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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di bidang komputer yang pesat khususnya di 

bidang pengembangan perangkat lunak yang memudahkan pekerjaan sebagai 

pengolah data dan angka. Pengembangan teknologi di bidang perangkat lunak 

membuat komputer semakin user freindly. Dan telah menjadikannya sebagai 

suatu kebutuhan bagi  kalangan tertentu misalnya kalangan bisnis. Dalam 

melakukan pekerjaan mereka bergantung pada komputer, sehingga komputer 

tidak lagi hanya diguankan sebagai pengganti mesin tik ataupun kalkulator. 

Pengembangan perangkat lunak  juga di gunakan sebagai tempat menyimpan 

informasi. Namun juga digunakan untuk membantu pembuatan keputusan 

penting seperti sistem pendukung keputusan atau sistem pakar. 

Toko Laris Kudus merupakan salah satu toko yang berada di pasar 

kliwon kudus yang menjual pakaian wanita, priadan kebutuhan rumah tangga. 

Dalam kegiatan menjual barang ada pembayaran yang dilakukan dengan cara 

lunas atau hutang. Proses pencatatan hutang yang masih manual menggunakan 

buku mempunyai kelemahan yaitu hilang sobek dan rusak. Toko Laris Kudus 

juga terdapat sebuah hal yang menarik dimana ketika sudah melunasi hutang  

akan di berikan sebuah reward atau hadiah berupa uang atau barang. Yang 

menarik bukan hanya ketika mempunyai hutang saja namun juga ketika 

menjelang hari raya penjual juga memberikan reward ke pembeli yang sudah 

berlangganan di toko laris kudus. Permasalahan yang ada dalam jangka waktu 

satu tahun cuman membeli ke toko dua atau empat kali namun costumer tersebut 

meminta reward. Kalau reward tersebut disamakan dengan costumer yang 

membeli ke toko sampai puluhan kali maka hal tersebut tidak adil untuk 

costumer yang sudah berlangganan. 

Dalam penelitian ini peneliti mengusulkan sebuah sistem informasi yang 

menunjang transkasi hutang.Peran teknologi informasi membuat sebuah aplikasi 

yang dapat menunjang kebutuhan pencatatan yang ada. Dengan membuat sebuah 

sistem yang mudah di gunakan yang dapat menyimpan data hutang customer 
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untuk meminimalisir resiko yang ada.dan peneliti juga membuat tambahan fitur 

sistem pendukung keputusan untuk pemberian bonus customer yang bertujuan 

untuk menentukan reward apa yang akan di berikan kepada costumer. 

1.2. Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

melatarbelakangi munculnya ” Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan 

Penerimaan Bonus Untuk Customer Metode Simple Additive Weighting Studi 

Kasus Toko Laris Kudus” yaitu : 

Bagaimana membuat sebuah sistem yang mampu menunjang pencatatan 

hutang sehingga dapat meminimalisir resiko dan membuat sebuah fitur 

sistem pendukung keputusan pemberian bonus costumer. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan skripsi dengan judul ”Rancang Bangun 

Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bonus Untuk Customer Metode 

Simple Additive Weighting Studi Kasus Toko Laris Kudus”diperlukan batasan-

batasan masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas, 

meliputi ruang lingkup masalah, antara lain : 

1. Data yang dikelola untuk menunjang sistem ini, antara lain : Customer, 

Hutang dan Bonus. 

2. Sistem Pendukung Keputusan yang akan digunakan untuk penentuan 

bonus costumer menggunakan Metode Simple Additive Weighting 

(SAW). 

3. Kriteria yang digunakan ada empat yaitu Total Belanja, Pembayaran, 

Loyalitas Kunjuangan dan Kuantitas Belanja . 

4. Penentuan Bonus yang di berikan sesuai dengan usulan Pemilik. 

5. Sistem informasi akan dirancang menggunkan bahasa pemrograman 

PHP dan Database Mysql. 

6. Level user dalam sistem ini adalah : Pemilik dan Admin. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan laporan skripsi dengan judul ” Rancang Bangun 

Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bonus Untuk Customer Metode 

Simple Additive Weighting Studi Kasus Toko Laris Kudus” antara lain: 

1. Untuk meminimalisir data hutang yang hilang. 

2. Untuk mempermudah proses pencarian data costumer. 

3. Memberikan kemudahan dalam menentukan bonus customer pada 

Toko Laris Kudus  dengan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) pada sistem pendukung keputusan. 

4. Untuk mengembangkan sistem yang semula manual menjadi 

otomatis agar lebih efisien. 

1.5. Manfaat 

Beberapa manfaat yang didapat dari penyusunan laporan skripsi dengan 

judul ” Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bonus 

Untuk Customer Metode Simple Additive Weighting Studi Kasus Toko Laris 

Kudus” antara lain: 

1. Pendataan Hutang tidak lagi secara manual dan sudah tersistem. 

2. Sebagai salah satu saran untuk membantu pemilihan bonus customer 

pada Toko Laris.  

3. Adanya sebuah system sebagai alternatif penetuan bonus costumer 

sehingga lebih adil. 
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“[Halaman ini sengaja dikosongkan]” 

 


