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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Savior Gitar Customshop adalah sebuah tempat yang 

bergerak disektor perdagangan khususnya dalam bidang 

perakitan dan pembuatan gitar custom. Toko Savior Gitar 

terletak di Jl.Nagan Tengah 46a Patehan Kraton Yogyakarta. 

Savior Gitar Customshop mulai merintis usahanya pada 

tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan pemilik toko Savior Gitar, sejak tahun 2011 perakitan 

gitar di Savior Gitar semakin meningkat, hal ini dikarenakan 

makin banyak nya peminat, terutama para gitaris untuk 

membuat gitar yang relatif murah di bandingkan dengan harga 

yang ada di pabrik ataupun merk gitar yang di export dari luar 

negri. Namun, memilih perangkat gitar yang tepat sesuai 

kebutuhan dan anggaran keuangannya bukan hal yang mudah. 

Banyaknya pilihan yang tersedia di pasaran mengakibatkan 

calon pembeli bingung dalam memilih gitar yang ada. 

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan 

berbagai cara digunakan pemilik Savior Gitar demi memenuhi 

permintaan pasar alat musik terutama gitar custom (rakitan) 
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seperti memberikan katalog hardware dalam bentuk cetakan 

maupun website. Akan tetapi masih saja ada kendala seperti 

lamanya waktu dalam mencari dan menelusuri katalog yang 

tersedia, belum lagi jika calon pembeli menemukan spesifikasi 

hardware yang dibutuhkan tidak sesuai dengan budget atau 

anggaran yang ada. Hal ini dapat memakan waktu yang lama 

untuk mencari lagi pada katalog spesifikasi hardware yang 

sesuai dengan kebutuhan konsumen dan sesuai dengan 

anggaran yang ada. 

Karena adanya kesulitan tersebut  muncul ide untuk 

membangun sebuah aplikasi untuk mendukung pemilihan gitar 

rakitan sesuai budget atau anggaran pada Savior Gitar. Dengan 

membangun suatu aplikasi sistem pendukung keputusan atau 

Decision Support System (DSS) memerlukan algoritma atau 

metode penghitungan tertentu terhadap nilai alternatif yang 

terukur untuk dapat menghasilkan pemecahan masalah. 

Metode Bayes adalah salah satu algoritma pemecah masalah 

dalam DSS yang sering digunakan untuk menghitung nilai 

alternatif yang terukur secara nyata. Metode Bayes merupakan 

teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dalam 

pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif, yang 

dapat memberikan nilai terhadap alternatif pilihan yang ada 
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pembuatan gitar custom menjadi lebih optimal. Dalam hal ini 

metode bayes digunakan sebagai algoritma penghitungan dari 

nilai alternatif pilihan tersebut. Aplikasi ini digunakan untuk 

mengotomatisasi pencarian hardware yang dibutuhkan untuk 

membangun sebuah gitar rakitan (custom) yang sesuai dengan 

kriteria yang dibutuhkan dan anggaran biaya yang dimiliki calon 

pembeli. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka 

permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode bayes dalam memilih dan 

mengkombinasikan hardware yang sesuai dengan 

kebutuhan dan anggaran yang dimiliki pembeli. 

2. Bagaimana mengoptimalkan perakitan gitar custom 

dengan memilih setiap komponen atau hardware dengan 

harga teratas yang paling mendekati dana yang dimiliki 

user dari hardware yang tersedia. 

 

1.3  Lingkup Masalah 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas batasan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut : 
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1. Data yang digunakan dalam pembuatan sistem ini 

adalah Gitar Elektrik dan Akustik di Savior Gitar 

2. Kriteria pencarian perangkat berdasarkan kebutuhan 

performansi dan anggaran biaya. 

3. Kriteria kebutuhan performansi gitar terbagi menjadi 

dua, yaitu gitar elektrik dan gitar akustik.  

4. Terdapat 5 kriteria penilaian, yaitu berdasarkan 

Harga, Kualitas, Performa, Daya Hantar, Panjang 

Nada 

5. Kriteria kebutuhan dan nilai dari produk gitar 

dinamis.  

6. Sumber data seperti spesifikasi gitar dan harga 

didapat dari Savior Gitar Customshop 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang, serta 

membangun sistem yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan pemilihan  perangkat gitar custom sesuai 

kebutuhan dan anggaran calon pembeli dengan menggunakan 

metode bayes agar calon pembuat mudah untuk mendapatkan 

gitar yang sesuai dengan yang di inginkan


