
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim terutama 

bagi yang mampu seperti yang tertera dalam rukun islam yang kelima berdasarkan 

perintah al-qur’an dalam surat ali ‘imran ayat 97. Indonesia sendiri adalah negara 

dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang dimana tecatat dalam Badan Pusat 

Statistic (BPS) 207.176.162 jiwa penduduk Indonesia beragama islam atau sekitar 

87,18% dari total 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia yang tercatat pada tahun 

2010. Sedangkan pada kota Pekanbaru jumlah pemeluk agama islamnya berjumlah 

762.049 dari total 897.767 jumlah penduduk Pekanbaru. 

Seiring dengan banyaknya umat muslim di Indonesia khusunya di Pekanbaru 

maka banyak biro perjalanan haji dan umroh. Hal ini sangat membantu untuk 

membantu calon jama’ah dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Namun tidak 

semua jasa biro perjalanan haji dan umroh ini bersifat legal dan profesional. Banyak 

kasus yang terjadi karena tidak cermat dalam memilih biro jasa perjalanan haji dan 

umroh seperti kasus jamaah yang terlantar, penginanapan yang buruk, makanan 

yang tidak layak dan kasus-kasus lainnya yang merugikan konsumen (detiknews. 

2016).  

Dalam proses pemilihan biro perjalanan haji dan umroh, calon jamaah haji 

seringkali mengalami masalah dalam menentukan biro haji dan umroh mana yang 

akan mereka pilih, karena kurangnya informasi yang mereka peroleh dari setiap 

biro yang ada sehingga menyulitkan calon jamaah. Selain itu, terkadang calon 

jamaah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari informasi tentang biro haji 

dan umroh. 

Penelitian sebelumnya pada kasus ini adalah (Sudarmana, Sulthani and 

Komara, 2017) “Membangun Sistem Pendukung Keputusan Biro Perjalanan Haji 

Dan Umroh Di Yogyakarta Menggunakan Metode Simple Additive Weighting”. 

Hasilnya dapat memberikan rekomendasi terbaik bagi calon jamaah dalam memilih 
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biro perjalanan haji dan umroh. Merujuk pada penelitian sebelumnya, maka metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process dan Simple 

Additive Weighting. Pemilihan penggabungan kedua metode tersebut terbukti dapat 

memberikan hasil keputusan rekomendai yang jauh lebih seperti penelitian yang 

dilakukan oleh (Saifulloh and Asnawi, 2017) yang berjudul “Analisis Keakuratan 

Metode AHP Dan Metode SAW Terhadap Sistem Pendukung Keputusan Penerima 

Beasiswa)” penelitian ini menghasilkan bahwa penggabungan metode AHP dan 

metode SAW dapat memberikan keputusan yang jauh lebih baik daripada 

pengambilan keputusan secara subyektif. 

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan  diatas maka kasus 

pemilihan biro jasa perjalanan haji dan umroh di Pekanbaru maka dapat 

diselesaikan dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process dan Simple 

Additive Weighting. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk 

pembobotan kriteria dan menghitung nilai konsistensi terhadap matriks 

perbandingan berpasangan. Jika matriks telah konsisten maka dapat dilanjutkan ke 

proses metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam melakukan perankingan 

untuk menentukan alternatif terbaik dengan menggunakan input bobot kriteria yang 

diperoleh dari metode AHP.  

Diharapkan dengan menerapkan metode AHP dan SAW dapat meningkatkan 

hasil rekomendasikan terbaik bagi calon jama’ah haji maupun umrah dalam 

memilih biro perjalanan haji dan umroh. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menerapkan metode 

Analytica Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) untuk 

menyelesaikan masalah pemilihan biro perjalanan haji dan umroh. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisa tugas akhir ini lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada jasa biro perjalanan haji dan umroh 

yang ada di Pekanbaru. 
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2. Penelitian hanya ditujukan pada haji plus, umroh plus 

3. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga, lama waktu 

perjalanan, jumlah orang sekamar, fasilitas. 

4. Jumlah data biro haji dan umroh berjumlah sebanyak 13 biro haji dan 23 

biro umroh yang diperoleh dari situs resmi kementrian agama Riau tahun 

2017. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah menerapkan 

metode Analytica Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW) 

untuk pemilihan biro perjalanan haji dan umroh. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 bab yang masing-masing bab 

dirincikan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bagian ini berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori umum haji dan umroh, metode  

Analytica Hierarchy Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW), 

dan teori lainya terkait perceraian yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, identifikasi masalah, 

teknik pengumpulan data, analisa algoritma. 

BAB IV Analisa dan Perancangan 

Bagian ini berisi tentang analisa data, pembobotan disetiap kriteria, analisa  

dari metode Analytica Hierarchy Proces (AHP) Simple Additive Weighting 

(SAW), serta melakukan perancangan terhadap metode dan sistem yang akan 

dibangun nantinya. 
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BAB V Implementasi dan Pengujian 

Pada bagian ini menguraikan mengenai implementasi Analytica Hierarchy 

Proces (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW), untuk pemilihan biro 

perjalanan haji dan umroh. 

BAB VI Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta saran-saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 


