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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan berkembangnya zaman, industri perhotelan juga semakin 

berkembang. Dengan banyaknya hotel yang telah dibangun, memberikan banyak 

pilihan kepada wisatawan untuk memilih hotel yang diinginkan. Masing-masing 

hotel menawarkan berbagai fasilitas kepada pelanggannya dan dengan harga yang 

berbeda-beda pula. Hal tersebut menyebabkan wisatawan seringkali kesulitan 

dalam menentukan hotel yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan mereka 

sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membantu wisatawan dalam 

menentukan hotel yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan 

mereka.(Nurcahyani, Indriyati, & Sasongko, 2014) 

 Sistem yang akan digunakan untuk membantu wisatawan dalam 

menentukan hotel merupakan sebuah sistem pendukung keputusan. Sistem 

Pendukung Keputusan merupakan suatu model yang dibangun untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terstruktur. Salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan adalah metode Multi Factor Evaluation 

Process. Metode Multi Factor Evaluation Process merupakan model pengambilan 

keputusan yang dalam pengambilan keputusannya memberi pertimbangan 

subjektif dan objektif terhadap faktor yang dianggap penting. 

 Metode Multi Factor Evaluation Process ini dipilih karena menggunakan 

weighting system yang dalam pengambilan keputusannya mempertimbangkan 
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berbagai faktor atau kriteria yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif 

pilihannya. Seluruh kriteria yang menjadi faktor penting akan diberi bobot yang 

sesuai dan kemudian dievaluasi berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan 

tersebut, dan alternatif dengan nilai yang tertinggi merupakan pilihan yang terbaik 

berdasarkan kriteria yang dipilih. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pembuatan laporan ini penulis 

memberi judul laporan skripsi ini “Analisa Sistem Pendukung Keputusan 

Berbasis Web untuk Menentukan Hotel Pilihan dengan Metode Multi Factor 

Evaluation Process”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menggunakan metode Multi Factor Evaluation Process

untuk membantu wisatawan dalam memilih hotel melalui sistem

pendukung keputusan yang berbasis web ?

2. Bagaimana memberikan laporan hasil perhitungan dalam menentukan

hotel berdasarkan bobot dan faktor yang telah ditentukan ?

1.3.  Batasan Masalah 

 Supaya penelitian yang dilakukan penulis tidak menyimpang dari tujuan 

aslinya dan menghindari masalah lain yang akan dikaitkan dengan penelitian ini, 

maka pembahasan dalam laporan ini hanya membahas mengenai sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan hotel. Adapun ruang lingkup masalah 

penulis adalah : 
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1. Sistem pendukung keputusan yang dibuat hanya menampilkan hasil

rekomendasi hotel berdasarkan daftar-daftar hotel yang telah diinput

oleh pembuat keputusan.

2. Sistem yang dirancang hanya untuk memberikan alternatif pilihan

hotel berdasarkan faktor-faktor yang sudah ditentukan.

3. Metode perhitungan yang digunakan adalah Multi Factor Evaluation

Process.

4. Sistem pendukung keputusan yang dibuat tidak termasuk sistem

pemesanan atau reservasi hotel.

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan metode Multi Factor Evaluation Process dalam

perhitungan sistem pendukung keputusan untuk mendapatkan hasil

berupa daftar hotel.

2. Membuat laporan dari hasil perhitungan dalam menentukan hotel

sesuai dengan bobot dan faktor yang telah ditentukan.

1.5.   Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di dapatkan dari perancangan sistem pendukung keputusan 

yang akan dibuat yaitu : 

1. Memudahkan wisatawan yang akan berkunjung untuk menentukan

hotel yang sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginannya.
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2. Menghemat waktu wisatawan dalam mencari informasi mengenai

hotel di daerah yang ingin dikunjungi.

1.6.   Sistematika Pembahasan 

 Supaya laporan yang dibuat tidak menyimpang terlalu jauh dari 

permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah, maka pembahasan dalam 

laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa bab yang terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah dari 

penelitian ini beserta dengan rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, berisi pembahasan dari berbagai referensi dari 

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelummnya dan yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas serta mendukung dalam 

penyusunan laporan penelitian penulis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan metode atau pendekatan yang akan 

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang 

dilakukan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan analisa yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian dengan menggunakan metode yang 

sudah ditentukan sampai dengan perolehan hasil penelitiannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup dari laporan yang telah dibuat 

yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

juga berisi saran terkait hal-hal yang ditemukan dalam penelitian 

ini. 
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