
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

 

 Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan antara 

komputasi dan komunikasi untuk melakukan tugas-tugas informasi sehingga arus 

informasi dapat berjalan dengan baik. Teknologi informasi berkembang dengan 

pesat di berbagai aspek kehidupan dan berbagai bidang, termasuk bidang bisnis 

dan pemasaran. Salah satu metode komputasi yang cukup berkembang saat ini 

adalah metode sistem pendukung keputusan (Decision Support System). Dalam 

teknologi informasi, sistem pendukung keputusan merupakan cabang ilmu yang 

letaknya diantara sistem informasi dan sistem cerdas (Deni, 2013). 

 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) 

adalah sebuah sistem yang dapat memecahkan suatu permasalahan dengan 

perhitungan dan penelititan secara tepat dan terorganisir. Sistem ini berguna untuk 

proses pengambilan keputusan dengan cara semi terstruktur maupun tidak 

terstruktur (Fakeeh, 2015). Salah satu metode yang digunakan di dalam Sistem 

Pendukung Keputusan ini yaitu SAW (Simple Additive Weighting). Metode SAW 

(Simple Additive Weighting) sering juga dikenal dengan istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari SAW (Simple Additive Weighting) 

adalah mencari  penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternativepada semua  atribut (Nofriansyah, 2014).  

 Mengenai permasalahan yang terjadi yaitu kurang lebih 45% mahasiswa/i 

mengalami kesulitan dalam mencari kost dikarenakan keterbatasan informasi 

seperti kurang nya informasi mengenai jarak tempuh dari kost menuju kampus, 

kelengkapan fasilitas, harga dan luas kamar. Mahasiswa/i sering merasa bahwa 

tempat kost yang mereka pilih tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Oleh 

karena itu, mereka sering berpindah-pindah tempat kost. Permasalahan lainnya 

mahasiswa/i kesulitan membandingkan kriteria setiap kos. Sehingga mahasiswa/i 

membutuhkan aplikasi untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan tempat 

kost. 
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 Berdasarkan permasalahan diatas, dibutuhkan program aplikasi sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan tempat tinggal kost. Metode  yang 

digunakan  dalam  sistem  pendukung keputusan ini adalah metode SAW (Simple 

Additive Weighting). Pada sistem pendukung keputusan rekomendasi pemilihan 

kost, penulis menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) karena 

metode SAW (Simple additive Weighting) ini salah satu metode yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan kriteria. Metode SAW (Simple 

Additive Weighting) menghasilkan keputusan yang akan terpilih sebagai alternatif 

yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang 

terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien 

karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis ingin merumuskan 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk 

pemilihan kost berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan ? 

2. Bagaimana menghasilkan keputusan dalam pemilihan kost menggunakan 

metode SAW (Simple Additive Weighting) ? 

  

1.3 Batasan Masalah  

Dalam  perancangan  Sistem  Pendukung  Keputusan  Rekomendasi 

Pemilihan Kost menggunakan  Metode SAW (Simple  Additive  Weighting) 

studi kasus : Kota Bandar Lampung ini diberikan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Dalam sistem pencarian Kost ini di batasi masalah wilayah yaitu wilayah 

sekitar kampus tempat mahasiswa studi. 

2. Tempat kampus yang dipilih hanya 5 kampus yaitu Universitas Lampung, 

Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya, dan Perguruan Tinggi Mitra Lampung. 

3. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan Kost yaitu harga, fasilitas, jarak 

tempuh ke kampus, akses lingkungan, dan luas kamar. 
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4. Metode yang digunakan adalah metode SAW (Simple Additive Weighting). 

5. Aplikasi yang dibangun berupa aplikasi berbasis web. 

6. Text Editor yang digunakan yaitu sublime text. 

7. Server yang digunakan yaitu Xampp. 

8. Bahasa Pemrograman yang digunakan yaitu HTML, CSS, javascript dan 

PHP. 

9. Database yang digunakan yaitu MySQL. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Dalam  perancangan  Sistem  Pendukung  Keputusan  Rekomendasi Pemilihan 

Kost menggunakan  Metode SAW (Simple  Additive  Weighting) studi kasus : 

Kota Bandar Lampung ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Aplikasi SPK (Sistem Pendukung Keputusan) yang dibuat sebagai 

alternatif untuk pengambilan keputusan. 

2. Aplikasi SPK (Sistem Pendukung Keputusan) dengan menggunakan 

metode SAW (Simple Additive Weighting) diharapkan dapat memberikan 

keputusan untuk pemilihan kost. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam  perancangan  Sistem  Pendukung  Keputusan  Rekomendasi 

Pemilihan Kost menggunakan  Metode SAW (Simple  Additive  Weighting) 

studi kasus : Kota Bandar Lampung ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan saran dan alternatif bagi mahasiswa/i untuk pemilihan 

kost. 

2. Dapat menentukan Kost yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). 


