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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah semakin pesat, 

kebutuhan akan akses informasi juga semakin menjadi kebutuhan pokok bagi 

semua orang. Teknologi komunikasi tak lepas dari perkembangan zaman yang 

begitu cepat. saat ini teknologi komunikasi berbasis mobile yang populer yaitu 

telephone cerdas (smartphone). Menurut Gary B, Thomas J dan Misty E, 2007, 

Smartphone adalah telepon yang Internet-enabled yang biasanya menyediakan 

fungsi Personal Digital Assistant (PDA) seperti fungsi kalender, buku agenda, 

buku alamat, kalkulator, dan catatan. Smartphone mempunyai fungsi yang 

menyerupai komputer, sehingga ke depannya teknologi smartphone akan 

menyingkirkan teknologi komputer desktop terutama dalam hal pengaksesan data 

dari Internet. 

Dengan kemajuan yang sangat pesat mendorong produsen smartphone 

android bersaing untuk menghadirkan produk dengan berbagai macam jenis dan 

spesifikasi untuk memberikan pilihan kepada konsumen, sehingga konsumen 

dapat memilih smartphone android yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi 

dengan banyaknya pilihan ini membuat sebagian konsumen merasa bingung untuk 

memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan diantara semua jenis dan merk 

smartphone android yang ada. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dibutuhkan suatu sistem 

pendukung keputusan pemilihan smartphone berbasis web menggunakan  metode 

Weighted Product (WP) yang dapat membantu konsumen dalam pemilihan 

smartphone android yang sesuai kebutuhan. Diharapkan sistem ini dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan 

pemilihan smartphone android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dibahas 

adalah bagaimana membuat sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone 

berbasis web dengan metode dan Weighted Product. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan agar pembahasan sesuai tujuan. ruang lingkup 

yang ditentukan sebagai berikut : 

1. Sistem ini memilih alternatif berupa smartphone android dengan merk 

Samsung, Lenovo, Huawei, LG dan Xiaomi di rilis pada tahun 2015 sampai 

pertengahan 2016. Sumber data smartphone diperoleh dari website resmi 

tabloid pulsa (www.tabloidpulsa.co.id). 

2. Sistem ini akan memproses hasil penilaian smartphone yang nantinya akan 

menghasilkan ranking dari nilai terbesar ke terkecil. 

3. Metode yang digunakan yaitu Weighted Product. 

4. Kriteria yang digunakan yaitu Harga, Versi Android, Processor, RAM, 

Memory Internal, Kamera dan Baterai. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan 

untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pemilihan smartphone 

menggunakan metode WP,  Sehingga dapat membantu user dalam pemilihan 

smartphone. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan pemilihan 

smartphone android yang sesuai kebutuhan user / konsumen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.  

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi 

untuk mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem aplikasi yang akan 

dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dipaparkan implementasi dari sistem yang dirancang 

pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah dibuat apakah sudah 

sesuai dengan tujauan penelitian ini dibuat.  

BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang 

dibahas berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab 

ini juga akan diberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 


