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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu momen 

untuk mengambil sebuah keputusan. Menurut Nur Rochmah Dyah, Edy Nugroho 

dan Eko Aribowo (2008), pengambilan keputusan dari suatu masalah, baik itu 

masalah yang kompleks maupun yang sederhana, diperlukan informasi-informasi 

yang menyeluruh dan akurat, kemampuan menganalisa dan mengolah informasi 

serta metode penyelesaian yang tepat. Berdasarkan informasi yang akurat dan 

kriteria-kriteria yang mempengaruhi permasalahan tersebut akan bisa ditentukan 

keputusan apa yang cocok untuk diambil. 

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari 

adalah menentukan destinasi wisata yang cocok untuk berlibur dan menghilangkan 

penat karena minimnya informasi mengenai tempat wisata. Banyak wisatawan yang 

menghabiskan waktu mereka untuk mencari informasi destinasi wisata di internet 

dengan smartphone mereka tetapi masih mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. 

Pengguna smartphone di Indonesia bertumbuh sangat pesat. Lembaga Riset Digital 

Marketing (LRDM) Emarketer memprediksi jumlah pengguna smartphone di 

Indonesia akan lebih dari 100 juta orang pada tahun 2018 (Kominfo.go.id, 2015).  

Salah satu contoh tempat atau destinasi wisata yang dapat diambil adalah 

tempat atau destinasi wisata yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu 

kota dan salah satu kota terbesar di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu 

destinasi wisata yang cukup baik di Indonesia. Di DKI Jakarta terdapat banyak 
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tempat atau destinasi wisata di bidang budaya, sejarah, dan teknologi & sains yang 

tersebar diberbagai lokasi di wilayah DKI Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta mulai 

sadar akan pentingnya sektor pariwisata yang ada di DKI Jakarta. Menurut Doni 

Oskaria, Ketua Pokja Pariwisata KEIN (Liputan6.com, 2017), sektor pariwisata 

Indonesia sangat strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional 

karena memiliki potensi yang besar. Sektor pariwisata Jakarta akan menjadi fokus 

untuk tahun 2017, karena DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia berperan sebagai 

gerbang Indonesia bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem 

pendukung keputusan (SPK). Sistem pendukung keputusan (SPK) ini memberikan 

alternatif pilihan kepada pengguna berdasarkan input atau masukkan dari 

pengguna. Hal yang perlu diingat adalah sistem pendukung keputusan (SPK) hanya 

untuk memberikan alternatif pilihan bukan untuk memberikan keputusan akhir (Sri 

Winiarti & Ulfah Yuraida, 2009). 

Metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan (SPK) ini adalah 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) merupakan metode yang digunakan untuk menilai tindakan yang 

dihubungkan dengan perbandingan bobot kepentingan antar faktor serta 

perbandingan beberapa alternatif lainnya. Metode ini akan menghasilkan 

pembobotan dari masing-masing alternatif dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) memiliki banyak keunggulan dalam proses 

pengambilan keputusan. Salah satu keunggulannya adalah dapat digambarkan 

secara grafis, sehingga mudah untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat 
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dalam proses pengambilan keputusan (Kusrini, 2007). Metode Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) merupakan suatu metode yang 

memiliki kemampuan untuk mencari solusi yang paling ideal atas kebutuhan yang 

diperlukan dan solusi alternatif tersebut tidak hanya memiliki jarak terpendek dari 

solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi negatif 

(Kusumadewi, 2006). Sehingga dengan menggabungkan kedua metode tersebut 

diharapkan dapat memperoleh solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. 

Implementasi dari kedua metode tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 1.1. 

Proses Metode AHP dan TOPSIS. 

 
Gambar 1.1. Proses Metode AHP dan TOPSIS (Dewi, 2013) 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka akan dirancang dan 

dibangun sebuah sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata DKI 

Jakarta dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan 

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang 

dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan 

(SPK) pemilihan tempat wisata DKI Jakarta menggunakan metode Analytical 
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Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference by Similarity 

to Ideal Solution (TOPSIS). 

b. Berapa tingkat usability (kegunaan) dari sistem pendukung keputusan (SPK) 

pemilihan tempat wisata DKI Jakarta? 

 

1.3    Batasan Masalah 

 Batasan-batasan yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Kriteria-kriteria yang akan digunakan pada penelitian ini adalah harga, 

fasilitas, kenyamanan dan kategori wisata. 

b. Data tempat wisata DKI Jakarta berasal dari website resmi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan DKI Jakarta, yaitu jakarta-tourism.go.id dan data yang tidak 

ada pada website tersebut diambil dari website lain yang telah disetujui oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu sistem 

pendukung keputusan (SPK) pemilihan tempat wisata DKI Jakarta menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference 

by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dan juga mengetahui tingkat kegunaaan 

dari sistem pendukung keputusan yang dirancang dan dibangun. 
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1.5    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pengguna untuk memilih 

tempat wisata DKI Jakarta yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan oleh 

pengguna. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

BAB I LATAR BELAKANG 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan di dalam melakukan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teori-teori yang digunakan 

seperti sistem pendukung keputusan (SPK), metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP), metode Technique For Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), tempat wisata DKI Jakarta, dan 

USE Questionnaire. 

BAB III  METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisikan metode penelitian dan proses perancangan yang 

digunakan di dalam pembuatan aplikasi.   
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BAB IV  IMPLEMENTASI DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan implementasi sistem dan hasil uji coba dari aplikasi 

serta hasil dari uji coba.  

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan 

berdasarkan tujuan yang ada dan saran untuk pengembangan lebih 

lanjut dari penelitian ini.  
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