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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR  BELAKANG 

Tahun 2012 bisnis dibidang properti mulai menjamur, baik dalam 

skala kecil, menengah ataupun besar.Perkembangan ini tidak hanya terjadi di 

daerah-daerah tertentu, tapi hampir seluruh daerah khususnya di wilayah 

Surakarta. The A Central Property merupakan perusahaan agen properti yang 

bergerak di bidang jasa penjualan properti secondary berupa Rumah second, 

Tanah, Ruko, Pabrik, Gudang, dan berupa perumahan ( Primary Market ) . 

 Perkembangan dibidang properti tidak hanya dipengaruhi oleh 

membaikkan perekonomian tetapi juga minat para konsumen mengikuti 

perkembangan .Peningkatan jumlah konsumen dari tahun ke tahun semakin 

bertambah. Para agent properti banyak yang menawarkan berbagai alternatif 

dari mulai harga, lokasi, desain maupun cara pembayaran.Hal inilah yang 

menyebabkan konsumen harus pandai – pandai memilih perumahan mana 

yang akan mereka ambil yang sesuai dengan kriteria – kriteria yang 

diinginkan. 

  

Decision Information System ( Sistem Informasi Pendukung )yang 

salah satunya adalah system pendukung keputusan ( Decision Support System 

) adalah suatu system informasi computer yang interaktif yang dapat 

memberikan alternatif solusi bagi pembuat keputusan. Karena selama ini 

pengambilan keputusan pemilihan perumahan yang diinginkan oleh 
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konsumen The A Central Property masih mengalami beberapa kendala yaitu 

lambatnya proses pengambilan keputusan tersebut. Hal ini dikarenakan belum 

adanya metode yang objektif untuk memutuskan pilihan yang cepat 

berdasarkan data perumahan yang mana yang sesuai dengan keinginan 

konsumen.Dengan mengacu kepada solusi yang diberikan Analytical 

Hierarchy Process ( AHP ) dalam membantu membuat keputusan, seorang 

decision maker dapat mengambil keputusan tentang perumahan yang sesuai 

dengan yang dinginkan secara cepat dan akurat dengan membandingkan 

semua kriteria yang ada. 

Dengan permasalahan diatas maka penulis mencoba membuat system 

pendukung keputusan pemilihan perumahan pada The A Central Property 

dengan metode AHP sehingga dapat membantu pembuat keputusan untuk 

menentukan properti mana yang cocok dan sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan.Dalam aplikasi ini yang memegang peranan penting adalah 

pengambil keputusan karena system hanya menyediakan alternatif keputusan, 

sedangkan keputusan akhir tetap ditentukan oleh dicision maker ( pengambil 

keputusan ) 

1.2.  RUMUSAN MASALAH 

Dari uraian sebelumnya serta membaca dokumentasi dan referensi maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

 Bagaimana membuat aplikasi pemilihan perumahan dengan metode 

Analytical Hierarchy Process ( AHP ) sehingga dapat memberikan 

alternatif keputusan bagi decision maker ( pengambil keputusan ). 
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1.3.  BATASAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan merancang suatu 

Sistem Pendukung Keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process . 

Penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Tampilan program penelitian dengan menggunakan VB6. 

2. Database program penelitian dengan menggunakan MySQL. 

3. Metode Penyelesaian Sistem Pendukung Keputusan yang 

digunakan adalah Analytical Hierarchy Process. 

4. Laporan menggunakan Crystal Report 8.5. 

5. Data yang di olah adalah :  

a. Data Alternatif perumahan. 

b. Data Kriteria, yang merupakan data yang bersifat dinamis, 

dimana data dapat berubah sesuai kebutuhan, sebagai 

contohnya: luas tanah, luas bangunan, harga, dll. 

c. Data Bobot darif aktor-faktor penentu. 

6. Laporan yang dihasilkan adalah : 

a. Laporan data alternatif perumahan. 

b. Laporan data kriteria. 

c. Laporan data bobot. 

d. Laporan ranking alternatif. 

1.4.   TUJUAN DARI SKRIPSI 

Penyusunan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Jenjang Pendidikan Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen 
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Informatika dan Komputer Sinar Nusantara juga mempunyai dua tujuan 

penting. Adapun dua tujuan penting tersebut adalah : 

1. Tujuan Umum 

a. Memberikan alternatif solusi dengan merancang dan 

membuat alat bantu pengambilan keputusan, yaitu aplikasi 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Perumahan dengan 

Metode Analitycal Hierarchy Process Pada The A Central 

Property. 

b. Mengetahui secara langsung proses pengambilan keputusan, 

dalam bagian perencanaan. 

c. Mengetahui informasi tentang perumahan. 

2. Tujuan Strategis 

a. Penulis dapat langsung menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan. 

b. Penulis dapat mengaktualisasikan diri dengan pembuatan 

aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. 

I.5.   MANFAAT DARI SKRIPSI 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak baik bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Sinar 

Nusantara, instansi, penulis dan bagi pembaca.  

a. Bagi penulis 

1) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu 

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga dapat membuat aplikasi 

yang sesuai. 
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2) Memberikan peran tersendiri bagi instansi yaitu dengan membantu 

menyumbangkan pemikiran untuk lebih mendayagunakan dan 

memaksimalkan potensi yang dimiliki instansi. 

3) Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di STMIK Sinar Nusantara 

kedalam praktek yang sesungguhnya yaitu ke dalam dunia kerja. 

b. Bagi The A Central Property 

Menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan pemilihan perumahan 

sehingga memberikan alternatif sesuai dengan kriteria yang ada.  

c. Bagi Akademik 

1. Dapat melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu 

pengabdian pada masyarakat. 

2. Sebagai tolak ukur materi perkuliahan dan referensi yang nantinya 

dapat dipraktekan dalam dunia kerja. 

d. Bagi Pembaca 

Memberikan wawasan bagi pembaca tentang sistem pendukung 

keputusan  pemilihan  perumahan dengan metode  Analytical Hierarchy 

Process  pada The A Central Property Surakarta.  

1.6.1. KERANGKA PIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya, maka tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

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

ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
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Perumahan dengan Metode Analytical Hierarchy Process The A Central 

Property Surakarta. 

Berikut penulis sampaikan gambar kerangka pikiran: 

Pembuatan Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Perumahan 

dengan metode AHP

Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Perumahan 

dengan metode Analytical Hierarki 

Process pada The A Central Property 

Surakarta

Tidak adanya sistem yang 

terkomputerisasi, 

sehingga tidak ada 

pendokumentasian dalam 

proses pengambilan 

keputusan.

Pengambilan keputusan Pemilihan  Perumahan

 yang dilakukan pada 

The A Central Property  Surakarta

Permasalahan

Pengambilan keputusan 

bersifat spekulatif tanpa 

adanya alat bantu, 

sehingga tidak ada dasar 

yang kuat dalam 

pengambilan keputusan.

Tidak adanya laporan 

perhitungan yang 

terstruktur sebagai wujud 

pertanggung jawaban 

bagian administrasi 

penjualan  kepada 

Konsumen dan Pimpinan

 

Gambar 1.1.Skema Rangka Pikir Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Perumahan dengan metode Analitycal Hierarchy Process 

pada The A Central Property Surakarta 

 

I.7. SISTIMATIKA PENULISAN 

BAB I. PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang penulis melakukan penelitian , 

rumusan dan batasan masalah yang diperoleh dari latar belakang 

yang ada, menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian , 

menjabarkan metode penelitian dan sistematika penelitian yang 

digunakan dalam penelitian. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas semua teori – teori yang menjelaskan tentang 

sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan dengan metode 

AHP. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas  metode yang dipakai untuk penelitian dan 

pembuatan Aplikasi. Metode yang digunakan meliputi metode 

pengumpulan data, analisis dan perancangan database. 

BAB IV. GAMBARAN OBJEK  PENELITIAN  

Bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian yaitu 

Agent Property The A Central Property Surakarta. 

BAB V. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang peralatan (software 

/hardware) yang dipakai untuk sistem pendukung keputusan 

pemilihan perumahan dengan metode AHP, dukungan bahasa 

program pada elemen sistem, penggabungan data ke source 

program, desain output program, desain teknologi dan cara 

menjalankan program. 
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari permasalahan dan uraian pembahasan yang penulis 

ajukan yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan perumahan 

dengan metode  Analytical Hierarchy Process  pada The A Central 

Property Surakarta. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


