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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

  Terus berkembangnya teknologi informasi membuat pemanfaatan 

teknologi di bidang usaha lainnya terus meningkat. Berbagai sistem dikembangkan 

dengan tujuan meningkatkan akurasi data, mempercepat proses data dan 

mengurangi biaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan.  

 Menggunakan sistem pendukung untuk menunjang keputusan merupakan 

salah satu pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang bersifat 

manajerial pada operasional kantor sehari-hari. Salah satu masalah manajerial pada 

kantor adalah menentukan pekerjaan mana yang perlu diprioritaskan.  

 Industri pengembangan perangkat lunak telah bergeser dari model 

pengembangan tradisional menjadi model pengembangan agile-based yang mana 

metode agile digolongkan memiliki siklus pengembangan yang lebih pendek, 

interaksi pelanggan yang lebih banyak, rilis berkala serta desain ulang untuk 

mengakomodasi kebutuhan user yang semakin kompleks dan dinamis (Matharu et 

al., 2015). 

 Tujuan pokok dari pengembangan sistem perangkat lunak adalah 

memenuhi berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, 

mengelola kebutuhan perangkat lunak merupakan peran penting menuju 

keberhasilan proyek (Dabbagh & Lee, 2014).  

 Sehingga seorang manajer perlu membuat banyak keputusan penting. 

Dikarenakan tenggat waktu dan anggaran bisa menjadi tantangan bagi manajer 

untuk memutuskan persyaratan mana yang perlu didahulukan dan mengarah pada 

kepuasan pemangku keputusan. Dengan risiko yang dihasilkan ketika melakukan 
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keputusan, seorang manajer lebih memilih untuk mengurangi risiko dan mengambil 

keputusan ketika ada kepastian.  

 Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan, manajer dapat 

menggunakan pendekatan yang sistemik untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan berbagai perkerjaan yang dilalui di proyek serta memberikan pilihan 

atau menawarkan pendekatan terbaik dalam memenuhi tujuan sambil menghemat 

investasi. 

 Dengan menggunakan data dan model keputusan, sistem pendukung 

keputusan dapat membantu menyelesaikan masalah yang sifat semi terstruktur 

maupun yang tidak terstruktur (Kemal Farouq, 2014). 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan menerapkan 

metode simple additive weighting pada sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan prioritas pengerjaan. Judul yang digunakan adalah “Analisis dan 

Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Prioritas 

Pengerjaan Aplikasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat memberi informasi 

sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan prioritas pengerjaan 

aplikasi? 

2. Bagaimana metode simple additive weighting diterapkan dalam sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengerjaan?  
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1.3 Batasan Masalah 

 Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian agar pembahasan topik 

tidak melebar, maka: 

1. Pembuatan sistem pendukung keputusan hanya menggunakan metode 

simple additive weighting. 

2. Sistem pendukung keputusan hanya menentukan urutan prioritas 

pengerjaan tugas pada pengembangan aplikasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat menghasilkan 

urutan daftar tugas pada pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode 

simple additive weighting. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

menentukan perkerjaan yang dapat diprioritaskan dari perkerjaan lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar penulisan penelitian akan terbagi menjadi lima bab, 

Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, memuat penjelasan latar belakang, permasalahan yang 

dihadapi, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan 

serta sistematika penulisan penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini mencakup teori-teori dan tinjauan pustaka yang menjadi 

pemikiran dasar dalam perancangan dan pembangunan sistem 

pendukung keputusan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan penulis dalam 

penelitian. Pembahasan terdiri dari alur penelitian, analisis 

permasalahan, pemecahan masalah, dan perancangan desain antarmuka 

pada sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan implementasi sistem pendukung keputusan 

telah dilakukan dan hasil pengujian aplikasi untuk memastikan sistem 

sesuai dengan rancangan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan peneliti yang didapat dari hasil penelitian 

berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya serta rekomendasi yang 

diajukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Kevin Gautama, Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Prioritas 
Pengerjaan Aplikasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting, 2019 
UIB Repository©2019




