
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini yang mana telah 

memasuki hampir semua kehidupan, hal ini ditandai dengan banyaknya 

penggunaan komputer, baik untuk kepentingan perusahaan atau bisnis. Perusahaan 

atau menyedia jasa pada saat ini telah banyak mengenal dan menggunakan 

hardware (perangkat keras) dan software (piranti lunak) sebagai penunjang 

aktivitas kerja ataupun sebagai media dalam menawarkan produk atau jasa yang 

akan ditawarkan ke konsumen. 

Kebutuhan akan jasa asisten rumah tangga khusus nya Babysitter atau 

pengasuh anak saat ini menjadi sebuah kebutuhan yang tak terhindarkan banyak 

keluarga, khususnya mereka yang tinggal dikota besar hal ini sebagai akibat dari 

emansipasi wanita, saat ini banyak sekali seorang istri harus menjadi wanita karir 

yang harus bekerja diluar rumah yang mana hal tersebut mengakibatkan 

terbengkalainya kewajiban seorang istri terhadap keluarganya, dan untuk mengatasi 

hal tersebut maka banyak keluarga kemudian mencari solusi dengan menyewa jasa 

babysitter. 

Proses penentuan kriteria babysitter selama ini cenderung menyulitkan 

karena tidak adanya media informasi yang terpusat. Proses menawarkan jasa yang 

dilakukan penyedia jasa juga menyulitkan karena tidak adanya media yang dapat 

mempermudah calon majikan dalam melakukan penentuan kriteria, proses 

penawaran jasa yang dilakukan secara konfensional cenderung membinggungkan 

calon majikan dalam melakukan pemilihan babysitter . 
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Sistem kontrak jasa babysitter pada Yayasan Bina Citra Mandiri dengan calon 

majikan dilakukan dengan cara seorang konsumen atau calon majikan diharuskan 

datang langsung ketempat atau menelfon pihak yayasan, untuk kemudian calon 

majikan dapat melihat daftar calon babysitter yang tersedia (Ester, 2018). 

Babysitter yang dicari calon majikan belum tentu tersedia atau sesuai dengan 

keinginan calon majikan karena dalam memilih babysitter banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan. 

Menurut (Sabrini, 2008), faktor yang sering menjadi bahan pertimbangan atau 

kriteria yaitu pengalaman, usia,  gaji, agama, dan keterampilan, bahkan terkadang 

suku. Banyaknya faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mengakibatkan 

konsumen kesulitan untuk menyeleksi calon babysitter yang tersedia saat ini 

dengan kriteria yang diinginkan, apakah babysitter yang dipilih nantinya sesuai 

dengan harapan atau tidak, selain itu juga Yayasan Bina Citra Mandiri masih 

kesulitan dalam penentukan kriteria yang diinginkan oleh calon majikan. 

Sering terjadi ketidak cocokan antara calon majikan dan babysitter 

mengakibatkan sering terjadi pemulangan atau penukaran babysitter kepada pihak 

yayasan yang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh yayasan, calon 

majikan dan calon babysitter. Untuk mempermudah dalam penentuan babysitter 

berdasarkan kriterian yang diinginkan oleh calon majikan diperlukan suatu aplikasi 

berbasis website. Sehingga dengan adanya fasilitas melalui website ini dapat 

mempermudah dalam penentuan kriteria babysitter, yang ditentukan oleh calon 

majikan. Melalui sebuah aplikasi terkomputerisasi, diharapkan dapat membantu 

dalam pengambilan keputusan dan dengan perkembangan jaringan internet yang 
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mudah dijangkau membuat sistem pendukung keputusan (SPK) tersebut dapat 

diakses secara online. 

Menurut Kusrini (2007:15) Decision Support System (DSS) adalah sistem 

informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian 

data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi 

yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur.Sebelumnya belum ada 

penelitian yang membahas tentang Sistem pendukung keputusan penentuan kriteria 

babysitter. 

Dengan adanya sistem pendukung keputusan penentuan pemilihan babysitter 

dapat membantu para orang tua dalam melakukan proses penentuan pemilihan 

babysitter dengan cepat dan tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode Simple additive weighting (SAW) metode ini dipilih karena dapat 

menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif  

(firhburn, 1967). Dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah babysitter yang 

memiliki kriteria sesuai dengan yang diinginkan calon pengunjung. Dengan metode 

perangkingan tersebut, diharapkan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan 

pada nilai kriteria dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan 

hasil yang lebih akurat dan optimal terhadap babysitter yang terpilih yang akan 

dipertimbangkan oleh pengambil keputusan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untu melakukan 

penelitian tugas akhir dengan judul  “Penerapan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) untuk sistem pendukung keputusan pemilihan Babysitter (Studi Kasus: 

Yayasan Bina Citra Mandiri Pringsewu) ”.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

mendukung keputusan pemilihan babysitter? 

b. Bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 

berbasis website ? 

c. Berdasarkan data alternatif dan nilai kriteria, siapakah yang mendapatkan 

nilai terbesar ? 

1.3.    Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian ini adalah  

1. Memberikan informasi kepada orang tua/ calon majikan yang sedang mencari 

babysitter dalam menentukan kriteria pemilihan babysitter. 

2. Membangun sistem pemilihan kriteria babysitter berbasis website 

3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan dalam 

menentukan pemilihan babysitter berdasarkan kriteria yang di inginkan. 

1.4. Batasan Masalah 

        Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang semula 

direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1 Penelitian ini hanya dilakukan di yayasan Bina Citra Mandiri Pringsewu 

2 Penelitian ini hanya pada sebatas penentuan kriteria dan hasil perhitungan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). 
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3 Aplikasi ini tidak membahas tentang upah Babysitter 

4 Output dari sistem ini adalah penentuan babysitter berdasarkan hasil dari data 

alternatif dan bobot kriteria yang akan menentukan hasil terbesar. 

5 Data yang digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah data pengasuh 

babysitter yang telah terdaftar atau sudah melakukan pelatihan di Yayasan Bina 

Citra Mandiri Pringsewu. 

6 Pada aplikasi ini implementasinya menggunakan bahasa pemrograman PHP  

fromework codeIgniter dan database server MySQL. 

7 Metode pengujian yang digunakan adalah metode blackbox. 

1.5    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah: 

1. Perusahaan :  

a. Membantu Yayasan Bina Citra Mandiri Pringsewu dalam menyaluran 

babysitter yang telah ditentukan oleh calon majikan.  

b. Membantu memperlancar proses bisnis jasa kontrak babysitter karena 

penggunaan media internet memberikan kontribusi penting dalam menarik 

peminat konsumen/ calon majikan.  

2. Konsumen :  

a. Membantu dan mempermudah calon majikan dalam penentuan kriterian dan 

pemilihan babysitter melalui website. 

b. Mempermudah  calon majikan dalam mengambil keputusan pemilihan 

babysitter berdasarkan kriteria yang di inginkan.  
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3. Untuk Penulis 

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam membuat    

sebuah situs website sebagai bekal ketika di luar Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut   

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pemasalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

keaslian penelitiann dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori tentang definisi sistem pendukung keputusan 

mengunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada penentuan kriteria 

babysitter, PHP fromework codeIgniter, Database MySQL, website, UML, metode 

pengembangan Extreme Programming (XP), pengujian blackbox testing. Materi 

yang diambil dapat merupakan pengertian dasar teori dari masalahh yang sedang 

dikaji dan disusun sendiri oleh penulis oleh tuntutan untuk memecahkan masalah 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, alat 

dan bahan serta tahapan penelitian



7 
 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan dari sistem yang 

akan dibangun. 

BAB V IMPLEMENTASI DESAIN 

Bab ini membahas tentang implementasi, pengujian dan analisis hasil dari sistem 

yang telah dibuat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi pembahasan tentang simpulan dan saran dari laporan 

yang penulis buat. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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