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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pariwisata di kawasan Dieng yang terletak di antara 

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, menarik minat bagi 

masyarakat dari daerah lain untuk berkunjung, dikarenakan pariwisata Dieng 

memiliki beberapa kekuatan daya tarik, seperti keindahan alam yang masih 

terjaga, kuliner, budaya yang menarik , masyarakat yang ramah dan masih banyak 

yang lainnya. Pertumbuhan wisatawan yang cukup tinggi membuat banyaknya 

pengusaha yang mengembangkan usahanya dengan membuka penginapan di 

kawasan pariwisata Dieng. Wisatawan yang berkunjung ke Dieng tentunya 

membutuhkan  penginapan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, seperti 

mengenai harga penginapan, jarak penginapan dari pusat pariwisata, fasilitas dan 

sarana yang dimiliki oleh sebuah penginapan. Banyaknya penginapan yang 

ditawarkan di kawasan pariwisata Dieng, membuat wisatawan yang berkunjung 

menjadi bingung menentukan penginapan mana yang sesuai keinginan. 

Disi lain, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dapat 

memberikan solusi dari masalah diatas. Salah satu teknologi informasi yang dapat 

memberikan dukungan dalam memutuskan masalah pemilihan penginapan yaitu 

menggunakan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).   

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan berbasis web yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengolah 
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data penginapan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan untuk membantu pencarian dan rekomendasi penginapan 

bagi pengunjung secara online. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu 

mengatasi permasalahan dalam menentukan rekomendasi penginapan bagi 

wisatawan di kawasan pariwisata Dieng. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana membuat sistem pendukung keputusan berbasis web untuk 

menentukan rekomendasi penginapan bagi wisatawan di kawasan pariwisata 

Dieng. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar pembahasan tidak meluas dan untuk mengetahui cakupan 

penyusunan Skripsi ini, maka diberikan ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan  didalam penelitian ini adalah metode Simple 

Additive Weighting (SAW). 

2. Kriteria yang digunakan dalam sistem ini yaitu : 

a. Harga penginapan per malam yatu dengan harga termurah utuk per 

malam yaitu Rp.80.000,-. 

b. Fasilitas penginapan yaitu meliputi ruang keluarga, mushola, area parkir, 

free Wifi, shower, televisi, hot water, kamar mandi dalam, pemanas 
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ruangan, layanan kebersihan harian, resepsionis 24 jam, karaoke room, 

dapur, tungku perapian, rental kendaraan. 

c. Jarak penginapan dari objek wisata 

3. Data penginapan yang diambil merupakan data penginapan yang ada kawasan 

pariwisata Dieng. 

4. Data wisata merupakan wisata dikawasan Pariwisata Dieng. 

5. Sistem dapat diakses melalui komputer maupun dengan smartphone 

(tampilan menyesuaikan tampilan smartphone). 

6. Sistem tidak memberikan informasi mengenai ketersediaaan kamar kosong 

dan pemesanan / reservasi penginapan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah membangun SPK untuk memberikan berbagai 

rekomendasi penginapan bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan 

pariwisata Dieng. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam memberikan informasi 

penginapan  dikawasan pariwisata Dieng bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

(DISPARBUD) Kabupaten Wonosobo dan membantu wisatawan untuk memilih 

rekomendasi  penginapan yang ada di kawasan pariwisata Dieng. 

 


