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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berkembang semakin 

pesat dari waktu ke waktu. Saat ini teknologi informasi dimanfaatkan untuk 

mempermudah aktivitas manusia setiap harinya. Menurut Dwijayadi, Wirawan, & 

Divayana (2018) Teknologi informasi berguna untuk pengolahan data, termasuk 

mendapatkan, menyusun, mengolah, menyimpan, dan memanipulasi data dengan 

berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat 

yang bermanfaat untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang 

stategis untuk mengambil suatu keputusan. Perkembangan teknologi informasi ini, 

mempunyai dampak yang besar terhadap beberapa bidang kehidupan manusia baik 

dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi, sosial serta pariwisata. 

Perkembangan dunia pariwisata dan perhotelan di Indonesia meningkat 

dengan cukup signifikan. Menurut Riyanda & Sharif (2019) peningkatan jumlah 

wisatawan di Indonesia setiap tahunnya membuat sektor bisnis pariwisata dan 

perhotelan semakin berkembang. Wisman yang datang pada bulan Agustus 2017 

mencapai 1.393.243 pengunjung. Sementara pada bulan Agustus 2018 mengalami 

kenaikan menjadi 1.510.764 pengunjung, dengan adanya kenaikan pengunjung 

wisatawan, menyebabkan investor saling bersaing dalam membangun hotel dan 

menawarkan banyak variasi harga dan juga fasilitas. 

Dengan banyaknya jumlah hotel yang terus meningkat dengan berbagai 

kualitas pelayanan, fasilitas, maupun harga tentunya membuat para wisatawan sulit 

dalam memutuskan pilihan hotel yang tepat sesuai dengan kuliatas pelayanan, 

fasilitas maupun harga yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh para wisatawan. 

Untuk membantu para wisatawan dalam melakukan pemilihan hotel berdasarkan 

kriteria yang dikehendaki oleh para wisatawan, oleh karena itu butuh sebuah sistem 

yang mampu mendukung dalam hal pengambilan keputusan pemilihan hotel. 

Menurut Al-Hafiz, Mesran, & Suginam (2017) Sistem Penunjang Keputusan 

merupakan sistem informasi yang mampu mempermudah pemilihan solusi yang 
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tepat dengan memakai data serta model keputusan guna mendapatkan solusi 

permasalahan yang bersifat semi ataupun tidak terstruktur.  

Dalam membangun sebuah sistem untuk menunjang pengambilan 

keputusan, mempunyai banyak metode yang bisa dipakai salah satu diantaranya 

yaitu metode simple additive weighting. Menurut Astradanta, Wirawan, & Arthana 

(2016) “Metode Simple Additive Weighting merupakan metode yang dikenal juga 

dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini yaitu 

mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua 

atribut yang membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala 

yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada”. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis 

memiliki sebuah gagasan untuk membuat “Sistem Informasi Rekomendasi 

Pemilihan Hotel Terbaik Berbasis Web dengan Metode Simple Additive Weighting” 

Sistem ini dirancang berbasis website dengan harapan mampu membantu para 

wisatawan dalam pengambilan keputusan pemilihan hotel sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan. Penulis melakukan penelitian ini sebagai salah satu syarat yang 

diperlukan untuk kelulusan tugas akhir pada jenjang Strata 1 sistem informasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada Penulisan laporan tugas akhir ini, mempunyai beberapa rumusan 

masalah untuk memperjelas topik dan tujuan pembahasan ini. Rumusan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan pemilihan 

hotel dengan menggunakan metode simple additive weighting? 

2. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan yang 

mampu membantu pada proses pengambilan keputusan pemilihan 

hotel? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yang berjudul Sistem 

Rekomendasi Pemilihan Hotel terbaik berbasis web dengan metode simple additive 

weighting yaitu: 
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1. Membuat sebuah sistem informasi berbasis website yang mampu 

membantu dalam hal pengambilan keputusan pemilihan hotel sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. 

2. Menggunakan metode Simple Additive Weighting dalam membangun 

sistem pendukung keputusan. 

3. Menjadi salah satu syarat dan ketentuan untuk kelulusan dalam Tugas 

Akhir pada jenjang strata 1 sistem informasi di Universitas 

Internasional Batam. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat 

dirasakan, antara lain: 

1. Bagi Pengguna 

Membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan pemilihan 

hotel. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat menambah pengetahuan dan juga manfaat yang didapatkan bagi 

mahasiswa angkatan selanjutnya dalam melakukan perancangan 

sebuah sistem untuk mendukung keputusan serta bisa menjadi ide dan 

juga referensi untuk melakukan pengembangan ataupun penelitian 

lainnya. 

3. Bagi Penulis 

Mendapatkan pengetahuan, gambaran dan pengalaman dalam 

membangun sebuah sistem yang bisa dijadikan sebagai penunjang 

kegiatan manusia dalam hal pengambilan keputusan. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam laporan akhir ini mempunyai beberapa bagian pembahasan. 

Sistematika pembahasannya antara lain yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menyajikan tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang penulis 

gunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan akhir dan 

konsep dasar yang berkaitan dengan pengembangan sistem. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini melakukan pembahasan tentang metode penelitian, 

perancangan sistem dan perancangan antarmuka yang digunakan  

dalam pengembangan sistem. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem, 

tampilan sistem serta pengujian terhadap sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan tentang sistem yang dibangun 

serta saran yang dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan 

sistem dimasa yang akan datang. 
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