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BAB I 
PENDAHULUAN
	
1.1 	Latar belakang
Dalam suatu usaha dalam bidang penyedia jasa khususnya jasa  perbengkelan, mekanik merupakan unsur yang penting dalam menunjung perkembangan bengkel ke arah yang lebih maju. Karena mekanik memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan dalam mengatasi gangguan pada kedaraan baik ringan maupun berat.  Mengingat dalam kondisi sekarang ini alat transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam menjalankan aktifitas atau mobilitas, jika alat tranportasi tersebut mengalami gangguan atau masalah maka berdampak terganggunya aktifitas penggunanya dan semakin banyak bermunculan usaha-usaha yang serupa yang berdampak pada persaingan bisnis dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 
Dalam hal ini pemilihan mekanik teladan dapat memberikan apresiasi atau penghargaan atas kinerja mekanik yang telah dilakukan untuk bengkel. Diharapkan dengan terpilihnya mekanik teladan dapat memberikan panutan atau contoh kepada mekanik lain untuk bekerja lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan agar pelanggan dapat merasa puas dengan kinerja yang telah diberikan. Untuk menggugah semangat kompetisi mekanik dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan serta dapat digunakan untuk mengukur kinerja mekanik, yang itu semua digunakan agar usaha bengkel dapat berkinerja unggul dan siap dalam mengadapi persaingan bisnis serupa. 
Berdasarkan ulasan diatas dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan dalam memilih mekanik teladan, dalam pembuatan sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode. Untuk kasus ini metode yang  digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) karena metode AHP mampu menyusun permasalahan yang komplek dan tidak terstruktur kedalam bentuk solusi permasalahan yang tersusun secara hirarki dengan melakukan prioritas kriteria maka diharapkan dapat terpilih mekanik teladan.
1.2	Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan sebuah perangkat lunak untuk mendukung keputusan pemilihan mekanik teladan menggunakan metode AHP.
Ruang Lingkup
Pada sistem pendukung keputusan pemilihan mekanik teladan ini diberikan pembatasan masalah sebagai berikut:
a.	Aplikasi ini untuk memilih mekanik teladan. 
b.	Aplikasi ini juga menampilkan informasi untuk mengetahui kinerja setiap mekanik terhadap pelanggan.
c.	Sistem akan memberikan alternatif solusi tetapi keputusan berada pada tangan manusia dan memberikan gambaran maupun solusi.
d.	Penilian ini hanya sebagai alat bantu dan tidak bersifat mutlak.
e.	Metode yang dipakai untuk membangun aplikasi ini adalah Metode AHP (Analytic Hierarchy Prosess).
f.	Yang melakukan pengolahan data pada proses penilaian AHP dilakukan oleh orang yang berkeahlian statistik.
Tujuan 
	Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur kompetensi pemilihan mekanis teladan di bengkel dialer yamaha klaten dengan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Prosess) sebagai salah satu metode pengambilan keputusan pemecahan suatu masalah multikriteria untuk memilih mekanik teladan.




