dalam penentuan untuk 

penilaian pemasangan baliho atau reklame  di Utero Advertising dengan 

metode Fuzzy AHP. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

    Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan manfaat dengan adanya sistem ini sehingga mempermudah 

dalam pengambilan keputusan pemilihan calon pemasangan baliho atau 

reklame  di Jade Indopratama adv sesuai dengan kriteria – kriteria yang 

telah ditentukan.  

2. Menjadi bahan referensi pembangunan sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode Fuzzy AHP. 

 

1.6 Metodologi  

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

 Pada studi pustaka dan pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara 

mengumpulkan teori-teori yang diambil dari buku literatur dan internet 

yang didalamnya berupa artikel, paper dan jurnal yang menjelaskan 

mengenai  fuzzy AHP, web dan pemrograman PHP. 

2. Analisa  

 Pada tahap ini menjelaskan tampilan yang mudah dimengerti dan  

dipahami oleh pengguna atau user, dalam hal ini adalah program yang 

digunakan didalam penyelesaian tugas akhir ini.  
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3. Perancangan Sistem 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem pembuatan aplikasi 

dengan menggunakan alat perancangan power designer. Perancangan 

sistem meliputi perancangan data flow diagram (DFD), perancangan data 

(Database Design) dan perancangan Interface (Interface Design).  

4. Implementasi 

 Pada tahap ini dilakukan pengimplementasian terhadap aplikasi. Tahap 

ini merupakan tahap mengimplementasikan hasil rancangan yaitu 

implementasi antarmuka, implementasi basis data dan implementasi sistem 

lalu transformasi hasil desain. 

5. Pengujian dan Evaluasi perangkat lunak  

 Pada pengujian dan evaluasi ini merupakan tahap untuk memeriksa 

apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisis dan 

rancangan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesalahan sehingga dapat 

diperbaiki dikemudian. 

6. Penyusunan Buku Tugas Akhir  

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir 

ini. Buku tugas akhir ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses 

pengerjaan tugas akhir ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

    Tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan SPK, proses 

pemesanan reklame, teori- teori metode AHP dan Fuzzy, MySQL, PHP. 

3. BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
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Bab ini membahas analisis kebutuhan dan perancangan SPK untuk 

hasil rekomendasi penempatan baliho atau reklame dengan menggunakan 

metode F-AHP. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas proses implementasi dari perancangan SPK untuk 

merekomendasikan tempat pemasang baliho dengan metode Fuzzy AHP 

yang dibuat berbasis web. Dan juga bab ini memuat hasil pengujian 

terhadap sistem yang telah direalisasikan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan 

pengujian perangkatlunak yang dikembangkan dalam SPK untuk 

merekomendasikan tempat pemasangan baliho menggunakan metode 

Fuzzy AHP dan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 


