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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber 

daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan 

diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Indonesia merupakan salah 

satu Negara dengan jumlah obyek wisata yang sangat melimpah [1].  

Kota Ambon adalah ibukota Provinsi Maluku, dimana memiliki potensi 

wisata bahari kondisi eksisting 36% lebih besar dibandingkan dengan wisata 

lainnya. Hal ini dikarenakan pulau Ambon dikelilingi oleh teluk dan pesisir yang 

indah. Kota Ambon sendiri memiliki potensi wisata dengan jumlah 46 lokasi, 

dimana didalamnya yang menjadi daya tarik terbanyak adalah objek wisata pantai 

dan wisata bahari. Daya tarik wisata di Kota Ambon untuk objek wisata pantai 

berjumlah 8 pantai dan untuk wisata bahari berjumlah 15 potensi wisata [2]. 

Pemilihan objek wisata yang tepat juga berpengaruh dalam hal ini, sehingga 

untuk memilih objek wisata yang tepat maka dibutuhkan sebuah sistem dalam 

bidang kepariwisatawan yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

wisatawan mendapatkan informasi dan membantu pengambilan keputusan secara 

efektif. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) 

adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah 

maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi 

terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana 

tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat [3]. 

Oleh karena itu pada Tugas Akhir ini dirancang sebuah sistem pendukung 

keputusan yang dapat membantu dalam memilih objek wisata pantai di Kota 

Ambon. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk melakukan 

pemilihan lokasi wisata yang dikunjungi. Faktor-faktor tersebut antara lain biaya 

yang dikeluarkan untuk wisata, lama perjalanan atau jarak, dan fasilitas atau sarana. 
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Pemilihan objek wisata termasuk dalam kriteria permasalahan multiple criteria atau 

biasa disebut dengan Multiple Criteria Decision Making karena tersedianya lebih 

dari satu pilihan untuk memenuhi kriteria tersebut. Cara penyelesaian 

permasalahan seperti ini dapat menggunakan metode-metode pendukung 

keputusan. Salah satunya adalah metode TOPSIS atau Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution.  

Alasan digunakannya Metode TOPSIS adalah karena konsep alternatif yang 

terpilih tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga 

memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif, yang artinya metode TOPSIS 

sendiri tidak hanya menggunakan hasil kedekatan solusi ideal positif saja, 

melainkan juga diambil jarak yang terjauh dari hasil perhitungan solusi negatif, 

sehingga tingkat akurasi dalam perbandingan dua solusi tersebut dapat menjadi 

tolak ukur sebagai hasil akhir yakni nilai preferensi dalam membentuk 

perangkingan. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena konsepnya sederhana, 

komputasinya  efisien,  serta memiliki  kemampuan untuk mengukur kinerja relatif 

dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk perumusan matematis yang 

sedeharana dan mudah dipahami [7]. Hasil dari proses perhitungan metode TOPSIS 

yaitu untuk memberikan perangkingan dengan diberikan susunan dari alternatif 

terbaik pertama hingga akhir dari sejumlah alternatif pantai yang disajikan yakni 

yang paling mendekati pilihan atau kebutuhan yang diinginkan, sesuai inputan 

bobot atau tingkat kepentingan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

Adapun masalah-masalah yang akan dijadikan pokok pembahasan pada Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS untuk pemilihan objek wisata 

pantai di Kota Ambon. 

b. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan Objek 

wisata pantai di Kota Ambon menggunakan metode TOPSIS ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka ruang 

lingkup masalah yang akan dibatasi adalah sebagai berikut: 

a. Sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata pantai di Kota 

Ambon ini akan di implementasikan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. 

b. Metode yang digunakan adalah metode TOPSIS atau Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution. 

c. Sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata pantai di Kota 

Ambon ini memiliki batasan dalam implementasi metode TOPSIS yakni 

alternatif pantai yang digunakan adalah merupakan zona pengembangan 

wisata bahari di kota Ambon. batasan untuk kriteria yang digunakan 

adalah jarak, biaya, sarana & jumlah pengunjung.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan objek 

wisata pantai di Kota Ambon adalah berikut: 

a. Merancang aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan objek wisata 

pantai di Kota Ambon menggunakan metode TOPSIS untuk memberikan 

rekomendasi berupa alternatif terbaik dari objek wisata pantai yang 

tersedia di Kota Ambon.  

b. Memberi kemudahan untuk mendapatkan informasi dan memilih objek 

wisata pantai di Kota Ambon dengan menggunakan metode TOPSIS.  

  

1.5 Metodologi Penelitian 

Adapun tujuan perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan objek 

wisata pantai di Kota Ambon adalah berikut: 

a. Studi literatur 

Studi literatur merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembuatan sistem. Pemahaman konsep didapatkan dengan melakukan 



 

4 
 

pencarian data lewat literatur-literatur yang terkait misalnya buku-buku 

referensi, artikel, jurnal, majalah ilmiah atau makalah ilmiah, dan informasi 

serta sumber-sumber lain-lain seperti pencarian referensi lain dari sistem 

pendukung keputusan & metode yang dipakai. 

b. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari berbagai sumber data 

di lokasi penelitian yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. 

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan mengambil 

data & informasi dari objek pantai atau wisata bahari di Kota Ambon, guna 

untuk mendapatkan informasi secara detail.  

c. Analisis dan Desain 

Menganalisis kebutuhan sistem dan merancang desain sistem yang akan 

dibangun atau alur sistem, yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode yang 

akan digunakan. Dalam tahap ini akan dilakukan perancangan berdasarkan 

data dan informasi yang diperoleh dari metode-metode penelitian 

sebelumnya. 

d. Implementasi 

Pada tahapan ini, metode TOPSIS akan diimplementasikan kepada baris 

kode untuk membangun sebuah sistem yang dapat memberikan keputusan 

pemilihan objek wisata pantai secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. 

e. Pengujian 

Melakukan pengujian dengan menguji coba sistem dengan 

menggunakan Black Box Testing, yang mana merupakan pengujian yang 

berfokus pada fungsionalitas dari sistem dan pengujian validasi algoritma 

untuk mengukur keberhasilan sistem serta metode yang dipakai. 

f. Pembuatan Laporan 

Membuat laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan, dimulai 

dari pembangunan sistem hingga pengujian sistem, yang mana pembuatan 

laporan ini merupakan bentuk dari penyajian suatu fakta yang telah dibuat 

dari suatu kegiatan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menjelaskan pentingnya 

sistem ini untuk memudahkan proses dalam pemilihan lokasi pantai di Kota 

Ambon berdasarkan kebutuhan pengguna, pokok permasalahan seperti yang 

disebutkan dalam rumusan masalah, batasan masalah yakni pembatasan 

masalah di dalam sistem ini, tujuan dari penelitian, metodologi penelitian 

yang dipakai, serta sistematika penulisan laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

meliputi sistem pendukung keputusan, lokasi obejek wisata pantai di kota 

ambon, Metode TOPSIS, PHP & MySQL. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem, analisis kebutuhan sistem, 

rancangan alur sistem meliputi diagram UML (Universal Model Language), 

desain atau perancangan database, perancangan antar muka aplikasi, serta 

perancangan berupa analisa dan perhitungan metode TOPSIS. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Pada bab ini berisi tentang implementasi sistem, yang mana meliputi ; 

implementasi sistem interface dan implementasi pada baris kode PHP, serta 

hasil pengujian aplikasi dengan menggunakan Black Box Testing & pengujian 

algoritma. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran 

untuk kepentingan lebih lanjut. 

 

 


