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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, berbagai permasalahan yang 

ada dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi. Peningkatan kinerja 

manusia yang terus berkembang mampu menciptakan sesuatu menggunakan 

teknologi untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di sekitar 

kehidupan mereka. Implementasi dari pemanfaatan teknologi adalah adanya 

berbagai aplikasi soft computing yang dapat membantu meningkatkan kinerja 

seseorang dalam bekerja atau mengatasi permasalahan. Pembuatan aplikasi soft 

computing dapat menggunakan berbagai cara atau metode, disesuaikan dengan 

kebutuhan user. Salah satunya yaitu dengan menggunakan logika fuzzy. Logika 

fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu  ruang  input ke dalam 

suatu ruang output. Salah satu metode pengambilan keputusan dalam logika fuzzy 

adalah metode Multi attribute Decision Making (MADM) dengan menggunakan 

Simple Additive Weighting Method (SAW). 

Pada proses pemilihan pemenang tender terdapat beberapa hambatan dan 

kesulitan diantaranya yaitu bagi perusahaan kontraktor yang berada di luar kota, 

yang ingin mengikuti proses tender. Selama ini proses tender yang diterapkan 

dengan cara mengumpulkan para kontraktor dalam satu ruangan untuk menilai 

dan mewawancara persyaratan tender. Sehingga mereka harus melakukan 

perjalanan yang cukup jauh untuk mengikuti proses tender yang banyak dan 

berbelit-belit serta masalah keterbatasan waktu yang dimiliki dengan peluang 

untuk menang pun hampir 0%. Selain itu proses tender dan pengelolaan data 

beserta dokumen dalam proses tender yang sangat banyak membutuhkan waktu 

yang lama untuk mengevaluasi setiap data beserta dokumen yang  masuk tersebut. 

Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat membantu para 

perusahaan kontraktor untuk mengikuti proses tender secara praktis dan online. 

Aplikasi ini juga merupakan suatu wadah bagi para perusahaan kontraktor untuk 

mencari dan mendapatkan tender yang sesuai dengan bidang yang dikuasai. 



I-2 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka akan disusun suatu laporan tugas akhir yang 

berjudul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMENANG TENDER 

PROYEK DI PT. MANAJEMEN ENERGI INDONESIA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka masalah-masalah 

yang diidentifikasi dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk 

membantu PT. Manajemen Energi Indonesia dalam proses menentukan 

pemenang tender. 

2. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

pada sistem  pendukung keputusan untuk menentukan pemenang 

tender agar keputusan yang dihasilkan dapat sesuai dengan ketentuan 

yang terbaik bagi perusahaan, dan dapat dilakukan dengan cepat dan 

efisien. 

3. Bagaimana melakukan rekapitulasi pendataan peserta tender dan 

penyerahan laporan secara real time. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk penentuan 

pemenang tender, yaitu dengan membuat suatu model pengolahan data 

untuk sistem penilaian menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW). 

2. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian 

melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang 

disesuaikan dengan jenis atribut (atribut keuntungan ataupun atribut 

biaya) sehingga diperoleh matriks ternormalisasi.  
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4.  Membuat model perhitungan berdasarkan teori Simple Additive 

Weighting (SAW), sehingga dapat menghasilkan data yang terstruktur 

dan dapat menampilkan hasil penilaian yang objektif dan dapat 

dipertanggung-jawabkan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup Sistem Pendukung Keputusan pemenang lelang tender ini 

memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membantu memberikan alternatif terbaik untuk 

menentukan pemenang lelang. 

2. Penilaian penentuan pemenang lelang dilakukan berdasarkan 

parameter yang ada. 

3. Dalam permasalahan ini, peserta hanya dapat melihat hasil akhir yang 

akan dikeluarkan oleh sistem. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah php dan menggunakan 

MySQL sebagai Database Management System (DBMS). 

5. Peserta yang mengikuti tender merupakan perusahaan yang telah 

terdaftar di PT. Manajemen Energi Indonesia dan telah mendaftar 

sebagai peserta tender dan telah lolos seleksi administrasi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki metode penelitian yang sesuai dengan 

jenis-jenis penelitian. Setiap metode akan dibagi menjadi tahapan-tahapan yang 

akan memudahkan dalam pembangunan proyek.  

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur yaitu bertujuan untuk mempelajari dan memahami teori 

dasar mengenai sistem pendukung keputusan dan materi lain yang 

berhubungan.  

2. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data dan informasi yang 

berkaitan dengan parameter sebagai kriteria pemenang tender. 
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3. Studi Dokumentasi yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen 

yang berhubungan dengan data kajian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penulisan  laporan tugas akhir ini terdiri dari enam 

bab, dengan rincian sebagai berikut : 

Bab 1 pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan mafaat , batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II landasan teori, Pada bagian ini akan menguraikan teori yang 

mendukung laporan tugas akhir ini yaitu teori tentang teori keputusan, sistem 

pendukung keputusan, karakteristik sistem pendukung keputusan,teori himpunan 

Fuzzy, Fuzzy Multi Attribute Decision Making (MADM), Metode Simple Additive 

Weighting (SAW). 

Bab III analisis sistem, bab ini membahas analisis masalah, identifikasi 

masalah, flowchart proses system pendukung keputusan, analisis kebutuhan sistem, 

fuzzy MADM, hasil analisis nilai nilai.  

Bab IV perancangan sistem, terdiri dari deskripsi sistem yang akan 

dikembangkan, skenario penggunaan aplikasi, Data Context Diagram (DCD) dan 

data flow diagram (DFD), tabel istilah, kamus data, proses Specification (PSPEC), 

Entity Relationship Diagram (ERD) dan perancangan antarmuka. 

Bab V implementasi dan pengujian sistem, pada bagian ini akan dibahas 

lingkungan implementasi (hardware dan software), implementasi antar muka, 

Sitemap aplikasi dan pengujian aplikasi. 

Bab VI Penutup, terdiri dari  kesimpulan dan saran-saran terhadap 

kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 

 


