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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.      Latar Belakang. 

 Kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat 

akan menjadi kunci keberhasilan dalam persaingan global saat kini. Banyak 

informasi yang dimiliki tidak cukup bila informasi tersebut tidak digunakan 

dengan baik. Informasi dapat berguna bila dimanfaatkan dengan baik, bahkan jika 

diolah oleh suatu sistem maka informasi tersebut dapat berdaya guna dengan baik. 

Sistem yang mengolah informasi biasanya sistem pendukung keputusan, sehingga 

sistem tersebut dapat mengolah informasi untuk mendukung keputusan dengan 

menawarkan alternatif-alternatif solusi yang terbaik.  

 Persoalan pengambilan keputusan, pada dasarnya merupakan bentuk 

pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin bisa dipilih. Sebelum 

menentukan alternatif, diperlukan data-data yang akurat untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat dan akurat, bila data-data yang dimasukan 

tidak akurat maka proses perhitungan dapat menyebabkan hasil yang salah 

sehingga alternatif keputusan yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. 

Perhitungan data-data bisa dilakukan secara manual oleh seorang pakar. Seorang 

pakar bisa melakukan perhitungan data-data kriteria pemilihan kendaraan bekas 

sehingga dapat menghasilkan pemilihan alternatif keputusan yang dapat 

membantu calon pembeli kendaraan bekas.  

 Seorang pakar dalam menentukan alternatif keputusan membutuhkan 

waktu yang cukup lama, sehingga dapat mempengaruhi faktor fisikis seorang 
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pakar. Ketika faktor fisikis dialami oleh seorang pakar maka dapat mempengaruhi 

keakuratan alternatif keputusan yang dihasilkannya. Kebutuhan sistem pendukung 

keputusan akan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan hasil akhir dari proses 

perhitungan untuk pemilihan alternatif keputusan. Kemampuan sistem pendukung 

keputusan membantu pemilihan alternatif kendaraan bekas.  

 Bantuan sistem pendukung keputusan bisa dirasakan lebih cepat dan 

akurat jika sistem pendukung keputusan didukung sistem komputer. Kemampuan 

komputer dalam mengolah data-data untuk menghasilkan informasi yang sudah 

tidak diragukan lagi. Komputer sebagai alat bantu dapat mengolah data 

berdasarkan software yang dimasukan ke dalam komputer, untuk menghasilkan 

alternatif keputusan dalam memilih kendaraan bekas, diperlukan software yang 

dapat menghasilkan alternatif keputusan untuk memilih kendaraan bekas. 

Kerumitan dan ruang lingkup pengambilan keputusan dapat diatasi dengan 

program Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) memungkinkan pengguna untuk melakukan pengambilan keputusan 

dengan lebih cepat dan tepat.  

 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat membantu dalam usaha 

pemilihan kendaraan bekas dan sangat membantu dalam pemilihan kendaraan 

bekas yang akan dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini, kendaraan bekas yang 

digunakan atau diimplementasikan berjenis roda empat atau mobil. Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK) ditujukan untuk membantu konsumen dalam 

pemilihan kendaraan bekas berjenis roda empat atau mobil yang akan dibeli, 

karena selama ini para konsumen yang akan membeli kendaraan bekas sering kali 

mengalami kesalahan dalam pemilihan kondisi kendaraan bekas yang akan 
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dibelinya. Program atau software komputer berjenis sistem pendukung keputusan 

menggunakan Analytic Hierarchy Process dalam menentukan kendaraan bekas 

yang dipilih oleh konsumen. Dalam hal ini penulis berusaha mengembangkan 

suatu sistem pendukung keputusan untuk membantu konsumen dalam memilih 

mobil bekas terbaik dengan mengusulkan sebuah sistem pendukung keputusan 

untuk memilih mobil bekas terbaik berbasis web dengan menggunakan metode 

AHP dengan bahasa pemrograman PHP, karena software ini mempunyai sarana 

akses yang lebih mudah, cepat dan handal yang memudahkan dalam  penyajian 

sistem untuk memilih mobil bekas terbaik. 

 Terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengambil judul untuk skripsi “ Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memilih 

Mobil Bekas Terbaik Berbasis Web Dengan Metode AHP.”. 

 

I.2.    Ruang Lingkup Permasalahan. 

I.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini 

mengidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya : 

1. Banyaknya penjualan mobil bekas yang sekarang juga sedang berkembang 

sehingga membuat konsumen harus lebih teliti dalam memilih mobil bekas 

dengan kualitas terbaik agar tidak salah dalam membeli mobil bekas. 

2. Mobil bekas sebagai alternatif dalam memilih kendaraan dikarenakan 

harganya yang lebih murah sehingga penjualan mobil bekas menjadi peluang 

bisnis yang berkembang saat ini. 
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3. Banyak konsumen yang masih belum mengetahui tentang cara memilih mobil 

bekas dengan kualitas yang baik. 

 

I.2.2. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana membangun sistem 

pendukung keputusan untuk memilih mobil bekas terbaik dengan menggunakan 

metode analytical hierarchy process?”. 

 

I.2.3. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Kendaraan bekas yang diimplementasikan pada penelitian ini hanya 

kendaraan roda empat atau mobil. 

2. Adapun input dari sistem ini berupa mesin, body, interior, nomor rangka dan 

mesin, tahun pembuatan, surat-surat dan pajak, aksesoris dan harga mobil, 

sedangkan output dari sistem ini adalah jenis mobil yang layak untuk dibeli, 

jenis mobil yang akan dibeli, dan status mobil yang dipilih apakah layak 

dibeli atau tidak. 

3. Sistem yang di gunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan 

database MySql. 
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I.3.   Tujuan dan Manfaat  

I.3.1.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Sistem pendukung keputusan dapat membantu konsumen atau pengguna 

untuk memberikan alternatif keputusan dalam pemilihan kendaraan atau 

mobil bekas.  

2. Sistem pendukung keputusan memberikan solusi terhadap pemilihan 

kendaraan atau mobil bekas dengan mendayagunakan sumber daya individu-

individu secara intelek dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan 

kualitas keputusan.  

3. Software menyediakan bantuan dalam pemilihan kendaraan bekas sehingga 

pengunjung tidak perlu melakukan perbandingan kendaraan bekas ketika 

akan membeli mobil bekas.  

 

I.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya sistem ini proses memilih mobil bekas akan lebih mudah dan 

cepat. 

2. Dengan adanya sistem pendukung keputusan memilih mobil bekas ini maka 

akan mengurangi kekecewaan konsumen setelah membeli mobil bekas. 
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I.4.  Metode Penelitian. 

1.4.1 Analisa tentang sistem yang ada 

Dalam membangun sistem pengambilan keputusan ini, maka penulis 

melakukan tahapan-tahapan dalam proses perancangan tampilan, menganalisis 

kebutuhan pokok apa saja yang dibutuhkan dalam membangun sistem ini, 

mengetahui spesifikasi dan desain, implementasi hingga menjadi suatu sistem 

yang valid, yang dapat dipakai sesuai dengan fungsinya. Langkah-langkah yang 

dibentuk dalam merancang sistem pendukung keputusan ini mulai dari proses 

tampilan website, pengimplementasi program PHP kedalam form atau template, 

mengkoneksikan bahasa pemrograman website  PHP dengan  database Mysql 

 

1.4.2 Bagaimana sistem yang lama dengan sistem yang akan dirancang 

  Disini penulis merancang suatu sistem yang dapat  menampilkan informasi 

tentang mobil bekas terbaik yang layak untuk dibeli dengan aplikasi PHP dan 

menggunakan database Mysql berbasis web sehingga mempermudah konsumen 

sebagai user untuk memilih mobil bekas dengan kualitas terbaik. Sistem ini 

dirancang juga untuk mengurangi kekecewaan konsumen setelah membeli mobil 

bekas tersebut. 

 

1.4.3 Pengujian / uji coba sistem 

Langkah-langkah yang telah dilewati pada tahap ini yang dilakukan 

pengujian sistem secara menyeluruh, meliputi fungsional dan ketahanan sistem. 

Dari validasi dapat diketahui kesesuaian hasil perancangan dengan analisa 

kebutuhan yang diharapkan. 
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I.5.  Sistematika Penulisan. 

Penulisan tugas akhir ini mempunyai sistematika yang berguna untuk 

mengarahkan pembahasan sehingga tidak akan melebar diluar sistematika yang 

dibuat. Selanjutnya adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

permasalahaan, indentifikasi masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori dan metode yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas atau permasalahan yang sedang 

dihadapi dalam hal ini mengenai sistem pendukung keputusan untuk 

memilih mobil bekas terbaik , PHP, Sistem Pendukung Keputusan dan 

MySql. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Analisa dan perancangan sistem yang berisi sistem perangkat lunak, 

pembuatan basis pengetahuan, diagram konteks, diagram alir data, 

rancangan struktur program serta desain antar muka pengguna. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai spesifikasi program, output 

program dan hasil analisis program yang telah dibuat. Selain itu akan 

ditunjukkan juga contoh hasil eksekusi program. 
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

Penutup berisi hal-hal yang dapat disimpulkan berdasar pembahasan 

mengenai sistem pendukung keputusan untuk memilih mobil bekas 

terbaik Dengan Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dan 

saran-saran yang diberikan untuk pengembangan selanjutnya. 

 


