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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dan yang terbesar kedua di 

Indonesia. Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan dan industri dan 

pendidikan di provinsi Jawa Timur. Banyak traveler domestik maupun 

mancanegara yang berkunjung ke Surabaya memiliki kepentingan bisnis maupun 

wisata. 

Kutipan artikel sindonews.com tanggal 3 Mei 2013, para wisatawan yang 

memadati Surabaya tak hanya dari dalam negeri saja, sebab wisatawan dari luar 

negeri juga mulai melihat Surabaya sebagai jujukan wisata. Pada tahun 2011 

jumlah wisatawan luar negeri yang datang ke Surabaya mencapai 250.000 orang. 

Jumlah itu meningkat pada tahun 2012 yang menembus 350.000 orang. Kepala 

Dinas Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati menuturkan, jumlah itu juga 

mengalami peningkatan pada tahun 2013 ini. Meskipun masih memasuki bulan 

Mei, jumlah pengunjung sudah menembus 350.000 orang. 

Kenaikan jumlah pengunjung Surabaya tak lepas dari kebutuhan akan tempat 

beristirahat, menginap maupun tinggal selama berada di Kota Surabaya. Hotel 

merupakan suatu tempat yang disediakan kepada publik secara komersial untuk 

menginap, bermalam atau tinggal dalam waktu sementara. Dengan banyaknya 

rencana para pengunjung dalam mengunjungi lokasi – lokasi tujuan bisnis dan 

belanja di Surabaya membutuhkan waktu dan tenaga, terlebih lagi bagi 
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pengunjung yang memiliki kepentingan bisnis memerlukan penginapan yang 

nyaman dan tidak jauh dari lokasi urusan bisnis atau pekerjaan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya tahun 2004, Surabaya 

memiliki jumlah lebih dari 130 hotel. Jenis hotel di Surabaya mulai dari kelas 

melati. Tidak semua pengunjung mendapatkan informasi yang mudah dan cepat 

tentang lokasi dan harga setiap hotel yang terdapat di Surabaya. Pertimbangan 

utama para pengunjung adalah lokasi hotel yang terdekat dari pusat bisnis dan 

perbelanjaan. Akan tetapi, harga dan pengalaman customer hotel sebelumnya juga 

merupakan pertimbangan para pengunjung kota Surabaya dalam menentukan 

hotel yang akan disinggahi. 

Salah satu solusi yang dapat diberikan yaitu dengan membuat aplikasi mobile 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yang didalamnya terdapat fitur sistem 

navigasi, kemudian sistem ini nantinya akan diintegrasikan dengan teknologi 

Global Positioning System (GPS). Sistem ini juga memiliki keunggulan dalam 

pengambilan keputusan untuk merekomendasikan hotel yang sesuai dengan 

kondisi user. Menurut Murai (1999), SIG sebagai sistem informasi yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial, 

untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 

penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan 

pelayanan umum lainnya.  

GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan dan waktu di 

mana saja di muka bumi setiap saat, dengan ketelitian penentuan posisi dalam 
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fraksi milimeter sampai dengan meter. Kemampuan jangkauannya mencakup 

seluruh dunia dan dapat digunakan banyak orang setiap saat pada waktu yang 

sama (Abidin, 1995). Kemudian sistem ini akan menyajikan informasi berupa peta 

lokasi hotel yang berada di Surabaya secara akurat melalui layanan aplikasi 

pemetaan berbasis web yang disediakan oleh Google, yaitu Google Maps APIs. 

Namun GPS hanya bisa menampilkan lokasi – lokasi yang akan dituju, sehingga 

peran dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memberikan solusi dalam 

pencarian yang efektif dengan menggunakan metode fuzzy. 

Penelitian Sonmez et al (2004) yang berjudul A Mamdani fuzzy inference 

system for the geological strength index (GSI) and its use in slope stability 

assessments menyimpulkan bahwa teori fuzzy adalah alat yang sangat berguna 

untuk ahli pertambangan dan ahli geologis yang memelajari kondisi masa batu 

yang kompleks. Menurut Carbajal et al (2012) pada penelitiannya yang berjudul 

Immediate water quality assessment in shrimp culture using fuzzy inference 

systems, mengungkapkan bahwa fuzzy inferensi digunakan untuk menganalisis 

ekosistem tambak udang, dimana parameter lingkungan yang dinilai merupakan 

indikator untuk menentukan kualitas air yang baik atau buruk. Fuzzy inferensi 

yang digunakan pada penelitian tersebut sangat efektif dalam mendukung 

pengendalian kualitas air karena mampu memberikan hasil yang segera didapat.   

Penelitian ini menggunakan fuzzy inferensi untuk mencari dan memilih lokasi 

hotel yang sesuai dengan parameter jarak rata-rata hotel terhadap lokasi tujuan, 

harga kamar termurah hotel dan nilai ulasan hotel sebagai indikator untuk 

menentukan pilihan hotel yang terbaik. Metode fuzzy inferensi yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah inferensi Mamdani. Metode Mamdani sering juga 

dikenal dengan nama Metode Max-Min. Sehingga aplikasi mobile sistem 

pendukung keputusan rekomendasi hotel di Kota Surabaya berbasis SIG menjadi 

suatu alat yang berguna dalam memberikan informasi tentang pencarian dan 

pemilihan hotel serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

pemilihan hotel di Kota Surabaya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah 

adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi mobile Sistem Pendukung 

Keputusan rekomendasi hotel di Kota Surabaya menggunakan Fuzzy Inference 

System berbasis Sistem Informasi Geografis? 

1.3. Tujuan 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, dapat dibuat tujuan dari 

penelitian ini adalah merancang dan membangun aplikasi mobile Sistem 

Pendukung Keputusan rekomendasi hotel di Kota Surabaya menggunakan Fuzzy 

Inference System berbasis Sistem Informasi Geografis. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi tentang pencarian dan pemilihan lokasi hotel di Kota 

Surabaya berbasis mobile. 

2. Memberikan alternatif hotel bagi pengunjung Kota Surabaya. 

3. Menunjukan rute perjalanan yang akan memandu user dari hotel menuju 

lokasi tujuan secara akurat. 
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4. Memberikan informasi umum tentang hotel. 

5. Menambah pengetahuan dalam membangun sistem rekomendasi hotel 

berbasis SIG di Kota Surabaya. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah yaitu:  

1. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi mobile Sistem Pendukung 

Keputusan rekomendasi hotel di Kota Surabaya menggunakan Fuzzy 

Inference System berbasis Sistem Informasi Geografis.  

2. Hotel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hotel yang terletak di Kota 

Surabaya. 

3. Tingkat kepentingan berdasarkan keperluan bisnis dan belanja. 

4. Data pusat perbelanjaan pada penelitian ini hanya menggunakan koordinat 

mall dan pusat perdagangan di Kota Surabaya. 

5. Data area bisnis pada penelitian ini hanya menggunakan koordinat gedung di 

salah satu pusat perkantoran dan lokasi sering diselenggarakannya event di 

Kota Surabaya.  

6. Data nilai ulasan hotel di Kota Surabaya yang dipakai dalam penelitian ini 

menggunakan sumber dari Tripadvisor, Agoda, Wego, Trivago, dan 

Booking.com. 

7. Data kelengkapan fasilitas dan ketersediaan kamar hotel digunakan sebagai 

informasi pelengkap pada penelitian ini. 
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