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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan untuk berekreasi yang 

merupakan salah satu bagian penting pada setiap Negara dan kehidupan 

masyarakat. Salah satu strategi pengembangan industri pariwisata dengan 

mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan 

perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada wisatawan. Menurut  

Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud 

dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 

oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 

dan Pemerintah Daerah. Untuk menyikapi adanya faktor-faktor yang mampu 

mempengaruhi adanya wisatawan yang akan berkunjung diperlukan suatu 

informasi yang akurat, efektif, dan efisien. Informasi tersebut dapat mudah 

disampaikan dengan adanya figur atau peran yang mampu bekerjasama 

dengan dinas terkait untuk membantu promosi wisata pada suatu daerah. 

Figur atau peran yang dirasa cukup mumpuni dalam mempromosikan 

pariwisata daerah adalah duta wisata. 

Duta wisata merupakan salah satu sarana bagi suatu daerah untuk 

mempromosikan apa saja potensi wisata yang dimiliki oleh setiap daerah 

khususnya Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota yang 

memiliki potensi wisata beragam yaitu wisata kuliner, wisata alam, wisata 

religi, wisata belanja, wisata air , wisata desa, dan wisata pendidikan, wisata 

lingkungan, wisata warisan budaya, wisata Meeting, Incentive, Convention, 

Exhibition (MICE) (Pemerintah Kota Semarang 2016) . Dengan adanya ajang 

pemilihan duta wisata, diharapkan terpilihnya figur atau pun peran yang 

mampu menjadi seorang promotor dan mampu mempromosikan potensi 

wisata yang ada di daerah tersebut dengan baik.  
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Ajang pemilihan duta wisata yang ada di Kota Semarang adalah 

Pemilihan Denok dan Kenang Kota Semarang, yang diharapkan memiliki 

peran yang signifikan dalam memperkenalkan Pariwisata Kota Semarang. 

Ajang pemilihan duta wisata sebagai sarana pengembangan potensi bakat, 

kreativitas, kecerdasan para generasi muda untuk menjadi figur yang dapat 

berperan dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata. 

Sebagai duta wisata, selain harus mampu mempromosikan dunia wisata 

daerahnya tetapi juga harus mampu membantu pemerintah daerah mengajak 

masyarakat Kota Semarang untuk menjadikan budaya yang aman, tertib, 

bersih, sejuk, indah ,ramah tamah, dan kenangan, sesuai dengan “Sapta 

Pesona” dan akan menghasilkan masyarakat yang bermoral, serta bermental 

baik. 

Dalam mempromosikan potensi-potensi wisata yang dimiliki maka 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengadakan seleksi untuk 

mencari putra-putri terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kasi Promosi 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tanggal 19 November 

2017) selaku panitia penanggung jawab pemilihan calon Duta Wisata Kota 

Semarang dilakukan berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Kriteria-kriteria 

penilaian tersebut yaitu Skill, Knowledge, Attitude selain itu Brain, Beauty, 

Behavior juga menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh calon duta 

wisata. Kriteria-kriteria tersebut tentunya akan memberikan pengaruh 

terhadap pembentukan konsep dan sikap diri pada setiap calon duta wisata 

yang akan menjalankan peran nya sebagai Duta Wisata pada suatu daerah. 

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, proses penyeleksian 

yang dilakukan masih kurang efektif, sehingga memerlukan waktu yang 

cukup lama (5-7 jam) untuk mengolah nilai bahkan keakuratan proses seleksi 

yang dilakukan kurang akurat dan kurang objektif. Karena dari sekian 

banyaknya peserta yang mendaftar sebagai calon duta wisata dan 

keterbatasan jumlah dewan juri, maka proses seleksi dan penilaian calon 
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finalis Denok dan Kenang Kota Semarang memiliki kendala untuk 

mendapatkan calon yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh 

para dewan juri.  

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Kusrini, 2007) dipilih 

sebagai alternatif untuk membantu dalam proses penilaian dan pengambilan 

keputusan penyeleksian calon Duta Wisata Kota Semarang, karena metode 

AHP menyediakan skala pengukuran dan metode yang berfungsi untuk 

mendapatkan prioritas yang memiliki kemampuan lebih unggul seperti 

memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh dewan juri yang 

dimiliki pada masing-masing calon Duta Wisata dalam hal ketrampilan, 

pengetahuan, dan sikap.  

Metode Analyctical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1988) memiliki 

keunggulan sebagai metode alternatif proses pengambilan keputusan bagi 

penelitian kuantitatif maupun kualitatif, pengambilan keputusan dimana 

faktor-faktor logika, pengalaman, pengetahuan dicoba untuk dioptimasikan 

dalam suatu proses yang sistematis dan AHP memecahkan masalah yang 

kompleks dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak, 

kompleksitas ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya struktur masalah 

yang belum jelas, ketidakpastian persepsi pengambilan keputusan serta 

ketidakpastian tersedia data statistik yang akurat atau bahkan tidak ada sama 

sekali, agar para pengambil keputusan lebih yakin menentukan pilihannya 

terhadap tingkat kepentingan antar kriteria dengan memakai penilaian dalam 

interval dibandingkan penilaian dengan angka. Dibanding dengan metode 

lain seperti metode Metode Profile Matching Modeling(Kusrini, 2007) adalah 

sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa 

terdapat variable predicator yang ideal yang harus dimiliki, bukannya tingkat 

minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Dalam proses Metode Profile 

Matching Modelling secara garis besar merupakan proses membandingkan 

antara nilai data actual dari suatu profile yang akan dinilai dengan nilai profil 



4 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA 

yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya 

(disebut juga GAP). 

Dari permasalahan diatas maka diperlukan penilaian dan krieria yang 

transparan dalam pemilihan calon Duta Wisata Kota Semarang untuk 

membantu proses penilaian dan seleksi para calon Duta Wisata Kota 

Semarang dengan waktu yang singkat serta akurat sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan maka digunakanlah metode AHP.  

Dari uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“DESAIN PENILAIAN SELEKSI CALON DUTA WISATA KOTA 

SEMARANG MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL 

HIERARCHY PROCESS (AHP)”. 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

Sebuah organisasi memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar 

mencapai visi dan misinya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam upaya pengembangan potensi pariwista yang ada dan yang 

belum tergali. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang mengadakan pemilihan Denok dan Kenang Kota Semarang setiap 

tahunnya sebagai Duta Wisata yang nantinya menjadi promotor pariwisata 

Kota Semarang. Pemilihan Denok dan Kenang Kota Semarang ini 

dilaksanakan dengan beberapa tahap seleksi dan kemudian proses penilaian 

guna mendapat calon finalis Denok dan Kenang Kota Semarang yang 

kompeten dan dapat diandalkan. Namun dalam proses seleksi dan penilaian 

calon finalis Denok dan Kenang Kota Semarang pasti menemukan kendala 

untuk mendapatkan calon yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

oleh para dewan juri. Karena jelas setiap individu memiliki tingkat pemikiran, 

perilaku, ketrampilan, kepribadian, pengetahuan, dan sikap yang berbeda-

beda untuk menjadi yang terbaik dalam sebuah kompetisi. 
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Berdasarkan identifikasi permasalah tersebut, rumasan masalah yang 

dapat diuraikan dalam bentuk pertanyaan yaitu: 

Bagaimana usulan desain penilaian seleksi Duta Wisata Kota Semarang 

dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai 

sebuah metode alternative dalam menentukan keputusan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mendesain penilaian seleksi calon Duta Wisata Kota Semarang 

menggunakan metode Analytical Hiererchy Process (AHP) sebagai sebuah 

metode alternatif dalam pengambilan keputusan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti 

khususnya, lokasi tempat penelitian serta prodi. Adapun manfaat penelitian 

yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat 

memberikan masukan dalam penilaian dan pengambilan keputusan 

seleksi calon Duta Wisata dan bermanfaat bagi pihak calon finalis Duta 

Wisata Kota Semarang, dewan juri, dan khususnya Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Semarang dalam meningkatkan promosi wisata Kota 

Semarang. 

2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

wawasan dan pengetahuan peneliti lainnya mengenai desain penilaian 

seleksi Duta Wisata Kota Semarang, dan khususnya dalam lingkup 

manajemen sumberdaya manusia dimasa mendatang. 

 

 

 


