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Abstrak 

 
Saat ini wisata alam gunung banyak sekali diminati oleh pendaki dan para pecinta alam yang 

senang dengan tantangan. Obyek wisata alam atau gunung adalah destinasi tujuan wisata yang sangat 

menarik dan sedang booming saat ini. Provinsi jawa timur memiliki begitu banyak potensi obyek 

wisata alam gunung yang sangat mengagumkan dan masing-masing punya daya tarik tersendiri. Saat 

ini banyak wisatawan merasa kesulitan dalam memilih destinasi wisata gunung yang sekarang 

semakin diminati dan merasa kebingungan untuk memilih tujuannya karena kurangnya informasi yang 

mereka dapat. Oleh sebab itu perlu adanya sistem rekomendasi untuk lebih mengefektifkan dalam segi 

waktu maupun biaya. Serta lebih memudahkan, lebih praktis, dan lebih cepat dalam melakukan 

pemilihan obyek wisata gunung yang sesuai dengan keinginan.Selain itu, dengan adanya pemilihan 

obyek wisata gunung secara online ini setiap orang dapat mengakses untuk mendapatkan berbagai 

informasi baik itu informasi mengenai wisata gunung maupun kriteria gunung yang diinginkan. 

Rekomendasi Obyek wisata gunung adalah salah satu kemudahan untuk calon pengunjung yang dapat 

bermanfaat untuk memilih gunung yang sesuai dengan kriteria calon pengunjung. Maka atas dasar 

itulah, penulis merasa perlu untuk membuat suatu sistem rekomendasi untuk memberikan kemudahan 

calon pengunjung yang akan melakukan pemilihan Obyek wisata gunung tanpa ada batasan ruang dan 

waktu dalam melakukan pemilihan obyek wisata gunung. 

 

Kata Kunci  : Sistem Rekomendasi, Obyek Wisata, Gunung, Fuzzy Tahani. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Saat ini banyak wisatawan merasa 

kesulitan dalam memilih destinasi wisata 

gunung yang sekarang semakin banyak 

diminati. Mereka yang kebanyakan adalah 

masyarakat awam, merasa kebingungan 

dalam menentukan tujuannya karena 

kurangnya informasi yang mereka dapat 

pula, sehingga mereka tidak dapat memilih 

sesuai keinginan dan kebutuhan. Pemilihan 

objek pariwisata akhirnya hanya 

berdasarkan informasi yang diterima dari 

media elektronik maupun dari pengalaman 

seseorang. 

Maka untuk itu dibuatlah sebuah 

sistem rekomendasi dimana akan hanya 

menyebutkan objek wisata alam yaitu 

gunung saja, sehingga bisa terfokus pada 

kriteria yang sama yang semuanya dimiliki 

oleh masing-masing objek. Yaitu, meliputi 
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harga tiket, fasilitas, medan, keamanan dan 

jarah tempuh. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

dalam penelitian ini mengambil judul 

“Sistem Rekomendasi Pemilihan Obyek 

Wisata Gunung di Jawa Timur 

Menggunakan Metode Fuzzy Tahani”. 

Kelebihan dari program ini adalah 

memberikan hasil rekomendasi wisata 

alam gunung yang sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan, serta akan menghasilkan 

nilai derajat keanggotaan. 

Alasan penulis memilih penelitian ini 

adalah, Banyak calon pengunjung yang 

kebingungan untuk memilih obyek wisata 

yang sesuai dengan kriteria yang 

diharapkan, dan untuk medapatkan 

informasi, mayoritas calon pengunjung 

enggan untuk mengunjungi langsung ke 

obyek wisata secara satu persatu. 

Selanjutnya alasan memilih motode fuzzy 

tahani karena metode fuzzy tahani dapat 

memberi kemudahan pada calon 

pengunjung untuk memilih obyek wisata 

gunung di jawa timur yang sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan.  

II. METODE 

1. Metode Fuzzy Tahani 

1. Fuzzy Tahani merupakan salah satu 

metode fuzzy yang menggunakan basis 

data standart. Pada basis data standart, 

data diklasifikasikan berdasarkan 

bagaimana data tersebut dipandang 

oleh user. Oleh karena itu pada basis 

data standart data yang ditampilkan 

akan keluar seperti data yang telah 

disimpan, Kusumadewi (2010). Fuzzy 

database model Tahani masih 

menggunakan relasi standart, tetapi 

model Tahani ini menggunakan teori 

himpunan fuzzy pada suatu variabel 

untuk mendapatkan informasi pada 

querynya. Sehingga pada pencarian 

data menggunakan rumus dari derajat 

keanggotaan pada suatu variabel 

himpunan fuzzy. Dan menurut Indah 

Akmal Nasution (2014) Sistem 

Pendukung Keputusan Pemilihan 

Laptop dengan Menerapkan Fuzzy 

Tahani. Pada sistem ini memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

pada sistem ini adalah memudahkan 

user untuk memilih spesifikasi 

komputer untuk suatu paket komputer 

lengkap, serta dapat menambah daya 

ingat user untuk memilih spesifikasi 

komputer yang lengkap. Kekurangan 

pada sistem ini adalah pemilihan 

kriteria yang kurang banyak. 

 

 Grafik pada Metode Fuzzy 

Tahani sebagai berikut : 
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Dengan Rumus :  

“ Rekomendasi = ∑Variabel : 

Banyaknya variabel yang ada “ 

Keterangan :  

∑ Variabel = jumlah nilai variabel, 

maksudnya adalah ketika pada variabel 

harga 5000 dalam perhitungan murah 

bernilai 0,7, sedang bernilai 0,3 dan 

mahal bernilai 0,1, perhitungan tersebut 

bisa dihitung dari batasan nilai yang telah 

ditentukan pada berhitungan pada sub 

bab berikutnya. 

Banyak variabel = banyaknya variabel 

yaitu ada 5 sebagai berikut : harga, 

fasilitas, kemanan, jarak dan medan. 

Variabel yang digunakan: 

 

Keterangan tabel: 

1. Variabel harga mempunyai semesta 

pembicaraan/range antara 3000 

sampai dengan 15000, dengan 

himpunan fuzzy murah, sedang, 

mahal. 

2. Variabel fasilitas mempunya semesta 

pembicaraan/range antara 1 sampai 

dengan 5, dengan himpunan fuzzy 

kurang, sedang, lengkap. 

3. Variabel medan mempunyai semesta 

pembicaraan/range antara 1 sampai 

dengan 3, dengan himpunan fuzzy 

mudah, sedang, sulit. 

4. Variabel keamanan mempunyai 

semesta pembicaraan/range antara 1 

sampai dengan 6, dengan himpunan 

fuzzy kurang, sedang, aman. 

5. Variabel jarak tempuh mempunyai 

semesta pembicaraan antara 10 sampai 

dengan 50, dengan himpunan fuzzy 

dekat, sedang, jauh. 

1. Perhitungan Variabel Menggunakan 

Fuzzy Tahani. 

Berikut adalah keterangan dari masing-

masing variabel :  

a. Harga Tiket 

Berikut adalah perincian perhitungan 

dengan variabel harga tiket. Pada 

variabel harga semesta pembicaraan 

antara 3000 – 15000 dengan himpunan 

fuzzy Murah, Sedang, Mahal. 

MURAH SEDANG MAHAL 

1 
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Gambar 4.4. Fungsi Keanggotaan untuk 

Variabel Harga Tiket 

 Ekspresi fungsi keanggotaan 

sebagai berikut : 

Contoh : 

Wisata A harga tiket masuk 5000 

 

a.  Kategori murah : 

a ≥ 3000 dan a ≤ 9000, maka memakai 

rumus sebagai berikut : 

      

    
    3000 ≤ a ≤ 9000 

         

    
  
    

    
        

     

b.  Kategori sedang : 

a ≥ 3000 dan a ≤ 9000, maka memakai 

rumus sebagai berikut : 

       

    
     3000≤ a ≤ 9000 

5000 
      

    
  

    

    
        

c.   Kategori mahal : 

a ≥ 3000 dan a ≤ 9000, maka memakai 

rumus sebagai berikut : 

      

     
    4000≤ a ≤ 15000 

          

     
  = 

    

     
  = 0,1 

Maka hasil dari variabel harga adalah 

sebagai berikut: 

 

b. Fasilitas 

 Berikut adalah perincian 

perhitungan dengan variabel Fasilitas. Pada 

variabel ini membahas tentang fasilitas 

yang disediakan, semesta pembicaraan 

antara 1 – 6  , serta himpunan fuzzy 

KURANG, SEDANG, LENGKAP. 

 

Wisata A mempunyai fasilitas berjumlah 5 

a. Kategori kurang : 

b ≥ 4, maka nilainya adalah 0 

b. Kategori sedang : 

4≤ b ≤ 6, maka memakai rumus sebagai 

berikut : 

    

 
    4≤ b ≤ 6 

    

 
    =  

 

 
   = 0, 5 

c. Kategori lengkap : 

2 ≤ b ≤ 6, maka memakai rumus sebagai 

berikut : 

   

 
    2 ≤ b ≤ 6 

   

 
    = 

 

 
  = 0,5 
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Maka hasil dari variabel fasilitas 

adalah sebagai berikut: 

 

 c.  Medan 

 Berikut adalah perincian 

perhitungan dengan variabel medan. Pada 

variabel ini membahas tentang medan yang 

ditemput atau dilalui oleh orang untuk 

mencapai obyek wisata alam gunung,  

semesta pembicaraan antara 1 – 3, serta 

himpunan fuzzy MUDAH, SEDANG, 

SULIT. 

 

Wisata A mempunyai nilai medan 2 

a. Kategori mudah : 

c ≥ 2, maka nilainya adalah 0 

b. Kategori sedang : 

c = 2, maka nilainya adalah 1 

c. Kategori sulit : 

c ≤ 2, maka nilainya adalah 0 

 

Maka hasil dari variabel medan 

adalah sebagai berikut: 

 

 

  

  d.  Keamanan 

Berikut adalah perincian 

perhitungan dengan variabel keamanan. 

Pada variabel ini membahas tentang 

keamanan dari obyek wisata, semesta 

pembicaraan 1 - 5 dengan himpunan fuzzy 

KURANG, SEDANG dan AMAN. 

 

 

Wisata A mempunyai nilai keamanan 2 

 Kategori kurang : 

d  ≤ 2, maka nilainya adalah 1 

 Kategori sedang : 

2 ≤ d ≤ 4, maka memakai rumus sebagai 

berikut : 

(d-2)/2        2 ≤ d ≤ 4  

(2 -2)/2    =  0/2   = 0 

 Kategori aman : 

d  ≤ 4, maka nilainya adalah 0 

Maka hasil dari variabel keamanan 

adalah sebagai berikut: 
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  e.  Jarak tempuh 

Berikut adalah perincian 

perhitungan dengan variabel jarak tempuh. 

Pada variabel ini membahas tentang jarak 

tempuh antara obyek wisata alam gunung 

dengan pusat kota, semesta pemnbicaraan 

antara 10 – 50 dengan satuan ( KM ) 

dengan himpunan fuzzy DEKAT 

SEDANG JAUH. 

 

Wisata A dengan jarak tempuh 25 

a. Kategori dekat : 

10 ≤ e ≤ 30, maka memakai rumus sebagai 

berikut : 

    

  
     10 ≤ e ≤ 30 

     

  
   = 

 

  
   = 0, 25 

b. Kategori sedang : 

10 ≤ e ≤ 30, maka memakai rumus sebagai 

berikut : 

      

  
    10 ≤ e ≤ 30 

       

  
    = 

  

  
    = 0,75 

c. Kategori aman : 

e  ≤ 30, maka nilainya adalah 0 

Maka hasil dari variabel jarak 

tempuh adalah sebagai berikut: 

 

Setelah melakukan perhitungan 

pada masing – masing variabel, , langkah 

berikutnya adalah dengan menjumlah nilai 

variabel dari masing – masing obyek 

wisata alam gunung dengan kategori Harga 

“ MURAH “ , Fasilitas “ LENGKAP “ , 

Medan “ SEDANG “ , Keamanan “ 

AMAN “ , Jarak “ SEDANG “ kemudian 

dibagi dengan banyaknya variabel yang 

ada, yang nantinya akan menghasilkan 

obyek wisata alam gunung yang dapat 

direkomendasikan. 

Perhitungan sebagai berikut : 

a. Obyek Wisata Gunung Bromo

   

Rekomendasi = ( 0,7 + 0,5 + 1 + 0 + 0,75 ) 

: 5 = 0,59 

b. Obyek Wisata Gunung Ijen 

Rekomendasi = ( 0,8 + 0 + 0 + 0 + 0 ) : 5 = 

0,16 

c. Obyek Wisata Gunung Kelud 

Rekomendasi = ( 0 + 0 + 0 + 0 + 1 ) : 5 = 

0,2 

d. Obyek Wisata Gunung Arjuno 
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Rekomendasi = ( 0,3 + 0 + 0 + 0 + 0 ) : 5 = 

0,06 

e. Obyek Wisata Gunung 

Penanggungan 

Rekomendasi = ( 0,25 + 0,17 + 0 + 0 + 0,5 

) : 5 = 0,184 

 Maka hasil perhitungan obyek 

wisata gunung adalah sebagai berikut: 

 

Dari tabel perhitungan tersebut 

terlihat Obyek Wisata Alam  

Gunung yang masuk dalam kriteria dan 

dapat direkomendasikan adalah Obyek 

Wisata Alam Gunung Ijen, dengan 

perolehan nilai rekomendasi tertinggi yaitu 

1,27. 

 

2. Metode Penelitian 

 a. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu wawancara 

langsung dengan pihak-pihak yang 

mengetahui tentang masalah yang dibahas, 

dalam hal ini penulis mengadakan 

wawancara dengan  nara sumber atau 

kepada para wisatawan yang berhubungan 

dengan penelitian yang peneliti angkat. 

Prosedur penelitian yang digunakan 

adalah  Berikut ini:  

 

Keterangan dari prosedur penelitian diatas 

adalah: 

1. Identifikasi Masalah: Menentukan 

model dengan cara melakukan 

pengambilan data. 

2. Observasi: Pengamatan pada obyek 

penelitian untuk menentukan 

perumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

3. Perumusan Masalah: Merumuskan 

masalah yang perlu di teliti pada 

obyek penelitian. 

4. Tujuan Penelitian: Mengetahui 

tujuan penelitian yang akan 

dilakukan pada obyek penelitian. 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 02 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

Siska Heni Pratiwi | 12.1.03.02.0087 
Teknik – Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 
 

5. Studi Pustaka: Membuat landasan 

teori tentang penelitian yang akan 

di lakukan. 

6. Pengumpulan Data: Pengumpuln 

data-data yang akan di jadikan 

model penelitian. 

7. Wawancara: Pembandingan data 

yang di kumpulkan dengan di 

sesuaikan kebutuhan tempat 

penelitian. 

8. Pengolahan Data: Membuatkan 

blue print dan data-data yang telah 

terkumpul untuk dilakukan 

integrasi pada tempat penelitian. 

9. Analisis: Analisis terhadap hasil 

yang telah dilakukan pada obyek 

penelitian. 

10. Kesimpulan Dan Saran: Penarikan 

hasil kesimpulan pada penelitian 

dan saran yang di perlukan dari 

hasil analisa. 

  b.  Kriteria Pengujian. 

Pengujian kriteria yang digunakan 

untuk menyatakan keberhasilan penelitian 

yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan pengujian kepraktisan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengujian dilakukan untuk memastikan 

bahwa sebuah program aplikasi 

terbebas dari kesalahan ( error ), baik 

itu kesalahan dari sistem maupun dari 

user yang menggunakannya ( Human 

Error ). 

2. Kriteria validitas ketepatan yaitu input 

data dalam program tepat dengan 

keadaan yang sebenarnya.  

3. Kriteria security atau keamanan yaitu 

keamanan hasil yang diperoleh dati test 

yang ada pada sistem akan lebih aman 

karena hanya pihak-pihak tertentu yang 

memiliki hak akses yang bisa 

mengakses data hasil test karena 

adanya password pada aplikasi ini 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

a. Halaman Utama user 

Halaman pertama atau home adalah 

tampilan saat pertama kali program di 

buka. Halaman ini menampilkan gambar 

wisata pegunungan yang menjadi tempat 

yang akan direkomendasikan. 

 

b.    Halaman Rekomendasi 

     Pada halaman rekomendasi, user dapat 

melakukan seleksi tempat wisata 

pegunungan dengan menggunakan metode 
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Fuzzy Tahani. Data kriteria wisata 

pegunungan telah ditentukan oleh admin. 

Jadi user hanya bisa langsung melakukan 

proses rekomendasi tanpa bisa mengedit 

data kriteria. 

 

Selain dapat rekomendasi, user juga dapat 

melihat perhitungan dari metode Fuzzy 

Tahani. 

 

 

     Setelah perhitungan selesai maka akan 

didapat hasil nilai dari masing-masing 

kriteria atau tempat wisata. 

b. Halaman Admin 

a. Halaman Login Halaman login adalah 

halaman yang digunakan untuk 

memvalidasi admin agar dapat masuk 

ke system admin. 

 

     Untuk dapat masuk ke dalam system 

admin harus menginputkan username 

dan password. Jika username dan 

password benar, maka admin akan 

masuk ke halaman utama admin. Dan 

sebaliknya, jika username dan 

password salah, admin tidak bisa 

masuk kedalam halaman admin. 

b. Halaman utama admin 

    Halaman utama admin adalah 

halaman yang tampil setelah username 

dan password admin tervalidasi. 

Halaman awal ini adalah halaman 

sambutan kepada admin. 

 

 c.   Halaman Kriteria 

     Halaman kriteria merupakan 

halaman yang berisi tentang nilai dari 

kriteria wisata pegunungan, 
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Admin dapat mengolah data dari 

masing-masing kriteria yaitu tambah data 

kriteria, update data kriteria dan juga 

menghapus data kriteria sesuai kebutuhan. 

  d.   Halaman Deskripsi Kriteria 

     Pada halaman deskripsi kriteria 

merupakan halaman yang digunakan 

untuk menambahkan deskripsi dari 

masing-masing kriteria. Deskripsi 

merupakan keterangan dari wisata 

pegunungan tersebut. Hal ini 

merupakan sebagai info untuk user 

tentang tempat wisata pegunungan 

tersebut. 

 

 e.    Halaman User Admin 

    Halaman User admin menampilkan data 

admin dari aplikasi. Admin yang login 

dapat menambah atau mengedit data admin 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

Selain menambah dan juga mengedit, 

admin juga dapat menghapus user 

admin. Pada kolom password 

menampilkan password dari admin 

dalam bentuk enkripsi md5. Hal ini 

agar admin lain tidak mengetahui 

password dari semua admin. 

f.  Halaman User 

     Pada halaman user menampilkan 

data user. Admin hanya dapat 

menghapus data user tanpa bisa 

mengedit dan juga menambah. 

 

g.   Halaman Contact 

     Halaman kontak adalah halaman 

yang digunakan untuk mengatur data 

kontak yang akan dilihat oleh user. 

Admin hanya dapat mengedit data 

pada halaman ini karena data contact 

merupakan data penting yang harus 

ditampilkan pada halaman contact 

user. 
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Dengan dibuatnya aplikasi pendukung 

keputusan dengan menggunakan metode 

Fuzzy Tahani ini diharapkan dapat 

membantu user dalam memutuskan tempat 

wisata pegunungan yang akan dituju dan 

juga sebagai info tentang tempat wisata 

tersebut 

2. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan uji coba 

yang telah dilakukan, maka dapat di ambil 

kesimpulan terhadap metode fuzzy tahani 

untuk aplikasi sistem rekomendasi 

pemilihan obyek wisata gunung sebagai 

berikut : 

1. Dengan terbangunnya sistem 

rekomendasi pemilihan obyek wisata 

gunung di jawa timur menggunakan 

metode fuzzy tahani, sistem ini 

mampu memberikan rekomendasi 

pemilihan gunung sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. 

2. Sistem rekomendasi ini 

menghasilkan list gunung yang 

masuk dalam kategori sesuai inputan. 
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