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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Rumah  merupakan kebutuhan primer bagi manusia  sebagai tempat 

tinggal yang didalamnya membuat penghuni rumah menjadikan rumah sebagai 

tempat berteduh, beristirahat dan sebagai sarana pembinaan keluarga. Rumah juga 

memberikan kenyamanan dan ketenangan setelah penghuninya beraktivitas di luar 

rumah. Sehingga semua orang berusaha menjadikan rumah mereka sesuai dengan 

keinginan dan kenyamanan penghuni rumah. 

 Kemajuan dibidang properti saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh 

meningkatnya perekonomian masyarakat namun juga meningkatnya kesadaran 

masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri yang akan memberikan kenyamanan, 

ketenangan pada penghuni rumah. Sekarang ini banyak developer yang 

menawarkan berbagai pilihan harga, lokasi, tipe, fasilitas dan luas tanah yang 

membuat calon pembeli rumah harus selektif dalam memilih rumah yang akan 

mereka beli sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan calon pembeli. 

Calon pembeli rumah membutuhkan analisa yang tepat agar mendapatkan 

rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan dana yang dimiliki. Masalah yang 

sering dihadapi calon pembeli rumah adalah begitu banyaknya tipe rumah yang 

setiap tipe rumah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, karakteristik inilah 

yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan rumah mana yang paling 

sesuai dengan dirinya.  
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Dalam penelitian ini digunakan metode Technique For Order Preference 

by Similarity to Ideal Solustion (TOPSIS). TOPSIS merupakan suatu bentuk 

metode pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang 

terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga 

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Dengan TOPSIS, dilakukan 

perbandingan untuk memberikan alternatif pemilihan rumah. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka muncul gagasan untuk membuat 

penelitian yang berjudul “ Sistem Pensukung Keputusan Menentukan Pemilihan 

Rumah Menggunakan Metode TOPSIS”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana menerapkan metode 

TOPSIS untuk menentukan pemilihan rumah di kota Selong, Lombok Timur. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup yang menjadi batasan-batasan pada aplikasi ini 

antara lain : 

1. Data alternatif perumahan khusus untuk studi kasus di kota Selong, 

Lombok Timur. 

2. Kriteria yang digunakan mengacu pada penilaian karakteristik rumah dan 

bobot pada karakteristik tersebut, antara lain Indek Rumah, Fasilitas, 

Harga dan Lokasi. 
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3. Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi berupa data perhitungan dengan 

hasil akhir berupa total preferensi dan peringkat dari masing-masing 

alternatif. 

4. Aplikasi dirancang berbasis web menggunakan database mysql dan bahasa 

pemrograman php dan javascript. 

5. Aplikasi dirancang untuk 3 pengguna, yaitu Admin, Pimpinan dan Calon 

Pembeli. Dimana pengguna dapat mengisi form kriteria dan melihat rumah 

yang direkomendasikan namun Pimpinan dapat melihat data yang 

digunakan aplikasi sedangkan Admin dapat melihat, mengubah, dan 

menambahkan data tersebut. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka 

tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah menghasilkan aplikasi pendukung 

keputusan untuk menentukan pemilihan rumah di kota Selong, Lombok Timur 

menggunakan metode TOPSIS dengan hasil akhir berupa total preferensi dan 

peringkat serta informasi dari masing-masing alternatif tersebut. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat-manfaat yang terdapat dari penelitian ini adalah 

mendapatkan hasil alternatif dengan karakteristik yang sudah ditentukan dan 

perangkingan berdasarkan nilai preferensi terbesar sebagai alternatif yang 

direkomendasikan serta dapat melihat informasi berupa alamat dan harga. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dibagi dalam beberapa bab, 

merupakan gambaran alur pemikiran penyusun mulai dari awal hingga akhir 

penelitian. Sistematika ini terdiri dari lima bab bahasan sebagai berikut : 

Bab pertama, bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang merupakan gambaran singkat alur penelitian. 

Bab kedua, bagian ini berisi teori-teori penunjang penelitian yang terdiri 

dari tinjauan pustaka berisi kutipan-kutipan hasil dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kemiripan tema dengan aplikasi yang dikembangkan. 

Bab ketiga, bagian ini berisi bahan/data, peralatan, prosedur dan 

pengumpulan data, analisis dan rancangan sistem berupa gambaran umum sistem, 

bagaimana proses yang dijalankan, diagram-diagram proses sistem, dan 

perancangan tampilan aplikasi. 

Bab keempat, bagian ini berisi implementasi dan pembahasan yang 

membahas implementasi dari metode TOPSIS untuk menentukan pemilihan 

rumah di kota Selong, Lombok beserta kelebihan dan kekurangan yang diperoleh 

serta pengujian fitur pada aplikasi dan pembahasan tentang hasil pengujian yang 

dikaitkan dengan penelitian lain/tinjauan pustaka. 

Bab kelima, berisi kesimpulan yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian 

yang menjawab masalah dan tujuan penelitian ini dilakukan dan membahas 

keunggulan dan kelemahan sistem, serta saran berisi alternatif untuk 

pengembangan lebih lanjut. 


