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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba 

yang semaksimal mungkin, untuk dapat mencapai tujuan tersebut perusahaan harus 

dapat mengikuti perkembangan dunia perindustrian baik dalam bidang teknologi 

informasi maupun dalam bidang manajemen. Seiring dengan perkembangan ilmu 

dan teknologi, pemanfaatan komputer di segala bidang sudah merupakan suatu 

keharusan. Computer Based Information System (Sistem Informasi Berbasis 

Komputer) yang salah satunya adalah Sistem Pendukung Keputusan (Decission 

Support System) adalah suatu sistem informasi komputer yang interaktif dan dapat 

memberikan alternatif solusi bagi pembuat keputusan.  

Perusahaan Roti Kreasi Pangan Nusantara adalah perusahaan roti yang 

berdiri sejak tahun 2014 di Surakarta. Perusahaan ini menjual produk-produk 

seperti roti basah (bakery) yang dijual di warung-warung dan sekolah. Kemudian 

setelah beberapa bulan kemudian perusahaan ini menambah produknya yaitu roti 

krumpul dan roti tart yang hanya dapat dipesan saja dan membuka outlet Fathan 

Bakery di Mojolaban Sukoharjo.  

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah perusahaan sulit 

menentukan jenis produk roti yang cocok di pasaran karena pasaran roti tersebut 

terkadang fluktuaktif / tidak menentu setiap bulannya.. Selain itu manajemen 

produksi yang dilakukan secara manual oleh pemilik perusahaan yang kemudian 
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mengakibatkan tidak terkontrolnya biaya produksi dan kesalahan perencanaan 

analisis pasar. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) yang membantu perusahaan untuk menentukan produk roti apa yang layak 

diproduksi. Untuk menganalisa perencanaan produksi, perusahaan dapat 

menggunakan metode TOPSIS. TOPSIS(Technique For Others Reference by 

Similarity to Ideal Solution) adalah salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang. TOPSIS 

menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak 

terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh. dari solusi ideal negatif untuk 

menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Apabila 

metode TOPSIS ini diterapkan dalam bagian proses perencanaan produksi maka 

pihak perusahaan akan lebih terbantu dalam penentuan produksi, karena metode ini 

dapat memberikan output terbaik sehingga diharapkan resiko kesalahan yang 

disebabkan oleh kesalahan perencanaan dapat ditekan se-minimal mungkin. 

Dengan latar belakang tersebut maka yang menjadi pembahasan utama dari 

penelitian ini adalah bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan 

Terhadap Penentuan Produksi Roti di Kreasi Pangan Nusantara dengan metode 

TOPSIS. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah kami sampaikan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara membuat Sistem 
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Pendukung Keputusan Terhadap Penentuan Produksi Roti di Kreasi Pangan 

Nusantara dengan metode TOPSIS ?. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan perumusan 

masalah, maka dalam hal ini dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :  

1. Penelitian ini menerapkan algoritma TOPSIS dalam menentukan produksi roti 

dalam perusahaan roti Kreasi Pangan Nusantara.  

2. Pengambilan data testing yang digunakan adalah data penjualan produk roti dalam 

periode waktu 1 bulan terakhir. 

3. Perancangan sistem dengan menggunakan UML, database dengan menggunakan 

MySQL dan Implementasi Program dengan bahasa pemrograman PHP. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah 

Merancang dan Membangun Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Penentuan 

Produksi Roti di Kreasi Pangan Nusantara dengan metode TOPSIS. 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, baik bagi instansi, maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Penulis 

a) Mampu memberikan pilihan solusi terhadap suatu masalah tertentu. Sehingga, 

dapat terselesaikan dengan sistem komputerisasi yang lebih efektif dan efisien. 

b) Mampu menerapkan teori – teori yang diperoleh selama menjadi mahasiswa di 

STMIK Sinar Nusantara terhadap masalah yang sedang dihadapi. 

c) Meningkatkan kemampuan penulis untuk menganalisa suatu masalah dengan 

mengintegrasikan ke dalam sistem komputer. 

2. Bagi Instansi 

Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu dalam proses effisiensi produksi 

roti pada Kreasi Pangan Nusantara. Sehingga, diharapkan dengan menggunakan 

sistem ini pekerjaan akan selesai lebih efektif dan efisien. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu wujud refrensi di sekolah tinggi serta mahasiswa mampu 

memberikan kontribusi dalam memberikan solusi bagi instansi dalam dunia kerja. 

4. Bagi Pembaca 

a) Menambah pengetahuan dibidang Teknologi Informasi yang terintegrasi 

dengan bidang yang lainnya.  

b) Memberikan referensi dalam menyusun skripsi di kemudian hari. 

 

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat dan metode yang 

digunakan, maka dalam tahap kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas 

kerangka tentang apa yang menjadi sasaran penelitian seperti pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Sistem Pendukung Keputusan Terhadap Penentuan 

Produksi Roti di Kreasi Pangan Nusantara Dengan Metode TOPSIS 

PERMASALAHAN 

1) Perusahaan sulit menentukan jenis produk roti yang cocok di pasaran karena 

pasaran roti tersebut terkadang fluktuaktif / tidak menentu setiap bulannya. 

2) Manajemen produksi yang dilakukan secara manual oleh pemilik perusahaan 

yang kemudian mengakibatkan tidak terkontrolnya biaya produksi dan 

kesalahan perencanaan analisis pasar 

TEORI 

TOPSIS 

TEORI 

Pendukung 

MEMBANGUN MODEL 

1. Menyusun kriteria permasalahan 

2. Penilaian kriteria dan alternatif 

3. Penentuan prioritas 

 

PEMBANGUNAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI 

   Menciptakan SPK Penentuan Produksi Roti 

1. Perancangan menggunakan UML 

2. Menggunakan Database MySQL 

3. Menggunanakan bahasa pemrograman PHP 

 

HASIL 

SISTEM INFORMASI PENDUKUNG KEPUTUSAN TERHADAP 

PENENTUAN PRODUKSI ROTI  DI 

KREASI PANGAN NUSANTARA 

DENGAN METODE TOPSIS 
 

PENGUJIAN SISTEM 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dari penulisan laporan Skripsi adalah gambaran umum 

mengenai perihal yang akan dibahas dalam Bab selanjutnya, sehingga ke depan 

akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi  ini. Adapun 

sistematika dari Laporan Skripsi ini yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Memuat Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika 

Penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Memuat teori-teori dasar yang mendukung dalam pengembangan Sistem Informasi 

Pendukung Keputusan Dengan Metode TOPSIS Terhadap Penentuan Produksi Roti 

di Kreasi Pangan Nusantara Surakarta. 

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Memuat tentang metode atau langkah–langkah pemecahan masalah yang 

digunakan dalam penelitian yaitu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan (Action Research), metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, studi pustaka dan metode analisa perancangan. Pengolahan 

data yang dilakukan dengan menganalisa data untuk kebutuhan sistem, kemudian 

melakukan desain sistem dengan menggunakan Unified Modelling Language 

(UML) dengan diagram Use case, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram, perancangan database, perancangan input atau output serta implementasi, 
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serta melakukan prosedur penelitian dengan melaksanakan evaluasi dan pengujian 

sistem.  

4. BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

Memuat tentang sejarah Perusahaan Roti Kreasi Pangan Nusantara, Ruang lingkup 

dan Struktur Organisasi secara umum 

5. BAB V PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN SISTEM  

Memuat tentang desain dan perancangan Sistem Informasi Pendukung Keputusan 

Dengan Metode TOPSIS Terhadap Penentuan Produksi Roti di Kreasi Pangan 

Nusantara Surakarta, dengan menggunakan visualisasi model UML (Unified 

Modeling Language) dan Implementasi penerapan program. 

6. BAB VI PENUTUP  

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil perancangan dan implementasi 

penerapan program. 

 

 


