
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di zaman seperti sekarang ini kebutuhan seseorang akan 

rumah untuk tempat tinggal sangat penting mengingat rumah 

berperan sebagai tempat persinggahan berkumpulnya keluarga, 

saudara, ataupun yang lainnnya. Rumah sekarang ini sudah 

dibuat dengan berbagai macam bentuk yang bertujuan 

memberikan kenyamanan pada pemilik rumah. 

Dengan berkembangnnya teknologi seseorang dimudahkan 

untuk mengetahui informasi yang ada disekitar tanpa ada 

batasan waktu. Web merupakan teknologi internet yang 

pemanfaatannya sudah sangat terasa sekali dalam kehidupan 

sehari-hari dan semakin banyak kebutuhan seseorang yang 

dipenuhi dengan teknologi Web. 

Pengambilan keputusan merupakan bagian kehidupan 

sehari-hari. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu 

alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai 
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situasi. Proses ini digunakan untuk menemukan dan 

menyelesaikan masalah. 

Untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan dapat 

digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode 

AHP sebenarnya tidak hanya digunakan untuk penentuan 

prioritas tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan 

masalah pengambilan keputusan dengan banyak kriteria, seperti 

persoalan perencanaan, alokasi sumber daya maupun untuk 

menyelesaikan masalah-masalah evaluasi. 

Alasan dipergunakan AHP sebagai alat analisis yaitu karena 

AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti untuk 

beragam permasalahan yang tidak terstruktur, selain itu AHP 

tidak memaksakan pemikiran linier dan dapat menangani saling 

ketergantungan elemen dalam satu sistem. AHP juga 

memberikan suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak 

terwujud untuk mendapatkan prioritas. 

Semakin banyaknya developer atau pengembang 

perumahan saat ini dan pertumbuhan bisnis property rumah 

yang menjanjikan sebagai tempat tinggal terutama di kabupaten 

klaten membuat developer atau pengembang membuat berbagai 

perumahan dengan lokasi yang strategis yang cukup mudah 
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untuk diakses menuju area public seperti pusat kota, 

perbelanjaan, sekolah ataupun rumah sakit. Di Kabupaten Klaten 

sendiri saat ini kebutuhan rumah sangat tinggi berdasarkan data 

dari total populasi 1.165.789 jiwa dengan kepadatan penduduk 

1.778,31 jiwa/km2 dan dengan luas wilayah 665,56 km2. 

Dengan data populasi yang tinggi dan kepadatan penduduk serta 

luas wilayah yang besar perumahan yang ada di Kabupaten 

Klaten sebagai prioritas yang di unggulkan dengan kemudahan 

berbagai akses yang mudah  untuk perjalanan menuju luar kota 

yang berada di jalur utama Solo sampai Yogyakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu 

dikembangkan sistem pendukung keputusan dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk membantu user atau 

pemakai sistem pendukung keputusan dalam pengambilan 

keputusan menentukan pembelian rumah yang ada di kabupaten 

Klaten berdasarkan dengan kriteria yang ada. 
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1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah 

dan pada tujuan yang lebih jelas. Adapaun ruang lingkup sebagai 

berikut: 

1. Teridiri dari 6 kriteria, yaitu : Lokasi, Harga, Fasilitas 

Umum, Tipe, Desain Rumah dan Pengembang. 

2. Sistem ini dapat memilih beberapa alternatif rumah secara 

dinamis. 

3. Menggunakan alternatif rumah dari 6 perumahan dengan 

masing-masing sampling 3 rumah. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan PHP. 

5. Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

6. Menggunakan perumahan menengah kebawah yang 

berada di Klaten kota. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem 

pendukung keputusan pembelian rumah yang berada di 

Kabupaten Klaten, yang bertujuan untuk membantu proses 

pengambilan keputusan seseorang atau user dalam pembelian 

rumah yang berada di kabupaten Klaten. 


