
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, maka meningkat 

pula kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. Rumah merupakan suatu 

kebutuhan primer yang berfungsi sebagai tempat manusia tinggal. Semula rumah 

untuk tempat tinggal dibangun sendiri oleh pemiliknya, tetapi seiring kemajuan 

ekonomi dengan berbagai kesibukannya, masyarakat lebih banyak membeli rumah 

yang dibangun oleh pihak lain, baik dari perorangan atau perusahaan pengembang 

(real estate developer). 

PT Kaisar Ayudia ZYY merupakan sebuah badan usaha dibidang developer, 

kontraktor, dan konsultan properti. Bergerak dalam bidang pemborongan 

pembangunan khususnya penjualan perumahan. Dalam proses memasarkan 

perumahan, PT Kaisar Ayudia ZYY memanfaatkan outsourcing untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Seorang marketing harus dapat melihat peluang yang 

ada di lingkungan masyarakat mengenai potensi seberapa besar ketertarikan 

masyarakat dalam membeli rumah pada area perumahan. Kelompok marketing 

maupun pihak perusahaan harus teliti dalam melihat prospek calon konsumen yang 

tertarik ingin membeli rumah pada perumahan yang dibangun oleh pihak developer, 

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti calon konsumen yang 

diterima terjadi masalah dalam proses pembayaran angsuran rumah dengan pihak 

Bank yang biasa disebut kredit macet. Sehingga dapat mengurangi kredibilitas dari 

perusahaan/developer dalam bekerjasama dengan pihak Bank. 
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Proses yang berjalan saat ini, pengambilan keputusan dinilai oleh pimpinan 

dan proses wawancara beserta survei dilakukan oleh marketing. Kemudian hasil 

survei dan wawancara, serta dokumen persyaratan untuk pengajuan pembelian 

rumah diserahkan ke bagian admin. Proses pengelolaan data calon konsumen sudah 

terkomputerisasi menggunakan Ms.Excel. Laporan yang dihasilkan berdasarkan 

print out dari rekapan data yang ada di Ms.Excel. Sebelum pimpinan mengambil 

keputusan, admin harus menyeleksi calon konsumen sebaik mungkin sehingga 

admin membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyeleksi dokumen 

persyaratan calon konsumen. Selain itu penilaian dalam menyeleksi calon 

konsumen tidak objektif karena dikerjakan berdasarkan intuisi dari hasil 

wawancara, sehingga mengurangi tingkat ketepatan dalam memilih calon 

konsumen. 

Untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan maka dibutuhkan 

suatu Sistem Pendukung Keputusan melalui penerapan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Konsep dasar metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) adalah hierarki fungsional. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya 

masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya 

menjadi suatu bentuk hierarki (Kusrini, 2007). AHP memiliki banyak keunggulan 

dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah dapat 

digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang 

terlibat dalam pengambilan keputusan (Kusrini, 2007). Metode ini dapat digunakan 

untuk langsung melakukan penilaian terhadap calon konsumen, sehingga segera 

diperoleh hasil akhir penilaian dari calon konsumen tersebut apakah layak atau 
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tidak untuk dapat membeli rumah pada developer dan bisa mengikuti proses ke 

tahap selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk 

mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses penyeleksian 

calon konsumen. Maka penulis membuat judul penelitian “Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Melihat Prospek Calon Konsumen Perumahan 

Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada PT Kaisar 

Ayudia ZYY.” Adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam 

menghasilkan suatu pengelolaan data yang akurat sebagai dasar analisa 

penyeleksian calon konsumen dengan melakukan proses pengevaluasian dalam 

waktu yang singkat. Sistem yang dibuat akan lebih bersifat untuk membantu 

pimpinan dalam pengambilan keputusan dan bukan menggantikannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan untuk melihat 

prospek calon konsumen perumahan pada PT Kaisar Ayudia ZYY? 

2. Bagaimana menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 

dapat memberikan solusi dalam permasalahan penyeleksian calon 

konsumen perumahan di PT Kaisar Ayudia ZYY? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, agar penulisan lebih terarah dan tidak 

terjadi penyimpangan dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi 

masalah hanya dengan membahas: 

1. Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat dalam ruang lingkup penilaian 

kelayakan calon konsumen untuk pengambilan suatu keputusan oleh 

pimpinan. 

2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan kelayakan calon konsumen 

perumahan yaitu usia pemohon, karakter, status pernikahan, pekerjaan, 

penghasilan perbulan, dan jumlah tanggungan. 

3. Output yang dihasilkan berupa informasi hasil penilaian calon konsumen 

yang layak maupun yang tidak layak. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT Kaisar Ayudia ZYY untuk membantu proses 

pengambilan keputusan dalam melihat prospek calon konsumen yang layak untuk 

dapat membeli rumah. Berikut ini beberapa poin yang dilakukan oleh penulis 

didalam penelitian: 

1. Metode yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) agar dapat melakukan penilaian secara langsung apakah calon 

konsumen layak atau tidak layak untuk dapat membeli rumah pada 

perumahan PT Kaisar Ayudia ZYY. 



5 
 

2. Kriteria yang digunakan adalah usia pemohon, karakter, status pernikahan, 

pekerjaan, penghasilan perbulan, dan jumlah tanggungan. 

3. Sistem Pendukung Keputusan ini bersifat dinamis, dimana sistem dapat 

melakukan perubahan/penambahan pada kriteria. 

4. Menampilkan informasi lengkap profil calon konsumen beserta hasil 

penilaian AHP dan statistik penilaiannya. 

5. Menghasilkan laporan alternatif dan dapat menampilkan statistik alternatif 

berdasarkan bulan dan tahun. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan untuk melihat prospek 

calon konsumen perumahan yang dapat dilakukan dengan lebih optimal, dan 

waktu yang diperlukan untuk mengevaluasi penyeleksian tersebut menjadi 

lebih efektif. 

2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process, bahwa dengan metode 

hierarki tersebut penilaian akan lebih tepat karena akan menjadi alternatif 

pengambilan keputusan oleh pimpinan, didasarkan pada nilai kriteria yang 

sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih akurat 

terhadap siapa yang layak untuk dapat membeli rumah. 
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1.6 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mampu membantu, mempermudah dan meminimalisir kesalahan yang 

dilakukan oleh admin dalam menyeleksi dan mengelola data calon 

konsumen perumahan. 

2. Dapat membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan menentukan 

calon konsumen perumahan yang layak dengan lebih cepat, tepat dan 

objektif. 

3. Dapat menghasilkan laporan hasil penilaian calon konsumen perumahan 

yang akurat dan tepat. 


