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Kata Pengantar
Puji syukur kami haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh rahmatNya acara Seminar
Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (SNASTIA) 2013 ini dapat terselenggara. Seminar
ini berfungsi untuk memfasilitasi para peneliti, praktisi, akademisi, pemerintahan, industri dan
pengamat dalam bidang teknologi informasi dan multimedia melakukan seminasi hasil penelitian
dan pertukaran informasi. Diharapkan dengan adanya acara ini, teknologi informasi dan
multimedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan maksimal.
Oleh karena itu, tema yang diangkat dalam SNASTIA 2013 adalah “Pemanfaatan Teknologi
Informasi, Komunikasi dan Multimedia untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.”
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami meminta dukungan dari:
a.
Ibu Ir. Tri Rismaharini, M.T. (Walikota Surabaya), yang dapat memberi masukan berharga
atas penerapan teknologi informasi di bidang pemerintahan.
b.
Bapak Errol Jonathans (Direktur Utama Radio Suara Surabaya), yang dapat memberi
masukan dan berbagi pengalaman berharga terkait penerapan teknologi informasi untuk
kepentingan masyarakat luas.
c.
Prof. Dian Tjondronegoro (Associate Professor, Science and Engineering Faculty,
Information Systems, Queensland university of Technology - QUT, Australia), pakar di bidang
teknologi informasi, yang dapat memberikan masukan mengenai perkembangan teknologi di
Australia.
d.
Bapak Daniel Hary Prasetyo, S.Kom., M.Sc., pakar di bidang E-Government, yang dapat
memberikan masukan dan berbagi pengalaman mengenai peluang serta hambatan penerapan
teknologi informasi di pemerintahan (e-government).
Untuk menjaga kualitas dari seminar ini, kami menerapkan proses seleksi dan menerima 81%
makalah yang dianggap layak dari total makalah yang masuk ke dalam prosiding.
Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada pembicara utama, pemakalah, peserta seminar
dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya SNASTIA 2013. Semoga hasil kajian dan
penelitian yang dipaparkan dalam seminar ini bermanfaat dan dapat dikembangkan lagi. Besar
harapan kami untuk dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam SNASTIA 2014. Atas segala
kekurangan dalam acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.
Surabaya, 21 September 2013
Ketua Panitia SNASTIA 2013
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Abstract
Making the right home selection will become difficult thing if there are a lot of alternatives and criterias to be
considered. Therefore, a system that could assist user in decision support for home selection is needed. Index model
method is implemented in this decision support system. This system is also created based on Geographical Information
System so that the user will be able to see the home location geographically.Conclusion from this discovery is this system
able to help property salesperson to search and to show home location and information. This system also support
prospective customer to make decision in home selection based on their criterias required. This system is developed to be
able to analyze feasibility of choosen location.
Keywords/Kata kunci: decision support system, home selection, geographical information system.

1.

Pendahuluan

Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan
seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah kekayaan
pribadi (personal property atau kepemilikan barang secara fisik lainnya seperti rumah dan juga tanah kosong) serta
kekayaan intelektual,. Untuk mempermudah pembelian properti yang berupa rumah, maka terdapat beberapa perusahaan
yang melakukan penjualan properti dengan menggunakan jasa sales marketing untuk memperkenalkan properti tersebut.
Ada bermacam–macam keinginan, kebutuhan dan tujuan yang dimiliki masyarakat dalam mencari rumah yang sesuai.
Hal ini memunculkan banyak kriteria yang dipertimbangkan ketika melakukan pencarian rumah, seperti harga, luas
tanah, tipe rumah, arah hadap rumah, posisi rumah dan lain sebagainya. Masyarakat, dalam hal ini merupakan calon
konsumen, dapat menemui pihak pengelola real estate yang kini jumlahnya terus bertambah, untuk mendapat informasi
mengenai rumah yang sesuai dengan keinginannya. Alternatif lainnya adalah calon konsumen dapat meninjau langsung
ke lokasi rumah. Hal ini memerlukan banyak waktu jika dilakukan, terutama jika real estate ataupun jumlah rumah yang
hendak dikunjungi jumlahnya banyak. Banyaknya pilihan yang dihadapi dan kriteria yang dipertimbangkan juga bisa
mengakibatkan calon konsumen bingung dalam menentukan properti yang diinginkan.
Untuk mengatasi kendala ini maka salah satu alternatif solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan membuat sebuah
sistem penunjang keputusan berbasis sistem informasi geografis (SIG) yang dapat menampilkan informasi rumah dan
dapat membantu calon konsumen dalam menentukan pemilihan rumah berdasarkan kriteria-kriteria yan diinginkan.
Diharapkan dengan adanya sistem ini, maka calon konsumen dapat terbantu dalam melihat letak dan informasi properti
yang diinginkan dan juga dapat terbantu dalam mengambil keputusan pemilihan rumah yang sesuai dengan kriteria yang
dipertimbangkan. Metode sistem penunjang keputusan (SPK) yang digunakan adalah index model. Index Model adalah
perhitungan nilai index untuk masing – masing unit area dan menghasilkan sebuah map yang mempunyai tingkatan nilai
index. Index model hampir sama dengan binary model karena keduanya bergantung pada operasi overlay untuk
memproses data. Namun kelebihan dari index model adalah hasil yang diperoleh untuk setiap area nilai index lebih dari
sekedar ya atau tidak (Oetomo, 2012).

2.

Dasar Teori

Penentuan lokasi properti dalam hal ini adalah rumah bisa jadi merupakan hal yang tidak mudah, terutama jika konsumen
memiliki banyak kriteria yang dipertimbangkan. Karena itulah untuk orang biasa penentuan pemilihan lokasi dalam hal
ini adalah rumah ditentukan dengan cara mudah secara intuitif berdasarkan perasaan (Bhushan and Tayal, 1979; Berman
and Evans, 1992) . Namun hal ini dapat mengakibatkan pilihan rumah yang ditentukan ternyata tidak optimal bahkan
berbeda dari harapan konsumen.
Kondisi lingkungan memainkan peranan penting dalam pencarian lokasi yang tepat (Oetomo, 2012). Dari kondisi
lingkungan ini muncul banyak kriteria yang menjadi bahan pertimbangan dalampemilihan rumah. Penilaian lokasi adalah
proses perhitungan nilai dari sebuah lokasi menggunakan sebuah metode tertentu. Untuk membuat pilihan dari beberapa
lokasi diperlukan penilaian dari masing-masing lokasi tersebut (Ghosh, 1994). Penilaian lokasi dalam penelitian ini akan
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