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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri yang 

terbesar di dunia. Fakta membuktikan pada tahun 2010 industri pariwisata global 

menghasilkan sekitar US$ 5,7 triliun dan memperkerjakan sekitar 235 juta orang 

secara langsung maupun tak langsung (Moli, 2011). Dengan fakta ini maka sektor 

pariwisata adalah salah satu sektor yang paling menarik untuk dikembangkan 

lebih lanjut oleh suatu negara. 

Yogyakarta memiliki banyak objek wisata yang bisa dijadikan tujuan saat 

liburan. Mulai wisata sejarah, wisata budaya, wisata alam dan juga jenis wisata-

wisata lainnya termasuk wisata kuliner. Selama Agustus 2014 jumlah kunjungan 

wisatawan ke wilayah Yogyakarta mengalami peningkatan cukup besar. Sebanyak 

327.856 wisatawan lokal dan mancanegara menginap di hotel di D.I.Yogyakarta 

selama kurun Agustus 2014, naik 35,12% dibandingkan bulan sebelumnya 

sebanyak 242.643 wisatawan. Mereka terdiri dari 208.434 wisatawan nusantara 

dan 5.463 wisatawan mancanegara. (Oktarinda, 2014) 

Permasalahan pengambilan keputusan dialami oleh wisatawan yang ingin 

berwisata ke kota wisata Yogyakarta. Seringkali wisatawan merasa bingung 

dalam memutuskan untuk mengunjungi tempat wisata mana yang cocok bagi 

mereka. Untuk itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat 

memberikan gambaran mengenai tujuan wisata tersebut. Sehingga nantinya dapat 

membantu mereka dalam menentukan objek wisata yang cocok. Contohnya 

adalah biaya yang akan dikeluarkan, lamanya waktu yang akan dihabiskan, dan 

sebagainnya. Kebutuhan-kebutuhan ini akan mempengaruhi keputusan mereka 

dalam pemilihan tujuan perjalanan mereka. 

Sistem pendukung keputusan pariwisata pada penelitian ini dibangun untuk 

membantu wisatawan dalam memperoleh informasi paket wisata dengan 

parameter harga, lama berwisata, dan jumlah pengunjung menggunakan logika 

fuzzy. Keuntungan logika fuzzy menurut penelitian (Djam dan Kimbi, 2011) 

diantarnya mampu menyelesaikan masalah keputusan dengan representasi 
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pengetahuan di lingkungan yang tidak pasti dan ambigu sehingga sangat baik 

untuk diterapkan di dalam sistem pendukung keputusan.  

Sistem akan memberikan informasi tujuan wisata yang dapat dikunjungi oleh 

wisatawan sesuai dengan parameter yang dimasukkan dan memberikan output 

berupa pilihan-pilihan tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh calon wisatawan. 

Diharapkan dengan sistem ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai 

tujuan objek wisata kepada para wisatawan secara cepat dan tepat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1. Bagaimana menerapkan metode fuzzy Sugeno untuk sistem pendukung 

keputusan pemilihan paket wisata ? 

2. Bagaimana membangun aplikasi tempat wisata berdasarkan parameter 

budget, jumlah pengunjung dan lama berwisata menggunakan sistem 

pendukung keputusan pemilihan paket wisata. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah  

1. Membangun aplikasi tempat wisata berdasarkan parameter budget, jumlah 

pengunjung dan lama berwisata menggunakan sistem pendukung 

keputusan pemilihan tempat wisata. 

2.  Menerapkan logika fuzzy Sugeno untuk sistem pendukung keputusan 

pemilihan tempat wisata  

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem pendukung keputusan digunakan dalam menentukan tempat wisata 

berdasarkan biaya dan lama berwisata bagi calon wisatawan dalam berliburan 

khusus untuk kota wisata Yogyakarta dengan metode fuzzy Sugeno 

2. Parameter yang digunaka adalah budget, jumlah pengunjung dan lama wisata 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem pemilihan tempat wisata 

dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari 

mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan sistem pendukung 

keputusan, tempat wisata kota Yogyakarta dan literatur mengenai metode 

fuzzy  

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain 

yang dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada bagian ini dilakukan proses pembuatan aplikasi sistem pendukung 

keputusan pemilihan tempat wisata menggunakan metode logika fuzzy.  

4. Pengujian 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi sistem 

pendukung keputusan.  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah landasan teori tentang sistem 

pendukung keputusan, tempat wisata kota Yogyakarta dan fuzzy 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang analisis pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: Analisis Aplikasi, Fungsional Aplikasi, Spesifikasi Pengguna, 

Analisis Kebutuhan, langkah penyelesaian masalah, Perancangan Aplikasi 

dan Use Case Diagram. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang jelas untuk implementasi program. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


