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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A.  Latar Belakang 
 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Seiring dengan 

perumbuhan penduduk, kebutuhan rumah ikut meningkat. Banyak cara yang 

dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain dengan 

membangun sendiri, membeli dari orang lain, atau dengan membeli rumah di 

suatu perumahan. 

 

Penyediaan sistem informasi perumahan secara online yang berbasis sistem 

pendukung keputusan dimungkinkan konsumen bisa memilih perumahan sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. Sistem Pendukung Keputusan merupakan 

mekanisme sistem yang dimanfaatkan guna untuk membantu manusia dalam 

menentukan keputusan yang terbaik. Pada kasus ini menggunakan metode AHP 

dan SAW dalam menentukan sebuah keputusan dalam pemilihan lokasi 

perumahan. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas tiap 

elemen dan sub elemen di dalam proses penentuan prioritas pemilihan 

perumahan. Metode AHP memiliki beberapa kelebihan terutama dalam 

memecahkan masalah yang bersifat multikriteria dengan menstruktur suatu 

hierarki kriteria dengan menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan 

bobot. Metode SAW dinilai sangat tepat digunakan dalam permasalahan 

menentukan lokasi perumahan karena metode ini memiliki dasar konsep yaitu
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mencari penjumlahan terbobot dari rating kriteria pada setiap alternatif pada 

semua  atribut.  Kelebihan  lainnya  yaitu  metode SAW dapat  membandingkan 

dengan semua alternatif yang ada. 

 

Melihat dari permasalahan diatas, maka penulis akan merancang dan 

mengimplementasi sebuah aplikasi dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Lokasi Perumahan dengan Metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) di   Purbalingga. Untuk metode 

AHP digunakan dalam menentukan bobot setiap kriteria dan subkriteria, 

sedangkan untuk metode SAW digunakan dalam menentukan rangking nilai dari 

alternatif yang ada. Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa alternatif 

perumahan utuk dijadikan perbandingan agar memperoleh perumahan terbaik. 

Selain itu ada juga kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi perumahan 

yaitu harga, lokasi, luas tanah, tipe rumah dan fasilitas. 

 

B.  Rumusan Masalah 
 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi 

rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mendapatkan  hasil 

yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam kasus pemilihan rumah 

dengan menggunakan metode AHP dan SAW ? 

 

C.  Batasan Masalah 

 
Batasan Masalah dalam penelitian adalah pada implementasi metode AHP 

 
dengan menggunakan nilai Random Consistency Index dengan menggunakan
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nilai 1,12 karena penulis hanya menggunakan 5 alternatif.   Sedangkan untuk 

metode SAW dengan melakukan perhitungan diambil dari peihak pengambil 

keputusan. 

D.  Tujuan Penelitian 
 

Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

Sistem Pendukung Keputusan yang memberikan informasi dalam proses 

pemilihan lokasi perumahan di Purbalingga dengan menggunakan metode AHP 

dan SAW. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah aplikasi dapat 

digunakan  untuk  membantu  pengguna  dalam  mengambil  sebuah  keputusan 

terkait penentuan jenis rumah tinggal di suatu perumahan yang akan dipilih oleh 

calon pembeli sesuai kriteria yang diharapkan.
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