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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten  Bantul  memiliki  banyak  lokasi  latihan Taekwondo yang 

tersebar dibeberapa kecamatan. Namun tidak semua masyarakat Kabupaten 

Bantul mengetahui letak  lokasi - lokasi  latihan  Taekwondo  tersebut.  Hanya 

sebagian  kecil  saja  yang  mengetahui  lokasi  latihan  Taekwondo  dan  lokasi 

yang diketahui sebatas daerah yang dekat dengan tempat tinggal saja. Taekwondo 

adalah olahraga bela diri modern yang berakar pada bela diri tradisional  Korea. 

Taekwondo  merupakan  seni  atau  cara  mendisiplinkan  diri  atau  seni  bela  diri  

yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong.  

Sistem pendukung keputusan yaitu suatu sistem yang  mendukung 

penyelesaian dari masalah tidak terstruktur untuk mendukung pembuatan 

keputusan. Dengan adanya beberapa kriteria yang digunakan bisa membantu 

dalam menentukan pilihan tempat latihan teakwondo. Pemodelan yang digunakan 

dalam sistem pendukung keputusan adalah metode  Simple Additive Weighting 

(SAW) dan Analycal Hierardhy Process (AHP) . 

Dalam sistem pendukung keputusan terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan salah satunya adalah AHP. AHP merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang dikembangkan awal tahun 1970-an  oleh Thomas L. Saaty. Model 
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pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi-faktor atau multi-

kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Dengan hierarki, suatu masalah 

yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian 

diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih 

terstruktur dan sistematis. 

SAW merupakan salah satu metode dalam SPK yang dapat menangani data 

cost dan benefit secara bersamaan. Menurut Fishburn metode SAW (Simple 

Additive Weighting) merupakan metode yang digunakan mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, metode SAW 

simpel dan mudah dalam perhitungannya. Oleh karena itu peneliti mencoba 

membangun  aplikasi  Sistem  Pendukung Keputusan  Pemilihan Tempat latihan 

Taekwondo menggunakan metode Simple Additive Weighting dan Analycal 

Hierardhy Process di Kabupaten Bantul, dengan maksud supaya masyarakat 

Kabupaten  Bantul  mengetahui  informasi  mengenai  obyek  tempat  latihan 

Taekwondo yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Pemanfaatan  Sistem  

Informasi  Geografis  sebagai  media  penyajian informasi, dalam  bentuk  peta  

secara  elektronik  saat  ini  dan mendatang    sangat    diperlukan    dan    

memiliki    banyak    keuntungan. Keuntungan    yang    diperoleh    antara    lain    

pengguna    informasi    dapat  melakukan pencarian lokasi pada peta untuk 

sebuah obyek secara interaktif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas permasalahan yang  dibahas dan diteliti adalah: 

Bagaimana cara membangun aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan 
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tempat latihan taekwondo menggunakan metode Simple Additive Weighting ( 

SAW ) dan Analycal Hierardhy Process  ( AHP ). 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar pembahasan lebih baik maka perlu adanya ruang lingkup diantaranya: 

1. Aplikasi yang dibuat berbasis WEB 

2. Aplikasi ini akan terhubung dengan layanan pemetaan google maps 

melalui google API dan GPS dari perangkat pengguna. 

3. Sistem ini akan memberi alternatif tempat latihan taekwondo sesuai 

dengan tingkat kepentingan dengan kriteria statis. 

4. Kriteria yang digunakan adalah level pelatih, biaya latihan, jarak, 

fasilitas, prestasi anggota. 

5. Jarak diambil dari pusat kota Bantul. 

6. Sistem ini akan melakukan pembobotan dengan metode Analycal 

Hierardhy Process (AHP) dan penilaian alternalif menggunakan 

Simple Additive Weighting (SAW). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah menerapkan SAW dan AHP untuk pendukung keputusan 

pemilihan tempat latihan Taekwondo di Kabupaten Bantul.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian yang diharapkan oleh penulis yakni dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut :  
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1. Hasil penelitian diharapkan dapat mempermudah pengambilan 

keputusan dalam pemilihan tempat latihan taekwondo di Bantul. 

2. Menyediakan informasi tempat latihan taekwondo,  yang diperoleh dari 

dojang - dojang yang ada di Bantul . 

3. Menambah pengetahuan penulis dalam hal merancang Sistem  

Pendukung Keputusan  dengan metode SAW dan AHP. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar penyusunan laporan ini sesuai dengan kaidah penulisan dan literature 

dalam pemaparan, penulis membuatnya dalam beberapa bagian  urutan terpenting. 

Adapun urutan laporan ini sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang 

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, 

serta sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi tinjauan pustaka 

yaitu perbandingan penelitian yang dibuat dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang sumbernya terpublikasi. Dasar teori mendeskripsikan tentang 

definisi atau pengertian dasar serta istilah yang didapatkan dari berbagai sumber. 

Bab 3 Metode Penelitian, bab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan 

tentang penelitian yang dilakukan seperti bahan atau data, peralatan yang 

digunakan dalam implementasi atau pengujian baik itu perangkat lunak maupun 
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perangkat keras, prosedur dalam pengumpulan data serta analisis dan perancangan 

sistem yang dibuat. 

Bab 4 Implementasi dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang meliputi potongan program, gambar hasil penelitian yang disertai 

dengan pembahasan dari sistem yang dibuat. 

Bab 5 Penutup, berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-

saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

hasil penelitian yang nantinya menjadi alternatif pengembangan sistem lebih 

lanjut. 

 


