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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia semakin lama akan semakin sibuk dan tingkat stres 

manusia semakin meningkat. Didasari dari hal tersebut, tentu manusia sangat 

membutuhkan hiburan bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga. Sudah banyak 

tempat wisata yang didirikan di dalam kota sebagai alternatif mengatasi kebutuhan 

hiburan manusia. Tapi tetap saja bagi penduduk perkotaan selalu mendambakan 

hiburan di luar kota terutama alam yang masih jernih dan belum terlalu 

terkontaminasi oleh polusi udara. Alam Indonesia tentu sangat mendukung sekali 

akan wisata alam tapi sangat sedikit yang ter-explore dengan baik, terutama provinsi 

Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi yang akhir-akhir ini potensi pariwisata 

sedang meningkat. Sehingga, timbulah peluang tersendiri yaitu mulai munculnya 

travel agent sebagai penyedia layanan liburan untuk seseorang yang ingin berlibur 

tapi tidak menginginkan kerumitan. Travel agent sendiri sebenarnya dibagi dua, 

travel agent yang hanya menangani masalah tiket dan reservasi hotel serta travel 

agent yang tidak hanya menangani tiket dan reservasi saja, melainkan juga 

menangani urusan jadwal konsumen selama liburan yang biasa disebut tour & travel 

agent. Semakin lama bisnis tour & travel agent semakin menjamur tapi untuk 

layanan pilihan lokasi wisata sendiri rata-rata sama antara tour & travel agent satu 

dengan tour & travel agent lainnya. Bila melihat potensi wisata di Jawa Timur 
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sendiri, menurut data dari Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Tahun 2013 

Dalam Angka, terdapat 465 lokasi wisata di Jawa Timur yang tersebar di 19 

kabupaten dan 9 kota, tapi hanya sebagian kecil saja yang ter-explore. Tentu saja 

sangat besar sekali potensi wisata Jawa Timur dan sangat banyak sekali lokasi yang 

berpotensi masuk dalam program kerjasama tour & travel agent. Salah satu travel 

agent yang akan memasuki dunia tour adalah Indo Sigma Cakrawala (ISC) Travel.  

ISC Travel berada di bawah PT. Indo Sigma Cakrawala yang terletak di 

Surabaya. PT. Indo Sigma Cakrawala berdiri sejak 9 Februari 2012 dan ISC Travel 

adalah salah satu bidang usaha dalam jasa layanan penjualan tiket perjalanan dan 

penyedia voucher hotel. Saat ini ISC Travel belum merambah dunia tour, tapi pada 

tahun 2015 ISC Travel akan membuat layanan barunya yaitu pelayanan tour. ISC 

Travel mempunyai tiga divisi, yaitu Divisi Admin, Divisi Sales Supervisor, dan 

Divisi Accounting. Salah satu faktor tumbuh berkembangnya suatu bisnis adalah 

adanya difernisiasi. ISC Travel ingin membuka layanan tour tetapi ingin berbeda dari 

layanan tour & travel agent lainnya. ISC Travel membidik perbedaan dalam layanan 

lokasi wisata.  

Untuk merambah dunia tour, ISC tentu saja menyediakan divisi baru yang 

akan difokuskan untuk pemilihan lokasi wisata. Keputusan lokasi wisata yang 

diambil merupakan hasil penilaian panelis yang terdiri dari Direktur, Kepala Divisi 

yang menentukan lokasi wisata, dan Sales Supervisor. Ketiga panelis tersebut 

memberikan penilaian secara individu lalu dirapatkan bersama untuk keputusan akhir. 

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penilaian diantaranya adalah 
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banyak kriteria yang digunakan perusahaan. Kriteria yang digunakan tidak hanya 

bersifat kuantitatif, tetapi ada juga yang bersifat kulitatif. Setidaknya ada 5 (lima) 

kriteria yang digunakan sebagai parameter penilaian pada penentuan lokasi wisata, 

antara lain:  

Tabel 1.1 Tabel Kriteria 
Kriteria Sub Kriteria 

Jarak Tempuh Lokasi  - 
Wisata Dari Pusat Kota 

Tingkat Keamanan 

Jumlah Kecelakaan 
Jumlah Kasus Pencurian 
Jumlah Tindakan Kriminal 
Jumlah Kejadian Bencana Alam 

Popularitas Lokasi Wisata 
Kunjungan Warga Negara Indonesia (WNI) 
Kunjungan Warga Negara Asing (WNA) 
Jumlah Event 

Kelayakan Infrastur 

Jumlah Hotel 
Jumlah Guest House 
Jumlah Restoran 
Jumlah Tempat Belanja 
Jumlah Sarana Media 
Jumlah Transportasi Umum Yang Tersedia 

Kebersihan Lokasi Wisata - 

Hal yang sulit adalah pada bagian kualitatif. Pada kriteria tersebut panelis 

memberikan pendapat pribadi yang didalamnya terdapat unsur subyektifitas yang 

tinggi dimana masih kentalnya unsur intuisi dan persepsi pribadi. Tentu saja, 

kesalahan pemilihan tempat wisata ini dapat mengakibatkan kerugian karena tidak 

banyak konsumen yang memilih perjalanan ke tempat tersebut. 

Pemilihan lokasi wisata dilakukan di rapat khusus antara Direktur, Kepala 

Divisi yang menentukan lokasi wisata, dan Sales Supervisor. Dalam rapat tersebut, 

ketiga panelis membutuhkan efisiensi waktu dimana para panelis tidak perlu lagi 
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dihadapkan banyak berkas dalam rapat. Fungsi dari Divisi yang menentukan lokasi 

wisata adalah mengumpulkan data semua lokasi wisata (Jawa Timur) serta data 

lengkapnya, melakukan pemilihan lokasi wisata dan melakukan perijinan kerja sama 

dengan lokasi wisata terpilih. 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK), menurut Iskandar Z. Nasibu (2009), 

adalah sebuah sistem yang memberikan dukungan kepada seorang manajer , atau 

kepada sekelompok manajer yang relatif kecil yang bekerja sebagai tim pemecah 

masalah, dalam memecahkan masalah semi terstruktur dengan memberkan  saran atau 

informasi mengenai keputusan tertentu. Komponen SPK terdiri dari subsistem 

manajemen data, subsistem  manajemen model, subsistem manajemen antarmuka 

pengguna, dan subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Subsistem manajemen 

model mengolah berbagai model yang dapat digunakan untuk menangani pekerjaan 

analis. Menurut Alter (2002) dalam Kadir (2003), berbagai metode yang digunakan 

untuk pemodelan diantaranya adalah Online Analytical Processing (OLAP) dan data 

minning, sistem pakar, jaringan saraf tiruan (neural network), Fuzzy Logic (logika 

kabur), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan metode lain yang dianggap dapat 

digunakan dalam sistem pendukung keputusan. 

Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau 

kesamaran (fuzzyness) antara benar atau salah. Dalam teori logika Fuzzy suatu nilai 

bisa bernilai benar dan salah secara bersamaan, berapa besar kebenaran dan kesalahan 

tergantung pada bobot keanggotaan yang dimiliki. Konsep matematis yang mendasari 

penalaran Fuzzy sederhana, mudah dimengerti, dan didasarkan pada bahasa alami. 
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Selain itu, logika Fuzzy sangat fleksibel karena memiliki toleransi terhadap data-data 

yang tidak tepat (Kusumadewi, 2006). 

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah salah satu pendekatan multi-

criteria decision making dengan menguraikan masalah multi faktor dan multi kriteria 

yang kompleks menjadi suatu hirarki. Dengan menguraikan masalah, pembuat 

keputusan dapat fokus ke suatu masalah dan dapat cepat dan tepat menyelesaikannya 

(Golan Kabir dan Dr. M. Ahsan Akhtar Hasin, 2011). Menurut Saaty (1980) yang 

dikutip oleh Golan Kabir dan Dr. M. Ahsan Akhtar Hasin (2011), ada dua fase 

melakukan AHP, mendesain hirarki dan evaluasi komponen. 

Meskipun metode AHP banyak digunakan untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan, namun skala AHP yang berbentuk bilangan crisp (tegas) 

kurang mampu menangani ketidakpastian yang terletak pada input utamanya yang 

berupa nilai subyektif dari persepsi seorang ahli (Permadi, 1992). Untuk menangani 

kelemahan AHP dalam mengolah input utamanya maka dipertimbangkan Logika 

Fuzzy yang lebih memperhatikan keberadaan kriteria-kriteria yang bersifat subyektif 

tersebut. 

Untuk memberikan keputusan akurat yang akan dipilih dalam memilih lokasi 

wisata untuk ISC Travel, maka dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang 

menganalisis kriteria-kriteria yang ada sehingga mempermudah direktur dalam 

mengambil keputusan. Dalam SPK tersebut diterapkan metode Fuzzy AHP yang akan 

digunakan untuk mengolah input utama berupa persepsi ahli yang sifatnya subyektif 

dan menangani ketidakpastian di dalamnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penulisan 

skripsi ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung 

keputusan menggunakan metode Fuzzy AHP menentukan lokasi wisata untuk 

manajemen ISC Travel? 

1.3 Tujuan 

Membuat rancangan dan membangun sistem pendukung keputusan dengan 

metode Fuzzy AHP menentukan lokasi wisata untuk manajemen ISC Travel yang 

diharapkan dapat berlanjut ke paket wisata baru. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:  

1. Membantu perusahaan dalam menentukan lokasi wisata yang lebih cepat dan 

efektif. 

2. Sebagai acuan dalam membangun SPK dalam menentukan lokasi wisata yang 

optimal untuk pembuatan paket wisata baru di ISC Travel. 

3. Membantu perusahaan sebagai pembeda dengan perusahaan sejenis dan 

mengembangkan pangsa pasar perusahaan. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Dalam merancang dan membangun SPK terkait dengan penentuan lokasi 

wisata adalah berdasarkan pada studi kasus di ISC Travel. 

2. Dalam merancang dan membangun SPK terkait dengan penentuan lokasi 

wisata, kriteria yang digunakan dibatasi pada: 

a) Jarak tempuh lokasi wisata dari kota berangkat, 

b) Tingkat keamanan (jumlah kecelakaan, pencurian, tindakan kriminal, dan 

bencana alam yang terjadi), 

c) Popularitas lokasi wisata (kunjungan Warga Negara Indonesia (WNI), 

kunjungan Warga Negara Asing (WNA), dan jumlah event), 

d) Kelayakan infrastruktur (jumlah hotel, guest house, restoran, tempat 

belanja, dan transportasi umum yang tersedia), 

e) Kebersihan lokasi wisata. 

3. Dalam merancang dan membangun SPK terkait dengan penentuan lokasi 

wisata, alternatif pilihan lokasi wisata dibatasi hanya sebanyak 20 lokasi 

teratas di wilayah Jawa Timur. 
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