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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi setiap manusia selain 

pakaian dan makanan. Oleh sebab itu, rumah menjadi sesuatu yang penting. Seiring 

dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Maka, kebutuhan atau permintaan akan rumah juga terus meningkat.  

Melihat permintaan rumah yang tak pernah surut, pihak pengembang seakan 

tak tinggal diam. Hal ini dijadikan sebuah peluang untuk membangun bisnis 

mereka. Untuk memenuhi permintaan rumah, ratusan bahkan ribuan pengembang 

membangun perumahan. Tren terbaru salah satunya yaitu perumahan dibangun 

dalam bentuk cluster. Pengertian perumahan cluster adalah suatu lingkungan 

perumahan yang dibangun berkelompok dengan model yang serasi, biasanya 

berjumlah ratusan rumah dan dilengkapi oleh keamanan yang cukup tinggi karena 

hanya ada satu gerbang masuk serta dilengkapi CCTV. 

Perumahan cluster ini menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang tinggal di 

kota-kota  yang sibuk, karena dengan keamanan tersebut penghuni akan merasa 

lebih aman serta dengan model rumah cluster yang tak berpagar memudahkan para 

penghuni untuk bersosialisasi di lingkungannya. Kelebihan lain dari perumahan 

cluster yaitu fasilitas yang disediakan cukup lengkap seperti, jogging track, taman 

bermain, kolam renang, pusat kebugaran, dan lain sebagainya. Dengan beragam 

keuntungan yang ditawarkan, perumahan tipe cluster ini menjadi salah satu yang 

paling menarik calon pembeli rumah.  

Seiring dengan permintaan rumah yang selalu tinggi kemudian trend rumah 

dengan tipe cluster yang eksklusif para pengembang bersaing untuk membuat 

hunian yang nyaman dan  diminati oleh masyarakat dengan mobilitas tinggi. Selain 

itu tidak tersedianya lahan di ibukota Jakarta, menjadikan Bekasi salah satu pilihan 

untuk pengembang membangun rumah dengan tipe cluster karena jaraknya tidak 

jauh dari ibukota serta aksesnya yang mudah. Oleh sebab itu, pilihan rumah dengan 

tipe cluster khususnya di wilayah Bekasi menjadi sangat banyak. 
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Namun, dengan adanya teknologi semua hal yang bahkan terkesan tidak 

mungkin akan menjadi mungkin. Misalnya saja permasalahan yang telah dijelaskan 

di awal dapat diselesaikan dengan sistem pendukung keputusan, yaitu sistem 

informasi yang berfungsi agar penggunanya dapat dengan mudah menentukan 

pilihan berdasarkan alternatif dan kriteria yang sudah ditentukan. Untuk itu, disini 

penulis hendak menyelesaikan permasalahan para calon pembeli dengan 

menggunakan teknologi sistem pendukung keputusan. Untuk itu, penulis hendak 

membuat penelitian berjudul, “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Rumah 

Tipe Cluster Menggunakan Metode Weighted Product Berbasis Web (Studi Kasus 

: Wilayah Bekasi)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka akan timbul 

rumusan masalah yaitu, “Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat membantu 

menentukan pemilihan rumah yang sesuai dengan keinginan calon pembeli?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan rumah 

berbasis web, diharapkan calon pembeli dapat dengan mudah memilih rumah yang 

dibutuhkan atau yang diinginkan serta sesuai dengan daya beli calon pembeli, 

khususnya bagi calon pembeli yang mencari tipe perumahan cluster di wilayah 

Bekasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

a. Memudahkan calon pembeli ketika memilih rumah yang diinginkan. 

b. Memberikan efisiensi waktu dalam membeli rumah yang sesuai dengan 

kriteria. 

c. Memberikan alternatif lain agar dapat dipertimbangkan. 
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d. Sangat membantu calon pembeli karena di dalam satu aplikasi terdapat 

banyak pilihan rumah dalam bentuk cluster serta memberikan alternatif 

dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas dan lebih terarah, maka : 

a. Penelitian ini hanya membahas sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode weighted product. 

b. Penelitian ini membahas kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan 

ketika memilih rumah, dengan lima kriteria terbaik yaitu harga, lokasi, 

fasilitas umum, luas tanah, kualitas bahan bangunan, dan security system. 

c. Kriteria yang dibahas sesuai dengan alternatif-alternatif pada tipe 

perumahan cluster. 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Penulisan skrispsi ini akan membahas sistem pendukung keputusan 

menggunakan metode Weigthed Product (WP) untuk menentukan rumah dengan 

tipe cluster bagi calon pembeli dengan kriteria : harga, lokasi, fasilitas umum, luas 

tanah, dan security system. Penelitian ini dilakukan di wilayah Bekasi. 

 

1.7 Luaran yang Diharapkan 

Dengan adanya penelitian diharapkan aplikasi pendukung keputusan yang 

telah jadi mampu membantu calon pembeli rumah dalam menentukan pilihan 

dengan cepat dan akurat dalam bentuk halaman web. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas mengenai penulisan 

tugas akhir ini, penulis membaginya menjadi empat bab yang di susun menurut 

sistematika sebagai berikut: 

 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, ruang lingkup, luaran yang diharapkan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori – teori dasar yang berhubungan dengan objek yang 

diteliti yaitu sistem pendukung keputusan menggunakan metode Weighted 

Product(WP) untuk memiiliihrumahtipe cluster di wilayah Bekasi dan akan 

menjadi acuan dalam melakukan penelitian. 

BAB 3METODE PENELITIAN 

Dalam bagian ini berisi gambaran alur penelitian yang berisi penjelasan 

tahap penelitian, tahap menentukan jurusan metode Weighted Product(WP), 

waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian serta jadwal kegiatan 

penelitian. 

BAB 4 ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang sampelpenelitian, analisis sistem berjalan dan usulan, 

analisis permasalahan, masalah pokok, analisis kebutuhan informasi, 

perhitugan metode Weighted Product (WP), dan  rancangan umum sistem 

usulan yang diajukan oleh penulis. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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