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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian tentang sistem pengambilan keputusan 

(SPK) pemilihan penginapan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Novita 

Ranti Muntiari (2016), Muslim Hidayat dan M. Alif Muafiq Baihaqi (2016), 

Hafsah, dkk., (2011), Moh. Sobirin (2013), Muhammad Rahimi (2014). 

Hafsah, dkk., (2011) menggunakan metode Promitee dan Analytical 

Hirarchy Process (AHP) dalam melakukan penelitian untuk memilih hotel di 

Yogyakarta. Kriteria yang digunakan dalam penelitian adalah harga, kelas, lokasi, 

fasilitas dan layanan. 

Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) digunakan oleh Moh. Sobirin (2013) dalam melakukan penelitian untuk 

memilih hotel. Dalam penelitiannya, Moh. Sobirin (2013) menggunakan 4 

kriteria, yaitu harga, lokasi, tipe, dan fasilitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahimi (2014), menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). Dalam penelitiannya, Muhammad 

Rahimi (2014), menggunakan 4 kriteria, yaitu harga, jarak, fasilitas, dan Sarana 

Olah Raga dan Kebugaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muslim Hidayat dan M. Alif Muafiq 

Baihaqi (2016), menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk 
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memilih hotel di Yogyakarta. Muslim Hidayat dan M. Alif Muafiq Baihaqi (2016) 

menggunakan 3 kriteria yaitu harga, fasilitas dan kelas. 

Novita Ranti Muntiari (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode Promitee dan Analytical Hirarchy Process (AHP) dan Profile Matching 

untuk pemilihan hotel dan villa di Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Novita Ranti 

Muntiari (2016) menggunakan 3 kriteria, yaitu jarak, fasilitas dan harga. 

Tabel 2.1. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya 

Peneliti Objek Pemodelan Kriteria Tools 

Hafsah, dkk., 

(2011) 

Penentuan 

Hotel di 

Yogyakara 

Promitee dan 

AHP 

1. Harga 

2. Kelas 

3. Lokasi 

4. Fasilitas dan 

layanan 

PHP 

Moh. Sobirin 

(2013) 

Rekomendasi 

Pemilihan 

Hotel di 

Yogyakarta 

TOPSIS 1. Harga 

2. Lokasi 

3. Tipe 

4. Fasilitas 

Java 

Muhammad 

Rahimi (2014) 

Rekomendasi 

Pemlihan 

Hotel di 

Pekanbaru 

SAW 1. Harga 

2. Jarak 

3. Fasilitas 

4. Sarana Olah 

Raga dan 

Kebugaran 

PHP 

Muslim Hidayat 

dan M. Alif Muafiq 

Baihaqi (2016) 

 

Pemilihan 

Hotel di 

Yogyakarta 

SAW 1. Harga 

2. Kelas 

3. Fasilitas 

 

PHP 

Novita Ranti 

Muntiari (2016) 

Pemilihan 

Hotel dan Villa 

di Yogyakarta 

Promitee dan 

AHP 

1. Jarak 

2. Fasilitas 

3. Harga 

PHP 

Penelitian yang 

dilakukan 

Rekomendasi 

Penginapan di 

kawasan 

pariwisata 

Dieng 

SAW 1. Jarak 

2. Fasilitas 

3. Harga 

PHP 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Penginapan Kawasan Pariwisata Dieng 

Pengertian penginapan adalah suatu bangunan atau sebagian bangunan 

yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menggunakan sebagai 

tempat tinggal sementara dengan membayar sewa. Penginapan merupakan salah 

satu bentuk akomodasi bagi orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan 

bukan pada tempat tinggal sehari-hari atau berada di luar kota untuk kepentingan 

sesuatu seperti berwisata, bisnis, pertemuan dan lain sebagainya. Penelitian ini 

menggunakan objek penginapan yang terletak dikawasan pariwisata Dieng. 

Kawasan Pariwiasata Dieng adalah salah satu destinasi wisata yang ada di 

Jawa Tengah. Dieng 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.  

Dieng memiliki banyak destinasi wisata seperti Bukit Sikunir, Telaga 

Warna, Telaga Pengilon, Kawah Sikidang, Gunung Prau, Candi Arjuna, Dieng 

Plateu Theater, Batu Ratapan Angin, dan masih banyak destinasi lainnya. 

Sebagai daerah wisata, Dieng mengalami pertumbuhan yang pesat khususnya 

pada sektor penginapan. Banyaknya penginapan yang ada membuat wisatawan 

yang berkunjung memiliki banyak pilihan penginapan. Tentunya setiap 

wiasatawan memiliki standar keinginan yang berbeda- beda, seperti mengenai 

harga penginapan, jarak penginapan dari pusat pariwisata, fasilitas yang dimiliki 

oleh sebuah penginapan. 
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Tarif penginapan di Dieng bervariasi, mulai dari Rp.80.000,- hingga Rp. 

800.000,- per malam, fasilitas yang dimiliki setiap penginapan pun berbeda 

seperti  ruang keluarga, mushola, area parkir, free Wifi, shower, televisi, hot 

water, kamar mandi dalam, pemanas ruangan, layanan kebersihan harian, 

resepsionis 24 jam, serta jarak penginapan dengan tujuan wisata juga beragam, 

mulai dari 1 km himgga 6 km. 

Dalam menentukan rekomendasi penginapan, sistem ini menggunakan 3 

kriteria yaitu harga termurah permalam, fasilitas yang dimiliki, serta jarak 

penginapan dari tujuan wisata. 

 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan adalah sistem yang dimaksudkan untuk 

mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan 

semiterstruktur. Sistem Pendukung Keputusan digunakan sebagai alat bantu bagi 

para pengambil keputusan memperluas kapabilitas, namun tidak untuk 

menggantikan penilaian. Sistem Pendukung Keputusan ditujukan untuk keputusan 

– keputusan yang memerlukan penilaian atau pada keputusan – keputusan yang 

sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma (Turban, 2005). 
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   Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan (Turban, 2005) 

a) Subsistem manajemen Data merupakan komponen Sitem Pendukung 

Keputusan yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut 

disimpan untuk diorganisasikan dalam sebuah basis data yang 

diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen 

basis data (Database Management System). 

b) Subsistem manajemen model merupakan subsistem yang mengatur interaksi 

data dan model keputusan yang ada pada sistem. 

c) Subsistem antar muka pengguna yaitu pengguna menggunakan sistem yang 

dibuat. 

d) Subsistem manajemen berbasis pengetahuan yaitu selain memberikan 

intelegensi untuk memperbesar pengetahuan si pengambil keputusan 

subsistem tersebut bisa diinterkoneksikan dengan repositori pengetahuan 

perusahaan (bagian dari sitem manajemen pengetahuan).  
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2.2.3 Simple Additive Weighting (SAW) 

Metode SAW dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan 

proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk 

melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut (Kusumadewi, Harjoko, 

dan Wardoyo. 2006): 

      

....(2.1) 

 

 

Dimana: 

𝑟𝑖𝑗    : rating kinerja ternormalisasi 

𝑀𝑎𝑥𝑖   : nilai maksimum dari setiap kriteria 

𝑀𝑖𝑛𝑖  : nilai minimum dari setiap kriteria  

𝑥𝑖𝑗   : baris dan kolom dari matriks. 

Pada metode SAW ada kriteria yang dipersepsikan sebagai kriteria benefit 

dan cost. Kategori kriteria benefit atau keuntungan, jika kriteria tersebut 

mempunyai nilai semakin besar maka semakin baik, sedangkan kriteria cost atau 

biaya semakin kecil nilainya maka semakin baik. 

http://4.bp.blogspot.com/-oMjSB0xrZc4/Vg5J64hzP7I/AAAAAAAAAXg/ykWCouNEklI/s1600/Metode+Simple+Additive+Weighting+(SAW).jpg
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𝑟𝑖𝑗 adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif 𝐴𝑖 pada atribut 𝐶𝑗; 

i=1,2,...,m dan j =1,2,...,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif 𝑉𝑖 diberikan 

sebagai: 

 

  .............(2.2) 

Dimana : 

        𝑉𝑖   : Nilai akhir dari alternatif  

 𝑤𝑗   : Bobot yang telah ditentukan  

 𝑟𝑖𝑗  : Normalisasi matriks 

Nilai 𝑉𝑖 yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif 𝐴𝑖 lebih 

terpilih. 

 

Langkah – langkah penelitian dalam menggunakan metode SAW :  

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh  matriks 

ternormalisasi R. 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari 

perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh 

nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. 
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2.2.4 Implementasi Metode SAW  

Kecamatan Kalikajar akan memilih desa terbaik dari 13 Desa. Dari 13 

Desa tersebut terpilih 3 kandidat desa yaitu Simbang, Kembaran, dan Desa Butuh. 

Kriteria yang akan digunakan menggunakan 4 kriteria yaitu pendidikan, 

kesehatan, ekonmi dan keamanan. Komponen dari masing – masing kriteria 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Komponen Penilaian Kriteria 

No Kriteria Keterangan 

1 Pendidikan Banyaknya penduduk lulusan > SMA (%) 

2 Kesehatan Banyaknya penduduk yang dirawat (inap / jalan) 

3 Ekonomi Rerata pendapatan penduduk 

4 Keamanan Jumlah kejadian kehilangan / pencurian dalam 1 tahun 

 

Langkah – langkah dalam menggunakan metode SAW : 

1. Menentukan Alternatif dan Kriteria 

Alternatif 

A1 = Simbang 

A2 = Kembaran 

A3 = Butuh 

Kriteria 

K1 = Pendidikan 

K2 = Kesehatan 

K3= Ekonomi 

K4 = Keamanan 
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2. Rating Nilai untuk Alternatif dan Kriteria 

Rating Alternatif    

 1 : kurang    

 2 : cukup 

 3 : baik 

 

Rating Kriteria 

 1 : biasa    

 2 : penting 

 3 : sangat penting 

3. Menentukan Bobot Preferensi untuk Setiap Kriteria  

Tabel 2.3 Bobot Preferensi untuk Setiap Kriteria 

No Kriteria Bobot (W) Nilai Atribut 

1 Pendidikan 1 Benefit 

2 Kesehatan 3 Benefit 

3 Ekonomi 2 Benefit 

4 Keamanan 3 Benefit 

 

4. Tabel Kecocokan 

Tabel 2.4 Tabel Kecocokan 

No Alternatif K1 K2 K3 K4 

1 Simbang 1 2 2 2 

2 Kembaran 2 1 3 1 

3 Butuh 2 2 2 3 
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5. Matrik Keputusan 

 1 2 2 2 

X = 2 1 3 1 

 2 2 2 3 

     

Max 2 2 3 3 

Min 1 1 2 1 

 

6. Proses Normalisasi 

a. Untuk Kriteria Pendidikan 

R11 = 1/Max{1;2;2}= 1/2  = 0,5 

R21 = 2/Max{1;2;2}= 2/2  = 1 

R31 = 2/Max{1;2;2}= 2/2  = 1 

b. Untuk Kriteria Kesehatan 

 R12 = 2/Max{2;1;2}= 2/2  = 1 

R22 = 1/Max{2;1;2}= 1/2  = 0,5 

R32 = 2/Max{2;1;2}= 2/2  = 1 

c. Untuk Kriteria Ekonomi 

R13 = 2/Max{2;3;2}= 2/3  = 0,67 

R23 = 3/Max{2;3;2}= 2/3  = 1 

R33 = 2/Max{2;3;2}= 2/3  = 0,67 

d. Untuk Kriteria Keamanan 

R14 = 2/Max{2;1;3}= 2/3  = 0,67 

R24 = 1/Max{2;1;3}= 1/3  = 0,33 

R34 = 3/Max{2;1;3}= 3/3  = 1 
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7. Hasil Ternormalisasi 

Tabel 2.5 Tabel Ternormalisasi 

No Alternatif K1 K2 K3 K4 

1 Simbang 0,5 1 0,67 0,67 

2 Kembaran 1 0,5 1 0,33 

3 Butuh 1 1 0,67 1 

 

8. Perangkingan 

W = 1; 3; 2; 3 

V1 = (0,5 * 1) + (1 * 3) + (0,67 * 2) + (0,67 * 3) = 6,85 

V2 = (1 * 1) + (0,5 * 3) + (1 * 2) + (0,33 * 3) = 5,49 

V3 = (1 * 1) + (1 * 3) + (0,67 * 2) + (1 * 3) = 8,34 

 

Dari hasil perangkingan ketiga alternatif tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa desa terbaik menurut hasil yang didapat yaitu :  

1. V3 = Butuh  

2. V1 = Simbang 

3. V2 = Kembaran 

 

2.2.5 Tools 

Dalam membangun sistem ini dibutuhkan beberapa peralatan yang akan 

digunakan. Peralatan yang dimaksud antara lain : 

a. PHP 

b. MySql 
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c. Xampp 

d. Notepad++  

e. Bootstrap 

PHP adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk 

membangun web yang dinamis dalam sistem ini. Disebut web yang dinamis 

karena web ini dapat menyimpan, mengedit, menambah maupun menghapus data 

yang berhubungan dengan basisdata.  

Di dalam sistem ini memiliki beberapa data – data yang perlu disimpan 

seperti, data jarak penginapan, fasilitas penginapan, harga penginapan, data tujuan 

wisata, yang akan disimpan didalam sebuah basis data. Oleh karena itu, digunakan 

MySql untuk mengelola basis data dari sistem ini untuk mengelola data – data 

tersebut, dikarenakan Mysql  merupakan pengolah basis data yang bersifat open 

source. 

Untuk memberikan data permintaan pengguna di dalam sistem ini 

dibutuhkan sebuah web server untuk mengirimkan data tersebut. Sistem ini 

menggunakan Xampp yang digunakan sebagai web server yang nantinya berguna 

untuk mendukung bahasa perograman PHP dan MySql database yang digunakan 

dalam sistem ini. 

Notepad++ adalah aplikasi yang akan digunakan sebagai editor skrip  

pemrograman dalam membangun sistem ini.  Aplikasi ini dipilih karena memiliki 

banyak fitur seperti fitur go to line, back tab, uncomment yang sangat membantu 

programmer dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti bahasa PHP 

yang akan digunakan untuk membangun sistem. 
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Bootstrap digunakan untuk membangun desain web secara responsif, yaitu 

tampilan web yang dibuat oleh bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dari 

browser yang digunakan baik di desktop ataupun mobile device..  

      

Gambar 2.2 Struktur File Bootstrap (Tim Litbang Wahana Komputer, 2016) 

Pada folder css digunakan untuk menyimpan berbagai file css, terdapat 

empat file css sebagai berikut : 

1. Bootstrap.css, adalah file css utama digunakan untuk keperluan 

development. 

2. Bootstrap.min.css digunakan jika desain situs yang dibuat untuk online. 

3. Bootstrap-theme.css ini untuk memberikan efek 3D pada tombol dan 

beberapa elemen lainnya seperti tabel dan menu. 

4. Bootstrap-theme.min.css digunakan jika desain situs yang dibuat untuk 

online. 

Pada folder js digunakan untuk menyimpan berbagai file javascript, 

terdapat dua file js yaitu : 
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1. Bootstrap.js adalah library Javascript untuk memberikan efek seperti modal, 

dropdown, scrolspy, dan lain sebagainya. 

2. Bootstrap.min.js, digunakan sebagai pengganti bootstrap.js jika situs yang 

dibuat untuk online. 

Folder fonts  berisi ikon gambar / glyphicon. Beralihnya dari ikon gambar 

datar ke font ini akan mempercepat performa website, karena karakter font 

memakan bandwith yang lebih sedikit jika dibandingkan gambar datar.     


