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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

CV. Andalan adalah suatu badan usaha yang bergerak 

dalam bidang jasa pembuatan warnet dan jasa Internet Service 

Provider (ISP). Semakin meningkatnya pelanggan yang 

menggunakan jasa di perusahaannya, maka menuntut CV. 

Andalan untuk berusaha meningkatkan layanan kepada para 

pelangganya salah satunya memberikan spesifikasi  paket 

komputer  terbaik yang akan dipakai oleh pelangganya dengan 

harga lebih murah. Untuk itu dibutuhkan kejelian dalam memilih 

peripheral komputer yang akan digunakan karena pemilihan 

peripheral merupakan masalah pengambilan keputusan yang 

sangat penting dalam merakit komputer.  

Pemilihan peripheral yang tepat dapat menekan biaya 

pembelian komputer serta dapat menentukan komponen terbaik 

yang akan digunakan dalam merakit suatu komputer.  Dalam 

memilih suatu komputer harus mempertimbangkan berbagai 

aspek tidak hanya pada harga yang rendah saja namun juga 

harus mempertimbangkan kriteria-kriteria  yang lain seperti  
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kehandalan, kinerja, merk, serta garansi dari produk yang akan 

dipakai. Pada saat ini pengambilan keputusan di CV. Andalan 

masih bersifat intuitif dengan tidak adanya skala prioritas yang 

jelas antar kriteria. Pengambilan keputusan dengan metode 

seperti ini tidak dapat menjamin konsistensi dalam penilaian 

pada komputer yang akan dipakai, sehingga pemilihan komputer 

terbaik yang akan dipilih tidak konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan suatu alat 

yang dapat digunakan untuk membatu CV. Andalan dalam 

pemilihan komputer. Sehingga pada penelitian ini akan dibangun 

Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web Untuk Pemilihan 

Personal Komputer Terbaik Menggunakan Metode AHP yang 

mampu memberikan solusi pemilihan komputer terbaik  di CV. 

Andalan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana membangun sistem pendukung 

keputusan berbasis web untuk pemilihan personal komputer  

terbaik  menggunakan metode AHP. 
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1.3. Ruang Lingkup  

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat ini 

memiliki kriteria kehandalan, kinerja, harga, merk dan 

garansi. 

2. Alternatif-alternatif pemilihan keputusan yang akan dipilih 

meliputi : 

a. Komputer Paket Game Amd 1 dengan utilitas ke arah 

game online. 

b. Komputer Paket Game Amd 2 dengan utilitas ke arah 

game online. 

c. Komputer Paket Game Intel 1 dengan utilitas ke arah 

game online. 

d. Komputer Paket Game Intel 2 dengan utilitas ke arah 

game online. 

3. Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat ini tidak 

mengelola transaksi pembelian. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem 

pendukung keputusan berbasis web untuk pemilihan personal 

komputer terbaik  menggunakan metode AHP. 

     

 

 

  

 

 

  


