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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan dalam pola 

berfikir masyarakat dan juga persepsi terhadap berbagai penyelenggaraan 

pelayanan publik termasuk didalamnya adalah pelayanan kebutuhan 

kepada masyarakat. Dalam kehidupan yang serba modern ini, kita dituntut 

untuk selalu mengikuti pertumbuhan serta perkembangan teknologi yang 

terjadi, dengan demikian semakin meningkatnya perkembangan ilmu dan 

teknologi semain meningkat pula kebutuhan akan informasi. Hal ini 

berakibat semakin dibutuhkannya teknologi yang dapat dengan mudah 

meningkatkan kecepatan, ketepatan dan keakuratan kerja, dengan 

demikian komputer memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu 

dan teknologi tersebut sebab dengan komputerisasi semua informasi atau 

data yang dibutuhkan dapat disajikan dengan cepat, tepat dan akurat.  

Perkembangan teknologi komputer yang selalu berkembang 

dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia di bidang komunikasi, 

informasi dan pengolahan data. Sebagai contoh produksi dan penjualan 

furniture, produksi dan penjualan furniture berkembang dan tumbuh 

sangat cepat. Dengan semakin meningkatnya konsumen yang 

membutuhkan perlengkapan furniture, maka semakin banyak pula 

permasalahan yang timbul di dalam memberikan pelayanannya kepada 

pelanggan. Seperti Tonny Furniture Sukoharjo yang merupakan suatu 
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usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furniture. Usaha 

yang dilakukan yaitu memproduksi furniture, mengklasifikasikan sesuai 

dengan ciri dan bentuk furniture, dan memproses pencarian furniture 

serta menjual furniture yang tersedia tersebut. Agar furniture–furniture 

yang tersedia dapat terjual dengan maksimal maka sistem pencarian 

furniture harus dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu sistem pencarian 

furniture harus dijalankan dengan maksimal dan saat ini dilakukan belum 

secara maksimal karena masih dengan cara yang sangat manual yaitu 

pengolahan pencarian furniture hanya dengan melihat data-data furniture 

yang telah dicatat dalam buku.  

Karena sistem pelayanan yang diberikan dalam pencarian 

furniture sebagian besar dilakukan secara manual, tentunya hal ini 

mengakibatkan tidak maksimalnya dalam pengolahan pencarian furniture 

yang sudah terjadi. Masih banyak sistem pengoperasian yang manual 

tersebut, menjadikan pelanggan merasa kurang puas dan administrasi juga 

kurang cepat, tepat dan akurat dalam melakukan pengolahan data 

pencarian furniture. Untuk itu penggunaan komputer merupakan solusi 

terbaik dalam penyelesaian berbagai macam permasalahan dalam 

pengolahan data pencarian furniture. Dan untuk mempermudah 

pengolahan pencarian furniture ini, maka pencarian furniture akan lebih 

cepat, tepat dan akurat jika pengolahan pencarian tersebut mengunakan 

salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini yaitu 

metode sistem pendukung keputusan. Dalam teknologi informasi, sistem 

pendukung keputusan merupakan cabang ilmu yang letaknya diantara 
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sistem informasi dan sistem cerdas. Banyak metode yang dapat 

digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Salah satu metode 

tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Dan adanya sebuah sistem pendukung 

keputusan yang melakukan pencarian furniture berdasarkan prioritas 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan, memberikan kelebihan tersendiri di 

dalam pencarian furniture ini. Penggunaan metode AHP dalam sistem 

pendukung keputusan merupakan salah satu metode yang menggunakan 

multikriteria dalam mencapai sebuah tujuan. Sehingga keputusan yang 

diambil bisa lebih obyektif. 

Pada pengolahan sistem pencarian furniture tersebut diharapkan 

data furniture dan data pencarian furniture dapat tersimpan dengan baik 

dalam komputer dan kapan saja dapat ditampilkan dengan cepat bila 

diperlukan. Dengan adanya sistem pencarian furniture maka 

administrator tidak lagi mencatat data furniture secara manual serta dapat 

mengolah dan mengecek data pencarian furniture secara cepat, tepat dan 

akurat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam melayani kebutuhan informasi, dibutuhkan suatu sistem 

yang tersusun dengan rapi dan memberikan kemudahan, kecepatan serta 

ketepatan dalam memperoleh informasi yang diperlukan. 
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 Adapun perumusan masalah yang akan diungkapkan penulis 

adalah “Bagaimana membuat sistem pencarian furniture dengan sistem 

pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo”. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan terarah dan tidak menyimpang dari apa yang 

telah diuraikan dari latar belakang masalah serta dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah yang akan penulis kaji antara lain: 

1. Pengolahan kriteria furniture. 

2. Pengolahan data furniture. 

3. Pengolahan pencarian furniture. 

4. Laporan - laporan 

 Laporan kriteria furniture. 

 Laporan data furniture. 

 Laporan pencarian furniture. 

Bagian-bagian yang terkait dengan sistem pencarian furniture 

dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture 

Sukoharjo yaitu bagian administrasi dan pemilik. Dimana masing-masing 

mempunyai hak akses sendiri-sendiri. Berikut hak akses yang dimiliki setiap 

bagian : 

a.    Administrasi 

Admin mempunyai hak akses secara menyeluruh pada sistem pencarian 

furniture dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny 
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Furniture Sukoharjo yaitu mengolah data furniture, melakukan 

pencarian furniture dan sampai pada pembuatan laporan-laporan yang 

dibutuhkan. 

b. Pemilik 

Pemilik mempunyai hak akses pada laporan-laporan yang dibutuhkan. 

 

1.4 Tujuan Skripsi 

Adapun tujuan-tujuan dalam penyusunan skripsi  ini diantaranya: 

1. Sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Strata-1 

jurusan Sistem Informasi  di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

2. Untuk membuat sistem pencarian furniture dengan sistem pendukung 

keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo. 

3. Dapat menghasilkan aplikasi yang bisa digunakan oleh semua bagian 

untuk menginput data furniture, mengolah pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP dan menyimpan laporan 

pencarian furniture sehingga akan menghasilkan suatu informasi yang 

dibutuhkan oleh Tonny Furniture Sukoharjo. 

4. Mahasiswa dapat secara langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

di STMIK Sinar Nusantara Surakarta dengan menyelesaikan kasus yang 

nyata. 
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1.5 Manfaat Skripsi 

 Manfaat dari penyusunan skripsi sistem pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi STMIK Sinar Nusantara  

 Bagi STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung dapat 

 melaksanakan fungsinya sebagai pengabdian masyarakat. Manfaat 

 yang diperolah dari penelitian ini yaitu sebagai referensi 

 perpustakaan, program aplikasi yang dibuat dapat digunakan 

 sebagai referensi oleh dosen dalam kegiatan perkuliahan 

 khususnya di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

b.      Bagi Penulis 

1. Dapat membuat sebuah aplikasi sistem pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture 

Sukoharjo. 

2. Menambah ilmu dalam bidang sistem informasi khususnya sistem 

pencarian furniture dengan sistem pendukung keputusan metode 

AHP di Tonny Furniture Sukoharjo. 

c.          Bagi Tonny Furniture 

1. Dapat memudahkan dalam pengolahan pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP. 

2. Dalam aplikasi sistem pencarian furniture dengan sistem pendukung 

keputusan metode AHP ini dapat menghemat waktu dalam 



7 

pengoperasiannya serta memberi hasil pencarian yang tepat dan 

akurat. 

 

1.6 Kerangka Pikir 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pikiran berguna untuk memperjelas 

tentang apa saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Pada tahap ini 

ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem 

pencarian furniture dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di 

Tonny Furniture Sukoharjo. Maka dalam penyusunan skripsi ini penulis 

menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 dengan database SQL Server. 
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Skema Pemikiran  

 

Gambar 1.1. Skema Pemikiran sistem pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam 

memahami laporan skripsi ini dan merupakan gambaran global mengenai 

hal–hal yang akan diuraikan dalam penyelesaian penulisan laporan skripsi 

ini. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pikir, dan sistematika 

penulisan untuk pembuatan aplikasi sistem pencarian furniture dengan 

sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture Sukoharjo. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab II membahas mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

 referensi dalam pembuatan laporan skripsi sistem pencarian 

 furniture dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny 

 Furniture Sukoharjo.  

 BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan 

 untuk menjelaskan tata cara penelitian, prosedur penelitian dan teknik 

 penelitian yang dilakukan. 

 BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI 

  Bab IV membahas mengenai gambaran umum tentang objek yang 

 diteliti serta hal-hal yang terkait dengan sistem pencarian furniture  dengan 

 sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny Furniture 

 Sukoharjo. 
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 BAB V PEMBAHASAN 

  Bab V membahas mengenai hasil dan pembahasan aplikasi sistem

 pencarian furniture dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di 

 Tonny Furniture Sukoharjo. 

 BAB VI PENUTUP 

  Bab VI merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

 berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.  

 LAMPIRAN 

  Memuat daftar pustaka yang merupakan referensi acuan dalam 

 pembuatan laporan skripsi dan lampiran-lampiran lain yang berisi 

 informasi yang diperlukan dalam pembuatan sistem pencarian 

 furniture dengan sistem pendukung keputusan metode AHP di Tonny 

 Furniture Sukoharjo. 


