
35 

 

 

 

 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini pada awalnya dilakukan dengan melalui banyak tahapan, pertama 

melakukan studi pusta, kedua membuat tabulasi perhitungan, ketiga perancangan sistem, 

keempat metode analisis dan terakhir pembuatan sistem. Dengan menggunakan empat 

indikator utama dalam penelitian ini yaitu, investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanann 

publik sebagai tolak ukur untuk melihat suatu kota yang ada di Indonesia, maka masing-masing 

dari indikator tersebut dapat dilihat bagaimana tingkat ekonomi suatu kota, kondisi lingkungan 

suatu kota, tata keloala letak ruang di suatu kota, bagaimana kota tersebut di kenal oleh orang 

lain dan bagaiaman suatu pemerintah melayani kota tersebut. Hasil akhir dari penelitian ini 

adalah mampu memberikan rekomendasi rangking pada kota-kota yang ada di Indonesia. 

 

5.2 Tangkapan Layar Program 

Pada tangkapan layar terdapat 2 sisi website, pertama sisi front-end untuk semua user 

dan kedua sisi back-end untuk admin. Berikut dibawah ini tangkapan layar untuk kedua sisi 

website tersebut. 

a. Front-end 

Sisi fron-end website merupakan laman yang diperuntukkan untuk semua user untuk 

dapat melihat informasi yang ada di dalam sebuah website. Sisi fornt end memiliki keterbatasan 

hak akses dan tidak dapat mengotak atik lebih jauh atau merubah isi dari sebuah website. 

Berikut di bawah ini tangkapan layar untuk sisi front-end. 
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Gambar 5.1 Home 

 

Gambar 5.1 Home di atas merupakan halaman home pada sistem pendukung keputusan 

untuk menentukan derajat  kota dengan . Pada halaman di atas terdapat logo dan beberapa menu 

yaitu; home, metodologi, rangking kota, infografis, zonasi pulau dan contact us, dibawahnya 

terdapat laman dengan gambar berlatar tembus dengan warma merah muda yang berisi 

penjelesan mengenai perngertian dari penelitian ini. 
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Gambar 5.2 Metodologi 

 

  Gambar 5.2 Metodologi di atas merupakan halaman berikutnya pada tampilan user, 

halaman metodologi ini memuat sebuah gamabar kota dengan gedung-gedung tinggi pencakar 

lagit dan dengan penjelasan mengenai metodologi yang di pakai serta poin-poin dari data yang 

di pakai dalam sistem ini yang terlihat di dalam tabel yaitu; data investasi meliputi pdrb, umr, 

angkatan kerja dan sumber data, data infrastruktur meliputi kesehatan, pendidikan, rasio 

panjang, luas wilaya dan sumber datanya, pariwisata meliputi data kebijakan pemerintah 

terhadap industry travel dan tourism serta datanya, dan yang terakhir data pelayanan publik 

beserta sumber datanyanya. 
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Gambar 5.3 Rangking Kota 

 

  Gambar 5.3 Rangking Kota di atas merupakan halaman tampilan user setelah 

metodologi yaitu halaman rangking kota yang berisi rangking kota. Pada halaman ini kita dapat 

melihat tabel yang berisi 4 kolom yaitu, rank/urutan kota yang sudah di sortir dari dari urutan 

indeks paling tinngi ke renda, nama kota, tahun dan indeks sebagai nilai akhir yang telah di 

urutkan. Pada halaman ini juga kita dapat melihat semua indeks  kota di Indonesia. 

 



39 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Infografis 

 

  Gambar 5.4 Infografis di atas merupakan halaman infografis yang berisi sebuah 

diagram batang yang menunjukkan kota dengan indeks tertinggi berdasarkan kriteria, pulau 

dan tahunnya. Pada halaman ini kita melihat ada kotak yang harus di isi terlebih dahulu yaitu; 

pilih kota, pilih pulau, pilih tahun dan aksi select tombol biru, maka sebuah diagram batang 

akan muncul sesuia dengan yang kita pilih diatas. Bentuk diagram batang ini pada bagian kiri 

merupakan nilai indeks kota, pada bagian bawah nama kota dan diagram batangnya sendiri 

bewarna biru di selingi dengan warna merah. 
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Gambar 5.5 Rangking Kota Berdasarkan Zonasi Pulau 

 

  Gambar 5.5 Rangking Kota Berdasarkan Zonasi Pulau di atas merupakan halaman 

tampilan untuk melihat rangking kota indeks kota berdasarkan zonasi pulau. Pada halaman ini 

terdapat kotak untuk pilih pulau, pilih tahun dan aksi select untuk melihat hasilnya, di 

bawahnya terdapat tabel data kota dan indeksnya. 

 

 

Gambar 5. 6 Lambang Kota 
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  Gambar 5.6 Lambang Kota di atas merupakan halaman tambahan untuk meilhat 

lambang-lambang kota berdasarkan zonasi provinsi yang ada di Indonesia. Pada laman ini 

dapat kita lihat judul provinsi sesuai urutan pulau dari yang paling barat sampai ke timur 

Indonesia yaitu aceh dengan 5 kota yang ada disana samapai provinsi papua dengan kota 

jayapura. 

 

b. Back-end 

Sisi back-end website merupakan laman yang disediakan untuk admin sebuah website 

untuk dapat mengelola, monitoring dan melakukan maintenance terhadap website tersebut. 

Berikut di bawah ini tangkapan layar untuk sisi back-end. 

 

 

 

Gambar 5.7 Admin 

 

  Gambar 5.7 Admin di atas merupakan halaman login admin untuk masuk ke sistem. 

Pada halaman ini kita harus memasukkan username dan password untuk dapat login masuk ke 

sistem untuk melakukan pengelolaan sistem, monitoring sistem dan maintanance sistem. 
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Gambar 5.8 Dashboard 

 

  Gambar 5.8 Dashboard di atas merupakann halaman dashboard setelah kita melakukan 

login masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini terdapat list menu pada sidebar kiri dan 

halaman dashboard ini memuat list fitur-fitur yang ada di dalam sistem web. 

 

 

Gambar 5.9 Profile 
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  Gambar 5.9 Profile di atas merupakan isi dari menu profil yang digunakan untuk 

mengedit profil admin yang akan menggunakan sistem ini nantinya. Pada menu profil terdapat 

form edit profil yang berisi username dan password serta tombol update untuk melakukan aksi 

untuk memperbarui data login pengguna/admin ke dalam sistem. 

 

 

Gambar 5.10 Periode 

 

  Gambar 5.10 Periode di atas merupakan isi dari menu periode yang berfungsi untuk 

manajemen data periode sistem. Pada menu periode terdapat form manajemen data periode 

yang diatas kiri form terdapat tombol tambah periode berwarna hijau untuk melakukan aksi 

tambah periode, di bawahnya terdapat kotak show entities untuk melihat row pada kolom, 

disampingnya terdapat kotak serarch yang berfungsi untuk pencarian data tertentu. Terdapat 

juga tabel pada form yang berisi no, tahun dan aksi yang mana nomor merupakan urutan dari 

kolom, tahun merupakan periode yang ada dan aksi berisi tombol delete berwarna merah yanag 

digunakan untuk menghapus sebuah periode, jika satu periode tahun dihapus maka semua data 

yang berhubungan dengan entitas periode akan terhapus. 

 



44 

 

 

 

 

Gambar 5.11 Manajemen Data Kota 

 

  Gambar 5.11 Manajemen Data Kota di atas merupakan isi dari menu manajemen data 

kota yang berfungsi untuk mengelola data kota pada sistem. Pada menu data kota terdapat form 

manajemen data kota yang diatas kiri form terdapat form kecil untuk melakukan tambah data 

kota dengan mudah yaitu dengan cara import file csv dengan menekan choose file pada kolom 

pilih file kota setelah itu akan muncul window atau jendela baru untuk mecari dan memilih file 

yang akan di tambahkan datanya. Di bagian sebelah kanan kolom terdapat aksi import bewarna 

biru untuk melakukan import data, tombol export untuk melakukan export data dan tombol 

delete all berwarna merah untuk melakukan aksi hapus pada semua data kota. Setelah itu di 

bawahnya terdapat tombol rambah kota berwarna hijau untuk tambah data, show entitis untuk 

melihat row pada kolom, disampingnya terdapat kotak serarch yang berfungsi untuk pencarian 

data tertentu dan di bawahnya terdapat form data kota yang memiliki 5 kolom yaitu: nomor 

untuk urutan data, nama kota untuk melihat nama kota tertentu, nama provinsi untuk melihat 

nama kota pada provinsi tertentu, nama pulau untuk melihat nama kota dan provisi tertentu 

pada sebuah pulau tertentu, lambang kota untuk mengenali logo dari suatu kota dan kolom aksi 

yang berisi tombol edit berwarna oren untuk melakukan aksi edit pada data tertentu dan tombol 

hapus berwana merah untuk melakukan aksi hapus pada data tertentu. 
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Gambar 5.12 Manajemen Data Investasi 

 

  Gambar 5.12 Manajemen Data Investasi di atas merupakan isi dari menu manajemen 

data investasi yang berfungsi untuk mengelola data investasi pada sistem. Pada menu data 

investasi terdapat form manajemen data investasi yang diatas kiri form terdapat form kecil 

dengan kolom pilih tahun untuk memilih tahun yang akan kita lihat datanya, sedangkan kolom 

aksi terdapat tombol select berwarna biru untuk aksi memilih data tahun, tombol delete 

berwarna merah untuk menghapus data tahun, sedangkan tombol generate indeks lvl.2 

berfungsi untuk melakukan perhitungan pada data tahun yang telah dipilih sebelumnya. Pada 

menu data investasi terdapat form manajemen data investasi yang diatas kiri form terdapat form 

kecil untuk melakukan tambah data investasi dengan mudah yaitu dengan cara import file csv 

dengan menekan choose file pada kolom pilih file kota setelah itu akan muncul window atau 

jendela baru untuk mecari dan memilih file yang akan di tambahkan datanya. Di bagian sebelah 

kanan kolom terdapat aksi import bewarna biru untuk melakukan import data, tombol export 

untuk melakukan export data dan tombol delete all berwarna merah untuk melakukan aksi 

hapus pada semua data investasi. Setelah itu di bawahnya terdapat tombol show entitis untuk 

melihat row pada kolom, disampingnya terdapat kotak serarch yang berfungsi untuk pencarian 

data tertentu dan di bawahnya terdapat form data kota yang memiliki 7 kolom yaitu: kolom 

nomor untuk urutan data, kolom nama kota untuk melihat nama kota tertentu, kolom angkatan 

kerja untuk melihat data angkatan kerja pada kota tertentu, kolom umr untuk melihat data umr 
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pada kota tertentu, kolom pdrb untuk melihat data pdrb pada kota tertentu, kolom tahun untuk 

melihat tahun dan kolom indeks untuk melihat hasil hitung indeks dari semua data investasi. 

 

 

Gambar 5.13 Manajemen Data Inftastruktur 

   

  Gambar 5.13 Manajemen Data Inftastruktur di atas merupakan isi dari menu 

manajemen data infrastruktur yang berfungsi untuk mengelola data infrastruktur pada sistem. 

Pada menu data infrastruktur terdapat form manajemen data infrastruktur yang diatas kiri form 

terdapat form kecil dengan kolom pilih tahun untuk memilih tahun yang akan kita lihat datanya, 

sedangkan kolom aksi terdapat tombol select berwarna biru untuk aksi memilih data tahun, 

tombol delete berwarna merah untuk menghapus data tahun, sedangkan tombol generate indeks 

lvl.2 berfungsi untuk melakukan perhitungan pada data tahun yang telah dipilih sebelumnya. 

Pada menu data infrastruktur terdapat form manajemen data infrastruktur yang diatas kiri form 

terdapat form kecil untuk melakukan tambah data infrastruktur dengan mudah yaitu dengan 

cara import file csv dengan menekan choose file pada kolom pilih file kota setelah itu akan 

muncul window atau jendela baru untuk mecari dan memilih file yang akan di tambahkan 

datanya. Di bagian sebelah kanan kolom terdapat aksi import bewarna biru untuk melakukan 

import data, tombol export untuk melakukan export data dan tombol delete all berwarna merah 

untuk melakukan aksi hapus pada semua data infrastruktur. Setelah itu di bawahnya terdapat 

tombol show entitis untuk melihat row pada kolom, disampingnya terdapat kotak serarch yang 
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berfungsi untuk pencarian data tertentu dan di bawahnya terdapat form data kota yang memiliki 

7 kolom yaitu: kolom nomor untuk urutan data, kolom nama kota untuk melihat nama kota 

tertentu, kolom kesehatan untuk melihat data kesehatan pada kota tertentu, kolom pendidikan 

untuk melihat data pendidikan pada kota tertentu, kolom akses jalan untuk melihat data akses 

jalan pada kota tertentu, kolom tahun untuk melihat tahun dan kolom indeks untuk melihat 

hasil hitung indeks dari semua data infrastruktur. 

 

 

Gambar 5.14 Manajemen Data Pariwisata 

 

  Gambar 5.14 Manajemen Data Pariwisata di atas merupakan isi dari menu manajemen 

data pariwisata yang berfungsi untuk mengelola data pariwisata pada sistem. Pada menu data 

pariwisata terdapat form manajemen data pariwisata yang diatas kiri form terdapat form kecil 

dengan kolom pilih tahun untuk memilih tahun yang akan kita lihat datanya, sedangkan kolom 

aksi terdapat tombol select berwarna biru untuk aksi memilih data tahun, tombol delete 

berwarna merah untuk menghapus data tahun, tidak ada tombol generate pada data pariwisata 

karena data parisata tunggal sehingga tidak perlu di hitung pada level 2 dan data pariwisata 

akan langsung diolah pada perhitungan level 1. Pada menu data pariwisata terdapat form 

manajemen data investasi yang diatas kiri form terdapat form kecil untuk melakukan tambah 

data pariwisata dengan mudah yaitu dengan cara import file csv dengan menekan choose file 

pada kolom pilih file kota setelah itu akan muncul window atau jendela baru untuk mecari dan 
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memilih file yang akan di tambahkan datanya. Di bagian sebelah kanan kolom terdapat aksi 

import bewarna biru untuk melakukan import data, tombol export untuk melakukan export data 

dan tombol delete all berwarna merah untuk melakukan aksi hapus pada semua data pariwisata. 

Setelah itu di bawahnya terdapat tombol show entitis untuk melihat row pada kolom, 

disampingnya terdapat kotak serarch yang berfungsi untuk pencarian data tertentu dan di 

bawahnya terdapat form data pariwisata yang memiliki 4 kolom yaitu: kolom nomor untuk 

urutan data, kolom nama kota untuk melihat nama kota tertentu, kolom tahun untuk melihat 

tahun data serta kolom indeks yang merupakan nilai indeks pariwisata pada kota tertentu. 

 

 

Gambar 5.15 Manajemen Data Pelayanan Publik 

 

  Gambar 5.15 Manajemen Data Pelayanan Publik di atas merupakan isi dari menu 

manajemen data pelayanan publik yang berfungsi untuk mengelola data pelayanan publik pada 

sistem. Pada menu data pelayanan publik terdapat form manajemen data pelayanan publik yang 

diatas kiri form terdapat form kecil dengan kolom pilih tahun untuk memilih tahun yang akan 

kita lihat datanya, sedangkan kolom aksi terdapat tombol select berwarna biru untuk aksi 

memilih data tahun, tombol delete berwarna merah untuk menghapus data tahun, tidak ada juga 

tombol generate pada data pelayanan publik karena data parisata tunggal sehingga tidak perlu 

di hitung pada level 2 dan data pariwisata akan langsung diolah pada perhitungan level 1. Pada 

menu data pelayanan publik terdapat form manajemen data pelayanan publik yang diatas kiri 
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form terdapat form kecil untuk melakukan tambah data pariwisata dengan mudah yaitu dengan 

cara import file csv dengan menekan choose file pada kolom pilih file kota setelah itu akan 

muncul window atau jendela baru untuk mecari dan memilih file yang akan di tambahkan 

datanya. Di bagian sebelah kanan kolom terdapat aksi import bewarna biru untuk melakukan 

import data, tombol export untuk melakukan export data dan tombol delete all berwarna merah 

untuk melakukan aksi hapus pada semua data pariwisata. Setelah itu di bawahnya terdapat 

tombol show entitis untuk melihat row pada kolom, disampingnya terdapat kotak serarch yang 

berfungsi untuk pencarian data tertentu dan di bawahnya terdapat form data pelayanan publik 

yang memiliki 4 kolom yaitu: kolom nomor untuk urutan data, kolom nama kota untuk melihat 

nama kota tertentu, kolom tahun untuk melihat tahun data serta kolom indeks yang merupakan 

nilai indeks pelayanan publik pada kota tertentu. 

 

 

Gambar 5.16 Manajemen Bobot Kriteria Utama 

 

 Gambar 5.16 Manajemen Bobot Kriteria Utama di atas merupakan isi dari menu 

manajemen bobot utama yang digunakan untuk setting nilai bobot utama level 1, nilai bobot 

kriteria utama dapat dimasukkan setelah menyelesaikan perhitunag level 2 pada kriteria 

investasi dan infrastruktur. Pada menu ini terdapat form manajemen bobot kriteria utama (level 

1) yang berisi kriteria 4 kriteria utama yaitu investasi, infrsatruktur, pariwaisata dan pelayanan 

publik. Kriteria invsetasi yang berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria investasi dan untuk 
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setting tipe atribut apakah dia benefit/cost atau keuntungan/kerugian, di bawahnya terdapat 

kriteria infrastruktur yang berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria infrastruktur dan setting 

tipe atribut keuntungan/kerugian, terdapat kriteria pariwisata yang berfungsi untuk 

memasukkan nilai kriteria pariwisata dan setting tipe atribut keuntungan/kerugian dan kriteria 

terakhir adalah kriteria pelayanan publik dan setting tipe atribut keuntungan/kerugian. Setelah 

melakukan setting pada bobot atribut utama, maka kita dapat melakukan generate nilai indeks 

untuk rating kota yang ada di Indonesia. 

 

 

Gambar 5.17 Manajemen Bobot Investasi 

 

  Gambar 5.17 Manajemen Bobot Investasi di atas merupakan isi dari menu manajemen 

bobot investasi yang digunakan untuk setting nilai bobot investasi level 2. Pada menu ini 

terdapat form manajemen bobot kriteria investasi (level 2) yang berisi kriteria angkatan kerja 

yang berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria angkatan kerja dan untuk setting tipe atribut 

apakah dia benefit/cost atau keuntungan/kerugian, di bawahnya terdapat kriteria umr yang 

berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria umr dan setting tipe atribut keuntungan/kerugian 

dan kriteria terakhir adalah kriteria pdrb dan setting tipe atribut keuntungan/kerugian. 
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Gambar 5.18 Manajemen Bobot Infrastruktur 

 

  Gambar 5.18 Manajemen Bobot Infrastruktur di atas merupakan isi dari menu 

manajemen bobot infrastruktur yang digunakan untuk setting nilai bobot infrastruktur level 2. 

Pada menu ini terdapat form manajemen bobot kriteria infrastruktur (level 2) yang berisi 

kriteria kesehatan yang berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria kesehatan dan untuk setting 

tipe atribut apakah dia benefit/cost atau keuntungan/kerugian, di bawahnya terdapat kriteria 

pendidikan yang berfungsi untuk memasukkan nilai kriteria pendidikan dan setting tipe atribut 

keuntungan/kerugian dan kriteria terakhir adalah kriteria akses jalan dan setting tipe atribut 

keuntungan/kerugian. 

 

5.3 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota ini 

dilakukan dengan membandingkan hasil dari sistem dengan sumber data yang di dapat melalui 

sebuah lembaga pemberi penghargaan kepada kota-kota yang ada di Indonesia yaitu: 

Indonesia’s Attractiveness Index (IAI). Hasil sistem pendukung keputusan untuk menentukan 

derajat kemajuan kota berupa indeks dari rentang nilai 0 sampai 1 sedangkan pada hasil dari 

Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) berupa indeks dari rentang 0 samapi 100. Berikut ini 

gambar hasil perbandingan sistem dengan indeks penilaian kota dari Indonesia’s Attractiveness 

Index (IAI). 
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a. Penentuan Kota Terbaik 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota terbaik adalah kota Surabaya dengan nilai 0.987 

sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menghasilkan indeks kota terbaik 

adalah kota Bandung dengan nilai 90.19. Perbedaan dari sistem dan  Indonesia’s Attractiveness 

Index (IAI) adalah kotanya saja namun angkanya hampir sama walaupun menggunakan 

besaran nilai yang berbeda. Berikut ini adalah gambar dari penentuan kota terbaik dari 

Indonesia’s Attractiveness Index. 

 

Gambar 5.19 Ranking kota terbaik berdasarkan IAI 
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b. Kota Terbaik Untuk Kategori Investasi 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota untuk kategori investasi terbaik adalah kota Surabaya 

dengan nilai 0.932 sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menghasilkan 

indeks kota untuk kategori investasi terbaik adalah kota Padang dengan nilai 89.34. Perbedaan 

dari sistem dan  Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) adalah kotanya berbeda dan IAI 

memilih kota dengan kategori investasi berdasarkan region, namun angkanya hampir sama 

walaupun menggunakan besaran nilai yang berbeda. Berikut ini adalah gambar dari penentuan 

kota kategori investasi terbaik dari Indonesia’s Attractiveness Index. 

 

 

Gambar 5.20 Ranking kota terbaik untuk kategori investasi berdasarkan IAI 

 

c. Kota Terbaik Untuk Kategori Infrastruktur 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota untuk kategori infrastruktur terbaik adalah kota Surabaya 

dengan nilai 0.978 sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menghasilkan 

indeks kota untuk kategori investasi terbaik adalah kota Surabaya dengan nilai 99.66. Untuk 

kategori infrastruktur hasil yang ditemukan adalah sama. Berikut ini adalah gambar dari 

penentuan kota kategori investasi terbaik dari Indonesia’s Attractiveness Index. 
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Gambar 5.21 Ranking kota terbaik untuk kategori infrastruktur berdasarkan IAI 

 

d. Kota Terbaik Untuk Kategori Pariwiasata 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota untuk kategori infrastruktur terbaik adalah kota Denpasar 

dengan nilai 3.81 sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menghasilkan indeks 

kota untuk kategori investasi terbaik adalah kota Bandung dengan nilai 95.30. Untuk kategori 

infrastruktur hasil yang ditemukan adalah berbeda, namun hasil ini kebalikan dari sistem yang 

mana menempatkan Denpasar di urutan pertama dan Bandung di urutan kedua sedangkan pada 

Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menempatkan Bandung di urutan pertama dan Denpasar 

di urutan kedua. Berikut ini adalah gambar dari penentuan kota kategori investasi terbaik dari 

Indonesia’s Attractiveness Index. 

 

 

Gambar 5.22 Ranking kota terbaik untuk kategori pariwisata berdasarkan IAI 

 

e. Kota Terbaik Untuk Kategori Pelayanan publik 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota untuk kategori infrastruktur terbaik adalah kota Pontianak 
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dengan nilai 0.98 sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) menghasilkan indeks 

kota untuk kategori investasi terbaik adalah kota Denpasar dengan nilai 86.24. Untuk kategori 

infrastruktur hasil yang ditemukan adalah berbeda. Berikut ini adalah gambar dari penentuan 

kota kategori investasi terbaik dari Indonesia’s Attractiveness Index. 

 

 

Gambar 5.23 Ranking kota terbaik untuk kategori pelayanan publik berdasarkan IAI 

 

f. Kota Terbaik Per Region/Zonasi Pulau 

Pada sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat kemajuan kota di 

Indonesia menghasilkan indeks kota terbaik per region/zonasi adalah kota Medan dari pulau 

Sumatera dengan nilai 0.797, kota Surabaya dari pulau jawa dengan nilai 0.990, kota Denpasar 

dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai 0.792, kota Balikpapan dari pulau Kalimantan 

dengan nilai 0.638, kota Makassar dari pulau Sulawesi dengan nilai 0.653, kota Ambon dari 

pulau Maluku dan Papua dengan nilai 0.551, sedangkan pada Indonesia’s Attractiveness Index 

(IAI) menghasilkan indeks kota terbaik adalah kota Medan dari pulau Sumatera dengan nilai 

85.46, kota Bandung dari pulau jawa dengan nilai 90.19, kota Denpasar dari Pulau Bali dan 

Nusa Tenggara dengan nilai 83.42, kota Balikpapan dari pulau Kalimantan dengan nilai 82.76, 

kota Makassar dari pulau Sulawesi dengan nilai 80.57, kota Ambon dari pulau Maluku dan 

Papua dengan nilai 66.92. Hasil dari perbandingan di atas menunjukkan banyak persamaan 

hasil yang ditemukan oleh sistem 90% hampir sama dengan lembaga Indonesia’s 

Attractiveness Index (IAI). Berikut ini adalah gambar dari penentuan kota terbaik dari 

Indonesia’s Attractiveness Index. 
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Gambar 5.24 Ranking kota terbaik untuk kategori region berdasarkan IAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


