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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Laptop adalah komputer portable berbentuk tipis dan kecil dan dapat 

dibawa kemana-mana dengan mudah yang terintegrasi pada sebuah casing. 

Beratnya cukup ringan berkisar dari 1 kg hingga 9 kg tergantung dari ukuran 

bahan dan spesifikasinya[1]. 

Laptop saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari 

software, hardware, hingga desainnya. Banyak bermunculan berbagai jenis dan 

merek laptop dengan keberagaman harga dan spesifikasi. Pemilik brand saling 

bersaing. Mereka berlomba-lomba memunculkan dan memberikan produk-produk 

terbaik dan lebih unggul dari yang lain. Keberagaman harga, brand, hingga desain 

dan spesifikasi laptop menyebabkan konsumen terkadang bingung memilih laptop 

yang sesuai dengan kriteria kebutuhannya. Apalagi jika konsumen tersebut masih 

sangat awam terhadap teknologi itu. 

Dengan tujuan mengurangi kebingungan konsumen, dibuatlah sebuah 

sistem yang dapat memberikan rekomendasi yaitu sistem pendukung keputusan. 

Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk 

membantu mendukung pengambilan keputusan. Konsep sistem pendukung 

keputusan awalnya diperkenalkan oleh Michelle S. Scott Morton yang 

menyatakan bahwa konsep sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif 

berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan  memanfaatkan data 

dan model untuk menyelesaikan masalah masalah yang tidak terstruktur[2]. 

Terdapat  jurnal penelitian yang dikemukakan oleh Sylvia Hartati Saragih 

(2013) yang membahas tentang kasus pemilihan laptop. Sistem pendukung 

keputusan pada jurnal tersebut pemilihan  laptop diterapkan dengan menggunakan 

metode AHP (Analitical Hierachy Process). AHP merupakan sistem pendukung 

keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty. Metode AHP adalah metode 
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yang menguraikan masalah multi kriteria yang kompleks menjadi suatu 

hierarki[3]. 

Radhian Anantareja  tahun 2014  mengangkat kasus yang sama pada tugas 

akhir yang disusun namun dengan metode yang berbeda. Metode yang dipakai 

oleh peneliti tersebut adalah metode SMARTER (Simple Multi Attribute Rating 

Technique Exploiting Rank). Radhian  mengemukakan latar belakang dipilihnya 

metode SMARTER karena metode ini merupakan teknik yang sederhana dan 

mudah digunakan namun keputusan yang diambil tetap bisa diandalkan. 

Metode SMARTER merupakan pengembangan dari SMART  yang 

diusulkan oleh Edward dan Baron tahun 1994 dimana kedua metode tersebut 

digunakan untuk menentukan bobot dari setiap kriteria. Pembobotan 

menggunakan range 0 sampai 1, sehingga mempermudah perhitungan dan 

perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Perbedaan antara keduanya 

adalah SMARTER bobotnya dihitung menggunakan rumus ROC (Rank Order 

Centroid) yang didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria[4]. 

Penelitian yang dikemukakan  oleh Sylvia Hartati Saragih (2013) dan  

Radhian Anantareja (2014) merupakan penelitian yang dijadikan rujukan oleh 

penulis dalam menyusun dan merancang  tugas akhir sebagai prasarat kelulusan 

menempuh sarjana strata satu. Penelitian sebelumnya SMARTER yang digunakan 

adalah SMARTER yang menggunakan  satu level saja sehingga kurang detail. 

Terkait dengan hal tersebut penulis akan mengangkat studi kasus yang sama 

“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop dengan Metode SMARTER” 

namun dengan  SMARTER multi level kriteria. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan menerapkan metode SMARTER dengan multi level 

kriteria pada studi kasus sistem pendukung keputusan pemilihan laptop? 

1.3. Tujuan 

Mengembangkan metode SMARTER menjadi metode SMARTER multi level 

kriteria pada studi kasus sistem pendukung keputusan pemilihan laptop yang 

tujuannya digunakan oleh penjual laptop untuk membantu konsumen dalam 

pemilihan laptop.  
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1.4. Batasan Masalah   

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat adalah sistem pendukung keputusan pemilihan laptop. 

2. Metode yang digunakan adalah SMARTER (Simple Multi Attribute Rating 

Technique Exploiting Rank) dengan multi level kriteria. 

3. Bahasa  pemrograman yang digunakan PHP. 

4. Database yang digunakan adalah MySQL. 

5. Kriteria penilaian  

a. Kriteria   :Brand/merek  

sub kriteria : Asus, Acer,Lenovo,Toshiba dan HP 

b. Kriteria  : Memori   

Sub kriteria : 2 GB dan 4 GB 

c. Kriteria  : Harga   

Sub kriteria : 2 juta-5 juta, 6 juta-15 juta, 16 juta -20 juta dan 21 juta -25  

juta  

d. Kriteria  : Processor   

Sub kriteria : Intel dan AMD 

e. Kriteria  : Lebar Layar  

Sub kriteria : (10 – 11) “, (12 – 13) “, (14 – 15) “ dan (16 – 17) “ 

f. Kriteria  : VGA  

Sub kriteria : Intel HD, Ati Radeon dan NVIDIA GFORCE 

g. Kriteria  : Hardisk  

Sub kriteria : 320 gb, 500 gb dan 1000 gb/1 tb 

1.5. Metodologi 

Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir  ini metodologi yang digunakan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari pembangunan 

sistem, yaitu memahami konsep sistem pendukung keputusan pemilihan laptop 

dari penelitiaan terdahulu, metode SMARTER (Simple Multi Attribute Rating 

Technique Exploiting Rank) dengan multi level kriteria yang akan diterapkan pada 
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kasus sistem pendukung keputusan pemilihan laptop dan  konsep pemrograman 

web PHP. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya merupakan pengumpulan data dan pemahaman konsep di 

berbagai literatur mulai dari jurnal, buku, serta pengumpulan data-data yang 

digunakan sebagai acuan dalam pembangunan sistem. 

1.5.3 Analisis dan design Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa dari proses klasifikasi yang akan dijalankan oleh 

sistem, digambarkan menggunakan diagram agar alur proses sistem dapat 

dipahami.  

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap akhir akan dilakukan uji coba sistem, apakah telah berjalan dengan 

baik atau tidak. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan  untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika 

penulisan tugas akhir dengan judul sistem pendukung keputusan 

pemilihan laptop dengan multi level kriteria menggunakan 

metode SMARTER. 

BAB II :  Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam laporan 

Tugas Akhir. 

BAB III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perancangan system sesuai dengan 

judul yang telah dibuat, rumusan masalah serta batasan masalah 

yang ditentukan 

BAB IV : Implementasi dan Testing 
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Bab ini membahas tentag implementasi atau penerapan dan pengujian dari 

rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan 

dan implementasi terhadap aplikasi yang telah dibuat. Selain itu, 

berisi saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

pengembangan aplikasi dimasa mendatang. 


