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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Probolinggo telah memiliki website informasi untuk pengenalan 

tempat wisata, namun data yang ada kurang lengkap sehingga informasi yang di 

dapat hanya sedikit. Para wisatawan akan mengalami kesulitan untuk memilih 

tempat wisata yang sesuai dengan keinginan mereka karena tidak ada informasi-

informasi yang lengkap di setiap tempat wisata yang ada, dan tempat wisata mana 

saja yang cocok direkomendasikan ke para wisatawan. Berdasarkan masalah 

tersebut maka dibuatlah sistem rekomendasi tempat wisata di probolinggo dengan 

menggunakan metode Weighted Product ini dengan data informasi tempat wisata 

yang lebih lengkap. Data-data informasi yang sudah lengkap itulah yang kemudian 

dijadikan kriteria untuk merekomendasikan tempat wisata ke para wisatawan. 

Metode Weighted Product banyak digunakan dalam berbagai penelitian guna 

menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, misalnya dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Fartindyyah dan Subiyanto (2014) yang berjudul 

Sistem Pendukung Keputusan Peminatan SMA menggunakan Wighted Product 

(WP). Penelitian ini menggunakan metode Weighted Product untuk menentukan 

peminatan peminatan siswa SMA  dalam pengelompokan mata pelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013.  Penggunaan metode ini dinilai efektif karena hasil 

uji sistem menunjukkan 93.2 % dari 103 jumlah data siswa sesuai dengan proses 

peminatan yang dilakukan manual di SMAN 13 Semarang. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan R,  Diyah (2013) yang berjudul Sistem Pendukung 

Keputusan Rekrutmen Karyawan Produksi Menggunakan Metode Weighted 

Product pada PT. Ploss Asia Semarang, penelitian ini menggunakan wp sebagai 

pendukung keputusan dalam penerimaan karyawan. Hasil penelitian ini berupa 

sebuah aplikasi pengambilan keputusan untuk penerimaan karyawan.  Penggunaan 

metode dinilai sesuai karena metode wp merupakan salah satu metode penyelesaian 

multi kriteria yang bisa diterapkan dalam perekrutan karyawan yang memiliki 

banyak kriteria yang dipertimbangkan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Esteriani (Tanpa Tahun) yang berjudul Implementasi Metode Weighted Product 
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Dalam Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Tunjangan Profesi Guru 

di Kabupaten Ngawi. Sistem ini dinilai sesuai karena dapat memberikan informasi 

tentang kelulusan penerimaan tunjangan profesi guru sebagai informasi analisis dan 

kontrol dalam penilaian penerimaan tunjangan profesi guru dan informasi kelulusan 

penerimaan tunjangan profeai guru. Selain itu,  sistem ini membantu mempercepat 

penyeleksian penerimaan tunjangan profesi guru serta dapat mengurangi kesalahan 

dalam menentukan calon penerimaan tunjangan profesi guru.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut metode Weighted Product 

dapat di implementasikan dalam berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini,  

metode Weighted Product di gunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi 

oleh calon wisatawan dalam menentukan tempat wisata yang ingin dikunjungi. 

Maka dari itu dalam penelitian ini dibuat sistem yang merekomendasikan tempat 

wisata di Probolinggo berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini : 

1. Bagaimana menerapkan metode weigted product untuk aplikasi sistem 

rekomendasi tempat wisata di Probolinggo? 

2. Bagaimana membangun sistem rekomendasi tempat wisata di 

Probolinggo berdasarkan parameter harga tiket, fasilitas tempat wisata 

dan popularitas tempat wisata. 

3. Menguji metode Weighted Product berdasarkan Accuracy. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan metode Weighted Product untuk aplikasi sistem rekomendasi 

tempat wisata di Probolinggo. 

2. Membangun sistem rekomendasi tempat wisata di Probolinggo 

berdasarkan parameter harga tiket, fasilitas tempat wisata dan popularitas 

tempat wisata.  

3. Menguji metode Weighted Product berdasarkan Accuracy untuk aplikasi 

sistem rekomendasi tempat wisata di Probolinggo. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Sistem rekomendasi tempat wisata digunakan dalam menentukan tempat 

wisata berdasarkan harga tiket, fasilitas tempat wisata dan popularitas 

tempat wisata  dalam berliburan khusus untuk Probolinggo. 

2. Parameter yang digunakan adalah harga tiket, fasilitas tempat wisata dan 

popularitas tempat wisata. 

3. Metode yang digunakan adalah Weighted Product. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

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 

rekomendasi, tempat wisata Probolinggo, dan literatur mengenai metode 

Weighted Product 

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 rekomendasi 

tempat wisata di Probolinggo dengan menggunakan metode wighted 

product. 

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. 
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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 tempat 

wisata Probolinggo, sistem rekomendasi dan literatur mengenai metode Weighted 

Product. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang analisis pembangunan perangkat lunak yang meliputi: 

Analisisa Sistem, langkah penyelesaian masalah, Kerangka Konsep, Perancangan 

Aplikasi. 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. 

 

 

 


