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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap tahun pemerintah Indonesia, dunia internasional atau pihak swasta dan lembaga-

lembaga survey selalu memberikan penghargaan kepada pemerintahan suatu kota dengan 

mengadakan penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif terlebih dahulu, kemudian 

merangkingnya menjadi kota terbaik yang akan terpilih untuk menerima pengahrgaan pada 

nominasi tertentu. City ratings atau pemeringkatan derajat  kota merupakan suatu langkah 

penilaian berkelanjutan terhadap suatu kota sebagai tempat tinggal banyak orang dan kota 

sebagai representasi pembagunan ekonomi maupun icon pariwisata suatu negara. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas suatu pemerintahan kota (Jakarta, 2016) 

dalam membangun kotanya ke arah kota yang lebih maju dan sejahtera. Banyaknya kategori 

penghargaan terhadap  sebuah kota dari berbagai aspek merupakan sebuah faktor pendukung 

untuk tetap melakukan perbaikan perlayanan dan kebijakan pemerintah kota dalam mengelola 

kotanya sehingga lebih maju dan rakyaknya sejahteraa. Economist Intelligence Unit telah 

meneliti kota paling nyaman untuk di dunia menurut lima kategori yaitu stabilitas keamanan, 

kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan dan infrastruktur. Dari hasil penilitian selama 

tujuh tahun terakhir kota Melbourne mendapatkan nilai 97.5 tertinggi dari seluruh kota di 

dunia. Salah satu institusi yang memberikan penghargaan kota terbaik adalah PBB yang 

memberikan penghargaan kepada tiga kota terbaik di dunia yakni kota Surabaya (Indoensia), 

bersama dengan kota Maanheim (Jerman) dan Zheijang Province (China) untuk kategori 

"Global Green City" dalam acara Forum Global Tentang Pemukiman dan Kota Berkelanjutan 

di Millenium Hotel United Nation, New York, tanggal 31 Oktober 2017 lalu (Rukmananda, 

2017). 

Menurut IESE Business School berdasarkan Cities In Motion Index (ICIM) memberikan 

rating terhadap kota-kota besar di dunia yang telah berkembang sedemikian cerdas sehingga 

dinobatkan sebagai kota termaju atau terpintar di dunia. Para peneliti yang tergabung dalam 

penelitian ini menyusun peringkat dengan mengacu pada lebih dari 50 kategori dalam 10 

dimensi berbeda, yang mencakup pemerintahan, manajemen publik, perencanaan kota, 
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teknologi, lingkungan, akses internasional, keterpaduan sosial, mobilitas dan transportasi, 

kemampuan untuk menarik tenaga kerja, dan ekonomi (Motion, 2019). Di Indonesia sendiri 

ada penghargaan dari pemerintah Indonesia seperti piala adipura dan ada juga pihak swasta 

sebuah lembaga khusus untuk memberikan penilaian terhadap kabupaten/kota terbaik di 

Indonesia yakni Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) (Irawan D, 2017). Kota-kota terbaik di 

Indonesia merupakan sebuah hasil kerja keras dari pemerintahan kota dalam berbagai aspek 

meliputi, investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik menjadi indikator penilaian 

yang mutlak dalam menentukan kota-kota terbaik di Indonesia. 

Penelitian ini dibuat karena pertama, untuk pemeringkatan derajat  suatu kota yang 

menunjukkan indeks kinerja setiap daerah kota di Indonesia, kedua tipologi masalah sebagai 

karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola investasi, infrastruktur, ekonomi, pariwisata 

dan pelayanan publik di daerah saat ini, ketiga output dari dua tujuan di atas adalah menjadi 

basis bagi penyusunan rekomendasi kebijakan dan atau program peningkatan kapasitas bagi 

perbaikan mutu tata kelola suatu pemerintahan kota kedepannya, serta belum adanya aplikasi 

khusus yang dapat menghitung dan membuat rating untuk kota-kota di Indonesia yang selama 

ini hanya menggunakan data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) (BPS, 2018). Penelitian 

ini dibuat menggunakan empat indikator utama yaitu; investasi, infrastruktur, pariwisata dan 

pelayanan publik dengan menggunakan metode  (Multiple Attribute Decision Making) 

TOPSIS (Technique for Order Preference Order by Similiarity to Ideal Solution) dalam 

menentukan derajat  suatu kota dan memberikan ratings untuk kota terbaik yang sudah maju 

di Indonesia.  

Metode  dengan TOPSIS dapat menghasilkan nilai yang lebih baku, lebih akurat, dapat 

sesuai dengan keadaan dilapangan, serta metode TOPSIS ini dapat digunakan untuk 

memprediksi atau menentukan dengan tepat urutan derajat  kota di Indonesia. Penggunaan 

sistem diharapkan berdampak luas bagi kemakmuran suatu kota dan decision maker sistem ini 

nantinya adalah pemerintah daerah Klaten serta akan diujikan disana. Hadirnya sistem ini nanti 

diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi pertama, kontribusi bagi pemerintah 

untuk memberikan rekomendasi dan masukkan dalam menyusun setiap pembuatan kebijakan 

berbasis bukti dan realitas di lapangan melalui penelitian ini, kedua adalah untuk pelaku usaha 

yaitu indeks ini menjadi referensi pembuatan keputusan lokasi investasi berbasis data atau 

informasi aktual yang ada mengenai keadaan suatu daerah, ketiga bagi Komite Pemantauan 
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Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam mengawasi setiap program kerja dan kebijakan-

kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga lebih produktif dan bermanfaat, keempat bagi 

lembaga surveyor penelitian ini dapat di jadikan masukkan untuk meneliti kelebihan dan 

kekurangan setiap kota serta menjadi acuan dalam menilai kota-kota terbaik di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka ditetapkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana memodelkan tahapan perhitungan SPK derajat  kota? 

b. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  

kota? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diperlukan untuk memahami kompleksitas dari studi sistem 

pendukung keputusan dalam penelitian ini yaitu : 

c. Kriteria hanya terbatas pada empat himpunan input yaitu: investasi, infrastuktur, 

pariwisata dan pelayanan publik serta delapan sub kriteria yaitu: angkatan, umr, pdrb 

sektoral, pendidikan, total panjang jalan/luas wilayah, kesehatan dan satu himpunan output 

yaitu derajat  kota 

d. Penerepan kota-kota yang akan diuji merupakan kota di Indonesia tidak termasuk 

kabupaten dan provinsi, kemudian bisa ditambahkan lagi dengan bantuan sistem yang 

dibuat. 

e. Implementasi penerapan metode  dengan TOPSIS hanya sebatas pengujian dengan data 

dan parameter yang sudah didapatkan dari website Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 

(Irawan D, 2017), website BPS dan website pemerintahan kota. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan yang dapat 

melakukan perangkingan kota di Indonesia sekaligus dapat menganalisis derajat  kota-kota di 

Indonesia berdasarkan zonasi pulau. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, beberapa tahapan secara konseptual diperlukan 

untuk menjaga kualitas penelitian yang meliputi perancangan dalam teknik pengumpulan data 

dan informasi, serta penentuan metode pengujian dan analisis. 

a. Studi Pustaka 

Pada metode ini dilakukan pembelajaran dari berbagai pustaka seperti jurnal, artikel, 

skripsi, buku-buku, dan beberapa situs web yang berhubungan dengan sistem pendukung 

keputusan dan metode  dengan TOPSIS. Metode kepustakaan atau studi pustaka juga 

berguna untuk memahami posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian terkait 

lainnya. Objek dari penelitian ini adalah derajat  sebuah kota. Oleh karena itu, dibutuhkan 

data berupa matriks ternormalisasi yang telah diketahui hasilnya. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menelsuri data-data yang ada di website BPS, data.or.id dan data real 

dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, dilakukan tinjauan mengenai data 

investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik pada data-data setiap tahunnya 

dan seberapa baik data tersebut merepresentasikan derajat  kota untuk pengujian yang akan 

dilakukan. 

b. Membuat Tabulasi Perhitungan 

Tabulasi perhitungan dilakukan setelah mengumpulkan data untuk diolah dari studi 

pustaka maka peneliti membuat tabulasi perhitungan ke dalam microsoft excel. Tabulasi 

perhitungan ini digunakan untuk melakukan langkah perhitungan secara sistematis 

sebelum dimasukkan ke dalam sistem, maka data di olah terlebih dahulu di dalam tabulasi 

perhitungan. 

c. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan setelah melakukan tabulasi perhitungan selesai, 

perancangan di sini meliputi membuat mockup, erd, use case dan activity diagram. 

Mockup digunakan untuk mengambarkan interface sistem yang akan digunakan nantinya, 

sedangkan erd berguna untuk merancang sebuah database untuk menyimpan data-data 

kota yang akan diolah. Use case berguna untuk menjelaskan daftar tindakan atau langkah-

langkah peristiwa yang biasanya mendefinisikan interaksi antara peran dan sistem untuk 

mencapai tujuan, aktor di sisni adalah admin. Activity diagram merupakan bentuk visual 

dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, 
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pengulangan, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas sistem yang dibuat 

secara berurutan. 

d. Metode Analisis 

Metode analisis dilakukan untuk menganalisis tingkat  kota-kota di Indonesia berdasarkan 

4 indikator utama yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik. Analisis 

juga dilakukan pada zonasi berdasarkan pulau yang ada di Indonesia untuk melihat kota 

yang paling maju di sebuah pulau tertentu yang ada di Indonesia. 

e. Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya seperti 

pengumpulan data dan perancangan. Pembuatan sistem ini dilakukan untuk merealisasikan 

perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada pembuatan sistem ini dilakukan 

pengkodean sistem dan pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian atau sistematika penulisan mulai dari 

bagian pendahuluan, batang tubuh sampai dengan bagian akhir yaitu penutup.  

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan permasalahan, 

tujuan penelitian, serta metodologi penelitian. Latar belakang penelitian menjelaskan 

alasan sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota di Indonesia sehingga 

penting untuk dilakukan. Sementara itu, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

memberikan landasan penelitian sehingga penelitian akan lebih berfokus pada masalah-

masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah diperlukan untuk menentukan 

batas sistem untuk berkerja. Terakhir, metodologi penelitian disampaikan secara ringkas 

untuk mengetahui secara garis besar tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian 

terkait yang membahas kebijakan ekonomi suatau daerah, derajat  suatu daerah, dan 

pemeringkatan suatu daerah. Selain itu, terdapat landasan teori sebagai dasar atau ilmu 

yang penting untuk diketahui dalam melakukan penelitian. Landasan teori juga 

menjelaskan mengenai kota, sistem pendukung keputusan dan metode  TOPSIS. 
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c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisi tentang studi pustaka untuk menganalisis perbandingan 

penelitian dengan penelitian terkait lainnya. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan 

mengenai pengumpulan data, pemodelan perhitungan, pendekatan bahasa pemrograman 

yang dipakai, parameter pengujian, serta metode analisis untuk membuat ranking atau 

derajat  kota. 

d. BAB IV MODEL KOMPUTASI 

Model komputasi berisi tentang bagaimana perhitungan metode TOPSIS dilakukan secara 

manual sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data 

perhitungan dan menunjukkan bagaimana rumus-rumus metode TOPSIS digunakan secara 

manual sebelum dikomputasikan ke dalam sistem yang dibuat. 

e. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disampaikan hasil pengujian yang dilakukan serta hasil analisis berupa 

pemeringkatan derajat  kota, perbandingan setiap zonasi pulau di Indonesia serta input 

otamatis yang dibuat. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat tangkapan layar program 

yang dieksekusi untuk melakukan pengujian. Terakhir, pada bagian ini akan disampaikan 

rekomendasi dari hasil analisis yang dilakukan. 

f. BAB VI PENUTUP 

Pada bagian terakhir ini berisi tentang kesimpulan penelitian atau dalam hal ini adalah 

hasil analisis penelitian yang dilakukan. Hasil analisis penelitian berupa pemeringkatan 

derajat  suatu kota dan zonasi berdasarkan pulau di Indonesia serta input otamatis yang 

dibuat telah diujikan. Selain itu, terdapat saran mengenai hal-hal apa saja yang dapat 

dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini kedepannya berdasarkan 

temuan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ........................................................ ii 

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI ................................................................ iii 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ............................................... iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................................ v 

HALAMAN MOTO............................................................................................................. vi 

KATA PENGANTAR......................................................................................................... vii 

SARI .................................................................................................................................. viii 

GLOSARIUM ...................................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ x 

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................................. 1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................................ 3 

1.3 Batasan Masalah .......................................................................................................... 3 

1.4 Tujuan Penelitian ......................................................................................................... 3 

1.5 Metodologi Penelitian .................................................................................................. 4 

1.6 Sistematika Penulisan................................................................................................... 5 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................................... 7 

2.1 Tinjauan Pustaka .......................................................................................................... 7 

2.2 Landasan Teori ............................................................................................................ 8 

2.2.1 Kota 8 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan ............................................................................ 8 

2.2.3 Metode SAW ..................................................................................................... 8 

2.2.4 Kriteria .............................................................................................................. 9 

2.2.5 Missing Value .................................................................................................. 12 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ............................................................................. 14 

3.1 Studi Pustaka ............................................................................................................. 14 

3.2 Tahapan Penelitian ..................................................................................................... 14 



xi 

 

 

 

3.3 Membuat Tabulasi Perhitungan .................................................................................. 15 

3.4 Perancangan Sistem ................................................................................................... 19 

3.5 Metode Analisis ......................................................................................................... 24 

3.6 Pembuatan Sistem ...................................................................................................... 24 

BAB IV MODEL KOMPUTASI......................................................................................... 25 

4.1 Perhitungan Level 2 ................................................................................................... 25 

4.1.1 Investasi ........................................................................................................... 25 

4.1.2 Infrastruktur ..................................................................................................... 28 

4.2 Perhitungan Level 1 ................................................................................................... 31 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................................... 35 

5.1 Hasil Penelitian .......................................................................................................... 35 

5.2 Tangkapan Layar Program ......................................................................................... 35 

5.3 Pengujian Sistem........................................................................................................ 51 

BAB VI PENUTUP ............................................................................................................ 57 

6.1 Kesimpulan ................................................................................................................ 57 

6.2 Saran  ........................................................................................................................ 57 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 59 

LAMPIRAN ....................................................................................................................... 61 

 

  



viii 

 

 

 

 SARI 

  

Ada banyak cara untuk menghitung ranking kota dalam metode statisktik dengan variabel 

yang dikhususkan terhadap satu tema masalah, contohnya menghitung ranking kota 

berdasarkan kota terbersih, kota terpintar, atau kota dengan populasi terpadat, tapi hal itu 

dilakukan manual oleh manusia. City ratings atau pemeringkatan kota merupakan suatu 

langkah penilaian berkelanjutan terhadap suatu kota sebagai tempat tinggal banyak orang dan 

kota sebagai representasi pembagunan ekonomi maupun icon pariwisata suatu negara. Pada 

penelitian ini empat variabel digabung menjadi satu sekaligus yaitu variabel investasi, 

infrastruktur, pariwisata, dan variabel pelayanan publik. Penelitian ini dibuat karena pertama, 

untuk pemeringkatan derajat  suatu kota yang menunjukkan indeks kinerja setiap daerah kota 

di Indonesia, kedua tipologi masalah sebagai karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola 

investasi, infrastruktur, ekonomi, pariwisata dan pelayanan publik di daerah saat ini, ketiga 

output dari dua tujuan di atas adalah menjadi basis bagi penyusunan rekomendasi kebijakan 

dan atau program peningkatan kapasitas bagi perbaikan mutu tata kelola suatu pemerintahan 

kota kedepannya. 

Penelitian ini dibuat menggunakan data-data real yang dikumpulkan dari BPS (Badan 

Pusat Statistik), kementrian terkait, dan laporan pemerintahan kota. Penelitian menggunakan 

metode SAW (Simple Additive Weighting) karena semua atribut bertipe benefit dan memiliki 

rating kinerja terbobot, sehingga tepat digunakan dalam penelitian ini. Tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam melakukan penelitian ini meliputi studi pustaka, membuat tabulasi 

perhitungan, perancangan sistem, metode analysis, pembuatan sistem. Tahapan pembuatan 

sistem menggunakan framework laravel versi 5.8. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengambil keputusan untuk menentukan 

derajat  kota di Indonesia ini mampu mengeluarkan rekomendasi pemeringkatan semua kota 

yang ada di Indonesia menggunakan empat indikator utama yaitu; investasi, infrastruktur, 

pariwisata, dan pelayanan publik serta sistem ini dapat mengeluarkan infografis berdasarkan 

zonasi pulau yang ada di Indonesia. 

 

Kata Kunci: city ratings, pemerintahan kota, sistem pengambil keputusan.  



1 

 

 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap tahun pemerintah Indonesia, dunia internasional atau pihak swasta dan lembaga-

lembaga survey selalu memberikan penghargaan kepada pemerintahan suatu kota dengan 

mengadakan penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif terlebih dahulu, kemudian 

merangkingnya menjadi kota terbaik yang akan terpilih untuk menerima pengahrgaan pada 

nominasi tertentu. City ratings atau pemeringkatan derajat  kota merupakan suatu langkah 

penilaian berkelanjutan terhadap suatu kota sebagai tempat tinggal banyak orang dan kota 

sebagai representasi pembagunan ekonomi maupun icon pariwisata suatu negara. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas suatu pemerintahan kota (Jakarta, 2016) 

dalam membangun kotanya ke arah kota yang lebih maju dan sejahtera. Banyaknya kategori 

penghargaan terhadap  sebuah kota dari berbagai aspek merupakan sebuah faktor pendukung 

untuk tetap melakukan perbaikan perlayanan dan kebijakan pemerintah kota dalam mengelola 

kotanya sehingga lebih maju dan rakyaknya sejahteraa. Economist Intelligence Unit telah 

meneliti kota paling nyaman untuk di dunia menurut lima kategori yaitu stabilitas keamanan, 
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di Millenium Hotel United Nation, New York, tanggal 31 Oktober 2017 lalu (Rukmananda, 

2017). 

Menurut IESE Business School berdasarkan Cities In Motion Index (ICIM) memberikan 

rating terhadap kota-kota besar di dunia yang telah berkembang sedemikian cerdas sehingga 

dinobatkan sebagai kota termaju atau terpintar di dunia. Para peneliti yang tergabung dalam 

penelitian ini menyusun peringkat dengan mengacu pada lebih dari 50 kategori dalam 10 
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teknologi, lingkungan, akses internasional, keterpaduan sosial, mobilitas dan transportasi, 

kemampuan untuk menarik tenaga kerja, dan ekonomi (Motion, 2019). Di Indonesia sendiri 

ada penghargaan dari pemerintah Indonesia seperti piala adipura dan ada juga pihak swasta 

sebuah lembaga khusus untuk memberikan penilaian terhadap kabupaten/kota terbaik di 

Indonesia yakni Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) (Irawan D, 2017). Kota-kota terbaik di 

Indonesia merupakan sebuah hasil kerja keras dari pemerintahan kota dalam berbagai aspek 

meliputi, investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik menjadi indikator penilaian 

yang mutlak dalam menentukan kota-kota terbaik di Indonesia. 

Penelitian ini dibuat karena pertama, untuk pemeringkatan derajat  suatu kota yang 

menunjukkan indeks kinerja setiap daerah kota di Indonesia, kedua tipologi masalah sebagai 

karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola investasi, infrastruktur, ekonomi, pariwisata 

dan pelayanan publik di daerah saat ini, ketiga output dari dua tujuan di atas adalah menjadi 

basis bagi penyusunan rekomendasi kebijakan dan atau program peningkatan kapasitas bagi 

perbaikan mutu tata kelola suatu pemerintahan kota kedepannya, serta belum adanya aplikasi 

khusus yang dapat menghitung dan membuat rating untuk kota-kota di Indonesia yang selama 

ini hanya menggunakan data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) (BPS, 2018). Penelitian 

ini dibuat menggunakan empat indikator utama yaitu; investasi, infrastruktur, pariwisata dan 

pelayanan publik dengan menggunakan metode  (Multiple Attribute Decision Making) 

TOPSIS (Technique for Order Preference Order by Similiarity to Ideal Solution) dalam 

menentukan derajat  suatu kota dan memberikan ratings untuk kota terbaik yang sudah maju 

di Indonesia.  

Metode  dengan TOPSIS dapat menghasilkan nilai yang lebih baku, lebih akurat, dapat 

sesuai dengan keadaan dilapangan, serta metode TOPSIS ini dapat digunakan untuk 

memprediksi atau menentukan dengan tepat urutan derajat  kota di Indonesia. Penggunaan 

sistem diharapkan berdampak luas bagi kemakmuran suatu kota dan decision maker sistem ini 

nantinya adalah pemerintah daerah Klaten serta akan diujikan disana. Hadirnya sistem ini nanti 

diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi pertama, kontribusi bagi pemerintah 

untuk memberikan rekomendasi dan masukkan dalam menyusun setiap pembuatan kebijakan 

berbasis bukti dan realitas di lapangan melalui penelitian ini, kedua adalah untuk pelaku usaha 

yaitu indeks ini menjadi referensi pembuatan keputusan lokasi investasi berbasis data atau 

informasi aktual yang ada mengenai keadaan suatu daerah, ketiga bagi Komite Pemantauan 
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Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalam mengawasi setiap program kerja dan kebijakan-

kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga lebih produktif dan bermanfaat, keempat bagi 

lembaga surveyor penelitian ini dapat di jadikan masukkan untuk meneliti kelebihan dan 

kekurangan setiap kota serta menjadi acuan dalam menilai kota-kota terbaik di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, maka ditetapkan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana memodelkan tahapan perhitungan SPK derajat  kota? 

b. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  

kota? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diperlukan untuk memahami kompleksitas dari studi sistem 

pendukung keputusan dalam penelitian ini yaitu : 

c. Kriteria hanya terbatas pada empat himpunan input yaitu: investasi, infrastuktur, 

pariwisata dan pelayanan publik serta delapan sub kriteria yaitu: angkatan, umr, pdrb 

sektoral, pendidikan, total panjang jalan/luas wilayah, kesehatan dan satu himpunan output 

yaitu derajat  kota 

d. Penerepan kota-kota yang akan diuji merupakan kota di Indonesia tidak termasuk 

kabupaten dan provinsi, kemudian bisa ditambahkan lagi dengan bantuan sistem yang 

dibuat. 

e. Implementasi penerapan metode  dengan TOPSIS hanya sebatas pengujian dengan data 

dan parameter yang sudah didapatkan dari website Indonesia’s Attractiveness Index (IAI) 

(Irawan D, 2017), website BPS dan website pemerintahan kota. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem pendukung keputusan yang dapat 

melakukan perangkingan kota di Indonesia sekaligus dapat menganalisis derajat  kota-kota di 

Indonesia berdasarkan zonasi pulau. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, beberapa tahapan secara konseptual diperlukan 

untuk menjaga kualitas penelitian yang meliputi perancangan dalam teknik pengumpulan data 

dan informasi, serta penentuan metode pengujian dan analisis. 

a. Studi Pustaka 

Pada metode ini dilakukan pembelajaran dari berbagai pustaka seperti jurnal, artikel, 

skripsi, buku-buku, dan beberapa situs web yang berhubungan dengan sistem pendukung 

keputusan dan metode  dengan TOPSIS. Metode kepustakaan atau studi pustaka juga 

berguna untuk memahami posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian terkait 

lainnya. Objek dari penelitian ini adalah derajat  sebuah kota. Oleh karena itu, dibutuhkan 

data berupa matriks ternormalisasi yang telah diketahui hasilnya. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menelsuri data-data yang ada di website BPS, data.or.id dan data real 

dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, dilakukan tinjauan mengenai data 

investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik pada data-data setiap tahunnya 

dan seberapa baik data tersebut merepresentasikan derajat  kota untuk pengujian yang akan 

dilakukan. 

b. Membuat Tabulasi Perhitungan 

Tabulasi perhitungan dilakukan setelah mengumpulkan data untuk diolah dari studi 

pustaka maka peneliti membuat tabulasi perhitungan ke dalam microsoft excel. Tabulasi 

perhitungan ini digunakan untuk melakukan langkah perhitungan secara sistematis 

sebelum dimasukkan ke dalam sistem, maka data di olah terlebih dahulu di dalam tabulasi 

perhitungan. 

c. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan setelah melakukan tabulasi perhitungan selesai, 

perancangan di sini meliputi membuat mockup, erd, use case dan activity diagram. 

Mockup digunakan untuk mengambarkan interface sistem yang akan digunakan nantinya, 

sedangkan erd berguna untuk merancang sebuah database untuk menyimpan data-data 

kota yang akan diolah. Use case berguna untuk menjelaskan daftar tindakan atau langkah-

langkah peristiwa yang biasanya mendefinisikan interaksi antara peran dan sistem untuk 

mencapai tujuan, aktor di sisni adalah admin. Activity diagram merupakan bentuk visual 

dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, 
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pengulangan, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas sistem yang dibuat 

secara berurutan. 

d. Metode Analisis 

Metode analisis dilakukan untuk menganalisis tingkat  kota-kota di Indonesia berdasarkan 

4 indikator utama yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik. Analisis 

juga dilakukan pada zonasi berdasarkan pulau yang ada di Indonesia untuk melihat kota 

yang paling maju di sebuah pulau tertentu yang ada di Indonesia. 

e. Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem ini dilakukan setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya seperti 

pengumpulan data dan perancangan. Pembuatan sistem ini dilakukan untuk merealisasikan 

perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada pembuatan sistem ini dilakukan 

pengkodean sistem dan pengujian sistem. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian atau sistematika penulisan mulai dari 

bagian pendahuluan, batang tubuh sampai dengan bagian akhir yaitu penutup.  

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan permasalahan, 

tujuan penelitian, serta metodologi penelitian. Latar belakang penelitian menjelaskan 

alasan sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota di Indonesia sehingga 

penting untuk dilakukan. Sementara itu, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

memberikan landasan penelitian sehingga penelitian akan lebih berfokus pada masalah-

masalah serta tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah diperlukan untuk menentukan 

batas sistem untuk berkerja. Terakhir, metodologi penelitian disampaikan secara ringkas 

untuk mengetahui secara garis besar tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian 

terkait yang membahas kebijakan ekonomi suatau daerah, derajat  suatu daerah, dan 

pemeringkatan suatu daerah. Selain itu, terdapat landasan teori sebagai dasar atau ilmu 

yang penting untuk diketahui dalam melakukan penelitian. Landasan teori juga 

menjelaskan mengenai kota, sistem pendukung keputusan dan metode  TOPSIS. 
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c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian berisi tentang studi pustaka untuk menganalisis perbandingan 

penelitian dengan penelitian terkait lainnya. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan 

mengenai pengumpulan data, pemodelan perhitungan, pendekatan bahasa pemrograman 

yang dipakai, parameter pengujian, serta metode analisis untuk membuat ranking atau 

derajat  kota. 

d. BAB IV MODEL KOMPUTASI 

Model komputasi berisi tentang bagaimana perhitungan metode TOPSIS dilakukan secara 

manual sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi data 

perhitungan dan menunjukkan bagaimana rumus-rumus metode TOPSIS digunakan secara 

manual sebelum dikomputasikan ke dalam sistem yang dibuat. 

e. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini disampaikan hasil pengujian yang dilakukan serta hasil analisis berupa 

pemeringkatan derajat  kota, perbandingan setiap zonasi pulau di Indonesia serta input 

otamatis yang dibuat. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat tangkapan layar program 

yang dieksekusi untuk melakukan pengujian. Terakhir, pada bagian ini akan disampaikan 

rekomendasi dari hasil analisis yang dilakukan. 

f. BAB VI PENUTUP 

Pada bagian terakhir ini berisi tentang kesimpulan penelitian atau dalam hal ini adalah 

hasil analisis penelitian yang dilakukan. Hasil analisis penelitian berupa pemeringkatan 

derajat  suatu kota dan zonasi berdasarkan pulau di Indonesia serta input otamatis yang 

dibuat telah diujikan. Selain itu, terdapat saran mengenai hal-hal apa saja yang dapat 

dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini kedepannya berdasarkan 

temuan hasil penelitian. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap penelitian terkait sebelumnya, ada beberapa 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian mengukur derajat  kota yang sedang peneliti jalani 

ini. Pertama, penelitian yang berkaitan dengan penelitian mengukur derajat  kota ini adalah 

penelitian yang dilakuakan oleh M. Yudha Prawira (2017) yang berjudul “Tata Kelola 

Ekonomi Daerah 2017: Survei Pemeringkatan 32 Ibu Kota Provinsi di Indonesia“ (Agustine et 

al., 2016) yang di dalamnya membahas tentang pemeringkatan tata kelola ekonomi 32 ibu kota 

provinsi berdasarkan perizinan usaha, infrastuktur daerah, ketenagakerjaan, dll. Tujuan 

dibuatnya penelitian ini adalah, pertama untuk pemeringkatan tata kelola ekonomi yang 

menunjukkan indeks kinerja setiap daerah ibu kota provinsi di Indonesia, kedua tipologi 

masalah sebagai karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola ekonomi di daerah saat ini, 

ketiga output dari dua tujuan di atas adalah menjadi basis bagi penyusunan rekomendasi 

kebijakan dan atau program peningkatan kapasitas bagi perbaikan mutu tata kelola ekonomi 

kedepannya. Sedangkan manfaat yang ingin di peroleh dari penelitian ini adalah bagi 

pemerintah, analisis temuan dan rekomendasi dalam studi tata kelola ekonomi daerah ini 

diharapkan menjadi masukkan bagi pembuatan kebijakan berbasis bukti, terutama dalam 

merancang program kerja, kedua adalah untuk pelaku usaha yaitu indeks ini menjadi referensi 

pembuatan keputusan lokasi investasi berbasis data atau informasi aktual yang ada mengenai 

keadaan suatu daerah, ketiga bagi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 

studi Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) berposisi sentral sebagai payung sekaligus acuan 

utama untuk menyusun program kerja organisasi, baik berupa studi lanjutan, advokasi 

kebijakan maupun asistensi teknis bagi pemda dan pelaku usaha daerah.  

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan hasil pemeringkatan, Pontianak menempati 

peringkat terbaik, sementara Medan berada pada peringkat terbawah. Pontianak unggul 

terutama pada variabel atau sub-indeks kualitas infrastruktur dan kapasitas-integritas kepala 

daerah. Sementara itu, Medan menempati peringkat terbawah karena kinerja tata kelolanya 

yang buruk pada hampir semua sub indeks, kecuali terkait kualitas infrastruktur dan resolusi 



8 

 

 

 

konflik, kemudian penelitian ini memperlihatkan susunan peringkat maupun tipologi masalah 

diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. 

 

2.2 Landasan Teori 

Untuk mendukung penelitian ini maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam 

penelitian. Ruang lingkup pembahasan mencakup teori mengenai kota, sistem pendukung 

keputusan, metode SAW. 

 

2.2.1 Kota 

Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah 

administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan, serta permukiman yang telah 

memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan (Peraturan Mendagri No. 2 th. 1987) (H. 

RI, 1987). Sedankang menurut (Djoko Sujarto) Kota adalah setiap daerah yang memiliki 

demografi, sosiologi, ekonomi, fisik wilayah terbangun dan struktur binaan dan administrasi 

(Dragon, 2019). Kota-kota yang masuk dalam penelitian ini adalah semua kota yang ada di 33 

provinsi se-Indonesia. Semua data kota yang di kumpulkan meliputi data atribut investasi, 

infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, angkatan kerja, umr, pdrb sektoral, pendidikan, 

kesehatan, dan akses jalan dari masing-masing kota yang ada di Indonesia.  

 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu sistem interaktif yang membantu 

pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur (Turban, 

J.E, & Liang, 2005). 

 

2.2.3 Metode SAW 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal dengan metode 

penjumlahan terbobot, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Turban et al., 2005). Metode SAW 
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membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat 

diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. 

Langkah-langkah menyelesaikan masalah dengan SAW adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung rating kinerja 𝑟𝑖𝑗 ternormalisasi dari alternatif.  

Langkah pertama adalah memodelkan setiap alternatif dan setiap kriteria ke dalam 

bentuk sebuah matriks, dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif ke-i 

dan  kriteria  ke-j. Matriks ini dapat dilihat pada persamaan (2.1) di bawah ini:  

 

Adapun dasar pembentukan 𝑟𝑖𝑗 yang berisikan 𝑟11, 𝑟12, … , 𝑟𝑖𝑗 dapat dilihat pada 

persamaan Error! Reference source not found. di bawah ini. 

 

b. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif 

Langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (𝑉𝑖) dapat ditentukan dengan mangalikan 𝑟𝑖𝑗 dengan 

bobot setiap kriteria 𝑤𝑗 yang dapat dirumuskan sebagaimana pada persamaan Error! 

eference source not found.. 

 

2.2.4 Kriteria 

    Kriteria merupakan kumpulan variabel yang dapat dijadikan nilai ukur terhadap suatu 

kumpulan alternatif. Kriteria umumnya digunakan dalam berbagai metode ilmiah untuk 

mendukung keputusan atau menentukan status atau nilai tertentu dari suatu objek. Pada 

 
𝑅 =  [

 𝑟11  𝑟12  𝑟13 
  𝑟21  𝑟22 𝑟23
  𝑟22  𝑟23  𝑟33 

]  (2.1) 

 

𝑟𝑖𝑗 =

{
 

 
𝑟𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗  
, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑢𝑛𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑀𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑗 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎                

  (2.2) 

 
𝑉𝑖 = ∑𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

. 𝑟𝑖𝑗  (2.3) 
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penelitian ini akan digunakan 2 level pohon kriteria dan dari kedua level tersebut . Di bawah 

ini merupakan gambaran pohon kriteria untuk menentukan derajat  suatu kota di Indonesia 

menggunakan Gambar 2.1 Pohon Kriteria. 

 

 

Gambar 2.1 Pohon Kriteria 

 

Pohon Kriteria atau hirarki penyelesaian masalah di atas merupakan alur untuk 

mendapatkan nilai derajat  kota, maka semua perhitungan level 2 harus di selesaikan terlebih 

dahulu. Perhitungan level 2 meliputi penyelesaian perhitungan investasi dengan sub-kriteria 

angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral, kemudian menyelasaikan perhitungan infrastruktur 

dengan sub-kriteria pendidikan, kesehatan dan total panjang jalan/luas wilayah. Setelah 

perhitungan level 2  selesai barulah perhitungan level 1 dikerjakan dengan kriteria utama yaitu: 

investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik sehingga di dapatkan nilai indeks  kota 

dan dapat dilakukan perangkingan semua kota. 

Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai kriteria- kriteria yang digunakan untuk 

mengukur derajat  kota-kota di Indonesia di gambarkan menggunakan Tabel 2.1 Kriteria 
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Tabel 2.1 Kriteria 

Kriteria Sub-kriteria Satuan Keterangan 

Investasi 

Angkatan Kerja Jiwa 
Jumlah angkatan kerja 

produktif suatu daerah 

UMR Rupiah (Juta) 
Upah Minium 

Regional suatu daerah 

PDRB Sektoral Rupiah (Triliun) Pendapatan daerah 

Inftastruktur 

Pendidikan Unit Jumlah sekolah 

Total Panjang jalan/ 

Luas Wilayah 
KM/𝑚3 

Total panjang jalan 

kota/luas wilayah kota 

Kesehatan Unit 

Jumlah sarana dan 

prasarana Kesehatan 

Ex: RS, Klinik 

Pariwisata - Bilangan Real 

Indeks Penilaian dari 

Kementrian Pariwisata 

RI 

Pelayanan Publik - Percentage(%) 
Indeks penilaian dari 

Ombudsman RI 

 

  Dalam metode topsis dibutuhkan bobot untuk tiap kriteria, oleh karena itu pada 

penelitian ini tiap kriteria akan diberikan bobot oleh pakar atau user yang akan menggunakan 

sistem ini. Sementara itu untuk contoh perhitungan akan menggunakan bobot yang sama untuk 

setiap kriteria. 

  Selain memiliki bobot setiap kriteria juga memiliki nilai ideal posif dan nilai ideal 

negatif yang ditentukan berdasarkan tipe kriteria dibagi menjadi dua yaitu, cost dan benefit. Di 

bawah ini merupakan tabel yang menjelaskan tipe-tipe pada setiap kriteria yang telah 

dijelaskan pada tabel sebelumnya. Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost 

 

Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost 

Kriteria Level 1 Tipe Kriteria Level 2 Tipe 

Investasi Benefit 
Angkatan Kerja Cost 

UMR Benefit 
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PDRB Sektoral Benefit 

Infrastruktur Benefit 

Pendidikan Benefit 

Total Panjang jalan/ 

Luas Wilayah 
Benefit 

Kesehatan Benefit 

Pariwisata Benefit - - 

Pelayanan Publik Benefit - - 

 

Pada Tabel 2.2 Tipe Kriteria Benefit dan Cost di atas terdapat penjelasan mengenai 

tipe kriteria cost atau benefit. cost/biaya itu merupakan tipe kriteria yang menyatakan bahwa 

semakin rendah nilai/biaya suatu kriteria, maka semakin tinggi pengaruh dari kriteria tersebut 

terhadap kenaikan derajat  tiap kota di Indonesia. Sementara benefit/keuntungan merupakan 

tipe kriteria yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai suatu kriteria, maka semakin tinggi 

pengaruh dari kriteria tersebut terhadap kenaikan derajat  tiap kota di Indonesia. Pada tabel di 

atas semua kriteria utama yaitu: investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik 

memiliki tipe benefit, sedangkan pada sub-kriteria semuanya memiliki tipe benefit yaitu: umr, 

pdrb sektoral, pendidikan, total panjang jalan/luas wilaya, kesehatan, kecuali pada sub-kriteria 

angkatan kerja yang memiliki tipe cost. 

 

2.2.5 Missing Value 

Missing Data atau Missing value dapat diartikan sebagai data atau informasi yang 

“hilang” atau tidak tersedia mengenai subjek penelitian pada variabel tertentu akibat faktor non 

sampling error (Eric R. Buhi, MPH, PhD; Patricia Goodson, PhD; Torsten B. Neilands, 2008). 

Pada penelitian ini menggunakan semua sumber data dari berbagai sumber data mulai dari 

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Ketenaga Kerjaan, Kementrian Pariwisata, 

Kementrian Kesehatan, dan Kementrian Pendidikan. Dari semua data yang ada dalam sistem 

ini ada beberapa data hilang atau tidak ditemukan sehingga membutuhkan penanganan missing 

data atau missing value. Pada penelitian ini penangan missing value dilakukan dengan 

menggunakan metode mean substitution. 

Mean substitution atau penggatian dengan nilai rata-rata adalah suatu metode teknik 

estimasi yang paling banyak digunakan yang melibatkan penggantian nilai yang hilang untuk 
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kasus dengan skor rata-rata variabel (Eric R. Buhi, MPH, PhD; Patricia Goodson, PhD; Torsten 

B. Neilands, 2008). Kekuatan metode ini (kadang-kadang disebut sebagai tunggal imputasi) 

adalah bahwa, dengan mengganti nilai yang hilang dengan nilai aktual, analis dapat 

meningkatkan sampel ke nilai ukuran asli, memecahkan masalah "data terbuang" yang dibuat 

dengan menggunakan metode penghapusan. Kekuatan kedua adalah kemudahan 

penggunaannya; perangkat lunak komputasi khusus atau keahlian statistik tidak diperlukan 

karena dasar fungsi dalam statistik tujuan umum paket dapat dengan mudah mengeksekusi 

mean prosedur substitusi. Namun, untuk sementara strategi ini memungkinkan dimasukkannya 

semua kasus dalam prosedur analisis standar, menggantikan nilai yang hilang dengan nilai 

tunggal, mengubah distribusi variabel tersebut dengan mengurangi variasi yang mungkin ada. 
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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Studi Pustaka 

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis 

literatur yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan, metode topsis, serta mengukur 

derajat  kota yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dari jurnal, paper, situs web, lembaga 

surveyor dan buku-buku yang berkaitan. Objek penelitian perlu dianalisis pada tiap literatur 

terkait untuk mengetahui posisi penelitian pada domain permasalahan. Selain itu, pengumpulan 

data juga dapat dilakukan dari studi pustaka yaitu dengan mencari data yang sudah ada di 

lembaga atau instansi terkait seperti BPS, data.or.id atau website pemerintahan kota dan 

menggunakannya untuk objek penelitian yang berbeda.  

 

3.2  Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari studi pustaka kemudian dilanjutkan 

dengan membuat tabulasi perhitungan, perancangan sistem, metode analisis dan pembuatan 

sistem. Setelah tahapan perancangan maka dilanjutkan dengan implementasi atau pengkodean 

sampai dengan tahapan pengujian. Tahapan penelitian yang dideskripsikan, dapat didesain 

sebagaimana pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Flowchart 

 

3.3  Membuat Tabulasi Perhitungan 

Tahapan ini berisi tentang data yang telah selesai di kumpulkan melalui studi pustaka akan 

diolah ke dalam tabulasi perhitungan menggunakan rumus metode topsis dalam bentuk excel. 

Dalam tabulasi perhitungan di selesaikan terlebih dahulu semua perhitungan level 1 agar dapat 

nilai level 2. Tahapan pertama menyelseaikan excel perhitungan tabel investasi yang mana 

memiliki sub kriteria yaitu angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral. Setelah menyelesaikan 

perhitungan tabel investasi maka perhitungan level 1 di tabel infrastruktur dapat di kerjakan, 

dalam tabel infrastruktur terdapat sub-kriteria kesehatan, pendidikan dan total panjang 

jalan/luas wilayah suatu kota. Adapun kriteria pariwisata dan pelayanan publik tidak memiliki 

sub-kriteria karena datanya langsung berupa indeks yang sudah final dari lembaga negara. 
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Perhitungan level 2 dapat dilakukan setelah perhitungan level 1 di selesaikan pada tahap awal 

perngerjaan tabulasi perhitungan. Perhitungan level 2 yaitu memasukkan semua kriteria utama 

yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik sehingga mendapatkan hasil 

indeks yang tepat sesuai bobot yang telah ditentukan oleh pengambil keputusan. Berikut ini 

disajikan tabel setiap tabulasi perhitungan sub-kriteria dan kriteria utamanya. 

 

a. Tabel Investasi 

Tabel Investasi berisi 3 sub-kriteria yaitu angkatan kerja, umr dan pdrb sektoral dan 

nilai v atau nilai indeks investasi. Tabel investasi berguna untuk melihat seberapa potensial 

suatu daerah untuk ditanami oleh investor atau potensi pembagungan di wilayah tersebut 

oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ini semua dilihat dari 3 variabel yaitu seberapa 

produktif angkatan kerja yang berada di daerah tersebut (Ketenagakerjaan, 2018), seberapa 

tinggi standar upah di wilayah tersebeut (DIY, 2019), dan seberapa besar pendapatan 

daerah tersebut (Regional, 2018). 

 

Tabel 3.1 Investasi 

INVESTASI 

No. Kota Angkatan Kerja 
(Jiwa) 

UMR/UMK 
(IDR) 

PDRB Sektoral 
( juta ) 

Nilai V 

1 Yogyakarta 73.1 1337645 24567476 0.06 

2 Jakarta Pusat 77.99 3355750 352981777 0.88 

3 Medan 60.28 2528815 124277480 0.38 

4 Makassar 56.9 2722642 88740213 0.33 

5 Balikpapan 62.5 2408562 68984218 0.25 

6 Banjarmasin 64.28 2290000 17562798 0.17 

7 Bandung 78.8 2843662 249566785 0.69 

8 Padang 58.92 2119067 14516710 0.16 

9 Semarang 66.96 2125000 27534877 0.15 

10 Surabaya 66.1 3296212 324221699 0.90 

11 Malang 60.56 2272167 39727749 0.20 

12 Jayapura 59.72 2663646 4693617 0.21 

13 Denpasar 72.69 2173000 137192520 0.38 

14 Aceh 64.26 2717750 5151377 0.20 

15 Palembang 63.79 2484000 87088353 0.29 
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b. Tabel Infrastruktur 

Tabel infrastruktur diguanakan untuk menghitung nilai infrastruktur yang dibagun 

suatu daerah berdasarkan 3 variabel yaitu seberapa banyak infrastruktur kesehatan di 

daerah tersebut (Kesehatan, 2017), seberapa hebat tingkat pendidikan di daerah tersebut 

(MA, 2016),dan seberapa besar akses jalan raya di daerah tersebut (Statistik, 2015).  

 

Tabel 3.2 Infrastruktur 

INFRASTRUKTUR 

No. Kota Kesehatan 

(Unit) 

Pendidikan 

(Unit) 

Akses Jalan  

(KM) 

Nilai 

V 

1 Yogyakarta 19 92.86 1.566153846 0.12 

2 Jakarta Pusat 31 99.22 13.65344468 0.72 

3 Medan 72 97.84 1.716333459 0.41 

4 Makassar 23 89.69 3.211883971 0.22 

5 Balikpapan 11 97.95 1.104708921 0.08 

6 Banjarmasin 11 97.18 4.296160878 0.26 

7 Bandung 31 96.87 0.745965332 0.17 

8 Padang 29 97.38 0.126525268 0.15 

9 Semarang 26 91.71 1.618267988 0.16 

10 Surabaya 40 91.12 1.945569692 0.25 

11 Malang 24 90.49 1.713605712 0.15 

12 Jayapura 12 75.92 0.139223404 0.01 

13 Denpasar 18 91.03 0.751814809 0.08 

14 Aceh 17 97.04 0.85071708 0.09 

15 Palembang 31 97.55 0.245201068 0.16 

 

c. Tabel Pariwisata 

Pada tabel pariwisata tidak memiliki sub-kriteria dan langsung di komputasi nantinya 

ke dalam perhitungan level 1. Tingkat  kota juga diukur melalui seberapa tinggi kunjungan 

ke daerah tersebut dan apa saja landmark yang ada di kota tersebut. Aspek pariwisata 

memiliki aspek pembangunan dan ekonomi yang tersimpan di dalamnya secara tidak 

langsung ini menjadi kekuatan bagi suatu daerah/kota untuk memajukan daearahnya, 

sehingga kota yang maju akan semakin banyak di kunjungi oleh wisatawan lokal maupunn 

mancanegara, maka pariwisata menjadi aspek penting dalam menentukan indeks  sebuah 

kota ataupun daerah (B. RI, 2017). 
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Tabel 3.3 Pariwisata 

PARIWISATA 

No. Kota Nilai V 

1 Yogyakarta 815 

2 Jakarta Pusat 468 

3 Medan 679 

4 Makassar 812 

5 Balikpapan 567 

6 Banjarmasin 682 

7 Bandung 723 

8 Padang 641 

9 Semarang 430 

10 Surabaya 748 

11 Malang 478 

12 Jayapura 281 

13 Denpasar 936 

14 Aceh 295 

15 Palembang 597 

 

d. Tabel Pelayanan Publik 

Tabel pelayanan publik berisi indeks pelayanan publik dari setiap kota di Indonesia 

yang telah berbentuk nilai yang diambil dari laporan ombudsman Republik Indonesia  (O. 

RI, 2016). 

 

Tabel 3.4 Pelayanan Publik 

PELAYANAN PUBLIK 

No. Kota Indeks 
Pelayanan (%) 

Nilai V 

1 Yogyakarta 85% 0.85 

2 Jakarta Pusat 73% 0.73 

3 Medan 83% 0.83 

4 Makassar 54% 0.54 

5 Balikpapan 74% 0.74 

6 Banjarmasin 97% 0.97 

7 Bandung 87% 0.87 

8 Padang 92% 0.92 

9 Semarang 89% 0.89 
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10 Surabaya 96% 0.96 

11 Malang 63% 0.63 

12 Jayapura 47% 0.47 

13 Denpasar 88% 0.88 

14 Aceh 78% 0.78 

15 Palembang 74% 0.74 

 

e. Tabel Indeks  Kota 

Tabel indeks  kota ini di dapatkan setelah kita melakukan perhitungan dengan  dan 

memasukkan semua nilai dari variabel investasi (INV.), infrastruktur (INF.), pariwisata 

(PAR.), pelayanan publik (P. PUBLIK) dan indeks  kota (NILAI V).  

 

 Tabel 3.5 Indeks  Kota 

 

 

3.4  Perancangan Sistem  

Tahapan perancangan dilakukan setelah selesai membuat tabulasi perhitungan data pada 

setiap variabel. Tahapan perancangan sistem dimulai dengan membuat mockup sebagai low 

fidelity model, setelah itu merancang basisdata sistem dan terakhir membuat usecase agar 

sistem mudah di baca setiap langkahnya dan mudah dipahami secara sederhana oleh user.  

 

 

No. Kota INV. INF. PAR. P. PUBLIK NILAI V 

1 Yogyakarta 0.06 0.15 815 0.85 0.25859998 

2 Jakarta Pusat 0.88 0.41 468 0.73 0.47550989 

3 Medan 0.38 0.86 679 0.83 0.76145046 

4 Makassar 0.33 0.21 812 0.54 0.26308943 

5 Balikpapan 0.25 0.13 567 0.74 0.18917908 

6 Banjarmasin 0.17 0.13 682 0.97 0.25844659 

7 Bandung 0.69 0.37 723 0.87 0.45814361 

8 Padang 0.16 0.30 641 0.92 0.31952904 

9 Semarang 0.15 0.24 430 0.89 0.23862299 

10 Surabaya 0.90 0.49 748 0.96 0.60595854 

11 Malang 0.20 0.26 478 0.63 0.19674132 

12 Jayapura 0.21 0.23 281 0.47 0.12530439 

13 Denpasar 0.38 0.16 936 0.88 0.32468205 

14 Aceh 0.20 0.14 295 0.78 0.15418501 

15 Palembang 0.29 0.36 597 0.74 0.34083201 
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a. Mockup 

Mockup merupakan sebuah media visual atau sebuah priview dari sebuah konsep 

desain sederhana yang datar dan diberikan efek visual sehingga hasilnya sangat tampak atau 

menyerupai wujud nyata sebuah laman sistem. Mockup berguna untuk memberi gambaran 

umum seperti apa sistem ini nantinya dibuat, berikut di bawah ini Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 Mockup 

 

Pada Gambar 3.2 Mockup Dashboard diatas memperlihatkan gambaran website sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota di Indonesia dengan menggunankan 

metode topsis. Pada bagian atas terdapat title atau judul dari sistem yaitu city ratings dan 

bagian kanan terdapat fungsi search untuk melakukan pencarian data. Pada bagian sidebar 

bagian kana nada beberapa menu yang dapat digunakan nantinya yaitu: dashboard, profile, 

infografis, manajemen data dan kelola data. Terakhir pada bagian tengah nantinya terdapat 

tabel untuk melakukan generate data yang telah di hitung dengan  sehingga yang muncul di 

tabel adalah hasil perhitungan indeks kota. 
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b. ERD 

Pada tahapan ini, perancangan sistem dilakukan dengan membuat ERD terlebih dahulu 

untuk menyimpan data-data kota dan semua nilai kriteria yang nantinya dapat diolah menjadi 

sebuah informasi rating kota, infografis dan informasi tentang data kota lainnya. Berikut 

dibawah ini gambar yang menunjukkan erd sistem pendukung keputusan untuk menentukan 

derajat  kota . 

 

Gambar 3.3 ERD City Ratings 

 

Pada Gambar 3.3 ERD City Ratings diatas terdapat 14 entitas tabel dengan fungsi 

masing-masingnya sebagai berikut. 

 Tabel entitas kota memiliki atribut id, nama kota, lambang kota, nama provinsi dan 

nama pulau yang berfungsi menyimpan data pada semua atribut yang ada pada tabel 

entitas kota. 

 Tabel investasi memiliki id, kota id, angkatan kerja, umr, pdrb sektoral, periode id, 

dan indeks yang semua atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel infrastruktur memiliki id, kota id, kesehatan, pendidikan, akses jalan, periode 

id, dan indeks yang semua atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 
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 Tabel pelayanan publik memiliki id, kota id, periode id, dan indeks yang semua 

atribut berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel pariwisata memiliki id, kota id, periode id, dan indeks yang semua atribut 

berfungsi menyimpan data ke dalam tabel. 

 Tabel bobot kriteria infrastruktur berfungsi untuk menyimpan data kriteria berupa 

benefit atau cost serta bobotnya kedalam tabel yang digunakan untuk menghitung 

indeks infrastruktur.  

 Tabel bobot kriteria investasi berfungsi untuk menyimpan data kriteria berupa 

benefit atau cost serta bobotnya kedalam tabel yang digunakan untuk menghitung 

indeks investasi.  

 Tabel bobot memiliki atribut, id, kriteria dan nilai berfungsi untuk menyimpan data 

bobot level 2. 

 Tabel bobot kriteria berfungsi untuk menyimpan niali setiap atribut yang ada untuk 

digunakan dalam perhitungan level 2 

 Tabel periode memiliki atribut id dan tahun yang berfungsi untuk menyimpan nilai 

periode suatu data. 

 Tabel password resets berfungsi untuk mereset password. 

 Tabel rating memiliki atribut id, kota id, periode id dan indeks yang berfungsi untuk 

menghitung semua nilai rating kota 

 Tabel migrations berfungsi untuk melakukan migrasi pada data sebuah tabel 

 Tabel admins memiliki id, username dan password yang berfungsi untuk 

menyimpan data pengguna yang berguna untuk melakukan login ke sistem. 

 

c. Use Case 

Use case merupakan penejalasan setiap langkah atau tindakan yang dilakukan oleh 

aktor atau disini admin kepada sistem. Use case berguana untuk memahami sistem secara 

lebih sederhana. Use case sistem pendukung keputusan untuk menentukan derajat  kota dapat 

dilhat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.4 Use Case 

 

  Pada Gambar 3.4 Use Case diagram diatas menjelaskan secara sederhana bahwa ada 

dua aktor yang dapat melakukan akses terhadap sistem. Pertama dari sisi admin, admin dapat 

melakukan proses login, melihat dashboard, melakukan manajemen profil, memanajemen data 

infografis dan melihat infografis, manajemen data seperti tambah, hapus data kota ataupun 

atribut lainnya, membuat zonasi kota, menghitung rating kota dan memanajemen bobot. 

Sedangkan user biasa hanya dapat melakukan aktifitas melihat infografis, melihat rating kota, 

melihat lambang kota dan melihat zonasi kota berdasarkan pulau. 
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3.5  Metode Analisis  

Metode analisis dilakukan untuk menganalisis tingkat  kota-kota di Indonesia 

berdasarkan 4 indikator utama yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik. 

Metode analisi dibagi dalam beberapa bagian yaitu; 

 

a. Sistem Zonasi 

Sistem zonasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memilih serta 

mengelompokkan data derajat  suatu kota di sebuah zona pulau dengan kota di zonasi pulau 

lainnya. Nantinya pengelompokkan kota berdasarkan zonasi ini akan di rangking sesuia 

indexnya. Masing-masing pulau akan  memiliki kota terbaik berdasarakan indikator tertentu, 

seperti indikator investasi di pualu sumatera saja, investasi di pulau jawa, pulau Sulawesi, 

pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator infrastruktur di pulau jawa, sumatera, 

Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator pariwisata di pulau jawa, 

sumatera, Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Indikator pelayanan publik di 

pulau jawa, sumatera, Sulawesi, pulau Kalimantan, NTB, NTT dan Papua. Sistem zonasi ini 

berguana untuk membandingkan suatu kota dengan kota lainnya di sebuah pulau di Indonesia 

untuk melihat perbedaan sebuah indikator saja maupun secara keseluruhan. 

 

b. Infografis 

Infografis merupakan suatu bentuk penyajian data dengan menggunakan bentuk visual 

chart atau diagram batang yang menunjukkan perbedaan suatu item atau pertumbuhan suatu 

indikator tertentu. Proses pembuatan infografis atau desain informasi ini bertujuan untuk 

melihat tingkat perkembangan suatu kota berdasarkan indikator tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu. Penggunaan chart atau diagram batang bertujuan untuk memudahkan 

membaca informasi perkmebangan suatu kota dalam jangka waktu tertentu. 

 

3.6  Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem dilakukan setelah semua tahapan sebelumnya selesai dengan konsep 

rancangan yang matang sehingga pengkodean (coding sistem) dapat dimulai dengan 

menggunakan bahasa pemprograman HTML dan PHP dengan framwork laravel 5.8. 

Selanjutnya akan dijabarkan pada bab 5 tentang hasil dan pembahasan sistem. 
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 BAB IV 

MODEL KOMPUTASI 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan manual dari metode topsis untuk 

menghitung derajat  kota sebelum dimodelkan ke dalam bentuk komputasi. Pada bab ini akan 

dilakukan perhitungan manual dengan menggunakan rumus metode TOPSIS dimulai dengan 

perhitungan level 2. Setetelah semua perhitungan level 2 selesai, maka barulah perhitungan 

level 1 dilakukan. 

 

4.1 Perhitungan Level 2 

Pada perhitungan level 2 akan diselesaikan 2 kriteria utama yaitu, Investasi dan 

Infrastruktur. Investasi memiliki 3 sub-kriteria di antaranya yaitu Angkatan Kerja, UMR, dan 

PDRB Sektoral. Sementara itu, Infrastruktur memiliki 3 sub-kriteria di antaranya yaitu 

kesehatan, pendidikan, dan panjang jalan. 

 

4.1.1 Investasi 

Langkah awal perhitungan untuk mendapatkan nilai Investasi adalah dengan menetapkan 

bobot setiap sub-kriteria yang dimiliki Investasi. Sub-kriteria angkatan kerja diberi bobot 

sebesar 33%, sub-kriterai UMR diberi bobot sebesar 33%, dan sub-kriteria PDRB Sektoral 

diberi bobot sebesar 33%.  Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Langkah pertama adalah membuat tabel yang berisikan alterantif (𝐴𝑖) dan kriteria (𝐶𝑗) pada 

Investasi. Tabel tesebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini. 

 

Tabel 4.1 Alternatif dan Sub-Kriteria Investasi 

Alternatif (𝑨𝒊) 

Kriteria (𝑪𝒋) 

Angkatan 

Kerja (𝐶1) 

UMR  

(𝐶2) 

PDRB Sektoral 

(𝐶3) 

Yogyakarta (𝑨𝟏) 213.591 1.846.400 23.538 

Jakarta Pusat (𝑨𝟐) 432.46 3.940.973 377.966 

Medan (𝑨𝟑) 1.020.281 2.969.824 132.063 
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b. Langkah kedua adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Dalam hal ini, akan 

dihitung rating (𝑟𝑖𝑗) tiap alternatif (𝐴𝑖) terhadap kriteria (𝐶𝑗) yang ada dengan menggunakan 

persamaan Error! Reference source not found.. Secara detail, perhitungan rating (𝑟𝑖𝑗) tiap 

alternatif (𝐴𝑖) pada kriteria (𝐶𝑗) dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dibuat matriks ternormalisasi (𝑅) yang berisi 

rating tiap alternatif terhadap kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 
𝑟11  =  

213.591

𝑀𝑎𝑥(213.591, 432.46, 1.020.281) 
=  

213.591

1.020.281
= 0.209 

 
𝑟12  =  

1.846.400

𝑀𝑎𝑥(1.846.400,3.940.973,2.969.824) 
=  

1.846.400

 3.940.973
= 0.468 

 
𝑟13  =  

23.538

𝑀𝑎𝑥(23.538, 377.966, 132.063) 
=  

23.538

 377.966
= 0.0622 

 
𝑟21  =  

  432.46

𝑀𝑎𝑥(213.591, 432.46, 1.020.281) 
=  

432.46

 1.020.281
= 0.000423 

 
𝑟22  =  

3.940.973

𝑀𝑎𝑥(1.846.400,3.940.973,2.969.824) 
=  

3.940.973

 3.940.973
= 1 

 
𝑟23  =  

 377.966

𝑀𝑎𝑥(23.538, 377.966, 132.063) 
=  

  377.966

   377.966
= 1 

 
𝑟31  =  

1.020.281

𝑀𝑎𝑥(213.591, 432.46, 1.020.281) 
=  

1.020.281

1.020.281
= 1 

 
𝑟32  =  

2.969.824

𝑀𝑎𝑥(1.846.400,3.940.973,2.969.824) 
=  

2.969.824

 3.940.973
= 0.753 

 
𝑟33  =  

 132.063

𝑀𝑎𝑥(23.538, 377.966, 132.063) 
=  

132.063

  377.966
= 0.349 
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𝑅 =  [
 0.209 0.468 0.0622 

 0.000423 1 1
 1 0.753 0.349 

] 

 

c. Langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (𝑉𝑖) dapat dirumuskan sebagaimana pada persamaan 

Error! Reference source not found.. 

Perhitungan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Dari hasil perhitungan di atas, di dapatkan hasil nilai indeks investasi untuk setiap 

alternatif. Alternatif pertama (𝐴1) yaitu Yogyakarta mendapatkan indeks investasi sebesar 

0,221. Alternatif kedua (𝐴2) yaitu Jakarta Pusat mendapatkan indeks investasi sebesar 0,600. 

Sementara itu, alternatif ketiga (𝐴3) yaitu Medan mendapatkan indeks investasi sebesar 0,630. 

Perhitungan dari langkah pertama hingga terakhir juga berlaku bagi alternatif-alternatif lainnya 

namun karena perhitungan yang sebenarnya akan menggunakan 15 alternatif maka hasil 

perhitungan akan berbeda dengan yang diberikan di atas yang hanya menggunakan 3 alternatif 

saja. Adapun hasil perhitungan akhir indeks investasi untuk setiap alternatif tersebut dapat 

dilihat sebagaimana pada Tabel 4.2 Hasil Indeks Investasi  

 

Tabel 4.2 Hasil Indeks Investasi 

No. Kota 
Angkatan 

Kerja 

UMR/UMK 

(IDR) 

PDRB Sektoral 

( juta ) 

Indeks 

Investasi 

1 Surabaya 1.520.041 3.871.052 343.653 0.994 

2 Bandung 1.107.986 3.339.580 161.228 0.651 

3 Jakarta Pusat 432.46 3.940.973 377.966 0.640 

4 Medan 1.020.281 2.969.824 132.063 0.594 

5 Semarang 963.496 2.498.587 115.298 0.524 

6 Palembang 688.372 2.917.260 87.088 0.448 

 𝑉1 = (0.3 𝑥 0.209) + ( 0.3 𝑥 0.468) + (0.3 𝑥 0.0622) =  0.221 

 𝑉2 = (0.3 𝑥 0.000423) + ( 0.3 𝑥 1) + ( 0.3 𝑥 1) = 0.600 

 𝑉3 = (0.3 𝑥 1) + ( 0.3 𝑥 0.753) + (0.3 𝑥 0.349) = 0.630 
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7 Makassar 589.221 2.941.270 95.837 0.430 

8 Balikpapan 309.789 2.828.601 73.185 0.347 

9 Malang  454.849 2.668.420 44.304 0.345 

10 Denpasar 526.205 2.551.461 30.291 0.338 

11 Banjarmasin 334.296 2.689.362 18.612 0.298 

12 Padang 394.526 2.289.223 37.358 0.296 

13 Aceh 112.622 2.935.985 13.528 0.266 

14 Jayapura 115.73 3.128.170 19.481 0.261 

15 Yogyakarta 213.591 1.846.400 23.538 0.215 

 

   Dari hasil Tabel 4.2 Hasil Indeks Investasi untuk semua alternatif di atas, maka data 

diurutkan sesuai dengan indeks investasi dari paling tinggi ke paling rendah. Hasilnya 

menunjukkan kota surabaya dan jakarta pusat memperoleh nilai indeks infrastruktur paling 

tinggi dan kota yogyakarta mendapatkan nilai indeks investasi terendah. 

 

4.1.2 Infrastruktur 

Langkah awal perhitungan untuk mendapatkan nilai Infrastruktur adalah dengan 

menetapkan bobot setiap sub-kriteria yang dimiliki Infrastruktur. Sub-kriteria Kesehatan diberi 

bobot sebesar 33%, sub-kriteria Pendidikan diberi bobot sebesar 33%, dan sub-kriteria Panjang 

Jalan diberi bobot sebesar 33%.  Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Langkah pertama adalah membuat tabel yang berisikan alterantif (𝐴𝑖) dan kriteria (𝐶𝑗) pada 

Infrastruktur. Tabel tesebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini. 

 

Tabel 4.3 Alternatif dan Sub-Kriteria Infrastruktur 

Alternatif (𝑨𝒊) 

Kriteria (𝑪𝒋) 

Kesehatan 

(𝐶1) 

Pendidikan 

(𝐶2) 

Panjang Jalan (km) 

(𝐶3) 

Yogyakarta (𝑨𝟏) 19 517 0.66153846 

Jakarta Pusat (𝑨𝟐) 39 517 0.978819863 

Medan (𝑨𝟑) 72 1.858 0.716333459 
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d. Langkah kedua adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Dalam hal ini, akan 

dihitung rating (𝑟𝑖𝑗) tiap alternatif (𝐴𝑖) terhadap kriteria (𝐶𝑗) yang ada dengan menggunakan 

persamaan Error! Reference source not found.. Secara detail, perhitungan rating (𝑟𝑖𝑗) tiap 

alternatif (𝐴𝑖) pada kriteria (𝐶𝑗) dapat dilihat sebagai berikut : 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dibuat matriks ternormalisasi (𝑅) yang berisi 

rating tiap alternatif terhadap kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 
𝑟11  =  

19

𝑀𝑎𝑥(19, 39, 72) 
=  

19

 72
= 0.264 

 
𝑟12  =  

517

𝑀𝑎𝑥(517,517, 1.858) 
=  

517

  1.858
= 0.278 

 
𝑟13  =  

0.66153846

𝑀𝑎𝑥(0.66153846, 0.978819863, 0.716333459) 
=  

0.66153846

 0.978819863
= 0.675 

 
𝑟21  =  

39

𝑀𝑎𝑥(19, 39, 72) 
=  

39

 72
= 0.541 

 
𝑟22  =  

 517

𝑀𝑎𝑥(517,517, 1.858) 
=  

 517

   1.858
= 0.278 

 
𝑟23  =  

0.978819863

𝑀𝑎𝑥(0.66153846, 0.978819863, 0.716333459) 
=  

0.978819863

 0.978819863
= 1 

 
𝑟31  =  

 72

𝑀𝑎𝑥(19, 39, 72) 
=  

 72

 72
= 1 

 
𝑟32  =  

1.858

𝑀𝑎𝑥(517,517, 1.858) 
=  

 1.858

   1.858
= 1 

 
𝑟33  =  

𝑥

𝑀𝑎𝑥(0.66153846, 0.978819863, 0.716333459) 
=  

0.716333459

 0.978819863
= 0.732 
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𝑅 =  [
 0.264 0.278 0.675 
 0.541 0.278 1

1 1 0.732 

] 

 

e. Langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (𝑉𝑖) dapat dirumuskan sebagaimana pada persamaan 

Error! Reference source not found.. 

Perhitungan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Dari hasil perhitungan di atas, di dapatkan hasil nilai indeks infrastruktur untuk setiap 

alternatif. Alternatif pertama (𝐴1) yaitu Yogyakarta mendapatkan indeks infrastruktur sebesar 

0,365. Alternatif kedua (𝐴2) yaitu Jakarta Pusat mendapatkan indeks infrastruktur sebesar 

0,574. Sementara itu, alternatif ketiga (𝐴3) yaitu Medan mendapatkan indeks infrastruktur 

sebesar 0,819. Perhitungan dari langkah pertama hingga terakhir juga berlaku bagi alternatif-

alternatif lainnya namun karena perhitungan yang sebenarnya akan menggunakan 15 alternatif 

maka hasil perhitungan akan berbeda dengan yang diberikan di atas yang hanya menggunakan 

3 alternatif saja. Adapun hasil perhitungan akhir indeks infrastruktur untuk setiap alternatif 

tersebut dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 4.4 Hasil Indeks Infrastruktur Untuk Semua 

Alternatif 

 

Tabel 4.4 Hasil Indeks Infrastruktur Untuk Semua Alternatif 

No. Kota Kesehatan Pendidikan 

Total Panjang 

Jalan/Luas 

Wilayah 

Indeks 

Infrastruktur 

1 Jakarta Pusat 39 517 0.978819863 0.551 

2 Medan 72 1.858 0.716333459 0.436 

3 Banjarmasin 38 378 0.754011781 0.442 

4 Surabaya 122 1,465 0.945569692 0.978 

 𝑉1 = (0,3 𝑥 0.264) + (0,3 𝑥0.278) + (0,3 𝑥 0.675) =  0,365   

 𝑉2 = (0,3 𝑥 0.541) + (0,3 𝑥0.278) +  (0,3 𝑥 1) = 0,574 

 𝑉3 =  (0,3 𝑥 1) + (0,3 𝑥 1) +  (0,3 𝑥 0.732) = 0,819 
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5 Makassar 23 1,081 0.70159868 0.298 

6 Bandung 102 1397 0.745965332 0.842 

7 Palembang 31 931 0.266047343 0.383 

8 Semarang 26 872 0.708277596 0.505 

9 Malang 31 509 0.599271403 0.446 

10 Padang 29 642 0.126525268 0.265 

11 Yogyakarta 19 517 0.66153846 0.390 

12 Aceh 36 194 0.85071708 0.427 

13 Balikpapan 21 317 0.730227704 0.374 

14 Denpasar 18 232 0.729456879 0.346 

15 Jayapura 12 45 0.139830327 0.089 

 

Dari hasil Tabel 4.4 Hasil Indeks Infrastruktur Untuk Semua Alternatif di atas, maka data 

diurutkan sesuai dengan indeks infrastruktur dari paling tinggi ke paling rendah. Hasilnya 

menunjukkan kota jakarta pusat memperoleh nilai indeks infrastruktur paling tinggi dan 

jayapura mendapatkan nilai indeks infrastruktur terendah. 

 

4.2 Perhitungan Level 1  

Langkah awal perhitungan untuk mendapatkan nilai derajat  kota adalah dengan 

menetapkan bobot setiap kriteria yang dimiliki Investasi, Infrastruktur, Pariwisata dan 

Pelayanan Publik. Kriteria Investasi diberi bobot sebesar 25%, kriterai Infrastruktur diberi 

bobot sebesar 25%, kriteria Pariwisata diberi bobot sebesar 25%, kriteria Pelayanan Publik 

diberi bobot sebesar 25%.  Setelah itu, langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Langkah pertama adalah membuat tabel yang berisikan alterantif (𝐴𝑖) dan kriteria (𝐶𝑗) pada 

Investasi. Tabel tesebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 Alternatif dan Kriteria Indeks  Kota di 

bawah ini. 

 

Tabel 4.5 Alternatif dan Kriteria Indeks  Kota 

Alternatif (𝑨𝒊) 

Kriteria (𝑪𝒋) 

Investasi  Infrastruktur  Pariwisata  Pelayanan Publik 
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(𝐶1) (𝐶2) (𝐶3) (𝐶4) 

Yogyakarta (𝑨𝟏) 0.0984 0.304 3.54 0.85 

Jakarta Pusat (𝑨𝟐) 0.561 0.412 3.66 0.73 

Medan (𝑨𝟑) 0.476 0.408 3.7 0.83 

 

b. Langkah kedua adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Dalam hal ini, akan 

dihitung rating (𝑟𝑖𝑗) tiap alternatif (𝐴𝑖) terhadap kriteria (𝐶𝑗) yang ada dengan menggunakan 

persamaan Error! Reference source not found.. Secara detail, perhitungan rating (𝑟𝑖𝑗) tiap 

alternatif (𝐴𝑖) pada kriteria (𝐶𝑗) dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 
𝑟11  =  

0.0984

𝑀𝑎𝑥(0.0984, 0.561, 0.476) 
=  

0.0984

0.561
= 0,175 

 
𝑟12  =  

0.304

𝑀𝑎𝑥(0.304,0.412, 0.408) 
=  

0.304

0.412
= 0,737 

 
𝑟13  =  

3.54

𝑀𝑎𝑥(3.54, 3.66, 3.7) 
=  

3.54

3.7
= 0,956 

 
𝑟14  =  

0.85

𝑀𝑎𝑥(0.85, 0.73, 0.83) 
=  

0.85

0.85
= 1 

 
𝑟21  =  

0.561

𝑀𝑎𝑥(0.0984, 0.561, 0.476) 
=  

0.561

0.561
= 1 

 
𝑟22  =  

0.412

𝑀𝑎𝑥(0.304,0.412, 0.408) 
=  

 0.412

  0.412
= 1 

 
𝑟23  =  

3.66

𝑀𝑎𝑥(3.54, 3.66, 3.7) 
=  

3.66

  3.7
= 0,898 

 
𝑟24  =  

0.73

𝑀𝑎𝑥(0.85, 0.73, 0.83) 
=  

0.73

0.85
= 0.858 

 
𝑟31  =  

  0.476

𝑀𝑎𝑥(0.0984, 0.561, 0.476) 
=  

  0.476

  0.561
= 0,832 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dibuat matriks ternormalisasi (𝑅) yang berisi 

rating tiap alternatif terhadap kriteria yang dapat dilihat sebagai berikut. 

𝑅 =  [
 0,175 0,737 0,956 1

 1 1 0,898 0.858
 0,832 0,990 1 0,976

] 

 

c. Langkah terakhir adalah menentukan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (𝑉𝑖) dapat dirumuskan sebagaimana pada persamaan 

Error! Reference source not found.. 

Perhitungan nilai preferensi (𝑉𝑖) untuk setiap alternatif dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

Dari hasil perhitungan di atas, di dapatkan hasil nilai indeks investasi untuk setiap 

alternatif. Alternatif pertama (𝐴1) yaitu Yogyakarta mendapatkan indeks investasi sebesar 

0,9613. Alternatif kedua (𝐴2) yaitu Jakarta Pusat mendapatkan indeks investasi sebesar 

0,0676. Sementara itu, alternatif ketiga (𝐴3) yaitu Medan mendapatkan indeks investasi 

sebesar 0,6232. Perhitungan dari langkah pertama hingga terakhir juga berlaku bagi alternatif-

alternatif lainnya namun karena perhitungan yang sebenarnya akan menggunakan 15 alternatif 

maka hasil perhitungan akan berbeda dengan yang diberikan di atas yang hanya menggunakan 

 
𝑟32  =  

0.408

𝑀𝑎𝑥(0.304,0.412, 0.408) 
=  

0.408

 0.412
= 0,990 

 
𝑟33  =  

 3.7

𝑀𝑎𝑥(3.54, 3.66, 3.7)
=  

3.7

3.7
= 1 

 

 
𝑟34  =  

 0.83

𝑀𝑎𝑥(0.85, 0.73, 0.83) 
=  

 0.83

0.85
= 0,976 

 𝑉1 = (0,25 𝑥 0,175) + (0,25 𝑥 0,737) + (0,25 𝑥 0,956)  + (0,25 𝑥 1)

= 0,717     

 𝑉2 = (0,25 𝑥 1) + (0,25 𝑥 1) + (0,25 𝑥 0,898)  +  (0,25 𝑥  0.858) = 0,939 

 𝑉3 = (0,25 𝑥 0,832) + (0,25 𝑥 0,990) + (0,25 𝑥 1)  +  (0,25 𝑥  0,976)

= 0,947 
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3 alternatif saja. Adapun hasil perhitungan akhir indeks investasi untuk setiap alternatif tersebut 

dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.5 Hasil Indeks  Kota 

No. Kota 
Investasi 

 

Infrastruktur 

 

Pariwisata 

 

Pelayanan 

Publik 

Indeks  

kota 

1 Medan 0.38 0.86 679 0.83 0.718 

2 Surabaya 0.90 0.49 748 0.96 0.990 

3 Jakarta Pusat 0.88 0.41 468 0.73 0.813 

4 Bandung 0.69 0.37 723 0.87 0.858 

5 Palembang 0.29 0.36 597 0.74 0.649 

6 Denpasar 0.38 0.16 936 0.88 0.654 

7 Padang 0.16 0.30 641 0.92 0.621 

8 Makassar 0.33 0.21 812 0.54 0.567 

9 Yogyakarta 0.06 0.15 815 0.85 0.605 

10 Banjarmasin 0.17 0.13 682 0.97 0.657 

11 Semarang 0.15 0.24 430 0.89 0.727 

12 Malang 0.20 0.26 478 0.63 0.608 

13 Balikpapan 0.25 0.13 567 0.74 0.612 

14 Aceh 0.20 0.14 295 0.78 0.576 

15 Jayapura 0.21 0.23 281 0.47 0.426 

 

Dari hasil Tabel 4.7 Hasil Indeks  Kota untuk semua alternatif di atas, maka data diurutkan 

sesuai dengan indeks  kota dari paling tinggi ke paling rendah. Hasilnya menunjukkan kota 

medan memperoleh nilai indeks infrastruktur paling tinggi dan jayapura mendapatkan nilai 

indeks  kota terendah. 
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 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. 



36 

 

 

 

 

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. 
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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 

 



41 

 

 

 

  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. 
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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 



48 

 

 

 

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 
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 BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpualan:  

a. Sistem pendukung keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk pemeringkatan derajat  suatu 

kota yang menunjukkan indeks kinerja setiap daerah kota di Indonesia, kedua tipologi 

masalah sebagai karakter dan gambaran umum kualitas tata kelola investasi, infrastruktur, 

ekonomi, pariwisata dan pelayanan publik di daerah saat ini, ketiga output dari dua tujuan 

di atas adalah menjadi basis bagi penyusunan rekomendasi kebijakan dan atau program 

peningkatan kapasitas bagi perbaikan mutu tata kelola suatu pemerintahan kota ke 

depannya. 

b. Sistem pendukung keputusan untuk mengukur derajat  kota dibangun dengan kriteria 

penilaian yaitu investasi, infrastruktur, pariwisata dan pelayanan publik dengan  berbasis 

data real yang ada di BPS dan website laporan pemerintahan kota. 

c. Hasil keluaran dari sistem pendukung keputusan berbasis web ini yang telah dibuat berupa: 

 Rekomendasi berupa rating/nilai preferensi semua kota yang ada di Indonesia berupa 

indeks  kota. 

 Infografis perbanding kota-kota yang ada di Indonesia berupa diagram batang. 

 Sistem zonasi kota berdasarkan provinsi dan pulau. 

 Lambang kota berdasarkan provinsinya masing-masing. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut: 
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a. Perlunya analisis lebih lanjut dan tambahan variabel penilaian/pengukuran dalam 

menentukan derajat  kota di Indonesia, walaupun varibel yang ada di penelitian ini cukup, 

tapi tambahan variabel dari faktor lain akan sangat mempengaruhi nilai indeks  kota. 

b. Untuk pengembangan selanjutnya dari hasil penelitian ini maka diperlukan penambahan 

kabupaten kota dan periode data setiap tahunnya yang lebih lengkap. 
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