
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin modern, seperti di bidang

teknologi informasi yang sudah tak terbendung lagi perkembangannya alat

komunikasi seperti Smartphone sudah sangat tidak heran kita lihat perkembangan

dari waktu ke waktu, banyak perusahaan di dunia bersaing dalam mengeluarkan

produk mereka untuk mendapatkan peminat yang banyak dari masyarakat. Dan

yang seperti kita ketahui di indonesia sendiri, sudah banyak beredar di pasaran

produk-produk dengan berbagai macam merk yang saling bersaing tuk memenuhi

kebutuhan pengguna Smartphone di indonesia.

Perkembangan Smartphone yang begitu beragam membuat kebingungan

masyarakat dengan banyaknya varian merk Smartphone yang menawari berbagai

kriteria keunggulan yang ditawarkan. Hal-hal seperti ini lah yang membuat

masyarakat sebagai konsumen kebingungan dalam memilih produk Smartphone

yang mereka inginkan, terkadang banyak juga yang salah memilih hanya karena

kemajemukan yang diberi produk tersebut seperti tipe, spesifikasi dan harga yang

di tawarkan.

Banyak kriteria-kriteria yang di gunakan dalam pemilihan sebuah

Smartphone, karena tidak semua orang memiliki selera dan kemampuan yang

sama dan tiap kriteria menjadi pertimbangan yang penting bagi konsumen. kriteria

tersebut antara lain seperti: Harga, Kamera, Merk, Memori, Ram, Procesor, dan

OS. kriteria-kriteria tersebut menghasilkan pengaruh sosial bagi tiap konsumen

dalam faktor pemilihan Smartphone. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang

sudah banyak kita temukan di internet situs-situs yang menampilkan daftar merk

dan harga suatu produk Smartphone itu sendiri lengkap dengan tiap detail

spesifikasinya.

Selain itu, berikut ada beberapa metode yang di kemukakan oleh

penemunya dan bisa di gunakan dalam penilitian untuk pemilihan. Dari banyak
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penelitian tentang pemilihan, metode yang bisa di gunakan antara lain, AHP oleh

Thomas L. Saaty, Knowledge Based Recommendation oleh Sebastia, L et al,

Content based filtering oleh Steve Bellovin, Brown Gibson oleh Gibson dan

Mitchell, Fuzzy multiple atribut decision making (FMADM) oleh Prof. Lotfi

Zadeh, dan masih banyak lagi metode yang di gunakan dalam penilitian tentang

pemilihan atau rekomendasi tentang pemilihan produk atau kasus yang di pilih

Tergantung apa yang menjadi kasus penelitian dan metode yang akan di gunakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya sebuah sistem pendukung

keputusan dalam pemilihan Smartphone, agar para konsumen tidak kebingungan

dan tidak salah memilih Smartphone yang sesuai keinginan, kebutuhan, dan

anggarannya. Metode yang di gunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan

Smartphone ini menggunakan metode TOPSIS (Technique Order Preference by

Similarity To Ideal Solution).

Metode ini dipilih karena metode ini mampu memilih alternatif terbaik

dari sejumlah alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah di tentukan. Dan

metode ini juga mampu mencari solusi yang paling ideal dan kebutuhan masalah

yang ada sehingga dapat memperoleh solusi dari masalah yang ada. Sistem ini

juga akan di bangun dengan basis web sehingga dapat membantu konsumen

dalam memperoleh informasi tanpa harus di batasi oleh ruang dan waktu dan di

harapkan bisa jadi panduan bagi konsumen dalam pemilihan Smartphone.

Penelitian yang terkait menggunakan Metode Topsis ini banyak dilakukan

untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Antara lain masalah

pemilihan yang menggunakan metode ini misalnya: Pemilihan guru berprestasi

tingkat sekolah menengah pertama menggunakan metode TOPSIS (Rumiati,

2011), Sistem pendukung keputusan penyeleksian calon siswa baru di SMA

Negeri 3 garut menggunakan metode TOPSIS (Asep Hendar Rustiawan, Dini

Destiani Siti Fatimah, Andri Ikhwana,2012), Sistem pendukung keputusan

pemilihan subkontrak menggunakan metode ENTROPY dan TOPSIS (Jamila dan

S. Hartati,2011) Sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan beasiswa

dengan metode AHP dan TOPSIS studi kasus: FMIPA USU (Pangeran

Manurung,2010).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu: Bagaimana hasil dan efektifitas

rancang bangun suatu sistem implementasi rekomendasi pemilihan produk

Smartphone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan alternatif dan

kriteria-kriteria terpilih dengan menerapkan metode TOPSIS.

1.3 Batasan Masalah

Agar penekanan tujuan dalam penelitian ini tepat mencapai sasaran, maka

penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Menentukan jenis-jenis kriteria pemilihan Smartphone, Kriteria yang di

gunakan dalam rekomendasi sistem ini adalah: Harga, Kamera,

Memoricard, Ram, OS, display, baterai, jaringan, dan jenis,

2. Tingkat kepentingan kriteria dan pembobotan kriteria dapat ditentukan

oleh pengguna (pemilihan kriteria dan pembobotan kriteria bersifat

dinamis).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat

efektifitas dari rancang bangun suatu sistem pendukung keputusan berbasis web

dalam pemilihan produk Smartphone, yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan,

dan anggaran konsumen. sehingga para konsumen dapat memilih Smartphone

yang tepat sesuai dengan alternatif dan kriteria terpilih menggunakan metode

TOPSIS.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) bab.

Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dan penjelasan yang tersusun sehingga mudah

untuk dipahami. Berikut penjelasan tentang masing-masing bab:
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Bab I Pendahuluan

Merupakan deskripsi umum dari penelitian ini, yang meliputi: latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir

dan sistematika pembahasan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian ini, seperti: Sistem pendukung keputusan, Sistem

Rekomendasi, Topsis, DFD, ERD, Web Based.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan pedoman tentang tahapan-tahapan yang dilakukan

dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang

dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab IV Analisis Dan Perancangan

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai analisis  perangkat

lunak yang terdiri dari: analisis dan perancangan sistem implementasi

rekomendasi menggunakan metode Topsis.

Bab V Implementasi Dan Pengujian

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak

yang meliputi: alasan pemilihan perangkat lunak, batasan implementasi,

lingkungan implementasi dan implementasi antar muka serta menjelaskan

pengujian program.

Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat dan

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca agar sistem

implementasi rekomendasi yang dibuat dapat dikembangkan lagi.


