
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobil merupakan alat transportasi yang digunakan untuk berbagai

aktifitas, misalnya dengan adanya mobil dapat membantu seseorang berpergian

dengan jarak yang jauh, selain itu juga dapat mempercepat akses kedaerah atau

lokasi yang jauh, dan dapat menampung beban yang cukup banyak. Kebutuhan

akan mobil bagi perorangan atau kelompok selalu meningkat. Hal ini dapat dilihat

dari data statistik GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor

Indonesia) yang menunjukkan bahwa volume penjualan mobil baru pada tahun

2009 sebanyak 483.548, tahun 2010 sebanyak 764.710, tahun 2011 penjualan

mobil baru mencapai 894.164, dan tahun 2012 sebanyak 1.116.230, sedangkan

pada tahun 2013 penjualan mobil baru mencapai angka tertinggi yaitu 1.229.901.

Dilihat dari data statistik ini menunjukkan bahwa pembelian mobil baru terus

meningkat dari tahun ke tahun. (Sumber : http://gaikindo.or.id).

Perkembangan mobil dari tahun ke tahun juga terus mengalami

peningkatan dan inovasi yang semakin membaik, dengan hadirnya tipe-tipe mobil

baru yang menawarkan beragam kelebihan dan kekurangan yaitu dari segi harga

yang kompetitif, isi silinder, torsi, power, perbandingan gigi akhir, maupun pada

fitur–fitur keamanan dan kenyamanannya. Terlebih lagi dari tiap merek mobil

dengan kelas yang sama memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Sehingga hal

ini menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi calon pembeli mobil baru terhadap

pilihan mobil yang diinginkannya. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sebuah

sistem adalah solusi yang dapat membantu calon pembeli mobil baru dalam

mencari mobil sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, dimana sebuah sistem

berguna untuk mendukung sebuah keputusan dalam penentuan pemilihan mobil

baru oleh calon pembeli mobil.

Kebijakan pengambilan keputusan sudah menjadi tuntutan dari kehidupan

manusia, baik pengambilan keputusan untuk masalah yang sederhana sampai
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dengan masalah yang kompleks. Dalam pengambilan keputusan, permasalahan

yang muncul adalah jika terdapat beberapa kriteria (multicriteria) misalnya

seseorang pengambil keputusan (decision maker) dalam hal ini ialah calon

pembeli mobil, untuk memilih mobil baru dari berbagai jenis merek, maupun tipe

dari mobil. Dimana kriteria-kriteria tersebut tidak hanya berdasarkan pada harga

tetapi juga pada isi silinder, torsi, power, perbandingan gigi akhir, maupun pada

kapasitas tangki.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, sebuah sistem adalah solusi yang

optimal untuk mendukung sebuah keputusan. Dengan adanya sebuah sistem

sebagai pendukung sebuah keputusan untuk membantu calon pembeli mobil baru

dengan membandingkan beberapa mobil dengan kelas yang sama atau satu level

dari tiap-tiap merek agar menghasilkan alternatif terbaik sesuai dengan yang

diharapkan oleh pembuat keputusan (Decission maker), sehingga dibutuhkan

sebuah metode yang dapat membatu pembuat keputusan (Decission maker) untuk

menentukan suatu alternatif terbaik yaitu dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Dimana metode SAW

merupakan metode pengambilan keputusan multi attribute. Metode SAW

merupakan metode untuk mencari suatu alternatif terbaik dengan proses

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan

dengan semua rating alternatif yang ada (Kusumadewi, 2006).

Penelitian terkait yang sudah dilakukan dengan menggunakan metode

SAW yaitu dengan judul Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web Untuk Rekomendasi

Pencari Kerja Terbaik. Dimana penelitian tersebut menghasilkan beberapa

kesimpulan, yaitu aplikasi sistem informasi lowongan kerja dapat

mempertemukan penyedia kerja dan pencari kerja, metode SAW menghasilkan

rekomendasi pencari kerja telah sesuai dengan kebutuhan penyedia kerja

berdasarkan kriteria yang dibutuhkan dan aplikasi yang dibangun dinilai berhasil

membantu penyedia kerja untuk memberikan rekomendasi pencari kerja terbaik

serta berhasil membantu pencari kerja untuk memberikan rekomendasi lowongan

kerja yang sesuai dengan minat pencari kerja.
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Selain penelitian diatas, telah dilakukan juga penelitian yang membahas

tentang pemilihan mobil menggunakan metode SMART dengan judul Sistem

Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Menggunakan Metode Simple Multi

Attribute Rating Technique (SMART). Dimana pada penelitian tersebut, sistem

yang dibangun untuk pemilihan mobil baru dengan kriteria yang telah ditetapkan

atau bersifat statis dan sistemnya yang dibangun menggunakan bahasa

pemrograman DELPHI 7.0 dan database MySQL sebagai media penyimpanan.

Pada penelitian ini, penerapan metode SAW digunakan untuk sistem

pendukung pengambilan keputusan pada pemilihan mobil baru dengan kriteria

dan alternatifnya bersifat transparan atau dinamis yang berarti seorang decission

maker atau calon pembeli mobil dapat menentukan sendiri kriteria dan bobot yang

akan digunakan serta alternatif yang dipilih berdasarkan daftar list yang telah ada

didalam sistem agar memperoleh suatu alternatif terbaik atau hasil yang optimal

sebagai pendukung pengambilan keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana

membuat sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive

Weighting (SAW) pada pemilihan mobil baru.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi pembahasan penelitian ini agar pembahasan sesuai

dengan tujuan, maka ruang lingkup batasan masalahnya adalah :

1. Sistem yang akan dibangun berbasis web.

2. Kriteria yang digunakan bersifat transparan atau dinamis, adapun beberapa

kriteria yang digunakan pada laporan penelitian ini adalah :

a. Harga

b. Isi Silinder

c. Maximum Torsi (Nm)

d. Maximum Torsi (rpm)

e. Maximum Power (PS)

f. Maximum Power (rpm)

g. Kapasitas Tangki

h. Final Gear Ratio
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3. Hasil dari sistem pendukung keputusan ini berupa urutan ranking terbesar

dari setiap alternatif.

1.4 Tujuan

Dari pembahasan pada latar belakang diatas, tujuan penulis membuat

sistem pendukung keputusan ini adalah membantu calon pembeli mobil baru

untuk menentukan pilihan mobilnya yang sesuai dengan keinginan atau

kebutuhannya, yang mana pada sistemnya dibangun berdasarkan pemodelan

metode SAW sehingga sistemnya akan memberikan hasil berupa alternatif dengan

nilai ranking terbesar.

1.5 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan

Tugas Akhir yang akan dibuat dan pembahasannya dibagi menjadi 6 bab. Setiap

bab terdiri dari sub bab :

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan pembahasan yang berisi tentang masalah-masalah

yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian dan sistematika penulisan dari Tugas Akhir yang

dibuat.

BAB II Landasan Teori

Bab ini merupakan pembahasan yang digunakan dalam penelitian

untuk pemilihan mobil baru yang berisi teori-teori tentang Sistem

Pendukung Keputusan (SPK), Metode SAW, Mobil dan Web.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas langkah – langkah yang dilaksanakan dalam proses

penelitian, yaitu metode pengembangan sistem, tahapan penelitian,

pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem dan

implementasi beserta pengujian pada penerapan metode SAW untuk

sistem pendukung keputusan dalam menentukan alternatif-alternatif

yang optimal untuk pemilihan mobil baru.
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BAB IV Analisis dan Perancangan

Bab ini berisi tentang analisa sistem pendukung keputusan dalam

pemilihan mobil baru, metode yang digunakan dalam aplikasi yang

dibuat yaitu Metode SAW dan rancangan perangkat lunak aplikasi yang

akan dibuat berdasarkan metode tersebut.

BAB V Implementasi dan Pengujian

Bab ini membahas tentang implementasi serta pengujian dari hasil

penerapan metode SAW dalam pemilihan mobil baru.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang

penerapan metode SAW dalam pemilihan mobil baru sebagai hasil

akhir dari penelitian yang telah dilakukan.


