
ABSTRAKSI 

Proses pembelian komputer memang tampak tidak begitu sulit dan tidak 
perlu banyak persiapan. Tetapi sebenarnya dalam proses pembelian ini ada banyak 
hal dan faktor yang harus diperhatikan seperti mencari informasi tentang produk 
yang akan dibeli, mencari informasi toko yang menjual produk tersebut dan masih 
harus memilih mana yang akan dibeli dari hasil informasi yang telah dikumpulkan 
sebelumnya. Semua itu memerlukan waktu yang lama dan banyak tenaga serta 
banyak pembeli mendapatkan informasi dari ternan, majalah atau dari toko-toko 
komputer yang dikenalnya. 

Meskipun demikian ternyata masih banyak pembeli yang mengalami 
kesulitan seperti pembeli harus tanya ke setiap ternan atau toko dengan pertanyaan 
yang sama, membeli banyak majalah tentang komputer untuk dijadikan bahan 
pertimbangan, disaat akan membeli masih harus menunggu dalam dalam waktu 
yang lama karena menunggu dilanyani dan menunggu diambilkan dari distributor 
(sebagian besar toko-toko komputer tidak suka menyetok barang) dan saat semua 
data sudah terkumpul pembeli banyak yang mengalami kesulitan untuk 
menentukan pilihan yang akan dibeli karena terbatasnya dana yang tersedia. 
Karena kesulitan itu maka perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat membantu 
pembeli melakukan proses pembelian. 

Dari semua permasalahan dan kesulitan yang dialami oleh pembeli itulah 
digital marketplace untuk toko komputer ini menyediakan berbagai informasi 
tentang komputer dan fasilitas untuk melakukan proses pembelian mulai dari 
menentukan produk apa yang ingin dibeli, informasi toko-toko mana saja yang 
menjual produk yang sesuai dengan keinginannya sampai memberi alternatif 
pilihan dan saran apa yang sebaiknya dibeli serta fasilitas untuk transakasi 
pembelian tapi hanya sebatas pada proses pesanan yaitu dengan mengirimkan data 
pesanan ke alamat email toko yang bersangkutan dan semua ini diaplikasi dalam 
bentuk web. 

Oleh sebab itu perlu ada sistem pendukung keputusan untuk memberikan 
alternatif pilihan pada user. Setelah proses analisis dilakukan dilanjutkan dengan 
proses desain sistem yang meliputi ER-Diagram, Mapping, dan Normalisasi serta 
proses pencarian alternatif. Untuk proses sistem pendukung keputusan pembeli I 
user hanya diperlukan inputan komponen apa yang ingin dibeli dan berapa dana 
yang dianggarkan serta prosentase faktor yang perlu diperhatikan untuk dilakukan 
filter dan proses perhitungan. Setelah itu user akan mendapatkan hasil dari 
perhitungan tersebut dan saran mana yang sebaiknya dibeli. 

Berdasarkan hasil uji coba dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
aplikasi digital marketplace untuk toko komputer untuk membantu user berbelanja 
sesuai anggaran kesulitan yang ada dapat dihilangkan atau setidaknya dikurangi 
sehingga diharapkan agar proses pembelian dapat beljalan sesuai yang diinginkan. 
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