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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti pada saat akan melakukan 

perjalanan wisata khususnya di daerah kediri, kurangnya informasi yang mendukung tentang objek 

wisata sehingga mengakibatkan jumlah pengunjung / wisatawan yang ingin berwisata di Kediri setiap 

tahun menurun. Melihat kondisi ini peneliti berinisiatif untuk membuat web yang bertujuan untuk 

memudahkan pengunjung / wisatawan mengakses segala informasi yang berkaitan dengan objek 

wisata yag ada di kediri dengan mudah. 

   Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem 

pendukung keputusan untuk pemilihan obyek wisata di Kediri yang mampu memberikan keputusan 

terbaik dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)? (2) Bagaimana menentukan kriteria-

kriteria yang ada, dimana penilaian kriteria tersebut nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk membantu pengunjung wisata dalam memilih obyek wisata di 

Kediri? (3) Bagaimana cara mengimplementasikan sebuah rancangan “Sistem Pendukung Keputusan 

dalam Pemilihan Objek Wisata di Kediri dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)” dapat 

berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan? 

   Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kuantitatif. Sedangkan Teknik penelitian yang yang 

digunakan adalah penelitian pengembangan / rekayasa teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan 

ddi dinas kebudayaan dan pariwisata kota Kediri dengan metode Studi Literatur, Perancangan dan 

pembuatan sistem pendukung keputusan, Uji coba dan evaluasi perangkat lunak, Penyusunan Buku 

Tugas Akhir. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Sistem pendukung keputusan untuk pemilihan 

obyek wisata di Kediri yang telah dibuat dapat memberikan keputusan terbaik dalam pemilihan objek 

wisata. (2) Mengetahui kriteria-kriteria yang menjadi daya tarik bagi calon wisatawan dalam 

mengunjungi obyek wisata di Kediri. (3) Program aplikasi “Sistem Pendukung Keputusan dalam 

Pemilihan Objek Wisata di Kediri dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)” dapat 

digunakan untuk membantu pengunjung / wisatawan dalam memilih tempat wisata. 

   Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, Program aplikasi ini dapat direkomendasikan 

pada Dinas Kebudayaan Kota Kediri untuk di publikasikan secara umum sehingga memudahkan para 

pengunjung / wisatawan untuk mengakses berbagai macam objek wisata yang ada di kediri 

berdasarkan jenis dengan mudah. 

 

 

KATA KUNCI  : Objek wisata,pemilihan, AHP 
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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi sudah 

sedemikian pesat. Perkembangan yang 

pesat tidak hanya teknologi perangkat 

keras dan perangkat lunak saja, tetapi 

metode komputasi juga ikut berkembang. 

Salah satu metode komputasi yang cukup 

berkembang saat ini adalah metode sistem 

pendukung keputusan (Decisions Support 

System). Dalam teknologi informasi, 

sistem pendukung keputusan merupakan 

cabang ilmu yang letaknya diantara sistem 

informasi dan sistemcerdas. 

Provinsi Jawa Timur mempunyai banyak 

tempat wisata yang sangat potensial jika 

dikembangkan dengan baik untuk menarik  

para wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara serta 

memperkenalkan berbagai tempat wisata 

yang ada di Jawa timur. Kediri merupakan 

kota terbesar ke tiga di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan Malang. Kota ini memiliki 

banyak tempat wisata yang sangat menarik 

yang layak untuk di kunjungi, Wisata 

andalan Kediri adalah wisata alam, tetapi 

wisata modern yang ada di kota ini juga 

tidak kalah bersaing dengan wisata 

alam. Banyak tempat wisata modern yang 

giat dibangun di Kota Tahu ini, yang 

seakan-akan Kediri ingin memunculkan 2 

ikon wisata andalan yang berpadu antara 

wisata alam dan modern.. 

Kediri juga mempunyai sebuah sejarah 

masa lalu yang cukup besar, di kota inilah 

pernah berdiri sebuah kerajaan besar pada 

masa lalu yaitu Kerajaan Kediri yang di 

pimpin oleh Prabu Sri Aji Jayabaya. 

Banyak situs - situs bersejarah peninggalan 

masa lalu yang ditemukan di Kediri. 

Sungguh kombinasi unik antara wisata 

alam, wisata sejarah  dan wisata modern 

yang sangat menarik untuk dikunjungi. 

II. SISTEM PENDUKUNG 

KEPUTUSAN 

Decision Support System atau Sistem 

Pendukung Keputusan yang selanjutnya 

kita singkat dalam skripsi ini menjadi SPK, 

Sistem pendukung keputusan didefinisikan 

sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan 

untuk mendukung para pendukung 

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).  

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 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 mengurangi biaya operasi. Selain 
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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. 

Proses pendukung keputusan menurut 

(Turban, 2005) terdiri dari tiga fase proses, 

yaitu : 

a. Fase intelligence adalah fase 

dimana dilakukan pencarian kondisi - 

kondisi yang dapat menghasilkan 

keputusan. 

b. Fase design adalah fase untuk 

menemukan, mengembangkan dan 

menganalisis materi-materi yang mungkin 

untuk dikerjakan. 

c. Fase choice adalah fase dimana 

terjadi pemilihan dari materi-materi yang 

tersedia untuk menjadi keputusan akhir. 

Dari pengertian – pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengambilan 

keputusan adalah suatu proses pemilihan 

alternatif terbaik dari beberapa alternatif 

secara sistematis untuk ditindak lanjuti 

sebagai suatu cara untuk pemecahan 

masalah. 

III. Analytical Hierarchy Process 

(AHP) 

AHP merupakan suatu model 

pendukung keputusan yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. 

Model pendukung keputusan ini akan 

menguraikan masalah multi faktor atau 

multi kriteria yang kompleks menjadi 

suatu hirarki, menurut (Saaty, 1993), 

hirarki didefinisikan sebagai suatu 

representasi dari sebuah permasalahan 

yang kompleks dalam suatu struktur 

multi level dimana level pertama adalah 

tujuan, yang diikuti level faktor, 

kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke 

bawah hingga level terakhir dari 

alternatif. Dengan hirarki, suatu 

masalah yang kompleks dapat diuraikan 

ke dalam kelompok-kelompoknya yang 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk 

hirarki sehingga permasalahan akan 

tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

AHP sering digunakan sebagai metode 

pemecahan masalah dibanding dengan 

metode yang lain karena alasan-alasan 

sebagai berikut : 

1. Struktur yang berhirarki, sebagai 

konsekuesi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling 

dalam.  

2. Memperhitungkan validitas sampai 

dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang 

dipilih oleh pengambil keputusan.  

3. Memperhitungkan daya tahan output 

analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan.  
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IV. HASIL DAN KESIMPULAN 

Dari rancangan sistem yang dibuat saat 

awal program ini dikonsepkan memiliki 

beberapa rancangan menu, yaitu : 

a. Tampilan Menu Login 

Tampilan Login merupakan form yang 

digunakan pengguna untuk dapat 

melanjutkan ke halaman berikutnya. Pada 

form Login pengguna diharuskan untuk 

mengisi nama dan sesuai dengan data 

yang user tang telah terdaftar atau 

tersimpan di database. Jika proses login 

berhasil maka selanjutnya user akan 

dialihkan ke form atau halaman admin. 

tampilan form Login digambarkan pada  

gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Menu Login 

b. Tampilan Menu Daftar 

Menu daftar merupakan menu yang 

digunakan untuk mendaftarkan admin 

baru. Untuk mendaftar sebagai admin 

baru, harus mendapat persetujuan dari 

pihak admin, sehingga tidak semua user 

dapat mendaftar sebagai admin. Untuk 

menghindari user yang tidak memiliki 

ijin untuk mendaftar sebagai admin, 

maka pada menu pendaftaran diberikan 

sebuah kolom yang berisikan sebuah 

password dimana hanya admin yang 

mengetahui  password tersebut, sehingga 

apabila pendaftar tidak memasukkan 

password yang benar maka pendaftar 

tidak akan dapat mendaftar sebagai 

admin. Berikut tampilan menu daftar 

akan digambarkan pada gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Menu Daftar 

c. Tampilan Halaman Utama 

Tampilan halaman utama merupakan 

tampilan awal yang terdapat pada setiap 

halaman aplikasi. Tampilan halaman 
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utama ini biasanya disebut dengan 

halaman Dashboard atau halaman Home. 

Pada website perankingan tempat 

pariwisata di kediri ini halaman utama 

hanya ditampilkan pada pihak user atau 

pengguna, sedangkan pihak admin tidak 

perlu untuk menampilkan halaman utama 

ini dikarenakan untuk melakukan proses 

login admin sudah melewati bagian 

halaman ini. Halaman ini berisikan 

sedikit tentang dinas pariwisata di Kediri 

dan juga visi serta misi yang dimiliki oleh 

dinas pariwisata Kediri. Berikut tampilan 

halaman utama akan digambarkan sesuai 

dengan gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3. Halaman Utama 

d. Tampilan Wisata di Kediri 

Tampilan wisata di Kediri merupakan 

tampilan yang digunakan untuk 

menampilkan seluruh tempat wisata di 

Kediri yang telah terdaftar di dinas 

pariwisata Kediri. Tampilan halaman 

wisata di Kediri akan digambarkan 

seperti pada gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4. Halaman Wisata di Kediri 

e. Tampilan Halaman Wisata Alam di 

Kediri 

Tampilan halaman wisata alam di Kediri 

nantinya akan menampilkan wisata-

wisata alam yang terdapat di Kediri. Pada 

halaman ini juga terdapat proses 

perankingan sehingga urutan tempat 

wisata-wisata alam nantinya akan sesuai 

dengan urutan hasil perankingan 

menggunakan metode AHP. Tampilan 

halaman wisata alam di Kediri akan 

ditampilkan seperti gambar 5.5. 
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Gambar 5.5 Halaman Wisata Alam 

Kediri 

f. Tampilan Halaman Wisata Sejarah 

di Kediri 

Tampilan halaman wisata sejarah di 

Kediri nantinya akan menampilkan 

wisata-wisata sejarah yang terdapat di 

Kediri. Pada halaman ini juga terdapat 

proses perankingan sehingga urutan 

tempat wisata-wisata sejarah nantinya 

akan sesuai dengan urutan hasil 

perankingan menggunakan metode AHP. 

Tampilan halaman wisata sejarah di 

Kediri akan ditampilkan seperti gambar 

5.6. 

 

Gambar 5.6 Halaman Wisata Sejarah 

Kediri 

g. Tampilan Halaman Wisata Modern 

di Kediri 

Tampilan halaman wisata modern di 

Kediri nantinya akan menampilkan 

wisata-wisata modern yang terdapat di 

Kediri. Pada halaman ini juga terdapat 

proses perankingan sehingga urutan 

tempat wisata-wisata modern nantinya 

akan sesuai dengan urutan hasil 

perankingan menggunakan metode AHP. 

Tampilan halaman wisata modern di 

Kediri akan ditampilkan seperti gambar 

5.7. 
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Gambar 5.7. Halaman Wisata Modern 

Kediri 

h. Tampilan Halaman Data Admin 

Tampilan halaman data admin hanya 

dapat diakses oleh pihak admin. Pada 

halaman ini admin dapat mengolah data-

data admin yang telah tersempian di 

database ataupun membuat data admin 

baru. Berikut halaman data admin 

digambarkan pada gambar 5.8. 

 

Gambar 5.8  Halaman Data Amin 

 

i. Tampilan Halaman Kriteria dan 

Penilaian 

Tampilan halaman kriteria dan penilaian  

hanya dapat diakses oleh admin. Pada 

halaman ini admin dapat mengolah data 

penilaian dimana data yang telah diolah 

itu nantinya akan disimpan kedalam 

database. Halaman kriteria dan penilaian 

digambarkan seperti gambar 5.9. 

 

Gambar 5.9 Halaman Kriteria dan 

Penilian 

j. Tampilan Halaman Tempat Wisata 

Tampilan halaman tempat wisata hanya 

dapat diakses oleh admin. Pada halaman 

ini admin dapat mengolah data tempat 

wisata yang telah tersimpan di database. 

Halaman data tempat wisata digambarkan 

pada gambar 5.10. 
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Gambar 5.10 Halaman Tempat Wisata 
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