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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kebutuhan masyarakat  akan mode transportasi sangat tinggi 

terutama sepeda motor. Menurut Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (Aisi), 

penjualan sepeda motor pada Februari 2015 mencapai 570.524 unit. Oleh karena 

itu, untuk memenuhi keinginan masyarakat banyak pabrikan sepeda motor yang 

mengeluarkan berbagai variasi model dengan tujuan untuk membuat konsumen 

dapat memilih sepeda motor yang sesuai dengan keinginan dan seleranya. Namun, 

dengan banyaknya variasi model tersebut membuat masyarakat yang 

pengetahuannya masih kurang tentang sepeda motor merasa kesulitan untuk 

menentukan pilihan yang sesuai, pada saat akan membeli sepeda motor. 

Disisi lain, sistem berbasis komputerisasi berkembang sangat pesat, salah 

satunya yaitu perkembangan sistem berbasis komputer yang dapat menghasilkan 

berbagai alternatif keputusan untuk membantu manajemen dalam menangani 

berbagai permasalahan yang terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan 

menggunakan data dan model yaitu Sistem Pendukung Keputusan. McLeod 

(2007)  dalam Arie Wedhasmara dan Jasmo Ari Wibowo (2010).  

Selain itu, untuk memberikan alternatif terbaik pada Sistem Pendukung 

Keputusan, terdapat sebuah metode yang dapat digunakan yaitu metode Weighted 

Product (WP).   
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Terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi sangat pesat, hampir 

semua orang memiliki perangkat yang dapat terhubung kejaringan internet. 

Dengan adanya internet, informasi akan lebih mudah tersampaikan kepada 

pengguna di manapun dan kapanpun. Website merupakan salah satu sarana yang 

mempermudah orang untuk melakukan komunikasi secara online yang dapat 

diakses melalui internet.  

Dari fenomena diatas, maka dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan pemilihan sepeda motor berbasis web menggunakan metode Weighted 

Product (WP) untuk membantu masyarakat dalam memilih sepeda motor yang 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini 

yaitu : bagaimana membangun sebuah sistem yang digunakan dalam membantu 

pengambilan keputusan pemilihan sepeda motor untuk masyarakat yang akan 

membeli sepeda motor dengan menggunakan metode Weighted Product (WP) 

berbasis web. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, diperoleh gambaran 

kompleksitas aplikasi yang dikembangkan. Dengan batasan masalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem ini dapat digunakan jika pengguna sudah mendaftar terlebih dahulu. 

b. Pengguna yang belum mendaftar hanya bisa melihat daftar sepeda motor. 

c. Sistem aplikasi ini hanya menyediakan alternatif berupa sepeda motor dengan 
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tipe matik dengan merk Honda, Yamaha, Suzuki. 

d. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini yaitu harga, banyak pilihan 

warna, volume silinder dan konsumsi bahan bakar. 

e. Warna sepeda motor tidak mempengaruhi harga sepeda motor baru. 

f. Sistem ini digunakan untuk golongan masyarakat menengah kebawah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat suatu sistem yang dapat digunakan 

untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan sepeda motor 

menggunakan Metode Weighted Product (WP). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu masyarakat dalam menentukan 

pilihan sepeda motor matic dengan merk Honda, Yamaha dan Suzuki pada saat 

akan membeli secara mudah dan cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan dari perancangan dan 

pembangunan sistem Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Sepeda Motor 

Dengan Metode Wighted Product. Pada bab kesatu (I) pendahuluan, akan 

membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Pada bab kedua (II) tinjauan pustaka dan dasar teori, berisi uraian sistematis 

tentang informasi hasil penelitian sebelumnya yang disajikan dalam pustaka dan 



4 
 

 
 

menghubungkannya dengan sistem informasi yang akan dibuat dan Berisi konsep 

dan teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi, seperti pengetahuan tentang 

sistem pakar, bahasa pemrograman, serta software basis data yang digunakan. 

Pada bab ketiga (III) metode penelitian, akan membahas bahan/data 

yang  akan digunakan, peralatan yang digunakan untuk menjalankan penelitian, 

prosedur dan pengumpulan data dan yang terakhir adalah analisis dan rancangan 

sistem. 

Pada bab keempat (IV) Implementasi dan Pembahasan, bagian ini akan 

menguraikan tentang implementasi sistem yang dianggap penting atau inti dari 

penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa 

pemrograman yang dipakai serta berisi kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan 

dikaitkan dengan penelitian lain/tinjauan pustaka. 

Dan bab yang terakhir yaitu bab lima (V) Penutup, bagian ini akan 

memberikan kesimpulan yang berupa dari penelitian yang menjawab masalah dan 

tujuan serta keunggulan dan kelemahan sistem dan akan memberikan saran 

alternatif pengembangan sistem lebih lanjut. 

 

 

 


