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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Wisata Batu adalah kota wisata yang menarik banyak minat 

wisatawan dengan banyaknya tujuan wisata di kota batu memberi peluang bisnis 

yang menjanjikan bagi penyedia jasa guest house dan villa tentunya wisatawan 

dapat memilih berbagai fasilitas yang disediakan dan disesuaikan dengan tarif 

yang ditawarkan. Pada umumnya wisatawan ingin memliki tempat penginapan 

yang menyediakan fasilitas seperti rumah dengan nuansa hotel yang harganya 

terjangkau dan bervariasi. Dari banyaknya pengunjung warga kota Batu melirik 

bisnis penginapan guest house dan villa sebagai usaha yang sangat 

menguntungkan dengan menawarkan konsep sewa seperti harian, Mingguan, 

bulanan bahkan bisa dengan hitungan jam untuk keperluhan tempat tinggal selama 

liburan[1].  

Permasalahan yang dihadapi oleh penyedia jasa guest house dan villa di 

Kota Wisata Batu adalah tidak terindeksnya informasi mengenai jasa yang mereka 

tawarkan pada search engine maupun aplikasi-aplikasi penyedia informasi wisata 

seperti traveloka dan airy rooms atau aplikasi sejenis, sehingga banyak wisatawan 

yang tidak mengetahui informasi tersebut, terutama bagi wisatawan backpacker 

yang membutuhkan tempat menginap dengan budget rendah dan biasanya 

memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai panduan dalam kegiatan berwisata, 

mereka membutuhkan tempat menginap yang memberikan fasilitas memadai 

namun dengan harga yang terjangkau, sementara pada beberapa aplikasi penyedia 

layanan booking hotel hanya menyediakan hotel-hotel dan tarif yang dicantumkan 

cukup mahal. 

 Dengan membangun aplikasi berbasis android rekomendasi guest house 

dan villa di Kota Wisata Batu pada penelitian ini diharapakan dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat berupa perekomendasian pemilihan villa atau guest 

house bagi wisatawan atau siapa pun yang berkepentingan dan dapat bermanfaat 

pula bagi penyedia jasa guest house dan villa.  



2 
 

Pada aplikasi ini pengguna cukup memberikan preferensi ditiap kriteria 

yang disediakan pada halaman menu di aplikasi ini, hasil yang dikeluarkan dari 

aplikasi ini berupa urutan rekomendasi berdasarkan kriteria yang diinputkan dan 

memberikan rute ke hasil rekomendasi tersebut menggunakan Google Map. Agar 

aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik diperluhkan data-data sebanyak mungkin 

mengenai alamat, fasilitas, layanan dan harga dari jasa guest house dan villa di 

Kota Wisata Batu, pada data yang berisi alamat akan dibandingkan dengan posisi 

pengguna aplikasi yang diambil menggunakan koordinat GPS sehingga output 

aplikasi ini memberi informasi jarak tempuh ke tempat yang direkomendasikan. 

Metode perekomendasian menggunakan Profile Matching.  

Metode Profile Matching digunakan untuk menentukan rekomendasi guest 

house dan villa berdasarkan jarak, tarif dan fasilitas yang disediakan oleh 

penyedia jasa tersebut, yang melatar belakangi peneliti memakai Profile Matching 

karena keunggulan dari metode ini dalam memberikan hasil dari perhitungannya 

yang berupa peringkat dari kriteria-kriteria yang diinputkan dan akan menyeleksi 

alternatif terbaik dari sejumlah alternatif[4], dalam metode Profile Matching 

menggunakan Core Factor (NCF) dan Secondary Factor (NSF) sehingga sangat 

tepat apabila digunakan pada pemilihan berdasarkan keinginan pemakai karena 

tidak semua parameter yang digunakan atau ditampilkan pada input dari user 

merupakan faktor utama yang diinginkan pengguna, faktor lain yang mungkin 

menjadi pertimbangan ditempatkan pada Secondary Factor (NSF), untuk  rute 

atau jalur terdekat yang divisualisasikan dalam bentuk peta menggunakan Google 

Map API [5] tujuan perancangan sistem ini adalah agar dapat memberi informasi 

yang jelas dan anjuran yang tepat kepada wisatawan yang ingin berkunjung dan 

menginap di kota wisata batu. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafsah dengan judul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Hotel dengan Menggunakan Metode 

Promitee dan AHP“ menjelaskan bahwa kriteria yang diinginkan  oleh user yang 

menggunakan sistem rekomendasi seperti ini antara lain adalah harga, kelas, 

lokasi, fasilitas dan layanan [2] sementara pada penelitian yang dilakukan oleh 

Arisandi “Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Hotel di Kota Kendari 

Menggunakan Metode Fuzzy” menggunakan harga, lokasi dan kelas sebagai 
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kriteria yang diberikan ke pengguna [3], maka pada penelitian ini penulis 

menggunakan kriteria berupa harga, jarak dari user aplikasi dan fasilitas yang 

ditawarkan sebagai parameter yang harus diisikan oleh pengguna.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Pemaparan latar belakang, maka dapat di tentukan rumusan 

masalah sebagai berikut yaitu:  

a. Bagaimana mengimplementasikan metode Profile Matching pada bahasa 

pemrograman berbasis android sehingga menghasilkan rekomendasi guest 

house dan villa di kota wisata batu berdasarkan kriteria dari pengguna. 

b. Bagaimana menampilkan rute ke tempat yang direkomendasikan Profile 

Matching pada Google Map API. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka memerlukan 

batasan-batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: 

a. Data guest house dan villa hanya pada kota wisata Batu. 

b. Menggunakan Google Map API. 

c. Dibangun pada platform Android. 

d. Pengguna aplikasi ini lebih dapat mendapatkan rekomendasi terbaik. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah: 

a. Mengimplementasikan metode Profile Matching untuk memberi rekomendasi 

guest house dan villa di kota Batu berbasis android  

b. Aplikasi dapat memberikan petunjuk arah menunju ke tempat di  rekomendasi 

menggunakan metode Profile Matching menggunakan Google MAP API. 

1.5 Metodologi Penelitian  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data maupun informasi 

guna menunjang di buatnya penelitian . Sumber data dan informasi berasal dari 

pengamatan survei lapangan, jurnal, buku pendukung dan karya ilmiah yang 

berhubungan dengan pemrogaman dan pembahasan mengenai metode profile 

matching sebagai sistem rekomendasi. 
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1.5.2 Perancangan Progam 

Pada bagian perancangan progam pengumpulan materi meliputi harga, 

jenis layanan, dan ketersediaan fasilitas pada guest house dan vila di Kota Wisata 

Batu untuk kemudian diinputkan pada database serta pada tahap ini menjelaskan 

proses pembuatan program yang akan dimulai dengan pembuatan blok diagram, 

flowchart dan pembuatan prototype atau purwarupa program yang akandijalankan 

di platform android, sementara untuk editor program akan menggunakan MIT 

APP INVENTOR. 

1.5.3 Pembuatan Program 

Tahap ini memfokuskan pada pembuatan program untuk smartphone 

android dan implementasi data pada firebase serta penyempurnaan program yang 

telah dibuat dengan MIT APP INVENTOR. 

1.5.4 Pengujian dan Hasil 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian keseluruhan program yang telah 

di buat dengan parameter analisis akan difokuskan pada rekomendasi yang 

dihasilkan oleh Profile Matching dengan mencocokan antara hasil yang 

diharapkan pengguna dan hasil yang dikeluarkan oleh Profile matching. 

1.5.5 Alur Sistematika Penulisan 

Alur penulisan laporan penelitian ini dibuat menjadi beberapa bab sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

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

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi landasan teori sebagai rujukan dan referensi untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengertian Guest House dan vila, Pengertian sistem pendukung 

keputusan, pengertian metode Profile Matching serta beberapa kajian mengenai 

penelitian terdahulu. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang analisa kebutuhan, desain sistem dan 

metode perancangan sebelum implementasi progam dilaksanakan. 

BAB IV  PENGUJIAN DAN HASIL 

Pada bab ini membahas tentang pembuatan program dan pengujian sistem 

yang sudah jadi untuk mengetahui hasil bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan datang 

dan saran untuk menjadi acuan pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


