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BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Saat ini banyak sekali tempat wisata yang menyediakan berbagai  wahana 

yang memiliki berbagai jenis dan fungsi pada setiap masing-masing wahana 

tersebut untuk menarik hati pengunjung. Salah satu tempat wisata yang memiliki 

beraneka ragam wahana yaitu Jawa Timur Park 1 yang biasa dikenal dengan Jatim 

Park 1. Wahana-wahana yang berada dalam Jatim Park 1 tidak hanya 

mrenyediakan wahana untuk bermain saja, melainkan ada beberapa wahana yang 

digunakan untuk pembelajaran. Selain itu, wahana Jatim Park 1 tidak hanya dapat 

dinikmati oleh anak-anak saja, melainkan remaja dan para orang tua juga dapat 

bersenang-senang menikmati beberapa wahana yang khusus dirancang untuk 

mereka.  

Untuk memilih wahana-wahana apa saja yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan dari setiap pengunjung, akan sangat sulit jika tidak mengetahui 

syarat-syarat  untuk bisa menggunakan wahana-wahana tersebut. Misalnya, 

apakah wahana tersebut untuk anak yang hanya ingin bermain saja ataukah untuk 

anak yang ingin bermail sambil belajar atau wahana tersebut hanya boleh 

digunakan oleh orang dewasa saja. Ada juga wahana yang hanya dapat dinikmati 

oleh pengunjung dengan tinggi badan dan berat badan tertentu. 

Berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat, dalam penelitian 

ini diusulkan  untuk melakukan perancangan dan pembangunan aplikasi 

rekomendasi wahana yang sesuai dengan kriteria-kriteria dari pengunjung yaitu 

kegemaran, usia, tinggi badan berat badan dan penyakit Sehingga pengunjung 

dapat dengan mudah menemukan wahana yang sesuai dengan minat dan 

kemampuan mereka. 

1.2. Rumusan Masalah  

Diangkat dari latar belakang di atas, terdapat beberapa detail permasalahan 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana mengimplementasikan Algoritma Fuzzy Multi-Criteria dalam 

rekomendasi wahana berdasarkan kegemaran, usia, tinggi badan, berat 

badan dan penyakit dari user? 
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b. Bagaimana mengklasifikasikan wahana-wahana yang ada di Jawa Timur 

Park 1? 

c. Bagaimana membuat aplikasi rekomendasi wahana wisata berbasis mobile 

pada Android yang terhubung ke server sebagai sarana penyedia 

informasi.  

1.3. Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun sebuah 

aplikasi client-server rekomendasi wahana wisata berdasarkan kriteria kegemaran, 

usia, tinggi badan berat badan dan penyakit 

1.4. Batasan Masalah 

Permasalahan dalam Tugas Akhir ini memiliki beberapa batasan masalah 

yakni sebagai berikut: 

a. Rekomendasi oleh sistem berdasarkan kriteria yang ada dalam database. 

b. Sistem diimplementasikan di area wisata Jawa Timur Park 1. 

c. Hasil rekomendasi yang diberikan adalah per individu. 

1.5. Metodologi  

  Adapun tahap-tahap perancangan dan pembuatan aplikasi rekomendasi 

wahana wisata di Jawa Timur Park 1 menggunakan Algoritma Fuzzy Multi-

Criteria antara lain sebagai berikut:  

1.5.1. Pemahaman Studi Sistem dan Studi Literatur 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap studi pustaka dilakukan pemahaman pemrograman pada 

platform android untuk penerapan aplikasi yang akan dibuat. 

b. Literatur 

Mencari dan mempelajari semua data yang berhubungan dengan 

rekomendasi wahana dan aplikasinya serta mencari referensi tentang 

algoritma Fuzzy Multi-Criteria 

1.5.2. Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem dilakukan meliputi: 

a) Perancangan dan Arsitektur Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan dan membuat 

model  perancangan sistem untuk aplikasi rekomendasi  wahana   wisata di  
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Jawa Timur Park 1 menggunakan Algoritma Fuzzy Multi-Criteria  

b) Perancangan Data 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan data yang diperlukan untuk 

membangun sebuah aplikasi. Data diperoleh dari survey tempat di Jawa 

Timur Park 1 untuk mendapatkan informasi mengenai spesifikasi dari setiap 

wahana Jawa Timur Park 1. 

c) Perancangan Proses 

 Pada tahap ini dilakukan analisis dan perancangan proses sistem untuk 

menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi 

yang benar. Perancangan proses sistem bisa digambarkan melalui Flowchart. 

d) Perancangan Antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka berbasis mobile untuk 

memudahkan prngoperasian aplikasi yang akan dibangun 

1.5.3 Implementasi Sistem 

Implementasi algoritma Fuzzy Multi-Criteria pada aplikasi rekomendasi 

wahana berdasarkan kriteria kegemaran , usia, tinggi badan berat badan dan 

penyakit pada mobile device yang berbasis Android dengan sistem client-server 

dimana server sebagai media penyimpanan informasi sedangkan client berfungsi 

untuk melakukan request ke server dan menerima informasi dari server sehingga 

aplikasi akan lebih ringan pada device dan lebih mudah digunakan. 

1.5.4 Evaluasi dan Uji Coba 

Pada tahap ini merupakan tahap pengujian aplikasi apakah dengan 

Implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan perancangan serta untuk 

mengetahui fungsionalitas sistem dan optimalitas dari algoritma Fuzzy Multi-

Criteria. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : DASAR TEORI 
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 Bab ini menjelaskan tentang sejumlah teori dasar yang mendukung secara 

teknis pengerjaan aplikasi yang dikerjakan.  

BAB III : PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak dari sistem 

yang akan dibuat, meliputi: analisa data, analisa sistem, dan perancangan 

antarmuka.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada Bab III.  

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 


