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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan di dunia industri semakit ketat seiring dengan terus 

meningkatnya pertumbuhan industri. Pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan yang menentukan suatu perusahaan akan naik tingkat pendapatanya 

ataupun turun. Aspek yang sangat sulit dipertahankan dalam perusahaan yaitu 

mempertahankan pelanggan tetap dan menambah pelanggan baru agar tetap 

bertransaksi dengan perusahaan. 

Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat membuat perusahaan 

harus mencari alternatif agar menarik pelanggan. Pelanggan akan merasa 

nyaman dan bertransaksi terus menerus kepada perusahaan apabila pelayanan 

dari pihak perusahaan memuaskan, sebaliknya apabila pelayanan dari pihak 

perusahaan kurang memuaskan konsumen akan beralih ke perusahaan yang 

pelayananya lebih baik dan itu sangat merugikan bagi perusahaan.  

Banyak perusahaan atau organisasi tertentu mengambil beberapa langkah 

dalam upaya memajukan perusahaanya untuk menghasilkan kuantitas dan 

produktifitas perusahaan yang berdaya saing tinggi. Hal ini tentu 

membutuhkan suatu sistem yang dapat mendukung dalam membantu 

perusahaan mencapai tujuannya, salah satunya dengan mengedepankan 

kepuasan pelangan atau pembeli. Pada kasus peneltian ini diambil sebuah 

peneltian di CV Puji Snack Purbalingga. 

CV Puji Snack Purbalingga, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan dan pembelian sembako. CV Puji Snack Purbalingga yang 
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berdiri sejak tahun 1993 telah melakukan sebuah proses jual beli barang-

barang sembako dalam memenuhi kebutuhan pelanggan sehari-hari. Sekian 

lama merintis usaha tersebut tentunya sudah banyak pembeli yang menjadi 

pelanggan tetap di CV Puji Snack Purbalingga. Hal ini tentu sangat membantu 

dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan dengan 

banyaknya pelanggan yang tetap membeli sembako di CV Puji Snack 

Purbalingga, dengan banyaknya pelanggan yang ada, perusahaan wajib 

menjaga pelanggan agar tetap menjadi pelanggan setia di CV Puji Snack 

Purbalingga. 

Salah satu cara dalam menjaga pelanggan agar menjadi pelanggan tetap 

ialah dengan membuat pelanggan senang maaupun percaya, pada hal ini bisa 

melakukan pemilihan pelanggan terbaik yang bertujuan untuk memberikan 

bonus penghargaan terhadap pelanggan di CV Puji Snack Purbalingga.  

Permasalahan yang terjadi dalam memilih pelanggan terbaik dalam CV 

Puji Snack Purbalingga masih terkendala pada jumlah pelanggan yang belum 

menjadi pelangggan tetap dan juga frekuensi pelanggan yang membeli  barang 

sembako yang tidak bisa diprediksi. 

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, maka dibutuhkan suatu sistem 

yang dapat membantu CV Puji Snack Purbalingga dalam mengambil 

keputusan dengan waktu yang tepat tanpa mengurangi kualitas dari keputusan 

yang dihasilkan. Sistem ini yang kemudian bisa disebut Sistem Pendukung 

Keputusan (SPK). Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat ialah 

dengan menggunakan metode Wighted Product (WP). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat ditarik pokok 

permasalahanya adalah bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan 

untuk membantu menetukan pemilihan pelanggan terbaik di CV Puji Snack 

Purbalingga.  

 

C. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian dibatasi oleh batasan yang telah  

ditetapkan oleh  CV Puji Snack Purbalingga, yaitu sebagai berikut: 

1. Kriteria yang digunakan adalah total belanja, jumlah keterlambatan 

pembayaran, jumlah transaksi pembelian dan lama berlangganan. 

2. Pelanggan terbaik  yang dipilih adalah 1 dari 15 data pelanggan yang 

ditetapkan oleh CV Puji Snack Purbalingga. 
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