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Abstrak
Seseorang pengunjung objek wisata dalam menentukan pilihannya, tentu didasarkan pada beberapa kriteria
yang dijadikan patokan dalam memilih objek wisata antara lain Jarak, Biaya, Keindahan dan Sarana. Kriteria
tersebut menjadi pertimbangan untuk pengujung dalam menentukan objek wisata mana yang akan di pilih,
berbagai pertimbangan dilakukan oleh seorang pengunjung agar mengetahui objek wisata yang menarik.
Sistem pendukung keputusan menawarkan solusi untuk rujukan dalam memilih objek wisata. Sistem
pendukung keputusan yang ditawarkan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam
menyelesaikan persoalan dengan menggunakan sistem perangkingan berdasarkan bobot global. Dengan
adanya Sistem Pendukung Keputusan untuk memilih objek wisata dengan menggunakan metode Analitic
Hierarchy Process (AHP) dan pengujian sistem dengan menggunakan software Super Decisions diharapkan
dapat membantu pengunjung dalam pemilihan objek wisata dan dapat menghasilkan suatu hasil optimal yang
memenuhi rasa kepuasan yang tinggi bagi pengunjung objek wisata. Dari hasil uji coba yang dilakukan
dengan Tools Super Decisions diperoleh model keputusan dengan prioritas yaitu untuk seluruh
bobot/prioritas kriteria dan alternative, yang menjadi prioritas dalam Pemilihan Objek Wisata ini dimana
Danau Toba dengan nilai 0.6122 (61%) , Berastagi dengan nilai 0.2922 (28%), Bukit Lawang dengan nilai
0.0925 (11%).
Kata Kunci : Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Objek Wisata, Super Decisions
1.

Pendahuluan
Objek Wisata adalah segala sesuatu yang
ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya
tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke
tempat tersebut. Indonesia merupakan salah satu
negara dengan jumlah objek wisata yang sangat
melimpah. Objek wisata tersebut dapat kita
jumpai dari sabang sampai merauke, Salah
Satunya adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara
merupakan sebuah provinsi di Pulau Sumatera
yang banyak dikunjungi wisatawan. Apabila suatu
tempat banyak dikunjungi wisatawan, itu berarti
di tempat itu terdapat tempat wisata yang
menarik. Umumnya di beberapa daerah, untuk
memasuki suatu Objek Wisata para wisatawan
diwajibkan untuk membayar biaya masuk atau
karcis masuk yang merupakan biaya retribusi
untuk pengembangan dan peningkatan kualitas
Objek Wisata tersebut.
Adapun metode problem solving yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem
Pendukung Keputusan (SPK). Sistem pendukung
keputusan yang ditawarkan menggunakan
Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam
menyelesaikan persoalan.
Persoalan bisa
diselesaikan dengan
menggunakan sistem
perangkingan
berdasarkan
bobot
global.
Pengunjung dapat memilih berdasarkan rujukan
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atau rekomendasi dari sistem pendukung
keputusan yang dijalankan oleh pakar.
Persoalan pengambilan keputusan pada
dasarnya adalah bentuk pemilihan dari berbagai
alternatif keputusan yang mungkin dipilih dimana
prosesnya melalui mekanisme tertentu, dengan
harapan akan menghasilkan sebuah keputusan
yang terbaik. Dalam penelitian ini, dilakukan uji
coba dengan metode AHP khususnyauntuk
menentukan objek wisata bagi wisatawan yang
inin melakukan liburan. Adapun kriteria-kriteria
yang dijadikan patokan dalam memilih objek
wisata antara lain Jarak, Biaya, Keindahan dan
Sarana. Kriteria tersebut menjadi pertimbangan
untuk pengujung dalam menentukan objek wisata
mana yang akan di pilih, untuk menentukan
prioritas antar kriteria, pengunjung dapat
melakukan penilaian berdasarkan keinginannya
sendiri.
2.

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan merupakan
salah satu sistem informasi yang bertujuan untuk
menyediakan
informasi,
membimbing,
memberikan prediksi serta mengarahkan kepada
pengguna informasi agar dapat melakukan
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pengambilan keputusan dengan lebih baik. Pada
dasarny pengambilan keputusan merupakan
bentuk pemilihan dari berbagai alternative
tindakan yang mungkin dipilih dengan proses
tertentu serta diharapkan memperoleh sebuah
keputusan yang terbaik [3].

4.

1.2. Analytical Hierarchy Process (AHP)
Menurut Jurnal Ria Eka Sari (2014),
Analytical
Hierarchy
Process
(AHP)
dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun
1970-an. Metode ini merupakan salah satu model
pengambilan keputusan multikriteria yang dapat
membantu kerangka berpikir manusia dimana
faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi
dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses
sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan
metode yang digunakan untuk memecahkan
masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke
dalam kelompok–kelompoknya, dengan mengatur
kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki,
kemudian memasukkan nilai numerik sebagai
pengganti persepsi manusia dalam melakukan
perbandingan relatif. Dengan suatu hipotesa maka
akan dapat ditentukan elemen mana yang
mempunyai prioritas tertinggi [2].

(1)
Dimana :
CI
=
Consistency Index ( Rasio
Penyimpangan Konsistensi )
λmax
Nilai eigen terbesar dari matriks
=
berordo n
n
= jumlah elemen yang dibandingkan.

Tabel 1 Penilaian Perbadingan Berpasangan

Melakukan pengujian konsistensi terhadap
perbandingan antar elemen yang didapatkan
pada tiap tingkat hierarki. Thomas L. Saaty
membuktikan bahwa Indeks Konsistensi dari
matriks berordo n diperoleh rumus sebagai
berikut:

Nilai CI bernilai nol apabila terdapat
standar
untuk
menyatakan
apakah
CI
menunjukkan matriks yang konsisten. Saaty
berpendapat bahwa suatu matriks yang dihasilkan
dari perbandingan yang dilakukan secara acak
merupakan suatu matriks yang tidak konsisten.
Dari matriks acak didapatkan juga nilai
Consistency Index yang disebut dengan Random
Index (RI).
Dengan membandingkan CI dengan RI maka
didapatkan patokan untuk menentukan tingkat
konsistensi suatu matriks yang disebut dengan
Consistency Ratio (CR) dengan rumus :
CR

= CI / RI

(2)

Dimana :
CR
= Consistency Ratio
RI = Random Index

Berdasarkan jurnal Yusuf Anshori (2012)
menjelaskan bahwa secara umum, tahapantahapan proses yang harus dilakukan dalam
menggunakan AHP untuk memecahkan suatu
masalah adalah sebagai berikut [4]:
1. Mendefenisikan
permasalahan
dan
menentukan tujuan. Bila AHP digunakan
untuk memilih alternatif atau menyusun
prioritas alternatif, maka tahap ini dilakukan
pengembangan alternatif.
2.

Menyusun masalah ke dalam suatu struktur
hierarki sehingga permasalahan yang
kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail
dan terukur .

3.

Menyusun prioritas untuk tiap elemen
masalah pada setiap hierarki. Prioritas ini
dihasilkan dari suatu matriks perbandingan
berpasangan antara seluruh elemen pada
tingkat hierarki yang sama.

1.3. Hirarki Metode Analytical Hierarchy
Process (AHP)
Sistem yang kompleks bisa dipahami dengan
memecahnya menjadi elemen elemen pendukung,
menyusun elemen secara hirarki. AHP merupakan
alat pengambil keputusan yang powerfull dan
akurat karena adanya skala atau bobot yang telah
ditentukan dan menggunakan hirarki yang terdiri
dari tiga level yaitu tujuan atau goal, kriteria dan
alternatif. Pada gambar 1 tingkat pertama
merupakan tujuan keputusan (goal), tingkat
kedua : kriteria-kriteria, tingkat ketiga : alternatifalternatif , Hirarki masalah disusun untuk
membantu
proses pengambilan keputusan
dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan
yang terlibat dalam sistem. Sebagian besar
masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena
proses
pemecahannya
dilakukan
tanpa
memandang masalah sebagai suatu sistem dengan
suatu struktur tertentu. Hierarki yang digunakan
adalah pada gambar 1[1] .
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GOAL

Kesimpulan : E-Maks = 4.014521, CI =
0.004840dan CR = 0.005 < 0.1 Konsisten

Objek Wisata

KRITERIA

Biaya

Jarak

Berastagi

ALTERNATIVE

Keindahan

Danau Toba

Sarana

Bukit Lawang

Gambar 1. Hirarki antara Kriteria dan Alternative
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai perhitungan
dan pengujian dari sistem pendukung keputusan
dengan metode Analytical Hierarchy Process
(AHP), Tahapan ini pemberian bobot masingmasing kriteria menggunakan model AHP
(Analytical Hieracrchy Process). Langkah
pertama dalam menentukan prioritas elemen yaitu
dengan membuat perbandingan berpasangan,
yaitu membandingkan elemen secara berpasangan
sesuai kriteria yang diberikan. Matriks
perbandingan berpasangan diisi menggunakan
bilangan yang terdapat pada table 1 yang
digunakan untuk mempresentasikan kepentingan
relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya.
Data didapatkan dari literature ataupun
pengunjung yang langsung membandingkan
kriteria dan alternative sesuai dengan tabel
kepentingan
dan
sampel
hasil
matriks
perbandingan berpasangan dapat dilihat pada
Tabel 2

Tabel 4. Matriks Perbandingan Berpasangan
Alternatif berdasarkan kriteria Biaya
Kriteria
Berastagi
Danau
Bukit
Toba
Lawang
Berastagi
1/1
1/2
2/1
Danau
2/1
1/1
3/1
Toba
Bukit
1/2
1/5
1/1
Lawang
Tabel 5. Hasil Analisa Alternatif berdasarkan
kriteria Biaya

Kesimpulan : E-Maks = 3.00920 , CI = 0.00460
dan CR = 0.008 < 0.1 Konsisten.
Tabel 6. Matriks Perbandingan Berpasangan
Alternatif berdasarkan kriteria Jarak
Kriteria
Beras Danau
Bukit
tagi
Toba
Lawang
Berastagi
1/1
1/2
2/1
Danau Toba
2/1
1/1
5/1
Bukit Lawang
1/2
1/5
1/1
Tabel 7. Hasil Analisa Alternatif berdasarkan
kriteria Jarak

Tabel 2. Matriks Perbandingan Berpasangan
Kriteria
KeinJarak Biaya
Sarana
Kriteria
dahan
Jarak
1/1
2/1
1/3
1/2
Biaya
1/2
1/1
1/5
1/3
Keindahan

3/1

5/1

1/1

2/1

Sarana

2/1

3/1

1/2

1/1

Kesimpulan : E-Maks = 3.00554 , CI = 0.00277
dan CR = 0.005 < 0.1 Konsisten

Tabel 3. Hasil Analisa Kriteria
Tabel 8. Matriks Perbandingan Berpasangan
Alternatif berdasarkan kriteria Keindahan
Beras Danau
Bukit
Keindahan
tagi
Toba
Lawang
Berastagi
1/1
1/3
3/1
Danau Toba
3/1
1/1
5/1
Bukit
1/3
1/5
1/1
Lawang
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Tabel 9. Hasil Analisa Alternatif berdasarkan
kriteria Keindahan

tools Super decisions. Adapun tahap-tahapnya
adalah sebagai berikut :
1. Tahap ini melakukan pengujian pada tool
super decision berikut Setelah semua Cluster
dihubungkan dengan semua Node, seperti
pada gambar 2.

Kesimpulan : E-Maks = 3.0.851 , CI = 0.01926
dan CR = 0.03 < 0.1 Konsisten
Tabel 10. Matriks Perbandingan Berpasangan
Alternatif berdasarkan kriteria Sarana
Beras Danau
Bukit
Sarana
tagi
Toba
Lawang
1/1
1/2
3/1
Berastagi
2/1
1/1
7/1
Danau Toba
Bukit
1/3
1/7
1/1
Lawang
Tabel 11. Hasil Analisa Alternatif berdasarkan
kriteria Sarana

Gambar 2. Cluster Yang Telah Terhubung
Setelah semua Cluster
terhubung,
langkah selanjutnya adalah menentukan bobot
kriteria, inputkan nilai matriks berpasangan ke
software super decision seperti pada gambar 3.

Kesimpulan : E-Maks = 3.00264 , CI = 0.00132
dan CR = 0.002 < 0.1 Konsisten
Tabel 11. Hasil Analisa Dss atau Ranking
Perhitungan Manual
Gambar 3. Input Nilai Matriks Berpasangan
Perbandingan Kriteria

Didapatkan kesimpulan bahwa Danau Toba
mendapat peringkat pertama Sebagai hasil
keputusan sebagai Objek Wisata dengan dengan
kriteria paling baik.
1. Danau Toba ( Peringkat Pertama )
2. Berastagi
( Peringkat Kedua )
3. Bukit Lawang
( Peringkat Ketiga )

0.1. Pengujian Sistem
Untuk menguji konsistensi nilai CR > 0.1
maka sebaiknya kita uji dengan menggunakan

Pada Gambar 3, memperlihatkan, nilai
matriks berpasangan yang didapatkan akan
dimasukkan ke dalam software super decisions
untuk melakukan proses penentuan bobot kriteria.
berdasarkan goal maka prioritas perbandingan
kriteria dapat dijelaskan pada gambar 4.

Gambar 4. Hasil Pembobotan Nilai Matriks
Berpasangan Kriteria
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alternative, yang menjadi prioritas dalam
Pemilihan Objek Wisata ini dimana :
peringkat 1 Danau Toba dengan nilai 0.6122
(61%) ,
peringkat 2 Berastagi dengan nilai 0.2922 (28%),
peringkat 3 Bukit Lawang dengan nilai 0.0925
(11%).

Gambar 5. Hasil Bobot Prioritas Perbandingan
Alternatif Berdasarkan Biaya

Gambar 6. Hasil Bobot Prioritas Perbandingan
Alternatif Berdasarkan Jarak

Gambar 7. Hasil Bobot Prioritas Perbandingan
Alternatif Berdasarkan Kriteria Keindahan

4.

Pada bab ini dijelaskan beberapa kesimpulan
sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada
bab sebelumnya dan saran bagi pengembangan
terhadap sistem pendukung keputusan yang telah
dibuat. Adapun kesimpulan yang dapat
dikemukakan, antara lain :
1. Inputan matriks berpasangan yang diberikan
user akan sangat berpengaruh terhadap
tingkat dominasi/prioritas dari kriteria yang
satu terhadap kriteria yang lain.
2. Dari hasil analisis matrik AHP diperoleh
model keputusan, dengan prioritas yaitu
untuk seluruh bobot / prioritas kriteria dan
alternatif yang menjadi prioritas Pemilihan
Objek Wisata adalah peringkat 1 Danau Toba
dengan nilai 0.6122 (61%) , peringkat 2
Berastagi dengan nilai 0.2922 (28%),
peringkat 3 Bukit Lawang dengan nilai
0.0925 (11%) .
3. Sistem Pedukung Keputusan dapat membantu
pengunjung untuk memberikan alternative
dalam pemilihan tempat wisata.
5.

Gambar 8. Hasil Bobot Prioritas Perbandingan
Alternatif Berdasarkan Kriteria Sarana

Gambar 9. Laporan Lengkap Hasil Analisa
Gambar 9, merupakan hasil uji coba yang
dilakukan dengan Tools Super Decisions
diperoleh model keputusan dengan prioritas yaitu
untuk seluruh bobot/prioritas kriteria dan
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KESIMPULAN

SARAN
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan
pada sistem pendukung keputusan yang telah
dibuat, tentunya masih ada kekurangan dan
kelemahan yang terjadi sehingga perlu
dikembangkan lagi agar kinerjanya lebih baik.
Adapun saran untuk pengambangan penelitian ini
adalah:
5. Perlunya
ketelitian
saat
melakukan
perhitunggan berpasangan baik kriteria
maupun alternatif, kesalahan pada pemasukan
data dapat menyebabkan hasil akhir tidak
terpenuhi dan menimbulkan permasalahan.
6. Setelah dilakukan perhitungan dan pengujian
untuk pemilihan Objek Wisata menggunakan
sistem
pendukung
keputusan
metode
Analytical
Hierarchy
Process
(AHP),
disarankan agar diadakan penelitian lebih
lanjut dengan menggunakan metode-metode
lainnya agar dapat di ambil kesimpulan
metode apa yang paling baik dalam hal
pengambilan keputusan
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