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Abstraksi - Kabupaten Gunungkidul memiliki daerah wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari
kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang
beragam dan tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti sejalan keberadaan Kabupaten
Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di
Indonesia setelah propinsi Bali. Pengembangan dan pembangunan obyek wisata dan sarana pendukungnya
harus dilakukan secara terus menerus sebagai upaya untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan untuk
berkunjung dan mendukung dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Penelitian ini merupakan pengembangan penenlitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh penulis dan
penilitian saat ini menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan
digunakan dalam membantu pengambil keputusan dalam menentukan Daerah Wisata alam pantai yang paling
perpotensi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini masih tergolong asing dan belum optimal dalam pengemnagan
dengan melihat keindahn dan kebersihan, panoramanya, kemudahan akses dan potensi perikanan yang
membantu masyarakat nelayan disekitarnya Hal tersebut yang di gunakan sebagai Kriteria dalam pengambilan
keputusan ini. Metode Analytical Network Proces (ANP) digunakan dalam membantu dalam penulisan
sebelumnya dan saat ini penulis menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan menggunakan Analitical
Hierarchy Process (AHP) merupakan Sistem Pendukung Keputusan akan membuat keputusan yang tepat dan
fleksibel dengan aspek yang mempengaruhi keputusan ini. Teknik analisis dalam menentukan bobot prioritas
pendekatan alternatif Analytical Hierarchy Process (AHP), yang dikembangkan oleh Dr Thomas L. Saaty di
Wharton School of Business. Dan untuk pengolahan data menggunakan expert choise 2000.
Kata Kunci: Analytical Hierrachy Process.

1.

PENDAHULUAN

Sistem Pengambilan keputusan (Keputusan
Support System) adalah bagian dari metode komputasi
yang terus mengalami pertumbuhan di hari ini. Tak
terkecuali ke lembaga atau organisasi, sistem
pendukung keputusan digunakan untuk mendukung
keputusan dari berbagai alternatif yang diberikan
dalam suatu organisasi atau perusahaan, dengan
harapan membuat keputusan yang tepat dapat
membantu proses bisnis.
Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul
dalam membantu pengambilan
keputusan untuk
menentukan Pariwisata alam pantai yang paling
potensial untuk dikembangkan yang belum dikenal
masyarakat di karenakan banyaknya pantai-pantai
yang belum di kenal masyarakat namun memiliki
pesona dan keindahan dan masih alami serta memiliki
potensi budidaya perikanan untuk menjadi tempat
wisata favorit. Oleh karena itu, penulis mencoba
melakukan penelitian dengan judul Model Berbasis
Pengambilan Keputusan dengan berbagai Kriteria
menggunakan metode analitical hierarchy process
(AHP), dengan studi kasus: pemilihan daerah wisata

pantai favorit untuk dikembangkan di kab.gunung
kidul .
Sebagai solusi dalam pemilihan daerah
wisata pantai terfavori dengan berbagai kriteria, maka
penulis membuat suatu Pengembangan Model penentu
pemilihan daerah wisata pantai dengan metode dengan
AHP.
Dengan AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan
dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir,
sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk
mengambil keputusan yang efektif atas persoalan
tersebut.
Persoalan
yang
kompleks
dapat
disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan
keputusannya.
Dengan banyaknya kriteria yang diperlukan
dalam menentukan suatu keputusan maka diperlukan
suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria.
dan expert choise 2000 merupakan alat dalam
menentukan pilihan.
Pada proceeding ini dilakukan penelitian
mengenai kriteria-kriteria dan sub kriteria yang
menentukan ke-ketepatan suatu daerah wisata pantai
dan alternatif-alternatif yang berpengaruh dalam
pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya. Teknik analisa
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menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy
Process (AHP), dengan alat bantu program aplikasi
Expert Choice 2000. Sehingga nantinya diharapkan
dari hasil penelitian akan mendapatkan gambaran
yang konkrit dalam pengembangan model sebagai
Pengambilan keputusan dalam pemilihan daerah
wisata pantai di Gunung Kidul.

Identifikasi Masalah
1) Adanya kriteria dalam menentukan daerah
wisata pantai di gunung kidul .
2) Belum adanya Decision Support Systems(DSS)
yang membantu dalam menentukan daerah wisata
pantai yang akan di kembangkan di kabupaten
Gunung Kidul.
3) Dengan pendekatan AHP, dikarenakan AHP
memiliki keunggulan
yaitu dalam teknik
menganilsa memiliki kesatuan model tunggal
yang mudah dimengerti, mampu memecahkan
persoalan yang komplek, dan dapat menangani
saling ketergantungan elemen-elemen dalam
sistem.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu
membuat suatu model yang dapat membantu
memgambil keputusan di bidang pariwisata di
kabupaten Gunung Kidul khususnya wisata pantai
yang paling potensi untuk di kembangkan sesuai
dengan kriteria, pengambilan keputusan tersebut
berdasarkan beberapa parameter yaitu :
1. Keindahan dan kebersihan.
2. Panorama Alam Pantai.
3. Kemudahan akses menuju lokasi.
4. Budidaya Perikanan.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini di fokuskan pada bidang pariwisata
kabupaten Gunung Kidul, dengan melakukan proses
identifikasi, analisis dan penetapan faktor serta
penentuan alternatif keputusan, yang melibatkan
masyarakat di kabupaten Gunung Kidul melalui
proses wawancara dan pemberian kuesioner. Data
yang diperoleh dari para responden diproses dengan
menggunakan pendekatan Analytical Hierarchy
Process (AHP), dengan alat bantu program aplikasi
Expert Choice 2000.

KONSEP DASAR ANALYTIC HIERARCHY
PROCESS (AHP)
Metode AHP adalah metode pengambilan
keputusan yang multi kriteria, dengan melihat adanya
kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk mengambil
keputusan, maka akan sangat cocok apabila
menggunakan metode AHP dengan multi kriteria.
Salah satu model yang dapat digunakan
sebagai proses pengambilan keputusan adalah dengan
menggunakan Proses Hierarki Analitik atau yang

dikenal dengan istilah Analytical Hierarchy Process
(AHP).
Proses
Hierarki
Analitik
(AHP)
dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari
Wharton School of Business pada tahun 1970-an untuk
mengorganisasikan informasi dan judgement dalam
memilih alternatif yang paling disukai [5]. Dengan
menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan
dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang
terorganisir,
sehingga
memungkinkan
dapat
diekspresikan untuk mengambil keputusan yang
efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang
kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses
pengambilan keputusannya.
Menurut Turban (2005), Analytical Hierarcy
Process (AHP) adalah suatu metode analisis dan
sintesis yang dapat membantu proses pengambilan
keputusan. AHP merupakan alat pengambil keputusan
yang fleksibel, yang dapat membantu dalam
menetapkan
prioritas-prioritas
dan
membuat
keputusan di mana aspek-aspek kualitatif dan
kuantitatif
terlibat
dan
keduanya
harus
dipertimbangkan. AHP tidak hanya membantu orang
dalam memilih keputusan yang tepat, tetapi juga dapat
memberikan pemikiran/alasan yang jelas dan tepat.
AHP sangat cocok dan flexible digunakan
untuk menentukan keputusan yang menolong seorang
decision maker atau pembuat keputusan untuk
mengambil keputusan yang kualitatif dan kuantitatif
berdasarkan segala aspek yang dimilikinya. Kelebihan
lain dari AHP adalah dapat memberikan gambaran
yang jelas dan rasional kepada decision maker tentang
keputusan yang dihasilkan.
Jenis-jenis AHP :
1
Single-criteria
Pilih satu alternatif dengan satu kriteria,
Pengambilan keputusan yang melibatkan
satu/lebih alternatif dengan satu kriteria.
2
Multi-criteria
Pengambilan keputusan yang melibatkan
satu/lebih alternatif dengan lebih dari satu
kriteria Pilih satu alternatif dengan banyak
kriteria.

2.
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Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
Pada Gambar I struktur bagan / hirarki AHP,
dapat diketahui bahwa setiap elemen dalam suatu level
di dalam AHP akan mempengaruhi elemen pada level
yang lebih tinggi.
Untuk membuat sebuah keputusan dibutuhkan
berbagai pengetahuan, informasi dan data yaitu [7]:
1. Rincian tentang masalah yang akan
diputuskan
2. Orang-orang atau aktor yang terlibat
3. Tujuan dan kebijakan
4. Pengaruh yang dapat mempengaruhi hasil
5. Waktu, skenario dan kendala
Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan
suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur,
stratejik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta
menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat
kepentingan setiap variabel diberi nilai numerik secara
subjektif tentang arti penting variabel tersebut secara
relatif dibandingkan dengan variabel lain. Dari
berbagai pertimbangan tersebut kemudian dilakukan
sintesa untuk menetapkan variabel yang memiliki
prioritas tertinggi dan peranan untuk mempengaruhi
hasil pada sistem tersebut.
Menurut Saaty, ada tiga prinsip dalam
memecahkan persoalan dengan AHP, yaitu prinsip
menyusun
hirarki
(Decomposition),
prinsip
menentukan prioritas (Comparative Judgement), dan
prinsip konsistensi logis (Logical Consistency).
Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari
permasalahan yang akan dipecahkan untuk
mempertimbangkan
kriteria-kriteria
atau
komponenkomponen yang mendukung pencapaian
tujuan. Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki
tujuan, perlu diperhatikan apakah kumpulan tujuan
beserta kriteria-kriteria yang bersangkutan tepat untuk
persoalan yang dihadapi.
Langkah –langkah penggunaan AHP
1. Pada
langkah
pertama,
menentukan
permasalahan apa yang terjadi danmenentukan
keputusan apa yang akan
dicari,
pada
langkah pertama ini untuk
menentukan
kriteriakriteria apa saja yang dapat menentukan
pengambilan keputusan.
2. Pada langkah kedua, menentukan
prioritasprioritas setiap element yang dapat mempengaruhi
3. Pengambilan keputusan .
4. Pada
langkah
ketiga,
system
akan
mengabungkan setiap prioritas-prioritas yang ada
dan mencari hasil dan keputusan yang terbaik
Untuk menentukan nilai-nilai prioritas sering
kali AHP mengunakan table fundamental scale,
(Satty1994) dalam hal ini tabel fundamental scale,
telah ditentukan melalui pengalaman peneliti AHP
cukup punya dasar untuk membandingkan dua atau
lebih alternative. Adapun prinsip kerja AHP adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan Hierarki
Persoalan yang akan diselesaikan diuraikan
menjadi unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan
alternatif, kemudian disusun menjadi struktur
hirarki.

2. Penilaian Kriteria dan Alternatif
Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan
berpasangan. Menurut Saaty (1983), untuk
berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala
terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai
dan definisi pendapat kualitatif dari skala
perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel berikut
:
Nilai perbandingan A dengan B adalah 1 (satu)
dibagi dengan nilai perbandingan B dengan A.
3. Penentuan Prioritas
Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan
perbandingan
berpasangan
(pairwise
comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif
kemudian diolah untuk menentukan peringkat
relatif dari seluruh alternatif.
Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif
dapat dibandingkan sesuai dengan judgement yang
telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan
prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan
manipulasi matrik atau melalui penyelesaian
persamaan matematik.
4. Konsistensi Logis
Semua elemen dikelompokkan secara logis dan
diperingkatkan secara konsisten sesuai dengan
suatu kriteria yang logis.
Pengolahan data responden ini, diolah
dengan menggunakan metode statistik Cochran Q
Test. Metode ini menggunakan pendekatan iterasi di
mana atribut-atribut yang tidak layak melalui proses
analisis dieliminasi sehingga atribut-atribut yang
tertinggal benar-benar atribut-atribut yang penting
untuk diteliti.
Hipotesis yang dirumuskan dalam penentuan atribut
adalah sebagai berikut :
H0
: Diduga tidak terdapat perbedaan tanggapan
responden tentang atribut kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sisi manfaat, serta
kriteria dan alternatif pada sisi biaya (terdapat
kesepakatan mengenai atribut kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sisi manfaat, serta
atribut kriteria dan alternatif pada sisi biaya).
Ha
: Diduga terdapat perbedaan tanggapan
responden tentang atribut kriteria, subkriteria, dan alternatif pada sisi manfaat, serta
kriteria dan alternatif pada sisi biaya (tidak
terdapat kesepakatan mengenai atribut
kriteria, sub-kriteria, dan alternatif pada sisi
manfaat, serta atribut kriteria dan alternatif
pada sisi biaya).
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dimana :
Q = Nilai Cochran Q Test
k = Banyaknya atribut yang diuji
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Ri = Jumlah yang sukses (menjawab YA) pada
responden ke i
(i = 1, 2, … , H)
Cj = Jumlah yang sukses (menjawab YA) pada
atribut ke j
(j = 1, 2, … , k)
Dengan  = 0,05 dan derajat bebas (dk) = k – 1, maka
:
Ho ditolak jika, Q hit > Q tab, atau Sig. ≤ alpha
Ho diterima jika, Q hit ≤ Q tab, atau Sig. > alpha
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran 3.
Kemudian atribut/elemen yang terpilih
dilanjutkan dengan pengolahan data dengan
pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP) yang
menggunakan teknik manipulasi matrik. Pada proses
deterministik, dilakukan perumusan kriteria, faktor
dan alternatif yang diperoleh melalui proses
wawancara dengan pakar. Pada tahap selanjutnya
dilakukan pengolahan data dengan pendekatan proses
hierarki analitik untuk memperoleh bobot prioritas
yang akan dilakukan pada tahap informasional.
Toleransi Inconsistency Ratio
Inkonsistensi
dapat dianggap sebagai
penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan
konsistensi dari perbandingan, inkonsistensi harus
hanya satu (Saaty 1994). pada skala dari nol sampai
satu, ratio inkonsistensi harus sama dengan 10%.
3.
HASIL PENELITIAN
Landasan Kriteria dan Sub Kriteria yang Menjadi
Pertimbangan
untuk
Sistem
Pendukung
Keputusan dalam Menentukan daerah wisata
pantai yang favoritr untuk di kembangkan.
Analisis pendapatresponden menunjukkan bahwa
kriteria Panorama alam pantai merupakan kriteria
yang paling penting, yang mempengaruhi suatu
pengambilan keputusan dalam menentukan pemilihan
wisata pantai untuk di kembangkan di kabupaten
Gunung Kidul.
”Panorama alam Pantai ” (nilai bobot 0.384 atau
sebanding dengan 38,4% dari total kriteria). Hal ini
memang penting diperhatikan, karena pada dasarnya
suatu keindahan panorama dan keaslian atau alami
penting sangat di cari para wisatawan untuk berlibur
dan menikmati keindahannya .

Gambar II. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam
proses sistem pendukung keputusan berserta nilai bobot nya.
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Kriteria berikutnya yang mempengaruhi
pengambilan
keputusan
dalam
menentukan
pengembangan wisata pantai adalah terjaganya
kebersihan dan keindahan pantai dan iini memiliki
bobot (nilai bobot 0.342 atau sebanding dengan 34,2%
dari total kriteria). Hal ini memang penting
diperhatikan, karena jika tempat wisata itu tidak bersih
dan kurang indah maka wisatawan akan malas
mengunjunginya.
Kriteria ketiga yang diperoleh dari pendapat
responden adalah kriteria ”kemudahan akses menuju
lokasi” (dengan nilai bobot 0,168 atau sebanding
dengan 16,8% dari total kriteria). Kemudahan akses
menuju pantai akan menjadi faktor penting temept
tersebut akan di kunjungi oleh banyak wisatawan.
Kriteria keempat yang diperoleh dari
pendapat responden adalah kriteria ”budidaya
perikanan ” memiliki nilai bobot terkecil yaitu(nilai
bobot 0,107 atau sebanding dengan 10,7 % dari total
kriteria).
Dan berikut ini disajikan nilai bobot prioritas
yang diurutkan dari prioritas tertinggi ke prioritas
terendah.

Landasan Alternatif Strategis Secara Global yang
Menjadi Prioritas Pendukung Keputusan dalam
memilih daerah wisata pantai yang paling
potensial untuk di kembangkan
Penelitian ini dilakukan untuk menentukan
bobot prioritas di antara kriteria yang sebelumnya
ditetapkan dan elemen yang paling mempengaruhi
sasaran pendukung keputusan melalui FGD, begitu
pula dengan bobot prioritas sub kriteria yang memiliki
keterkaitan erat dengan kriteria. Dan pada akhir
hipotesa diperoleh bobot alternatif strategis yang dapat
di jadikan acuan dalam menentukan Jurusan yang
tepat dan diduga bahwa alternatif strategis Jurusan
Akuntansi merupakan prioritas alternatif utama yang
dipilih oleh responden ahli.
Setelah melalui proses pengisian kuesioner
oleh beberapa responden gabungan, dan melalui
perhitungan geometris penggabungan data responden
diperoleh nilai bobot alternatif seperti yang disajikan
pada grafik berikut:

Gambar III. Nilai Bobot Global Prioritas Alternatif
Strategis berdasarkan Sasaran Menentukan daerah wisata
pantai yang paling potensial untuk di kembangkan
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Berdasarkan hasil pengolahan data
responden
gabungan diperoleh bahwa prioritas utama atau
tertinggi alternatif strategis pendukung keputusan
dalam menentukan memilih daerah wisata pantai yang
paling potensial untuk di kembangkan adalah pantai
Ngungap dengan pesona keindahan dan panorama
alam yang memukau dengan nilai bobot 0,155
sebanding dengan 15,5% dari total alternatif yang
ditetapkan, peringkat prioritas alternatif kedua adalah
pantai Ngobaran 0,105 (nilai bobot 0,416 atau
sebanding dengan 10,5% dari total alternatif yang
ditetapkan), peringkat prioritas alternatif ketiga adalah
pantai Wediombo dengan bobot 0,092 (nilai bobot
0,092 atau sebanding dengan 9,2% dari total alternatif
yang ditetapkan), peringkat prioritas alternatif
keempat adalah pantai Sepanjang dengan bobot 0,086
(nilai bobot 0,086 atau sebanding dengan 8,6% dari
total alternatif yang ditetapkan), peringkat prioritas
alternatif kelima adalah pantai Kukup dengan bobot
0,082(nilai bobot 0,082 atau sebanding dengan 8,2%
dari total alternatif yang ditetapkan), peringkat
prioritas alternatif kenam dan ketujuh adalah pantai
Drini dan Panatai Siung dengan bobot yang sama
yaitu 0,076(nilai bobot 0,076atau sebanding dengan
7,6% dari total alternatif yang ditetapkan), peringkat
prioritas alternatif kedelapan adalah adalah pantai
Nguyahan dengan bobot 0,070(nilai bobot 0,070 atau
sebanding dengan 7,0% dari total alternatif yang
ditetapkan), peringkat prioritas alternatif kesembilan
adalah pantai Sundak dengan bobot 0,065(nilai bobot
0,065 atau sebanding dengan 6,5% dari total alternatif
yang ditetapkan), peringkat prioritas alternatif
kesepuluh adalah pantai Kukup dengan bobot
0,061(nilai bobot 0,061 atau sebanding dengan 6,1%
dari total alternatif yang ditetapkan), peringkat
prioritas alternatif kesebelas adalah pantai Krakal
dengan bobot 0,059(nilai bobot 0,059 atau sebanding
dengan 5,9% dari total alternatif yang ditetapkan),
peringkat prioritas alternatif keduabelas adalah pantai
Ngrenehan dengan bobot 0,056(nilai bobot 0,056 atau
sebanding dengan 5,6% dari total alternatif yang
ditetapkan), peringkat prioritas alternatif ketigabelas
adalah pantai Sadeng dengan bobot 0,052 (nilai bobot
0,052 atau sebanding dengan 5,2% dari total alternatif
yang ditetapkan).
Nilai Rasio inkonsistensi
Rasio inkonsistensi data responden gabungan
merupakan parameter yang digunakan untuk
memeriksa apakah perbandingan berpasangan telah
dilakukan dengan konsekuen atau tidak. Rasio
inkonsistensi data dianggap baik jika nilai CR-nya ≤
0.1.
Untuk mengecek rasio inkonsistensi data
responden, berikut ini ditampilkan nilai rasio
inkonsistensi
pada
masing-masing
matriks
perbandingan.

4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini
adalah :
Hasil Output yang diharapkan dari penelitian
ini adalah peringkat prioritas alternatif strategis yang
dipilih dalam Menentukan daerah wisata pantai yang
paling potensial untuk di kembangkan
1.
Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai bobot
prioritas utama pada alternatif pilihan adalah Pantai
Ngugap merupakan temapt yang potensi untuk di
kembangkan dengan bobot sebesar 0,155 sebanding
dengan 15,5% dari total alternatif yang ada.
2.
Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan
AHP, dikarenakan
keunggulan yang dimiliki
teknik analisa ini, yaitu kesatuan model tunggal
yang mudah dimengerti, mampu memecahkan
persoalan yang komplek, dapat menangani saling
ketergantungan elemen-elemen dalam sistem dan tidak
memaksakan pemikiran yang
linear, serta masih
banyak keunggulan lainnya.
3.
Setelah data terkumpul kemudian Pengolahan
data dengan menggunakan software Expert Choice
2000.
Saran
Saran-saran yang dapat penulis sampaikan
terkait dengan hasil penelitian ini adalah :
1.
Pengembangan Model lebih lanjut perlu
dipertimbangkan dengan menambahkan kriteria
dalam menentukan pemilihan daerah wisata
pantai yang potensi untuk di kembangkan di
kabupaten Gunung Kidul.
2.
Kajian ini hanya difokuskan pada penentuan
kriteria dan alternatif untuk menentukan daerah
wisata pantai saja, dan potensial untuk
dikembangkan
disarankan
untuk
dikembangkan lebih lanjut lagi.
3.
Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut
dengan penajaman dan penambahan pada
atribut kriteria, sub kriteria dan juga alternatif.
4.
Hasil penelitian ini perlu disosialisasikan
kepada pihak terkait yaitu kepada masyrakat di
Kabupaten Gunung Kidul dan D.I.Y pada
khususnya masyarakat lebih luas pada
umumnya.
5.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pendukung
keputusan oleh pihak
terkait
dalam
menetapkan kebijakan sektor pariwisata
khususnya.
Semoga apa yang telah dirintis dalam
penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan
landasan dalam menentukan keputusan strategis dalam
menentukan Jurusan yang tepat. Sebagai alat bantu
pengambil keputusan, sistem ini masihlah belum
sempurna, oleh karena itu masukan, saran dan kritikan
yang membangun sangat diperlukan untuk
Proceedings SNIT 2012: Hal. A-243

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2012
memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini ke
tahap yang lebih baik.
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