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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tidak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi saat ini 

berkembang dengan pesat dan terus berevolusi hingga sekarang. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat untuk 

membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu yang lebih efisien dan cepat. 

Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi, karena 

ketersedian informasi yang terintegrasi semakin penting dalam mendukung 

upaya menciptakan sistem yang efisien dan kompetitif. 

 Lensa Kontak atau softlens banyak digunakan sebagai pengganti 

kacamata karena mampu memberikan penampilan dan hasil pengelihatan 

yang lebih baik dibandingkan dengan kacamata. Tidak sedikit pengguna 

kacamata yang beralih ke lensa kontak karena lebih leluasa, dibandingkan 

penggunaan kacamata yang terlihat kaku dan monoton. Hal yang juga terjadi 

pada penggunaan kacamata adalah gagang atau penyangga pada hidung yang 

sering mengganggu dan meninggalkan tanda kemerahan di kulit. Tidak hanya 

untuk membantu pengelihatan, lensa kontak juga digunakan untuk fashion 

seiring dengan berkembangnya dunia kecantikan. 

 Namun seringkali pengguna lensa kontak tidak mempedulikan 

bagaimana cara merawat lensa kontak tersebut agar terhindar dari beberapa 

efek yang ditimbulkan softlens seperti iritasi mata ringan hingga infeksi 

kornea. Oleh karena itu pengguna sangat dianjurkan untuk memahami bahaya 

softlens yang timbul akibat ketidakpatuhan dalam menjaga kebersihan 

sebelum memutuskan untuk menggunakan softlens dalam jangka waktu 

panjang. Terlepas dari efek yang ditimbulkan softlens, banyak yang masih 

tetap menggunakan softlens karena ingin terbebas dari kacamata maupun 

untuk mempercantik mata. Saat ini telah banyak sekali produk softlens 

dengan bermacam-macam keunggulan yang dimiliki untuk menunjang 

kebutuhan penggunanya. Pemilihan warna, kandungan air, dan bahan dasar 
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dari softlens tersebut seringkali membingungkan bagi orang yang memiliki 

sedikit pengetahuan tentang lensa kontak namun ingin menggunakannya. 

 Terkait dengan pemanfaatan IT khususnya dalam pengambilan suatu 

keputusan untuk memutuskan masalah yang sederhana sampai dengan 

masalah yang kompleks,  Yustina (2013) membangun sebuah sistem 

pendukung keputusan dalam pemilihan lensa kontak bagi penderita kelainan 

refraksi mata dimana dalam sistem ini menghasilkan rekomendasi bagi testee 

untuk menggunakan softlens, hardlens, atau tidak boleh menggunakan 

softlens maupun hardlens. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya, belum 

ada sebuah sistem yang dapat merekomendasikan pemilihan produk softlens 

bagi penggunanya. 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dibutuhkan aplikasi yang 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah berupa pengambilan keputusan 

yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan pemilihan 

produk softlens. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Simple Additive 

Weighting (SAW) yang dapat memperoleh hasil terbaik dari perangkingan 

alternatif yang ada. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat ditarik 

pokok permasalahannya adalah bagaimana membangun aplikasi Sistem 

Pendukung Keputusan dalam membantu memilih produk softlens 

menggunakan metode Simple Aditive Weighting (SAW) ?  

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sistem ini hanya 

membahas tentang pemilihan produk softlens dengan kriteria harga, 

kandungan air, masa pakai, warna, dan ukuran diameter. 
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