
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, peranan Teknologi informasi dan komunikasi 

pada zaman seperti ini sudah sangat melekat sekali  dalam  kehidupan  manusia. Teknologi 

Informasi tidak  hanya  terbatas  pada  teknologi  komputer (software  &  hardware)  yang  

digunakan  untuk  memproses  atau menyimpan informasi,  melainkan  juga  mencakup  

teknologi  komunikasi  untuk  mengirimkan informasi[1]. Dari berbagai informasi mengenai 

teknologi terdapat beberapa peranan penting teknologi. Dari peranan penting itu terdapat 

dampak negatif dan dampak positif dari teknologi tersebut diantaranya adalah kemudahan 

mendapatkan berbagai informasi seperti barang dan jasa. Selain dampak positif dari teknologi, 

adapun dampak negatif dari teknologi saat ini yaitu tentang penipuan dalam hal jual beli gula 

merah. Dalam hal ini marak terjadi penipuan mengenai kualitas gula merah dan penjualannya, 

yang mengakibatkan turunnya harga jual secara drastis[2]. Diantaranya, seperti kualitas gula 

merah karena telah tercampur dengan bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kualitas gula 

merah itu sendiri.  

Kualitas barang merupakan salah satu faktor penentu harga suatu barang. Apabila 

kualitas suatu barang baik maka harga jual barang tersebut semakin tinggi. Harga suatu barang 

khususnya harga gula merah sering berubah seiring dengan kualitas gula merah tersebut. Dalam 

hal ini memungkinkan oknum-oknum penjual gula merah berbuat curang. Sekarang ini banyak 

konsumen merasa bingung dalam memilih kualitas gula merah yang beredar dipasaran. 

Penentuan memilih kualitas gula merah memiliki banyak aspek maupun faktor sebagai 

pertimbangan diantaranya, seperti warna, tekstur, rasa, aroma dan kadar pH[3]. Memilih gula 

merah dengan kualitas terbaik adalah keinginan dari setiap konsumen. Namun, apa yang 

didapatkan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gula merah dengan kualitas paling 



 

 

baik atau sering disebut gula kualitas super sangatlah sulit untuk didapatkan jika kita tidak 

banyak tau mengenai informasi tempat yang mempunyai gula merah dengan kualitas baik 

Uraian diatas merupakan permasalahan yang ada pada gula merah yang menjadikan 

alasan mengambil keputusan dalam menentukan objek judul selain dari jurnal acuan dan data-

data penelitian yang memiliki kecocokan. Menyikapi hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk 

membantu pengepul gula merah dengan menerapkan sistem yang dapat membantu untuk 

menentukan kualitas gula merah yang ada di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten 

Pangandaran.  

Tujuan penelitian ini adalah membangun suatu model multi atribute decision making 

(MADM) dengan menerapkan metode Weighted Product (WP) untuk menentukan kualitas 

gula merah. Metode WP dipilih karena masalah yang ada dalam penelitian ini merupakan 

masalah perankingan dan metode weighgted product mampu menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif dan keunggulannya dalam teknik pembobotan dan penentuan gula merah 

memiliki banyak kriteria yang harus dipertimbangkan.  

Sehingga pada penelitian ini akan dibuat sebuah penelitian dengan judul 

“Implementasi Metode Weighted Product (WP) Untuk Menentukan Kualitas Gula 

Merah” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan metode weighted product untuk menentukan kualitas gula merah  

2. Bagaimana kinerja metode weighted product untuk menentukan kualitas gula merah 

 

 



 

 

1.3 Batasan Masalah 

Karena luasnya bidang yang dihadapi, maka penelitian ini dibatasi berdasarkan ruang 

lingkup kegiatan dari proses pembuatan sistem dengan batasan-batasan: 

1. Metode yang digunakan untuk menentukan kualitas gula merah adalah weighted product 

(Wp)  

2. Data gula merah didapat dari pengepul gula merah, yaitu di Kecamatan Pangandaran 

Kabupaten Pangandaran. 

3. Input data gula merah meliputi warna, tekstur dan rasa, aroma dan kadar pH.  

4. Output di dalam aplikasi ini adalah hasil perhitungan alternatif gula merah. 

5. Metode pengembangan yang dipakai dalam pembuatan aplikasi ini adalah prototype. 

6. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini berbasis web. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menerapkan metode weighted product (Wp) untuk menentukan kualitas gula merah  

2. Melihat kinerja metode weighted product untuk menentukan kualitas gula merah  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur 

logika sebuah penelitian. Adapun kerangka pemikiran dari aplikasi ini yaitu dapat dijelaskan 

pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

1.1 

Kerangka Pemikiran 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data dari suatu informasi, 

maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

1. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan nara sumber atau pihak yang terkait dengan 

yang akan dianalisis guna memperoleh data yang tepat dan akurat. 

2. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah melihat serta mempelajari 

permasalahan yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti.  

3. Metode Studi Pustaka 

Metode yang dilakukan sebagai bahan pembelajaran dengan cara mencari bahan yang 

mendukung dalam pendefenisian masalah melalui buku dan internet. 

1.6.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian  ini, 

diantaranya adalah model prototype. Prototype merupakan suatu  metode   dalam 

pengembangan  sistem  yang  menggunakan  pendekatan  untuk  membuat sesuatu program 

dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh  pengguna[4]. Pada sistem 

ini, langkah-langkah yang dilakukan agar sesuai dengan model Prototype yaitu : 

1. Requirement Analisis 

Dalam tahapan ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak 

tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi atau survei 

langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 



 

 

2. System Design  

Pada tahap mengidentifikasi Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari 

dalam fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation  

Pada tahapan ini sistem, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut 

unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk 

fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4. Integration dan Testing 

Pada tahapan ini sistem, seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi 

diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. 

Setelah dilakukan integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kegagalan maupun 

kesalahan. 

5. Operation dan Maintenance 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak 

yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran dan sistematika yang jelas, peneliti akan menyusun 

penelitian ini menjadi 5 (lima) bab dengan urutan sebagai berikut : 

 

 



 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : STUDI PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai teori, state of the art, landasan, 

paradigma, dan cara pandang serta metode-metode yang telah ada atau akan digunakan dalam 

penyelesaian laporan pembuatan sistem aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang 

dibangun. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini mengungkapkan permasalahan lebih khusus guna mencari alternatif pemecahan 

masalah serta rancangan suatu pemecahan masalah yang mungkin dilakukan. 

BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini memuat implementasi dari perancangan yang telah dibuat dan pembahasannya. Bab ini 

juga mencakup gambar tampilan dari program serta modul program yang mendukung. 

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman keseluruhan isi yang sudah 

dibahas serta saran seputar perluasan, pengembangan, pendalaman, dan pengkajian ulang. 

 


