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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Pada jaman yang semakin maju dan modern  teknologi 

terus berkembang pesat dari waktu ke waktu, dengan 

perkembangan teknologi yang terus maju manusia dipermudah 

untuk melakukan pekerjaan. Misalnya untuk membantu proses 

transaksi barang, mengumpulkan data barang secara 

komputerisasi, supaya datanya bisa tersusun dengan rapi dan 

aman, dan mempercepat proses pembuatan laporan keuangan. 

Dilihat dari kegunaannya, sistem implementasi metode SAW 

untuk menentukan jenis penjualan yang paling menguntungkan 

ini bisa membuat pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif dan 

efisien.  

      Cafe paste melakukan kegiatan usahanya masih manual, 

sehingga masih memiliki permasalahan dalam proses transaksi, 

penyimpanan arsip tidak teratur dan sering kesulitan ketika akan 

melakukan pengecekan sisa barang, penginputan data barang, 

pencarian data barang dan segala proses pengelolahan data 

barang menjadi cukup lama karna harus memeriksa tumpukan 

buku satu persatu.  
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       Metode yang digunakan dalam implementasi ini adalah  

Metode SAW yang dipilih karena metode ini menentukan nilai 

bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif,untuk menentukan jenis penjualan yang 

paling menguntungkan berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditentukan dengan metode perangkingan tersebut, diharapkan 

penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria 

dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan 

hasil yang lebih akurat untuk penjualan yang paling 

menguntungkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan 

suatu pokok permasalahan yaitu bagaimana membuat suatu 

implementasi metode SAW untuk menentukan jenis penjualan 

yang paling menguntungkan pada studi kasus cafe paste. 
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1.3 Ruang Lingkup 

    Adapun ruang lingkup pada aplikasi ini antara lain:  

1. Aplikasi ini berbasis desktop. 

2. Sistem ini hanya bisa digunakan oleh manager dan 

pegawai yang berada di cafe paste. 

3. Sistem ini hanya memberikan alternatif solusi.  

4. Penilaian ini hanya sebagai alat bantu dan tidak bersifat 

mutlak. 

5. Kriteria yang digunakan dalam aplikasi adalah : stok awal 

persediaan, harga/item, modal, dan jumlah yang sudah 

laku terjual. 

6. Alternatif yang digunakan dalam aplikasi ini adalah: 

makanan, minuman, rokok dan voucher wifi. 

7. Pada kategori makanan, hanya makanan yang siap saji 

yang akan dilakukan perhitungan menggunakan metode 

SAW. Sedangkan untuk makanan yang mentah tidak 

dilakukan perhitungan SAW. 

8. Nilai kriteria berasal dari persediaan dan penjualan.  

9. Metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode 

Simple Additive Weighting (SAW) yang sering dikenal 

dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan pada aplikasi ini antara lain : 

1. Mempermudah untuk menentukan penjualan item paling 

menguntungkan dengan menggunakan perhitungan metode 

SAW. 

2. Mempermudah untuk melakukan pengecekan laporan 

persediaan dan laporan penjualan. 

 


