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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan teknologi saat ini, handphone merupakan benda 

yang sudah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Handphone dapat membantu kelancaran komunikasi. Komunikasi yang ada saat 

ini tidak hanya melalui sms dan telepon, tetapi sudah dapat melakukan sama 

dengan apa yang bisa dilakukan komputer mulai dari internet, email, chating, 

video dan sebagainya. Dengan adanya fitur-fitur tersebut banyak vendor flatform

berlomba-lomba membuat sistem operasi. Diantaranya iOS yang dikembangkan 

oleh Apple, Blackberry yang dikembangkan oleh RIM, Android yang 

dikembangkan oleh Google dan lain-lain.

Pada saat ini sistem operasi yang paling banyak digunakan di Indonesia 

adalah Android. Hal ini didukung dari survei yang telah dilakukan terhadap 100 

orang responden menunjukan bahwa dari 100 orang responden tersebut 98%

merupakan pengguna handphone dan sebagian besar diantaranya merupakan 

pengguna handphone dengan sistem operasi berbasis Android yaitu sebanyak 69,4

%. Dimana hal ini menyebabkan banyak vendor handphone memproduksi sistem 

operasi Android dengan harga dan spesifikasi yang beragam. Menurut survei yang 

telah dilakukan, beragamnya handphone Android yang ditawarkan di pasaran  

membuat 61,8 % calon pengguna kebingungan dan membutuhkan waktu yang 

relatif lama dalam pemilihan handphone Android.

Disisi lain, terkadang para calon pengguna tidak mengetahui handphone

dengan spesifikasi apa yang sesuai kebutuhan. Hal ini didukung dari hasil survei 

yang telah dilakukan sebanyak 57,4% responden mengaku tidak mengetahui 

spesifikasi apa yang sesuai dengan kebutuhan. Dimana menyebabkan pembelian 
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handphone Android lebih di dasarkan oleh penglihatan dan keinginan, bukan atas 

dasar kebutuhan. 

Di internet sudah ada beberapa website yang menyediakan fasilitas 

rekomendasi handphone. Akan tetapi, jumlahnya tidak banyak, dan sebagian tidak 

terbatas pada handphone saja, tapi juga segala macam peralatan lain seperti 

komputer, printer, flashdisk, modem, dan masih banyak yang lainnya. Dari semua 

fasilitas rekomendasi handphone yang ada jarang sekali ditemukan fasilitas yang 

dapat memberikan rekomendasi handphone khusus Android.

Oleh karena itu maka penulis akan membangun sebuah sistem yang diberi 

judul ”Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Handphone Android

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan aplikasi ini, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam 

laporan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana membangun sistem berbasis web untuk membantu calon pengguna 

dalam pemilihan handphone android dengan waktu yang relatif lebih cepat?

2. Bagaimana membangun sistem berbasis web yang memberikan informasi 

Android kepada calon pengguna?

3. Bagaimana membangun sebuah sistem  berbasis web yang dapat memberikan 

solusi berupa rekomendasi handphone Android yang sesuai kriteria yang 

dipilih?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membangun suatu 

sistem pendukung keputusan pemilihan handphone Android menggunakan 

metode Simple Additive Weighting. Adapun tujuan yang diharapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Membangun sistem berbasis web untuk membantu calon pengguna yang

dalam pemilihan handphone android dengan waktu yang relatif lebih cepat.
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2. Membangun sistem berbasis web yang memberikan informasi Android kepada 

calon pengguna.

3. Membangun sebuah sistem  berbasis web yang dapat memberikan solusi 

berupa rekomendasi handphone Android yang sesuai kriteria yang dipilih.

1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Batasan masalah atau ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1 Aplikasi ini hanya untuk pemilihan dan pencarian handphone Android yang 

beredar di Indonesia secara resmi. 

2 Pengguna dengan hak akses sebagai admin bertugas sebagai pengelola data 

editor dan mengontrol kinerja sistem.

3 Pengguna dengan hak akses sebagai editor bertugas mengelola data banner, 

artikel, handphone, opini, rating kecocokan, kebutuhan dan pesan.

4 Hanya terdapat 15 merek yang paling banyak mengeluarkan produk 

handphone Android.

5 Data handphone yang di update pada aplikasi ini menggunakan  tanggal 20 

Oktober 2013

6 Pemilihan keputusan handphone Android dilakukan berdasarkan 10 kriteria 

yang paling dipertimbangkan oleh pengguna handphone Android berdasarkan 

survey yang telah dilakukan

1.5 Metodologi Penelitian

Tahapan-tahaan yang dilakukan dalam melakukan pengembangan 

perangkat lunak yaitu :

1. Studi Sistem Berjalan, mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

Studi sistem berjalan ini dilakukan dengan cara : 

a. Tanya jawab, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung ke beberapa 

konter penjualan handphone Andorid di BEC (Bandung Electronic Centre) 

dan ke beberapa pengguna handphone Android.
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b. Kuisioner, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan penulis 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa 

orang utama yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh 

sistem yang sudah ada..

2. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mencari informasi yang berkaitan 

dengan penelitian baik berupa buku-buku, artikel-artikel, tabloid, maupun 

internet dan juga dari sumber lainnya yang mendukung dalam perancangan 

sistem didasarkan pada landasan teori yang ada.

3. Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu 

metodologi waterfall. Dalam model ini setiap tahap dilakukan berurutan, satu 

sebelum yang lainnya, selain itu dari satu tahap kita dapat kembali ke tahap 

sebelumnya.

a. Analisis, tujuan dilakukan tahapan ini adalah untuk memahami sistem 

yang ada pada saat ini agar dapat mendefinisikan permasalahan sistem 

sehingga selanjutnya dapat menentukan kebutuhan sistem secara garis 

besar sebagai persiapan ke tahap perancangan. 

b. Perancangan, pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum yang 

jelas kepada pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem 

yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan sistem. Tahap perancangan ini dilakukan sebagai persiapan 

untuk tahap implementasi.

c. Implementasi, setelah tahap perancangan sistem, selanjutnya dilakukan 

konversi rancangan sistem ke dalam kode-kode bahasa pemrograman yang 

diinginkan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan komponen-komponen 

sistem yang meliputi modul program, antarmuka dan basis data.

d. Pengujian, dilakukan untuk mendapatkan serta memastikan bahwa 

perangkat lunak yang dihasilkan adalah valid dan sesuai dengan kebutuhan 

yang telah dideskripsikan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari tujuh bab dengan pokok bahasan tiap 

bab adalah:

Bab satu pendahuluan, pada bab ini merupakan deskripsi mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan dan ruang lingkup masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua landasan teori, pada bab ini berisi tentang pengertian dan 

penjelasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun laporan tugas akhir ini.

Bab tiga analisis sistem, pada bab ini akan dibahas mengenai deskripsi 

sistem yang lama, identifikasi masalah, prinsip kerja sistem yang lama, analisis 

data pemilihan handphone android, prinsip kerja sistem yang akan dibangun, dan 

hasil analisa.

Bab empat perancangan sistem, pada bab ini akan dibahas mengenai 

perancangan pembangunan aplikasi sistem yang akan dibangun yang meliputi 

perancangan sistem menggunakan UML dan perancangan antarmuka.

Bab lima implementasi, pada bab ini akan dibahas mengenai 

implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, software, dan 

antarmuka yang siap digunakan.

Bab enam kesimpulan dan saran, pada bab ini akan dibahas mengenai 

kesimpulan dan saran yang diperoleh guna pencapaian laporan yang lebih baik.


