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ABSTRAK 
Kabupaten Kediri memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi. Namun, tidak semua 

tempat wisata memiliki akses jalan yang baik dan fasilitas yang memadai seperti toilet, tempat sholat, 

rest area, tempat parkir, dan tempat sampah. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap tempat wisata 

sangatlah penting untuk kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan 

untuk merancang dan membuat suatu sistem pendukung pengambilan keputusan kepuasan masyarakat 

terhadap obyek wisata di Kabupaten Kediri. 

Penelitian ini menggunakan metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique), 

merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang fleksibel dan kesederhanaanya dalam 

merespon kebutuhan pembuatan keputusan serta caranya menganalisa respon. Pada sistem pendukung 

keputusan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan software dan MySQL untuk 

mendukung sistem pengisian data. Penelitian ini menghasilkan sebuah sIstem yang dapat diakses 

melalui website Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri tentang kepuasan masyarakat terhadap obyek 

wisata dengan interface yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, dalam sistem ini admin 

dapat melakukan pengolahan data tempat wisata serta dapat mengetahui perhitungan survei kepuasan 

yang telah dilakukan oleh user.  

Sistem ini kedepannya bisa membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri dalam 

meningkatkan kualitas layanannya serta memperbaiki tempat-tempat pariwisata yang dianggap 

masyarakat kurang memuaskan sehingga dapat lebih memajukan sektor pariwisata di Kabupaten 

Kediri.  

 
KATA KUNCI: Sistem Pendukung Keputusan, SMART, Tempat Wisata. 
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I. LATAR BELAKANG 

Kabupaten Kediri memiliki banyak 

tempat wisata alam yang layak untuk 

dikunjungi wisatawan dari dalam maupun 

luar kota. Mulai dari pegunungan, sungai, 

air terjun dan masih banyak lagi tempat 

wisata yang dapat dijadikan tujuan wisata 

di akhir pekan bersama teman ataupun 

keluarga. Banyak pilihan tempat wisata 

yang bisa didapatkan di Kabupaten Kediri, 

mulai dari tempat wisata yang mudah 

dijangkau sampai tempat wisata yang 

memiliki rute jalan terjal dan jauh bisa 

dijumpai di sini. 

Maka dari itu pengukuran kepuasan 

masyarakat sangatlah penting, untuk 

mengetahui layak atau tidaknya tempat 

tersebut untuk dikunjungi. Bagi 

pemerintah setempat, hal ini dapat menjadi 

cambukan agar segera berbenah untuk 

kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten 

Kediri, supaya kedepannya banyak 

wisatawan yang datang ke Kediri, 

Di era modern ini perkembangan 

teknologi informasi sangatlah pesat. 

Perkembangan yang pesat tidak hanya 

teknologi perangkat keras dan perangkat 

lunak saja, tetapi juga metode komputasi 

juga ikut berkembang. Salah satu metode 

komputasi yang berkembang pesat yaitu 

sistem pengambilan keputusan (Decision 

Support System). Dalam dunia teknologi 

informasi 

Oleh karena itu, pada penelitian 

ini akan diterapkan metode SMART 

(Simple Multi Attribute Rating Technique) 

yang merupakan metode pengambilan 

keputusan multi kriteria yang 

dikembangkan oleh Edward pada tahun 

1977. 

SMART menggunakan linear 

additive model untuk menentukan nilai 

setiap alternatif. SMART merupakan 

metode pengambilan keputusan yang 

fleksibel dan lebih banyak digunakan 

karena kesederhanaanya dalam merespon 

kebutuhan pembuat keputusan dan caranya 

menganalisa respon . Diharapkan dengan 

adanya sistem ini khususnya bagi 

pemerintah bisa berbenah terhadap 

kemajuan objek wisata di Kabupaten 

Kediri. 

II. METODE 

SMART merupakan metode 

pengambilan keputusan yang multi atribut 

yang dikembangkan oleh Edward pada 

tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan 

multiatribut ini digunakan untuk 

mendukung pembuat keputusan dalam 

memilih antara beberapa alternatif. Setiap 

pembuat keputusan harus memilih sebuah 

alternatif yang sesuai dengan tujuan yang 
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telah dirumuskan. Setiap alternatif terdiri 

dari sekumpulan atribut dan setiap atribut 

mempunyai nilai-nilai. Nilai ini dirata-rata 

dengan skala tertentu. Setiap atribut 

mempunyai bobot yang menggambarkan 

seberapa penting dibandingkan dengan 

atribut lain. Pembobotan dan pemberian 

peringkat ini digunakan untuk menilai 

setiap alternatif agar diperoleh alternatif 

terbaik. Menurut Kusrini (2007) 

penjabaran pembobotan pada metode 

SMART menggunakan skala antara 0 

sampai 1, sehingga mempermudah 

perhitungan dan perbandingan nilai pada 

masing-masing alternatif. 

 

 

 

Keterangan: 

       wj : nilai pembobotan kriteria ke-j dan k 

kriteria 

u(ai) :nilai utility kriteria ke-i untuk 

kriteria ke-i 

Pemilihan keputusan adalah 

mengidentifikasi mana dari n alternatif 

yang mempunyai nilai fungsi terbesar. 

a. Kelebihan Metode SMART 

Menurut Edward (1994) SMART 

memiliki beberapa kelebihan 

dibandingakan dengan metode 

pengambilan keputusan lainnya yaitu: 

1) Transparan 

Proses dalam menganalisa 

alternatif dan kriteria dalam 

SMART dapat dilihat oleh user, 

sehingga user dapat memahami 

bagaimana alternatif tertentu dapat 

dipilih. Alasan-alasan bagaimana 

alternatif itu dipilih dapat dilihat 

dari prosedur-prosedur yang 

dilakukan dalam SMART mulai dari 

penentuan kriteria, pembobotan, 

dan pemberian nilai pada setiap 

alternatif. 

2) Fleksibel Pembobotan 

Pembobotannya yaitu secara 

langsung  lebih fleksibel karena 

user dapat mengubah-ubah bobot 

kriteria yang ada sesuai dengan 

tingkat kepentingan kriteria yang 

diinginkan. 

3) Sederhana 

Perhitungan pada metode 

SMART sangat sederhana sehingga 

tidak memerlukan perhitungan 

matematis yang rumit, yang 

memerlukan pemahaman tentang 

matematika yang kuat.  

b. Teknik Smart 
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1) Langkah pertama yaitu menentukan 

jumlah kriteria. 

2) Langkah kedua yaitu: sistem secara 

default memberikan skala 0-100 

berdasarkan prioritas yang telah 

diinputkan kemudian dilakukan 

normalisasi. 

  Normalisasi  =  j

j

w

w

  

Keterangan :      

wj     : bobot suatu kriteria 

 jw : total bobot semua kriteria 

3) Langkah ketiga yaitu memberikan 

nilai kriteria untuk setiap alternatif. 

4) Langkah keempat : hitung nilai 

utility untuk setiap kriteria masing-

masing. 

 

 

  

 

Keterangan : 

ui(ai) : nilai utility kriteria ke-1 

untuk kriteria ke-i 

Cmax    :  nilai kriteria maksimal 

Cmin    :   nilai kriteria minimal 

Cout i   :   nilai kriteria ke-i   

 

5) Langkah kelima: hitung nilai akhir 

masing-masing. 

 

 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. Hasil 

1) Tampilan Halaman Utama

 

Gambar 1. Tampilan Halaman 

Utama 

Merupakan tampilan awal yang 

muncul ketika user masuk ke alamat 

website Dinas Pariwisata Kabupaten 

Kediri tentang kepuasaan masyarakat 

terhadap obyek wisata. Pada halaman 

Utama/ Home tedapat menu Home, 

Kuisoner, Tempat Wisata dan Login 

Admin. Pada halaman ini user dapat 

langsung melakukan proses pengisian 

kuisoner. 

 

2) Form Login Admin 
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Gambar 2. Form Login Admin 

Halaman ini akan muncul ketika 

halaman admin diakses. Admin harus 

memasukkan username dan password 

dengan benar agar bisa masuk ke halaman 

admin. 

3) Interface Halaman Admin 

 

Gambar 3. Interface  Halaman Admin 

Setelah admin memasukkan username 

dan password dengan benar, admin akan 

langsung diarahkan ke halaman admin. 

Disini admin bisa melakukan pengolahan 

data wisata yang ada dan juga bisa 

memasukkan data wisata baru. Pada 

halaman ini juga admin juga bisa 

mengetahui perhitungan survei yang telah 

dilakukan oleh user. 

4) Interface Menu Tempat Wisata 

 

Gambar 4. Interface Menu Wisata 

Menu ini digunakan untuk 

menambahkan data wisata baru. Data 

yang dimasukkan antara lain nama 

wisata, lokasi, keterangan tentang tempat 

wisata tersebut dan juga pastinya harus 

mengupload gambar tempat wisata yang 

akan ditambahkan sesuai dengan resolusi 

yang telah ditentukan. 

 

5) Interface Menu Kuisoner 

Gambar 5. Interface Menu Kuisoner 

 

Halaman ini akan muncul ketika user 

memilih menu kuisoner. Di dalam 

halaman ini user wajib memilih salah 

satu tempat wisata dari beberapa daftar 

tempat wisata . Di halaman ini juga 

terdapat beberapa pertanyaan yang wajib 

dijawab oleh user yang masing-masing 

dari setiap pertanyaan user hanya bisa 

memilih satu jawaban yang nantinya akan 
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didapatkn hasil survei yang digunakan 

sebagai bahan penilaian.  

 

6) Hasil Uji Coba 

 

 

 

Setelah user mengisi masing-masing 

pertanyaan dengan satu jawaban maka 

akan didapatkan hasil yang sesuai 

berdasarkan perhitungan metode SMART. 

Berdasarkan hasil tersebut kepuasan user 

terhadap tempat wisata Gunung Kelud 

Sangat Puas sebesar 91,25%, sedangkan 

ketidakpuasan terhadapat objek wisata 

tersebut sebesar 8,75%. 

 

b. Kesimpulan 

1) Dengan Menggunakan metode 

SMART yang tetap mengacu terhadap 

pembobotan di  tiap-tiap kriterianya dapat 

menetukan prosentase tingkat  kepuasaan 

masyarakat terhadap objek wisata di 

Kabupaten Kediri. 

2) 2) Berdasarkan langkah operasinya 

didapatkan hasil sangat puas, puas dan 

kurang puas penilaian masyarakat terhadap 

obyek wisata di Kabupaten Kediri. 
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