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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Seiring zaman, perkembangan teknologi semakin pesat dengan banyaknya 

hal baru yang turut menyertai kehidupan manusia saat ini. Hal ini kemudian 

mendorong setiap individu untuk terus mengikuti perkembangan tersebut terutama 

pada sektor teknologi dan komunikasi. 

Tidak dapat dibayangkan bagaimana teknologi komunikasi telah 

mempengaruhi kehidupan manusia. Kebutuhan sarana telekomunikasi yang 

multifungsi terus menerus mengalami perkembangan, termasuk smartphone. 

Smartphone merupakan ponsel yang dibekali berbagai macam fitur serta spesifikasi 

yang mumpuni di luar fungsi normalnya. Sekarang ini ponsel bukanlah barang yang 

langka karena hampir setiap orang di dunia memiliki ponsel khususnya orang di 

Indonesia. Kebanyakan dari mereka sudah menggunakan smartphone dan bahkan 

menjadikan smartphone sebagai sebuah kebutuhan primer. Oleh karena itu dapat 

dikatakan smartphone telah menjadi salah satu fenomena yang digilai oleh banyak 

orang. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya orang yang hobi mengganti smartphone 

mereka, beberapa diantaranya hingga berburu mendapatkan smartphone terbaru. 

Bahkan pada beberapa negara, jumlah penggunaan perangkat mobile melebihi 

jumlah populasi negara tersebut. Di lain pihak, smartphone juga berperan penting 

dalam banyak aspek di kehidupan manusia. 
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Peningkatan  software  dan  hardware  terhadap  ponsel  dan   smartphone 

semakin berkembang pesat demi memenuhi kebutuhan dan demand pasar. Para 

vendor gencar mengeluarkan produk terbaru hampir tiap hari sehingga jumlah dan 

jenis smartphone kian beragam. Harga, fitur dan spesifikasi tiap jenis smartphone 

pun bervariasi. Hal inilah yang menyebabkan calon konsumen bingung memilih 

smartphone apa yang cocok untuk mereka karena banyak sekali pilihan yang 

tersedia. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibangun suatu sistem pendukung 

keputusan untuk membantu menentukan smartphone yang sesuai dengan kriteria 

dan kebutuhan konsumen. Sistem pendukung keputusan digunakan sebagai alat 

bantu bagi konsumen agar lebih mudah menyelesaikan permasalahannya secara 

efektif dan efisien, dalam hal ini yaitu pemilihan smartphone dengan menentukan 

berbagai kriteria yang tepat dan sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan 

anggarannya. Dengan memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumen maka optimalisasi fungsi smartphone dapat tercapai dan konsumen tidak 

kecewa terhadap keputusan yang dibuatnya. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan 

smartphone ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP 

merupakan salah satu metode multiple-criteria decision-making (MCDM). Metode 

ini dipilih karena telah banyak digunakan dan diterima secara luas di berbagai 

organisasi, perusahaan dan negara di seluruh dunia. Hasil AHP lebih konsisten 

dibandingkan dengan metode lain serta sistem yang menerapkan metode Analytical 

Hierarchy Process lebih mudah dipahami dan digunakan. 
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Sistem Pendukung Keputusan ini dibangun dengan basis web, nantinya akan 

sangat berguna bagi user yaitu calon konsumen untuk menemukan informasi 

pemilihan smartphone tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya sistem 

pendukung ini diharapkan calon konsumen memiliki panduan dan dapat bermanfaat 

untuk membantu memberikan alternatif dalam memilih smartphone yang sesuai 

dengan kebutuhannya sehingga dapat mempersingkat waktu pencarian. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dibuat sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan metode Analytical 

Hierarchy Process dalam Sistem Pendukung Keputusan pada Pemilihan 

Smartphone Berbasis WEB. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Batasan masalah dalam pembuatan sistem pendukung keputusan ini 

mencakup hal-hal berikut : 

1. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan ini 

yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). 

2. Aplikasi yang dibuat adalah berbasis web dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. 

3. Terdapat halaman administrator untuk mengolah data harga, merek, dan 

kriteria penilaian. 
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4. Terdapat halaman pakar untuk mengolah penghitungan AHP kriteria dan 

detail kriteria penilaian. 

5. User harus mempunyai akun login untuk menggunakan aplikasi dengan 

terlebih dahulu melakukan pendaftaran anggota sebagai calon pembeli, 

kemudian melakukan penilaian kualitas berdasarkan beberapa kriteria  dan 

melakukan penghitungan harga.  

6. Dalam melakukan penilaian kualitas, interaksi antara user dengan sistem 

berupa memilih kriteria yang jawabannya berupa pilihan yang sudah 

disediakan oleh sistem.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi sistem pendukung keputusan 

untuk pemilihan smartphone menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

berbasis web yang dapat membantu konsumen menyelesaikan permasalahannya 

secara efektif dan efisien serta dapat mengurangi  tingat masalah kebingungan 

konsumen.. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web yang memudahkan calon 

konsumen dalam memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan dan kriterianya. 

 



5 
 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah 

yang dihadapi, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori - teori apa saja yang berkaitan dengan 

topik yang telah dibuat berdasarkan hasil penelitian dan hal yang berguna dalam 

proses penulisan skripsi ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis yang dilakukan dalam merancang dan 

membuat sistem pendukung keputusan terkait. Setelah itu dibuat suatu perancangan 

(design) baik Desain Sistem, Desain Basis Data, maupun Desain Rancangan Antar 

Muka (Graphic User Interface). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang persiapan sumber daya baik dalam spesifikasi 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan, pengimplementasian 

situs pada suatu web server yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak 

yang valid dan memenuhi kebutuhan instalasi perangkat - perangkat yang 

dibutuhkan dalam sistem informasi yang dibangun Implementasi Graphic User 

Interface untuk tampilan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang pernyataan singkat mengenai kesimpulan dari pembahasan 
perangkat lunak yang dibuat secara keseluruhan dan saran untuk pengembangan 
perangkat lunak yang lebih baik. 


