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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa pemakaian box speaker 

dari kayu sangat digemari oleh masyarakat meskipun sudah banyak speaker aktif dari pabrik. Box 

Speaker dari kayu masih digemari karena kualitas suarayang dihasilkan sangat bagus, kayu merupakan 

unsur penting dari pembuatan speaker semakin kualitas kayu baik maka kualitas yang dihasilkan akan 

sangat bagus. 

 Namun dengan banyaknya jenis kayu sering membuat konsumen bingung untuk memilih kayu, 

maka dibuatlah sebuah sistem yang dapat membantu konsumen untuk memilih. Dengan  sistem ini 

konsumen hanya  menilai kriteria yang  sudah disediakan oleh admin dan selanjutnya tinggal diproses, 

setelah keluar hasil kayunya maka produsen hanya tinggal megerjakan sesuai pesanan yang dipesan 

konsumen 

 Penghitungan kriteria pada sistem ini menggunakan metode SMART (Simple multi atribut rating 

technique). Metode ini digunakan karena dapat bekerja pada situasi yang komplek dan dapat 

memungkinkan untuk melakukan  suatu analisa dengan data yang minimum. 

 

Kata Kunci Sistem Pendukung Keputusan, metode SMART, Box Speaker.  
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I. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kemajuan 

industri semakin pesat dan sangat 

modern, terutama industri di bidang 

hiburan. Tidak dipungkiri lagi saat 

ini permintaan pembuatan box 

speaker semakin meningkat dari 

waktu ke waktu. Sekarang ini 

banyak jenis kayu atau bahan lain 

yang digunakan untuk membuat 

box speaker sehingga kadang 

membuat pemesan atau kosumen 

kebingungan memilih kayu atau 

bahan apa yang akan mereka 

gunakan. Hal itu membuat 

konsumen atau pemesan harus 

lebih selektif. 

Seiring kemajuan dunia 

teknologi informasi, yang meliputi 

perkembangan perangkat keras dan 

perangkat lunak, ternyata 

membawa dampak yang 

multikompleks dalam berbagai segi 

kehidupan manusia, salah satu 

diantaranya adalah munculnya 

model pengambilan keputusan 

yang dikenal dengan Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK). 

Little pada tahun 1970 

(Turban dkk, 2005) mendefinisikan 

SPK sebagai: 

Sekumpulan prosedur 

berbasis model untuk data 

pemrosesan dan penilaian 

guna membantu para 

manajer mengambil 

keputusan.  
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SPK merupakan sebuah 

sistem yang sederhana, cepat, 

mudah dikontrol, adaptif, lengkap 

dengan isu-isu penting, dan mudah 

berkomunikasi. 

Sehubungan dengan hal 

diatas, maka dirancanglah sebuah 

sistem pendukung keputusan 

pemilihan kayu untuk pembuatan 

box speaker dengan tepat sesuai 

keinginan konsumen. Aplikasi yang 

dirancang ini menggunakan metode 

SMART (Simple Multi Atribut 

Rangking Technique). Metode 

SMART adalah suatu metode 

pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan masalah penentuan 

pilihan yang sifatnya 

multiobjective diantara beberapa 

kriteria kuantitatif dan kualitatif 

sekaligus. 

 

II. Metode SMART (Simple Multi 

Atribut Rangking Technique). 

Metode SMART 

(Simple Multi Atribut 

Rangking 

Technique).merupakan 

suatu metode pengambilan 

keputusan untuk 

menyelesaikan masalah 

penentuan pilihan yang 

sifatnya multiobjective 

diantara beberapa kriteria 

kuantitatif dan kualitatif 

sekaligus. 

Menurut Mahadi 

Baharin (2006: 2), SMART 

dimaknai sebagai berikut: 

Sebuah model 

pengambil 

keputusan yang 

komprehensif 

dengan menghitung 

hal-hal yang 

bersifat kualitatif  

dan kuantitatif. 

SMART lebih 

banyak digunakan karena 

kesederhanaanya dalam 

merespon kebutuhan 

pembuat keputusan dan 

caranya menganalisa 

respon. Analisa yang 

terlibat adalah transparan 

sehingga metode ini 

memberikan pemahaman 

masalah yang tinggi dan 

dapat diterima oleh 

pembuat keputusan. 

Pembobotan pada SMART 

menggunakan skala antara 0 

sampai 1, sehingga 

mempermudah perhitungan 

dan perbandingan nilai pada 

masing-masing alternatif. 
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Model yang 

digunakan dalam SMART:  

 

Keterangan: 

       wj     = nilai 

pembobotan kriteria ke-j 

dan k kriteria 

     u(ai) = nilai 

utility kriteria ke-i untuk 

kriteria ke-i 

Pemilihan keputusan adalah 

mengidentifikasi mana dari n 

alternatif yang mempunyai nilai 

fungsi terbesar 

 

III. Kesimpulan dan Hasil 

No Kategori Rumus Utility 

1 A a = ((10 - 1) / 

(10 - 1) * 100) 

2 B b =(10 - 3) / (10 

- 1) * 100 

3 C c = (10 - 4) / (10 

- 1) * 100 

4 D d = (10 - 5) / (10 

- 1) * 100 

  

N

o 

Krit

eria 

Ka

teg

ori 

Ha

sil 

Tot

al 

Rekomend

asi 

1 P1 B 31,

11 

77 pinus 
2 P2 A 25 

3 P3 C 13,

33 

4 P4 D 8,3

3 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

pemilihan kayu ini maka dapat 

diambil kesimpulan antara lain: 

penelitian ini dapat membantu 

konsumen dalam menentukan kayu 

secara akurat dan sesuai keadaan yang 

sebenarnya,  membuat hasil produksi 

lebih baik, serta digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan untuk 

proses pembuatan box speaker dengan 

kualitas terbaik. 
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