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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Di era millennial ini, dituntut untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya 

sehari-hari menggunakan segala jenis perangkat teknologi informasi agar mampu 

meningkatkan hasil kerja (Faizah & Amelia, 2016). Dengan semakin berkembang 

pesatnya alat-alat komunikasi sebagai penunjang teknologi informasi 

mengharuskan manusia untuk dapat memilih dengan tepat alat komunikasi yang 

dibutuhkan seperti halnya smartphone, tablet, personal computer (PC). Alat 

komunikasi yang paling efektif, mudah digunakan, dan paling banyak dipilih oleh 

manusia untuk menunjang kebutuhan informasi adalah smartphone. Saat ini fungsi 

smartphone bukan hanya digunakan untuk sarana komunikasi dan hiburan, namun 

digunakan juga sebagai penunjang pekerjaan dalam misalnya dalam penyimpanan 

data (Dewi & Astuti, 2015). 

Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih smartphone 

yang tepat untuk menunjang kebutuhan dan pekerjaannya sehari-hari. Diantaranya 

kebutuhan kamera yang mumpuni, RAM yang cukup untuk menunjang kebutuhan 

informasi, kebutuhan baterai untuk performa yang baik dalam keseharian, serta 

perbandingan harga antara beberapa smartphone yang mungkin memiliki alternatif 

spesifikasi yang hampir sama. Hal inilah yang cukup membingungkan sebagian 

konsumen saat akan memilih smartphone yang tepat, tak jarang jika masih banyak 

smartphone yang dipilih pada akhirnya tidak sesuai kebutuhan, sehingga 

penggunaan smartphone jadi tidak maksimal.
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Penilian yang dilakukan para pengambil keputusan dalam hal ini pemilik 

toko terkadang masih terasa subjektif, penilaian smartphone yang diunggulkan 

berdasarkan merk yang paling banyak memberikan keuntungan bagi pihak toko 

maupun berdasarkan faktor lainnya. Untuk hal itu dibutuhkan alternatif yang 

menjabarkan keunggulan dari masing-masing smartphone yang dibandingkan.  

MCDM (Multi Criteria Decision Making) yaitu teknik pengambilan 

keputusan dengan menentukan alternatif terbaik dari banyaknya alternatif lain 

berdasarkan kriteria tertentu (Benning, Astuti, & Khairina, 2015). Kriteria yang 

digunakan dalam perancanga sistem pengambilan keputusan pemilihan smartphone 

terbaik yaitu kamera, RAM, baterai dan harga smartphone. Sehingga pada akhirnya 

didapatkan sebuah hasil keputusan yang paling tepat berdasarkan alternatif tersebut 

dan diharapkan konsumen dapat menjadikannya acuan yang kuat dalam  memilih 

smartphone sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan Metode TOPSIS (Technique For 

Order Preference By Similarity To Ideal Solution) yang merupakan metode 

pengambilan keputusan dimana agar hasil prioritas yang diinginkan tercapai, maka 

alternatif yang terpilih diharuskan mempunyai jarak terpendek dari positive ideal 

solution dan jarak terjauh dari negative ideal solution. TOPSIS memiliki 

kesederhaan dalam konsepnya yang mudah dipahami, perhitungannya cukup jelas 

dan efisien (Purwanto, 2017). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone Terbaik 
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Menggunakan Metode TOPSIS” untuk membantu pengambil keputusan dan 

konsumen agar mendapatkan keputusan terbaik dalam pemilihan smartphone. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian dilakukan atas dasar rumusan permasalahan berikut: 

1. Bagaimana cara mengaplikasikan metode TOPSIS dalam perancanga 

sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone terbaik? 

2. Bagaimana melakukan proses penilaian berdasarkan kriteria smartphone 

yang ditentukan? 

3. Bagaimana cara merancang sebuah sistem yang efektif dalam membantu 

pengambilan keputusan? 

1.3. Tujuan 

Proyek ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Program 

Sarjana Sistem Informasi. 

2. Mengimplementasikan sistem dengan metode TOPSIS. 

3. Membangun sistem untuk mendukung keputusan dalam pemilihan 

smartphone terbaik. 

4. Sarana melatih dan mengembangkan ilmu yang diperoleh. 

1.4. Luaran Penelitian 

Hasil penelitian ini akan diimplementasikan pada toko smartphone sebagai 

acuan pemilihan beberapa jenis smartphone dengan spesifikasi yang mirip dengan 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

1.5. Manfaat Proyek 

Manfaat dari dilakukannya penelitian: 
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1. Bagi User 

Diharapkan memudahkan user saat memilih smartphone sesuai dengan 

kebutuhannya sehari-hari. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan penulis mendapatkan pelajaran berharga dari melakukan 

penelitian ini, mendapatkan ilmu pengetahuan baru serta mengasah ilmu 

yang sudah didapat untuk diasah dan dikembangkan kedepannya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan garis besar penulisan laporan penelitian 

yang dilakukan, yaitu:  

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan 

penelitian, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian serta garis besar 

acuan penulisan laporan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan kumpulan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya sehingga dapat dijadikan rujukan. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan metode yang akan digunakan, model perancangan serta 

proses penelitian yang dijadikan acuan membangun sistem informasi. 

BAB IV   ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisikan data-data maupun tabel yang akan dianalisis dan diolah 

untuk dijadikan objek sasaran penelitian sehingga hasil penelitian sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Yaumil Yuninda Bhalqis. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone Terbaik menggunakan Metode TOPSIS 
UIB Repository©2019



5 

 

Universitas Internasional Batam 
 

BAB V    METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

saran terkait hal-hal yang dihadapi selama penelitian berlangsung untuk 

kepentingan penelitian lebih lanjut. 
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