
BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah merupakan tempat menghabiskan waktu bersama keluarga, melepaskan lelah setelah 

beraktifitas seharian di luar. Rumah juga memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi 

penghuninya. Untuk itu semua orang berupaya menjadikan rumah mereka senyaman mungkin 

untuk dihuni. Bagi sebagian masyarakat kepemilikan rumah adalah barang mewah yang harus 

diabaikan, tetapi dengan seiring perkembangan kebutuhan rumah juga sebagai kebutuhan 

masyarakat. Pembelian rumah saat ini relatif bukan hal yang sulit lagi, seiring perkembangan 

teknologi dewasa ini yang semakin berkembang, seorang calon pembeli dapat memilih rumah 

idamannya. Konsumen selaku pembeli perumahan umumnya selalu memiliki pertimbangan atau 

faktor-faktor sebelum mengambil suatu keputusan, sebagai contoh harga, luas tanah, fasilitas-

fasilitas atau fitur-fitur yang ada di perumahan tersebut dan faktor-faktor lainnya. 

Dalam hal ini dibutuhkan sebuah system informasi perekomendasian property, yang dimana 

sekarang pencarian rekomendasi rumah masih dilakukan secara manual, masih harus mencari 

pemasaran dari orang, berita, koran. Dikarenakan mencari pemasatran rumah dengan cara manual 

masih kurang efesien dan juga tidak terkomputerisasi dengan biak. Dengan adanya sebuah system 

informasi perekomendasian ini nantinya akan dapat mengurangi waktu yang menjadi lebih 

fleksibel, efektif dan juga efesien, dengan bisa di akses dimanapun dan kapanpun. Mengingat 

semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat ini. 

Untuk membantu memilih rumah yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan maka 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah 

satu caranya dengan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan rumah. Sistem 

pendukung keputusan ini dibangun untuk membantu dalam menentukan pilihan, dalam kasus ini 



adalah untuk membantu masyarakat dalam memilih rumah yang diinginkan dari berbagai pilihan 

rumah yang ada berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Sistem ini juga menjanjikan 

proses penilaian yang lebih baik karena dapat memberikan bobot kepada berbagai aspek penilaian. 

Salah satu metode sistem pengambilan keputusan adalah metode Simple Additive Weighting 

(SAW). Metode Simple Additive Weighting (SAW) merupakan salah satu metode untuk 

penyelesaian masalah multi-attribute decision making. Metode SAW sering juga dikenal dengan 

istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dengan rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Asumsi yang mendasari 

metode SAW adalah setiap atribut bersifat independen, jadi tidak akan saling mempengaruhi 

atribut lain. Skoring dengan metode ini diperoleh dengan menambahkan kontribusi dari setiap 

atribut. Keuntungan dari metode ini adalah urutan relatif dari besarnya nilai standard tetap sama. 

Pada penulisan ini, penulis menggunakan modelling prototype dimana modelling prototype 

digunakan untuk mengembangkan sebuah system yang menggunakan model ini. Prototype bisa 

dikatakan sebagai contoh desain dan juga contoh sistem yang sudah jadi, namun belum berfungsi 

secara sempurna. Prototype akan memberikan secara garis besar bagaimana sebuah sistem dapat 

bekerja, dan kebanyakan sistem yang menjadi prototype belumlah menjadi sebuah sistem yang 

sempurna untuk dijalankan. 

Implemenstasi dari system yang sudah dibangun akan digunakan oleh konsumen yang akan 

mencari perumahan melalui system informasi perekomendasian ini, dimana nantinya akan sangat 

berguna seperti yang sudah dibahas sebelumnya dengan menggunakan Simple Additive Weighting 

(SAW), dimana nantinya aka nada beberapa kriteria yang akan menjadi tolak ukur 

perekomendasian property tersebut, dari beberapa kriteria yang diinput akan menghasilkan sebuah 



keputusan yang terbaik dan cocok dengan alternative yang sudah ditentukan berdasarkan metode 

SAW ini. 

Hasil dari penulisan ini nantinya akan menunjukan hasil dari data yang sudah diinput dan 

ditentukan menggunakan metode SAW, dan data tersebutlah yang menjadi hasil terbaik dari 

kriteria – kriteria yang digunakan pada penelitian ini. 

Dari latar belakang diatas, maka diusulkan penelitian yang berjudul “RANCANG BANGUN 

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN REKOMENDASI PEMILIHAN PROPERTY DI 

BANDAR LAMPUNG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penulisan proposal ini adalah bagaimana membantu proses pemilihan rumah yang sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.  

1.3    Batasan Masalah 

   Dengan maksud agar pembahasan dan penganalisaan dapat dilakukan dan tercapai sesuai 

dengan tujuan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan-batasan tersebut adalah: 

1. Data yang digunakan adalah rumah yang ada di Global Properti. 

2. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan rumah adalah harga, luas tanah, sertifikat, jumlah 

kamar dan air. 

3. Metode yang digunakan adalah metode Simple Additive Weighting (SAW). 

4. Pada penulisan ini tidak sampai ke pembayaran. 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang diusulkan antara lain : 



1. Menerapkan Metode SAW dalam proses pemilihan properti di provinsi Lampung dan 

secara khusus daerah Kota Bandar Lampung. 

2. Memberikan sarana sistem informasi untuk  mempertemukan pihak penyedia jasa properti 

dengan calon pembeli rumah. 

1.5    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Membantu pengguna dalam mencari informasi dan menentukan pilihan rumah yang sesuai 

dengan keinginan.  

2. Bagi Pihak Penyelia Properti 

Dapat menjadi acuan bagi para pengembang rumah untuk memberikan yang terbaik, baik 

produk maupun layanan. 

3. Bagi Pengguna 

Memudahkan dalam mencari rumah yang terbaik di kota Bandar Lampung. 


