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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang menggunakan metode Weight Product pernah dilakukan 

oleh Nurul Hafizah Yadi, Arif Bijaksana P.N., Nofi Satriandi (2014), yang 

bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan yang dapat 

membantu pengguna menentukan tujuan pariwisata di Kalimantan Barat dengan 

menggunakan 3 kriteria yaitu jenis pariwisata, harga dan fasilitas . 

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Oktavianus Parera, Alb. Joko Santoso, 

Patricia Ardanari (2014). Penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk menganalisis 

dan menerapkan metode Electre pada sistem pendukung keputusan pemilihan 

tempat wisata di Timor Leste berbasis web. Kriteria yang digunakan biaya, jarak, 

dan waktu. 

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Dhani Eko Setyo Purnomo 

(2013) , Penelitian tersebut bertujuan membantu calon pengunjung wisata untuk 

memilih obyek wisata yang sesuai kriteria dengan menerapkan metode Fuzzy 

Tahani. Kriteria yang di gunakan adalah harga, fasilitas, dan lama berdiri tempat 

wisata tersebut . 

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Ridaini (2014), penelitian 

tersebut bertujuan membantu calon pengunjung wisata untuk memilih obyek wisata 
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yang sesuai kriteria dengan menerapkan metode Topsis. Kriteria yang digunakan 

adalah jarak, biaya, keindahan, cuaca dan sarana . 

Penelitian lain juga pernah dilakukan Heni Setyo Asih (2014), penelitian 

tersebut bertujuan merancang dan membuat suatu sistem pendukung keputusan 

untuk pemilihan obyek wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk serta menentukan 

tujuan wisata sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada.. Kriteria yang di gunakan 

adalah transportasi, sarana, harga tiket dan jenis pengunjung. 

Merujuk dari penelitian yang pernah dilakukan, maka penelitian ini akan 

menggunakan metode weight product untuk mempermudah pembuat keputusan 

untuk mengambil keputusan Pemilihan Tempat Wisata di Kabupaten Bantul  

Yogyakarta pada aplikasi berbasis Website.  

Untuk mempermudah perbandingan tinjauan pustaka dengan penelitian 

ditunjukan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Perbandingan Tinjauan Pustaka

Peneliti  Pemodelan Lokasi  Kriteria yang 

digunakan 

Perbandingan  

 Nurul 

Hafizah. Y, 

Arif 

Bijaksana 

P.N., Nofi 

Satriandi 

(2016) 

Weight 

Product 

(WP) 

Kalimantan 

Barat 

Jenis , Harga, Fasilitas 

 

-Model kriteria 

statis 

-Hasil alternatif 

ditampilkan 

dalam bentuk peta 

digital. 

Oktavianus 

Parera, Alb. 

Joko Santoso, 

Patricia 

Ardanari 

(2014) 

Electre Timor Leste Biaya , Jarak, Waktu -Model kriteria 

statis 
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Tabel 2.1. Lanjutan  

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem pendukung keputusan 

Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang 

dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam 

situasi-situasi tertentu. Sistem pendukung keputusan dimaksudkan untuk menjadi 

alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, 

namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka (Turban, 2005:1).   

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer 

interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur. Ada beberapa hal yang 

Peneliti Pemodelan Lokasi Kriteria yang 

digunakan 

Perbandingan 

Dhani Eko 

Setyo 

Purnomo 

(2013) 

Fuzzy 

Tahani 

Surakarta Harga, fasilitas, lama 

berdiri tempat wisata 

tersebut . 

 

-Model kriteria 

statis. 

-Hasil alternatif 

ditampilkan 

dalam bentuk 

grafik. 

Ridaini 

(2014) 

Topsis  Aceh Tengah Jarak, biaya, 

keindahan, cuaca dan 

sarana 

-Model kriteria 

statis. 

 

Heni Setyo 

Asih (2014) 

Weight 

Product 

(WP) 

Kabupaten 

Nganjuk 

Transportasi, Sarana, 

Harga Tiket, Jenis 

Pengunjung 

-Model kriteria 

statis. 

-Model Web 

dinamis 

Linda Ainia 

(2017) 

Weight 

Product 

(WP) 

Kabupaten 

Bantul  

Waktu, Biaya dan 

Fasilitas 

-Model kriteria 

dinamis 
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menjadi alasan digunakannya Sistem Pendukung Keputusan, yaitu keadaan 

ekonomi yang tidak stabil, peningkatan persaingan yang terjadi dalam dunia bisnis, 

kebutuhan akan informasi baru yang akurat, penyediaan informasi yang tepat waktu 

dan usaha untuk mngurangi biaya operasi. Selain itu, alasan lain dalam 

pengembangan Sistem pendukung Keputusan adalah perubahan perilaku komputasi 

end-user, end-user bukanlah programmer, sehingga mereka membutuhkan alat dan 

prosedur yang mudah untuk digunakan. 

 

2.2.2 Weight product (wp) 

Metode Weighted Product (WP) menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan 

dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses 

normalisasi. Preferensi untuk alternatif  dapat dilihat pada persamaan (1) : 

𝑺𝒊 = ∏ 𝑿𝒊𝒋
𝒘𝒊𝒏

𝒋=𝟏    ,  i = 1,2,….,m .... .............(1) 

Keterangan persamaan (1) 

S   : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S 

X  : Nilai kriteria 

W : Bobot kriteria/sub kriteria 

i    : Alternatif 

j    : Kriteria 
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dimana ∑j = 1. Wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan 

bernilai negatif untuk atribut biaya. 

Preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dilihat pada persamaan (2) :  

 

𝑽𝒊
∏ 𝑿

𝒊𝒋𝒘𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

∏ (𝑿∗
𝒊𝒋)

𝒘𝒋𝒏
𝒋=𝟏

  ,   i= 1,2,…,m..................(2) 

Keterangan persamaan (2) : 

V : Preferensi alternatif 

X : Nilai Kriteria  

W: Bobot kriteria  

i   : Alternatif 

j   : Kriteria 

n  : Banyaknya kriteria  

*  : Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

     

2.2.3 Pariwisata 

Marpaung (2002:13) mendefinisikan  pariwisata  adalah perpindahan 

sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan 
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rutin, keluar dari tempat kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal 

ditempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata 

yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan melakukan kegiatan yang menghasilkan 

upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu 

perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara 

lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat yang  ingin mengetahui 

sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan 

olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya 

(Gamal Suwantoro 1997: 3). 

 


