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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efesiensi dalam berbagai macam hal. Salah 

satu contohnya yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk melakukan 

hubungan sosial dengan orang lain, banyak orang bertemu di dalam jejaring sosial 

seperti facebook dan twitter. Ada juga yang berteman karena games. Salah satu 

games yang populer adalah games simulasi. 

Ada banyak game simulasi, game simulasi yang populer adalah game 

simulasi dimana pengguna sebagai karakter utama bisa memilih calon pacar yang 

diinginkan. Jalur cerita pun dibuat unik dan setiap jawaban belum tentu masuk ke 

akhir yang sama. Tergantung apakah jawaban yang dipilih nantinya itu adalah 

jalur normal atau akan menjadi jalur romantis atau malah jadi jalur yang 

menyedihkan karena akhirnya orang yang disukai akan pergi.  

AHP sendiri adalah suatu metode yang terdapat dalam Sistem Pendukung 

Keputusan. Model pendukung keputusan ini akan  menguraikan  masalah  multi  

faktor  atau  multi  kriteria  yang kompleks  menjadi  suatu  hirarki, sehingga  

permasalahan  akan  tampak  lebih  terstruktur  dan sistematis. Dengan 

menggunakan metode AHP ini diharapkan akan mempermudah menentukan akhir 

kisah yang sesuai. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalah yang ada, antara lain adalah : 

1. Bagaimana membangun aplikasi simulasi game kencan dengan 

menggunakan metode AHP. 

2. Bagaimana merancang aplikasi simulasi game kencan sehingga dapat 

dijalankan pada OS Android.  

 

1.3. Ruang Lingkup 

Lingkup permasalahan yang digunakan meliputi : 

1. Pengguna yaitu perempuan. 

2. Aplikasi yang dibuat akan di implementasikan pada OS Android. 

3. Ruang lingkup yang digunakan game adalah online. 

4. Media gambar yang digunakan adalah *.png dan *.jpg, baik untuk 

character, background dan item lainnya. 

5. Aplikasi akan memberikan beberapa pilihan pertanyaan tertentu pada sesi 

tertentu yang nantinya akan menentukan ending dari cerita. 

6. Terdapat beberapa tipe tokoh lelaki yang bisa dipilih sebagai kandidat 

dengan alur cerita menarik. 

7. Pengguna bisa melihat akhir cerita masing-masing sesuai dengan jalur 

yang dipilih. 



3 

 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membuktikan bahwa metode AHP 

cocok untuk tipe game simulasi seperti ini. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat untuk menguji kecocokan metode SPK 

dengan tipe game simulasi. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini membahas latar belakang pembuatan aplikasi simulasi 

dating denga metode AHP, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, dan 

sistematika penulisan dari skripsi ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang berasal dari berbagai 

universitas atau STMIK di Indonesia serta membahas dasar-dasar teori yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdapat analisa dan perancangan-perancangan sistem yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi yag telah dilakukan pada 

dunia nyata dan pembahasan pembangunan aplikasi ini 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari pembuatan skripsi ini dan saran untuk 

pengembangan kedepan dari skripsi ini. 


