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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Personal Computer (PC) merupakan suatu alat yang memudahkan 

pekerjaan manusia, namun PC konvensinal tidak mudah untuk dibawa kemana saja. 

Perlengkapan seperti layar untuk menampilkan gambar, keyboard dan mouse 

sebagai alat input PC harus disertakan untuk membawa PC konvensional kemana 

saja. Laptop adalah sebuah portable personal computer dengan bentuk clamshells 

memiliki layar di sisi atas dan keyboard serta mouse pada sisi bawah (Rebeske, 

2001). 

Penggunaan laptop semakin meningkat seiring mobilitas manusia yang 

semakin cepat (Paays, 2013). Sehingga penggunaan laptop menjadi pilihan utama 

dibandingkan PC konvensional (Hendra dkk., 2007). Teknologi laptop terus 

berkembang dengan berbagai variasi spesifikasi untuk dapat menarik minat 

konsumen, namun dengan banyaknya variasi juga membuat konsumen kesulitan 

memilih laptop (Kurniawan, 2016). 

Laptop gaming sama seperti laptop biasanya namun diperlengkapi dengan 

spesifikasi yang lebih tinggi daripada laptop biasa (Remus, Tanpa Tahun). Laptop 

gaming memiliki dedicated GPU (graphics processing unit) dibanding integrated 

GPU pada laptop biasa, processor yang lebih cepat, configurasi random access 

memory yang lebih besar, dan layar dengan resolusi yang tinggi (Remus, 2016). 

Kurangnya pengetahuan dan informasi akan spesifikasi dari laptop membuat 

orang awam sulit dalam memilih laptop yang dapat memenuhi kebutuhan. Tidak  
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jarang orang yang membeli laptop dengan spesifikasi CPU core tinggi namun 

hanya menggunakan integrated video card untuk bermain game, sedangkan CPU 

core tinggi lebih berguna dalam perhitungan logic dibandingkan rendering 

(Syafitri, 2016). Dengan adanya permasalahan pemilihan laptop pada calon 

pembeli (Utami, 2013) Sebuah sistem rekomendasi dibutuhkan untuk mengatasi 

hal tersebut (Setiawan, 2014).  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Multi-Objective 

Optimization on the basis of Ratio Analysis (MOORA). Metode MOORA 

digunakan berdasarkan tabel perbandingan performa berbagai algoritma Multiple 

Criteria Decision Making (MCDM) dalam penelitian Mandal (2012) yang 

berjudul “Selection of Best Intelligent Manufacturing System (IMS) under Fuzzy 

Moora Conflicting MCDM Environment”. Di dalam tabel ini algoritma MOORA 

memiliki calculation time yang rendah, kompleksitas yang sederhana, 

transparency yang baik, dan flexibility yang sangat tinggi seperti ditunjukkan 

pada Tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Perbandingan Performa Beberapa MCDM (Mandal, 2012) 

MCDM Method 
Calculation 

Time 
Simplicity Transparency Flexibility 

MOORA Less Simple Good  Very High 

EVAMIX Moderate Moderately Critical Low 

ELECTRE Moderate Moderately Critical Low 

TOPSIS & AHP High Moderately Good High 
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Tabel 1.1 Perbandingan Performa Beberapa MCDM (Lanjutan) 

MCDM Method 
Calculation 

Time 
Simplicity Transparency Flexibility 

VIKOR Less Simple Very Good Moderate 

MADM Moderate Moderately Critical High 

COPRAS Less Simple Very Good High 

SAW Less Simple Good High 

 Kriteria yang digunakan berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh 

Syafitri (2016) yang berjudul “Penerapan Metode Weighted Product Dalam Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop Berbasis Web”, kriteria yang digunakan 

adalah Harga, Kapasitas Random Access Memory, Kapasitas Penyimpanan, 

Prosesor dan Video Graphics Array (VGA). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem rekomendasi 

pemilihan laptop gaming menggunakan metode MOORA berbasis web. 

1.3 Batasan Masalah 

 Berbagai batasan masalah yang telah ditentukan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Laptop gaming yang digunakan sebagai data penelitian adalah laptop gaming 

dengan sistem operasi Windows yang beredar di pasaran pada tahun 2018. 

2. Kriteria yang digunakan dalam penelitian antara lain Harga, Kapasitas Random 

Access Memory, Kapasitas Penyimpanan, Prosesor dan Video Graphics Array 

(VGA) (Syafitri, 2016). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah merancang dan membangun 

sistem rekomendasi pemilihan laptop menggunakan metode MOORA berbasis 

web. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dijelaskan dalam poin-poin berikut: 

1. Memberi penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana merancang dan 

membangun sistem rekomendasi pemilihan laptop gaming berbasis web 

2. Membantu masyrakat, terutama calon pembeli laptop gaming untuk memilih 

laptop gaming sesuai kebutuhan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan pada laporan skripsi ini adalah sebagai 

berikut 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang menjadi landasan penelitian 

dilakukan, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori-teori yang digunakan dalam perancangan dan 

pembangunan Sistem. Beberapa teori yang digunakan antara lain Sistem 

Rekomendasi, Cronchbach Alpha, Skala Likert. 
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3. BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi metode penelitian, perancangan sistem dimulai dari Flowchart 

Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Struktur Tabel 

pada Basis Data dan Desain Antarmuka. 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini berisi spesifikasi dari sistem yang dibuat, rincian software yang 

digunakan dalam membangun dan hasil pengujian sistem. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran 

terhadap penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 

Rancang bangun sistem..., Bagas Pribadi, FTI UMN, 2019




