
 

 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber 

ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa agar dapat memuaskan kebutuhan 

masyarakat. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh laba dari 

aktivitas perusahaan, serta berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan 

kelangsungan perusahaannya. Setiap perusahaan dituntut untuk beroperasi dengan 

sebaik-baiknya guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan demi 

tercapainya tujuan perusahaan. 

 

Di era persaingan bisnis yang sangat tinggi saat ini, perusahaan dituntut terus 

melakukan inovasi, salah satunya memperluas pemasaran dengan pembukaan 

cabang baru untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Pengambilan 

keputusan pembukaan cabang baru bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan banyak 

perhitungan terhadap faktor-faktor yang menjadi penentu pemilihan lokasi cabang 

baru. Kesalahan pada penempatan lokasi cabang baru dapat mengakibatkan 

perusahaan mengalami kerugian materi maupun non-materi. Untuk mencegah 
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terjadinya kesalahan penempatan lokasi cabang tersebut serta untuk membantu 

eksekutif dalam pengambilan keputusan penentuan lokasi cabang baru, 

dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran lokasi dan 

membantu merekomendasikan lokasi untuk penempatan cabang baru. 

 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan salah satu solusi perusahaan 

untuk membantu merekomendasikan lokasi penempatan cabang baru. Sistem 

pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang mampu 

mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Untuk merancang suatu 

sistem pendukung keputusan, salah satu metode perhitungan pengambilan 

keputusan yang dapat digunakan adalah Simple Additive Weighting (SAW). 

Metode SAW dapat menyelesaikan permasalahan dengan multi-kriteria. Konsep 

dasar dari metode SAW adalah mencari bobot terakhir dari bentuk hasil penilaian 

setiap alternatif dari semua atribut. 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Achmad Mauludiyanto 

(Christine dan Achmad, 2015) mengenai SPK perencanaan penempatan lokasi 

potensial menara baru bersama telekomunikasi seluler di Sidoarjo, digunakan pula 

metode SAW. Pada penelitian tersebut terdapat 5 kriteria dan 18 alternatif yang 

merupakan kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sistem yang dirancang berbasis 

web dan menggunakan Google Api dan Map Info untuk visualisasi menara 

eksisting.  
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Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat membantu merepresentasikan informasi 

hasil dari pengolahan data oleh SPK. SIG merupakan suatu sistem informasi yang 

berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang 

memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). SIG memiliki kemampuan 

yang sangat baik dalam mengolah data spasial berikut atribut-atributnya, 

memodifikasi bentuk, warna, ukuran, dan simbol. Teknologi SIG 

mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan analisa 

statistik, dengan kemampuan visualisasi pemetaan. Kemampuan tersebut yang 

membedakan SIG dengan Sistem Informasi lainya serta membuat SIG berguna 

untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, atau sebagai pendukung 

keputusan. 

 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widartha dkk. (Widartha dkk., 2013), 

membahas mengenai Sistem Informasi Geografis untuk perencanaan penempatan 

toko modern di Kota Jember dengan menggunakan metode AHP. Pada penelitian 

tersebut perhitungan pendukung keputusan penempatan toko modern 

menggunakan metode Analitycal Hierarki Process (AHP), sedangkan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk memvisualisasikan persebaran toko 

modern tiap kelurahan di Kota Jember. 

 

PT. Tunas Dwipa Matra merupakan anak perusahaan dari PT. Tunas Ridean, Tbk. 

yang bergerak dibidang retailer/ dealership resmi Sepeda Motor Honda. PT. 

Tunas Dwipa Matra merupakan Main dealer Sepeda Motor Honda di Provinsi 

Lampung yang melakukan penjualan unit sepeda motor dan juga menjadi 
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regulator bagi outlet-outlet Honda lainnya di Provinsi Lampung. Untuk usaha 

meningkatkan pelayanan dan bisnis perusahaan serta memperluas pemasaran PT. 

Tunas Dwipa Matra salah satunya dengan pembukaan cabang baru. 

 

Cabang baru akan membantu PT. Tunas Dwipa Matra mendapatkan konsumen 

sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap 

kualitas perusahaan. Omzet penjualan dan jaringan distribusi pun semakin 

meningkat. Berdasarkan hal tersebut, sangat baik apabila PT Tunas Dwipa Matra 

memiliki sebuah sistem yang dapat membantunya lokasi penempatan cabang baru.  

 

Pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem pengambilan keputusan dengan 

menerapkan metode Simple Additive Weighting untuk membantu  

memprioritaskan lokasi cabang baru PT. Tunas Dwipa Matra Bandar Lampung 

dan menampilkan hasil keputusannya dalam bentuk referensi geografis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, didapatkan masalah pokok 

yang perlu diselesaikan dan menjadi dasar dalam pengerjaan skripsi ini yaitu 

”Bagaimana merancang dan membangun suatu Sistem Pendukung Keputusan 

(SPK) yang mampu mendukung keputusan penempatan cabang baru PT. Tunas 

Dwipa Matra dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) 

dan menerapkan Sistem Informasi Geografis untuk memvisualisasikan hasil 

keputusan”.  
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1.3 Batasan Masalah 

 

Dalam perancangan dan penerapan Sistem Informasi Geografis untuk pendukung 

keputusan penempatan cabang PT Tunas Dwipa Matra di Bandar Lampung 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) ini diberikan batasan 

masalah sebagai berikut. 

1 Sistem ini dibangun untuk membantu PT Tunas Dwipa Matra menentukan 

lokasi cabang baru di Kota Bandar Lampung. 

2 Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dibangun berbasis web serta 

didukung aplikasi Android dalam proses penginputan data calon lokasi 

cabang oleh surveyor. 

3 Sistem yang dibangun membutuhkan koneksi internet. 

4 Sistem yang dibangun dapat merekomendasikan lokasi cabang berdasarkan 

urutan terbaik. 

5 Pada sistem yang dibangun, terdapat 7 (tujuh) faktor yang menjadi variable 

penentu pemilihan lokasi cabang yaitu biaya, jumlah bengkel di sekitar 

lokasi, jumah showroom di sekitar lokasi, jumlah market di sekitar lokasi, 

jenis jalan, jarak dealer Honda terdekat dari lokasi, dan jumlah penduduk. 

6 Pada sistem yang dibangun, bobot dari faktor-faktor yang menjadi variable 

penentu pemilihan lokasi cabang dapat diubah guna antisipasi perubahan 

kebijakan bisnis organisasi.  

7 Pada SIG yang dibangun menggunakan Application Programming 

Interface (API) Google Maps. 



6 
 

8 Pada sistem yang dibangun terdapat admin yang dapat menambah, 

menghapus dan mengganti data atribut lokasi dealer, data hasil survey, data 

kecamatan, data kasus dan data login serta dapat mengganti bobot kriteria. 

9 Terdapat aplikasi mobile berbasis Android sebagai piranti input data 

survey. 

10  Surveyor memperoleh data login dan file *.apk dari admin untuk 

menggunakan aplikasi mobile Android. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu Sistem 

Pengambilan Keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) untuk membantu memprioritaskan lokasi cabang baru PT. Tunas Dwipa 

Matra Bandar Lampung dan menampilkan hasil keputusannya dalam bentuk 

referensi geografis dengan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Instansi PT Tunas Dwipa Matra, sistem ini dapat membantu 

merekomendasikan lokasi penempatan cabang baru di Kota Bandar 

Lampung. 



7 
 

2. Bagi Instansi PT Tunas Dwipa Matra, sistem ini mampu mempermudah 

proses pemilihan lokasi cabang baru, serta mempermudah dalam proses 

survey. 

 

1.5.2 Manfaat Akademis 

 

1. Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan baru untuk penulis. 

2. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama 

kuliah. 

3. Untuk dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan 

dalam penelitian yang sama. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 

Metodologi penelitian yang digunakan dapat dilihat pada diagram alir pada 

Gambar 1.1. 
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1. Identifikas Masalah

2. Studi literatur

3. Perencanaan

- Pengumpulan Data

4. Analisis

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

4.2 Pengolahan Data Manual

5. Desain Sistem

6. Implementasi

7. Pengujian

8. Analisis Hasil Penelitian
 

Gambar 1.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Diagram alir metodologi penelitian pada Gambar 1.1 dijelaskan sebagai berikut. 

1. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah 

merupakan tahapan dasar dimana pada tahapan ini dilakukan 

pengidentifikasian dan penganalisaan terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada pada perusahaan yang akan diteliti. Tahapan ini 

akan menghasilkan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan juga batasan-batasan permasalahan. 

2. Tahapan berikutnya adalah studi literatur. Studi literatur merupakan 

kegiatan yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan 

menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil penelitian 

yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
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3. Tahapan ketiga adalah perencanaan yang meliputi pengumpulan data. 

Pengumpulan data yang dilakukan berupa data atribut dan data spasial 

dealer-dealer Honda di Bandar Lampung. Selain itu juga dibutuhkan data 

kriteria yang menjadi penentu penempatan cabang baru. 

4. Tahapan keempat adalah tahap analisis kebutuhan dasar sistem dan 

pengolahan data manual. Pada tahapan ini dilakukan percobaan 

perhitungan pengambilan keputusan secara menual atau tanpa bantuan 

alat/sistem. 

5. Tahap kelima adalah tahap desain. Pada tahap ini dilakukan desain Data 

Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD) sistem 

serta perancangan antarmuka sistem. 

6. Tahapan keenam adalah implementasi atau proses koding. 

7. Tahapan berikutnya adalah pengujian. Apabila ditemukan kesalahan pada 

saat proses pengujian, maka proses kembali pada tahap implementasi 

untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan. Apabila tidak ditemukan 

kesalahan, maka proses dilanjutkan ke tahap kesebelas. 

8. Tahap kedelapan adalah tahap analisis hasil penelitian. Pada tahap ini 

dilakukan analisis keseluruhan dari proses penelitian yang telah dilakukan, 

apakah hasil penelitian dapat mengatasi permasalah yang diuraikan pada 

tahap awal dan apakah hasil penelitian telah sesuai dengan tujuan 

penelitian. 


