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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari 

seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun selain 

melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Selain itu, pariwisata 

merupakan aktivitas, pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu 

menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Muljadi (2012:7) 

Banyak pilihan tempat untuk melakukan kegiatan wisata, contohnya wisata 

alam yang meliputi pantai, gunung atau pegunungan, air terjun, gua dan lain 

sebagainya. Kegiatan wisata memerlukan waktu dan biaya yang bervariasi 

tergantung seberapa jauh lokasi tempat wisata. Banyak orang yang ingin melakukan 

kegiatan wisata akan tetapi hanya memiliki waktu yang sedikit ataupun terbatasnya 

jumlah biaya sehingga perlu adanya proses pengambilan keputusan untuk 

pemilihan tempat wisata yang sesuai dengan waktu dan biaya yang dimiliki . 

Metode Weight Product (WP) merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam pembuatan model sistem pengambilan keputusan. Konsep metode 

WP adalah metode penyelesaian masalah dengan menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut. Dimana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu 

dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses 
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normalisasi. Metode ini akan digunakan untuk menghitung nilai bobot setiap 

atribut, kemudian dilakukan proses pengurutan. Proses tersebut akan menentukan 

alternatif optimal berdasarkan pemberian bobot yang lebih tinggi pada masing-

masing kriteria sehingga dapat menghasilkan alternatif obyek wisata yang tepat 

bagi calon pengunjung wisata . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan didalam 

skripsi atau tugas akhir ini, yaitu :  

1. Bagaimana menerapkan metode WP untuk mendukung pemilihan tempat 

wisata.  

2. Bagaimana mengelola model untuk menciptakan kriteria yang dinamis. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pembatasan masalah ini memberi kejelasan mengenai penyederhanaan 

masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan. Ruang 

lingkup masalah dalam pembuatan sistem ini adalah :  

1. Kriteria utama dalam pengambilan keputusan adalah waktu, biaya dan 

fasilitas. 

2. Kriteria dapat ditambahkan oleh admin. 
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3. Dalam sistem ini calon pengunjung dapat memilih kriteria yang 

diinginkan dan memberikan nilai bobot dari kriteria tersebut . 

4. Aplikasi ini dibangun dengan sistem berbasis web . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan , tujuan penelitian ini adalah 

menghasilkan aplikasi dengan menerapkan metode WP sehingga dapat digunakan 

untuk memberikan alternatif tempat wisata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberi alternatif tempat wisata sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan . 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori yang 

dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi Bahan/Data, Peralatan, Prosedur dan Pengumpulan Data, 

dan Analisis dan Rancangan Sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi Implementasi dan Uji Coba Sistem yang membahas 

implementasi dari metode yang digunakan beserta kelebihan dan kekurangan yang 

diperoleh serta pengujian menggunakan perancangan aplikasi dalam menentukan 

tempat wisata dengan menggunakan metode Weight Product  (WP), dan 

Pembahasan membahas kajian/bahasan tentang hasil pengujian dan dikaitkan 

dengan penelitian lain/tinjauan pustaka. 

 

 

 

 

 


