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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya yaitu : 

Pustaka pertama oleh Akhmad Busthomy dkk.(2016) telah dibuat suatu 

penelitian dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemilihan Objek 

Wisata Di Kabupaten Pasuruan  menggunakan Metode Fuzzy dengan kriteria 

masukan yaitu harga, waktu berkunjung, fasilaitas dan jumlah pengunjung. 

Pustaka kedua oleh Naomi Tangkelabi dan Shantika Sugiharti Yushida  telah 

dibuat suatu penelitian  dengan  judul  Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Objek Wisata Bahari dengan kriteria masukan data yaitu  keindahan, fasilitas dan 

jarak tempuh menggunakan metode Analitycal Hierarcy Proccess (AHP).  

Pustaka ketiga oleh Oktovianus Pareira dkk.(2014) menganalisis dan 

menerapkan  metode  ELECTRE  pada perhitungan dan pengolahan inputan 

kriteria antara lain : Biaya, Jarak dan Waktu dengan judul  Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan  Tempat Wisata Di Timor Leste.  

Pustaka ke empat A Yani Ranius (2015)  dengan judul  Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Destinasi Wisata Unggulan Di Kota Palembang dengan
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metode metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Dalam penelitiannya 

menggunakan lima kriteria yaitu,  ketersediaan, fasilitas, aksesbilitas, kesiapan, 

potensi dan posisi. 

Pustaka ke lima oleh Marnika Tia (2014) dengan  judul  Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Memberikan Alternatif Pengembangan Wisata dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan kriteria masukan yaitu fasilitas, 

jumlah pengunjung dan transportasi, sedangkan untuk perbedaan penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang diajukan ini adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 Perbedaan Tinjauan Pustaka 

Komponen Penelitian Oleh 

Akhmad Busthomy 

(2016) 

Penelitian Oleh 

Naomi Tangkelabi 

dan Shantika 

Suguharti Yushida 

Penelitian Oleh 

Oktovianus Pareira 

dkk (2014) 

Penelitian Oleh A 

Yani Ranius (2015)   

Penelitian Oleh 

Marnika Tia (2014 

Penelitian yang diajukan  

(2017) 

Objek 

Penelitian 

Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk 

Pemilihan Objek 

Wisata Di Kabupaten 

Pasuruan 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan  

Objek Wisata Bahari 

di Provinsi Sulawasi 

Selatan 

Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan  

Tempat Wisata Di 

Timor Leste Dengan 

Metode Lectre 

Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan 

Destinasi Wisata 

Unggulan Di Kota 

Palembang 

Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk 

Memberikan Alternatif 

Pengembangan Wisata 

Sistem  Pendukung 

Keputusan  Untuk 

Memberikan  Alternatif 

Pengembangan  Lokasi 

Objek Wisata Di 

Kabupaten  Merauke. 

Masukan Nilai bobot sub 

Kriteria harga 

(Mahal, Sedang, 

Murah), Kriteria 

waktu berkunjung 

(Cepat, Sedang, 

Lama), Fasilitas 

(Kurang, Sedang, 

Banyak) 

Nilai bobot kriteria, 

Nilai bobot sub 

Kriteria  

Nilai bobot kriteria, 

Nilai bobot alternatif 

tiap kriteria 

Nilai bobot kriteria, 

Nilai bobot sub kriteria 

Nilai bobot kriteria, 

Nilai bobot alternatif 

tiap kriteria 

Nilai bobot kriteria, Nilai 

bobot alternatif  tiap 

kriteria 

Keluaran Rekomendasi 

pemilihan objek 

wisata 

Data  Objek  wisata 

bahari  yang  menjadi  

pilihan 

Data pemilihan tempat 

wisata 

Data wisata unggulan Data lokasi wisata Data lokasi objek Wisata 

yang akan dikembangkan 
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Kriteria yang 

digunakan 

Harga, Waktu 

berkunjung, Fasilitas 

dan Jumlah 

Pengunjung 

Keindahan, Fasilitas 

dan Jarak 

Biaya, waktu, Jarak Ketersediaan, fasilitas, 

aksesbilitas, kesiapan, 

potensi dan posisi. 

Fasilitas, jumlah 

pengunjung, transportasi 

Fasilitas, 

Jumlah 

Pengunjung , 

Infrastruktur 

dan 

Transportasi 
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2.2  Dasar Teori  

2.2.1 Pariwisata 

Secara Umum Definisi pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili 

untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai 

suatu aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar 

masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang. 

Menurut Damanik dan Weber Pariwisata adalah merupakan fenomena 

pergerakan manusia, barang, dan jasa, yang sangat kompleks. Ia terkait erat 

dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan 

layanan, penyediaan kebutuhan layanan, dan sebagainya. 

Menurut Marpaung Pariwisata adalah merupakan perpindahan sementara 

yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, 

keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di 

tempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 “Pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah”. 

Jenis-Jenis Pariwisata antara lain : 
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1. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan 

dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermakasud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara. 

2. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-

pameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, 

pameran dagang dan sebagainya. 

3. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau 

mahhasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau 

penelitian. 

4. Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau 

laut. 

5. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan 

ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan 

adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka. 

6. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk 

menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi 

kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani. 

7. Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-

pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas 

khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalan. 
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8. Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh 

agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur 

wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-

undang. 

2.2.2 Pengembangan Pariwisata 

Pengembangan pariwisata menurut Swarbrooke (dalam 

http://www.scribd.com) merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan 

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dan 

mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. 

2.2.3  Sistem Pendukung Keputusan  

 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu bentuk computer base 

information system (CBIS) yang interaktif, fleksibel, dan secara khusus 

dikembangkan untuk mendukung penyelesaian dari manajemen yang tidak 

terstruktur untuk memperbaiki pembuatan keputusan, sistem pendukung 

keputusan menggunakan data-data sebagai inputan dan dengan suatu proses 

menghasilkan output yang akan membantu pembuat keputusan (Turban, 1995).  

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support 

System (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. 

Scott Morton dengan istilah Management Decision System. Sistem tersebut adalah 

suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil 

keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan 
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berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Istilah SPK mengacu pada suatu sistem 

yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. 

proses pengambilan keputusan ada tiga fase yaitu : 

a. Intelligence  

adalah kegiatan untuk mengenali masalah, kebutuhan atau kesempatan. Tahap 

ini sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian prosedur, pungumpulan data, 

identifikasi masalah sampai terbentuk pernyataan masalah. 

b.  Design  

adalah cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan, 

pada tahap ini akan diformulasikan model yang akan digunakan dan kriteria-

kriteria yang ditentukan. Kemudian menentukan alternatif model dan 

memprediksi keluaran yang mungkin serta menentukan variabel-variabel 

model. 

c.  Choice 

adalah  memilih alternatif keputusan yang terbaik, yaitu tahapan dilakukan 

pemilihan model dan solusi. 

2.2.4  AHP 

 Salah satu jenis pemodelan yang diterapkan dalam sistem pendukung 

keputusan adalah Analytical Hierarchy Process(AHP). AHP dikembangkan oleh 

Thomas L.Saaty, metode AHP merupakan metode hirarki fungsional dengan 

masukan utamanya nilai-nilai yang didapatkan berdasarkan persepsi manusia. 

Terdapat 4 prinsip pokok dalam AHP yaitu : 
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a. Menyusun hirarki yaitu memecah persoalan menjadi kelompok-kelompok 

atau unsur-unsur yang terpisah. 

b. Penilaian kriteria dan alternatif , dilakukan dengan perbandingan berpasangan 

dengan mangacu pada skala penilaian perbandingan berpasangan Saaty. 

c. Penetapan prioritas dengan menentukan peringkat elemen (kriteria) menurut 

relative pentingnya. 

d. Konsistensi logis yaitu menjamin semua elemen dikelompokkan secara  logis 

dan diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. 

Perbandingan berpasangan dilakukan berdasarkan preferensi subyektif dari 

pengambil keputusan. Untuk penilaiannya menggunakan. Skala Perbandigan 

1-9 Saaty seperti terlihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Skala penilaian perbandingan berpasangan (Saaty) 

Intensiatas 

kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen mempunyai 

pengaruh yg sama besar 

terhadap tujuan 

3 Elemen yang satu sedikit lebih 

penting dari elemen yang lain 

Pengalaman dan penilaian 

sedikit menyokong satu 

elemen disbanding elemen yg 

lain 

5 Elemen yang satu lebih penting 

dari elemen yang lain 

Pengalaman dan penilaian 

sangat kuat menyokong satu 

elemen dibanding elemen yg 

lain 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak Satu elemen yang kuat 
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penting disbanding elemen 

lainnya 

disokong dan dominan 

terlihat dalam praktek 

9 Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti yg mendukung elemen 

yang satu terhadap elemen yg 

lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang 

mungkin menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada 

dua kompromi di antara 2 

pilihan 

Kebalikannya Jika untuk aktivitas i mendapatkan satu angka disbanding dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding i 

 

 


