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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan di berbagai bidang teknologi terutama kemajuan

teknologi dan komputer, mendorong munculnya berbagai revolusi

dan inovasi baru dalam penyajian informasi untuk memenuhi

kebutuhan informasi. Hal tersebut menjadikan teknologi informasi

memegang peranan penting untuk mendukung perkembangan dan

kemajuan. Informasi merupakan suatu pengetahuan yang harus

diketahui masyarakat umum, guna menambah dan memperluas

wawasan pengetahuan. Informasi juga harus memiliki komunikasi

interaktif yang tinggi, artinya aplikasi bukan dilihat dari hasil cetak,

melainkan dapat sebagai solusi penyelesaian masalah.

Untuk dapat memilih kayu jati yang baik untuk pembuatan

mebel, maka perlu diketahui sifat-sifat mekanik kayu jati. Sifat

mekanik ini penting sekali dalam industri pengolahan kayu sebab

dari pengetahuan sifat mekanik kayu tersebut tidak saja dapat

dipilih jenis kayu yang tepat serta macam penggunaan yang

memungkinkan, akan tetapi juga dapat dipilih kemungkinan
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penggantian oleh jenis kayu lainnya apabila jenis yang

bersangkutan sulit didapat secara kontinyu atau terlalu mahal.

Disamping itu pengetahuan akan sifat mekanik kayu jati juga akan

bermanfaat pada saat manufakturing kayu jati, seperti proses

permesinan berdasarkan jenis kayu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan dalam latar belakang masalah,

maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk

mendukung keputusan pemilihan kategori kayu jati terbaik

menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode

Analytical Hierarchy Process (AHP)

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apliaksi akan dibuat menggunakan sistem pendukung

keputusan dengan metode AHP dan kriteria yang digunakan

antara lain: jenis kayu, umur kayu dan warna kayu.

2. Subkriteria yang digunakan dalam aplikasi ini adalah jati

lengo, sungu, werut, doreng dan kapur untuk kriteria jenis
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kayu, sedangkan subkriteria dibawah 10 tahun, 10 - 15

tahun, 15 - 30 tahun dan diatas 30 tahun untuk kriteria umur

kayu, serta subkriteria warna coklat muda, coklat kelabu dan

merah coklat untuk kriteria warna kayu.

3. Pengguna dalam aplikasi adalah pemilik mebel dan admin

(pembuat aplikasi).

4. Aplikasi di bangun menggunakan bahasa pemrograman

JavaSE (Java Dekstop).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan Sistem Pengambil Keputusan

Pemilihan Kayu Jati Terbaik Untuk Produksi Mebel Dengan Metode

AHP ini adalah untuk membuat suatu sistem yang dapat digunakan

oleh pengambil keputusan (pemilik mebel) untuk membantu proses

pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas kayu jati

terbaik untuk menentukan jenis produksi mebel.


