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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Lipstik adalah suatu bentuk batang dengan bahan dasar minyak dan lilin yang 

diberi zat warna merah yang larut atau tersuspensi dalam minyak dan diberi parfum 

secukupnya (Balsam dan Sagirin, 1972). Lipstik dikemas dalam bentuk batang padat 

(roll up) yang dibentuk dari minyak, lilin dan lemak (Wasitaatmadja, 1997). Lipstik 

disimpan dalam wadah logam atau plastik dengan tutup pulir dan dalam keadaan 

tertutup (Ditjen POM RI, 1985).  

Seperti yang diketahui saat ini penggunaan lipstik di Indonesia sudah tidak asing 

lagi, biasa disebut juga bukan suatu hal yang baru bagi para kaum wanita maupun  pria 

yang memakainya, melainkan sudah menjadi kebutuhan sekunder dalam kegiatan 

sehari-hari, khususnya bagi wanita. Mulai dari remaja, wanita karir, ibu rumah tangga, 

para pekerja artis, selebgram, public figure dan lain sebagainya. Hampir semuanya 

membutuhkan kosmetik khususnya lipstik untuk menunjang penampilan pribadi. Di 

tahun sekarang ini sudah banyak sekali jenis dan merek lipstik yang dijual dipasaran 

dengan berbagai variasi mulai dari buatan lokal, buatan luar negeri maupun buatan 

sendiri (handmade). 

Namun, bagi pemula yang ingin memilih dan memakai jenis liptisk yang cocok 

terkadang menjadi kendala tersendiri, seperti menentukan jenis lipstik yang cocok 

untuk bibir, maka tidak jarang banyak pengguna awam melakukan kesalahan dengan 

membeli produk lipstik yang tidak sesuai dengan jenis yang diinginkan. Permasalahan 
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yang ditimbulkan dapat diminimalisir dengan merancang suatu aplikasi sistem yang 

dapat memberikan acuan berupa alternatif dalam mengambil sebuah keputusan 

memilih jenis lipstik yang sesuai. 

Sebelumnya penerapan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan jenis 

lipstik telah dilakukan oleh Nursanti Mutiara dalam hasil proyek penelitiannya yang 

berjudul “Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Lipstik menggunakan Analytical 

Hierarchy Process ,(2018)” yang berhasil membuat sistem pendukung keputusan 

dengan menggunakan Android Studio dan berbasis mobile. Karena menentukan 

keputusan memilih jenis lipstik akan ada banyak keputusan dan kriteria yang harus 

diambil maka akan lebih sesuai jika menggunakan metode Topsis. Topsis memiliki 

konsep dimana alternatif yang terpilih merupakan alternatif terbaik yang memiliki 

jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. 

Dimana hasil dari solusi ideal positif yang diharapkan. 

Semakin banyaknya faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses 

pengambilan keputusan maka semakin relatif sulit juga untuk mengambil keputusan 

dari suatu permasalahan tertentu, selain mempertimbangkan berbagai faktor dan 

kriteria yang beragam, juga melibatkan beberapa orang pengambil keputusan. 

Permasalahan yang demikian dikenal dengan multiple criteria decision making 

(MCDM). Dengan kata lain, MCDM juga dapat disebut sebagai suatu pengambilan 

keputusan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan 

beberapa kriteria tertentu. 

Metode TOPSIS digunakan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan MCDM. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, 
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komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari 

alternatif-alternatif keputusan. Sistem pendukung keputusan itu adalah bagian dari 

sistem informasi berbasis coumputer termasuk sistem berbasis pengetahuan atau 

manajemen pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan 

dalam suatu organisasi atau perusahaan. Atau sebuah sistem yang mampu memberikan 

kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk 

masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini di gunakan 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak 

struktur dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya 

dibuat (Turban,2001). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan 

untuk menentukan jenis lipstik bagi wanita menggunakan metode TOPSIS? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Diberikan batasan-batasan masalah berikut ini agar penelitian tetap terfokus yaitu 

sebagai berikut : 

 Penelitian ini dibatasi hanya dengan menggunakan alternatif 6 jenis lipstik yaitu 

lipstik matte, lipstik gloss, lipstik cream, lipstik stain/tint, lipstik satin dan 

lipstik balm (Novita, 2009). 

 Penelitian ini dibatasi hanya dengan menggunakan merek lipstik dari Revlon 
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 Penelitian ini dibatasi hanya dengan menggunakan lima kriteria yang sudah 

ditentukan sebelumnya yaitu harga, kepopuleran, varian warna, desain kemasan 

dan bahan. Kategori kriteria didapatkan dari survei terhadap 100 responden. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang dan membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan 

jenis lipstik menggunakan metode TOPSIS yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 

calon pengguna dalam proses pemilihan jenis lipstik. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Menguraikan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. 

Manfaat dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang peneliti, pengguna, maupun 

ilmu pengetahuan pada umumnya. Manfaat penelitian yang dapat diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat memudahkan pengguna atau calon pengguna lipstik dalam memilih dan 

menggunakan jenis lipstik. 

2. Dapat mengurangi kesalahan dalam pemakaian jenis lipstik yang akan dipakai oleh 

pengguna ataupun calon penggunanya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut. 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan dari penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai landasan teori dan penjelasan metode yang 

digunakan sebagai dasar dari perancangan dan rancang bangun sistem 

pendukung keputusan. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian dan perancangan sistem 

seperti data flow diagram, flowchart, entity relationship diagram, 

struktur Tabel database dan design tampilan. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

Bab ini berisi mengenai implementasi, hasil uji coba sistem beserta 

dengan pembahasannya. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, pengujian 

sistem dan juga saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
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