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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara, dengan 

adanya pariwisata suatu negara atau lebih khususnya daerah tempat objek wisata 

itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. 

Berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah dapat menarik pengunjung baik 

lokal maupun pengunjung manca negara, dan secara optimal mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pariwisata juga dibutuhkan oleh setiap 

individu, karena aktivitas berwisata bagi seorang individu dapat menghilangkan 

kejenuhan dan dapat mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah serta budaya 

suatu etnik daerah tertentu. 

 Merauke adalah Kabupaten paling timur di Indonesia yang dikenal sebagai 

Kota Rusa. Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan yang memiliki wilayah 

terluas diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Secara geografis letak 

Kabupaten Merauke berada antara 137
0
 - 141

0
 BT  dan 5

0
 00’9 00’ LS. Kabupaten 

Merauke memiliki pesona sendiri yaitu terdapat wisata alam dan budaya. 

Beberapa objek wisata di daerah kota Kabupaten Merauke sendiri dapat dijadikan 

tempat untuk berwisata diantaranya objek wisata alam seperti pantai, Taman 

Nasional Wasur, danau rawa biru, suaka margasatwa pulau dolok (Kimaam),
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suaka margasatwa sungai Bian, cagar alam Kumbe-Merauke (Bupul),  sumber air 

panas (air belerang), lotus garden dan objek wisata budaya, terdiri atas pesta 

dambu, tugu Perbatasan Sabang-Merauke, tugu Pepera, ex. rumah/kantor 

Resident, ex Kantor Pos, dan Patung Kristus Raja. Dari beberapa tempat objek 

wisata tersebut perlu adanya pengembangan untuk dapat menarik pengunjung 

baik  dari segi fasilitas, jalanan, keamaan dan lain sebagainya.  Pada upaya 

pengembangan objek wisata di Kabupaten Merauke tentunya tidak semua objek 

wisata di atas dapat dikembangkan menjadi objek wisata unggulan. Untuk itu, 

maka diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk dapat menentukan 

lokasi objek wisata yang perlu dikembangkan, sistem tersebut akan digunakan 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan lokasi objek wisata mana yang 

akan dikembangkan khususnya yang berada di Kabupaten Merauke. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang diatas, permasalahan-

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni : Bagaimana 

membangun suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk 

membantu pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi pengembangan 

objek wisata yang menarik di Kabupaten Merauke ? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai tujuan. 

Ruang Lingkup yang ditentukan sebagai berikut: 

1. Sistem aplikasi ini digunakan untuk memberikan alternatif solusi, tetapi 

pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh pengambil keputusan. 
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2. Sistem aplikasi ini hanya memilih 8 alternatif objek wisata yaitu pantai lampu 

satu, tugu libra, patung Hati Kudus Yesus, taman nasional wasur, danau rawa 

biru, tugu perbatasan Sabang-Merauke, lotus garden dan Sentra Jagung. 

3. Metode yang dipakai adalah menggunakan metode AHP dengan parameter 

kriteria yang akan digunakan yaitu fasilitas, jumlah pengunjung, infrastruktur 

dan transportasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem pendukung 

keputusan Untuk Memberikan Alternatif Pengembangan Lokasi Objek Wisata Di 

Kabupaten Merauke 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penilitian yang diharapkan oleh penulis yakni dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : Digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang 

terstruktur untuk   mendukung pariwisata di Kabupaten Merauke. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Agar penyusunan laporan ini sesuai dengan kaidah penulisan dan literature 

dalam pemaparan, penulis membuatnya dalam beberapa bagian  urutan terpenting. 

 Adapun urutan laporan ini sebagai berikut : 

 Bab 1 Pendahuluan , bab ini akan menjelaskan uraian tentang latar belakang 

masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, perumusan masalah, 
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ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

 Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi tinjauan pustaka dan 

dasar teori. 

 Bab 3 Metode Penelitian, bab ini menerangkan tentang bahan/data, peralatan, 

prosedur dan pengumpulan data, analisis dan rancangan sistem. 

 Bab 4 Implementasi dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang meliputi implementasi (potongan program) sesuai dengan isi dari 

bab 3, gambar dari hasil penelitian yang dibuat, praktek implementasi hasil 

penelitian sesuai dengan data yangg dimasukan dan pembuktian hasil uji coba. 

 Bab 5 Penutup, berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-

saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

hasil penelitian. 

 


