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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Wisata Batu sejak dahulu telah dikenal sebagai pusat pariwisata 

Jawa Timur.  Banyak sekali tempat dan obyek wisata Jawa Timur yang yang 

didominasi oleh Kota Batu. Kebutuhan untuk mendapatkan sebuah informasi 

umum yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat. Semisal sistem informasi 

untuk mengetahui spesifikasi lokasi dengan objeknya bisa berupa fisik, 

budaya atau ekonomi alamiah. 

Saat ini informasi peta yang diperoleh masih manual dalam bentuk 

kertas biasa, meskipun ada yang ditampilkan melalui web browser, tetapi 

masih ada yang hanya sebatas tampilan gambar dan legendanya saja tanpa 

menyertakan database yang menunjukkan atribut dari komponen masukan, 

komponen model, komponen teknologi, komponen perangkat keras, 

komponen perangkat lunak, komponen basis data, dan komponen kontrol. 

Semua komponen tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain 

membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem informasi 

yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data 

yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Sistem ini 

mengambil gambar, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan 

kepada kondisi bumi. Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan analisa 

statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki 

oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dengan sistem informasi lainnya. 

Ketepatan dalam memilih lokasi pariwisata dan jarak tempuh sangat 

penting sekali mengingat Kota Batu yang cukup luas, terutama jika belum 

mengenal wilayah Batu. Sehingga dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat 

menyediakan layanan pencarian lokasi pariwisata di wilayah Kota Batu dan 
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memberikan informasi seperti alamat, telepon, rute, serta lokasi pariwisata 

terdekat. 

Aplikasi pencarian lokasi pariwisata terdekat misalnya, aplikasi 

berbasis web yang berfungsi untuk membantu kita menemukan lokasi 

pariwisata terdekat dari posisi pengguna sebenarnya sudah banyak. Namun 

dari aplikasi yang ada, belum ada aplikasi yang terperinci dalam membantu 

kita mencari lokasi pariwisata terdekat, seperti melakukan pencarian lokasi 

pariwisata sesuai permintaan di Kota Batu, penyaringan berdasarkan fasilitas 

dan event yang ada di lokasi pariwisata tersebut, serta memberikan sebuah 

informasi lokasi pariwisata untuk mengetahui lebih lengkap fasilitas umum 

yang ada di lokasi pariwisata tersebut. Aplikasi ini tentunya didukung dengan 

menggunakan layanan Geolocation yang berbasis web dan terkoneksi 

langsung dengan internet untuk melihat rute yang akan ditempuh ke lokasi 

lokasi pariwisata terdekat. 

Algoritma A Bintang adalah algoritma yang dikemukakan oleh Hart, 

Nilsson, dan Raphael pada tahun 1968. Algoritma A Bintang merupakan 

salah satu algoritma Branch and Bound atau disebut juga sebagai sebuah 

algoritma untuk melakukan pencarian solusi dengan menggunakan informasi 

tambahan kriteria, metoda, atau prinsip-prinsip untuk menentukan pilihan 

sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif (heuristic) dalam 

menghasilkan solusi yang optimal. Algoritma A Bintang adalah salah satu 

alternatif algoritma yang paling banyak di gunakan untuk menentukan jalur 

terpendek. ini akan mengunjungi secara mendalam mirip Depth First Search 

(DFS) selama simpul tersebut merupakan simpul yang terbaik. 

Algoritma A Bintang menggabungkan jarak estimasi/heuristik [h(n)] 

dan jarak sesungguhnya/cost [g(n)] dalam membantu penyelesaian persoalan. 

Heuristik adalah nilai yang memberi harga pada tiap simpul yang memandu A 

Bintang mendapatkan solusi yang diinginkan. Dengan heuristik, maka A* 

pasti akan mendapatkan solusi (jika memang ada solusinya). 
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f(n) = g(n) + h(n) 

Keterangan : 

h(n) = biaya estimasi dari node n ke tujuan. 

g(n) = biaya path / perjalanan 

f(n) = solusi biaya estimasi termurah node n untuk mencapai tujuan. (Russell, 

Stuart J and Norvig, Peter, 2003) 

 

A Bintang (Admissible Heuristic) adalah strategi Best First Search 

(BFS) yang menggunakan estimasi solusi biaya terkecil untuk mencapai suatu 

tujuan dengan jarak tempuh terdekat dan memiliki nilai heuristik yang 

digunakan sebagai dasar pertimbangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi yang memberikan suatu 

informasi letak/lokasi pariwisata di Kota Batu ? 

2. Bagaimana cara memudahkan pengguna aplikasi untuk memilih 

lokasi pariwisata ? 

3. Informasi fasilitas apa saja yang nantinya diberikan kepada 

pengguna di dalam aplikasi ini? 

4. Bagaimana cara algoritma A Bintang dalam menentukan jalur 

terdekat 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam aplikasi pencarian lokasi pariwisata terdekat di Kota Batu 

ini dapat berjalan dengan baik, maka dalam pembuatan aplikasi ini hanya 

dibatasi pada : 

1. Daftar tempat atau lokasi pariwisata keluarga, merupakan daftar nama 

lokasi pariwisata yang akan dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi 

pencarian lokasi pariwisata terdekat di Kota Batu. 
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2. Wilayah yang digunaka untuk informasi lokasi pariwisata adalah lokasi 

geografis di wilayah Kota Batu. 

3. Data yang digunakan adalah beberapa data lokasi pariwisata yang ada di 

Kota Batu. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat 

diketahui tujuan dari pembuatan aplikasi pencarian lokasi pariwisata terdekat 

di Kota Batu yaitu : 

1. Dapat memberikan suatu informasi letak atau lokasi pariwisata terdekat di 

Kota Batu, sehingga memudahkan pengguna.  

2. Pengguna dapat mengetahui informasi lokasi pariwisata seperti fasilitas di 

lokasi pariwisata tersebut, ataupun event yang ada pada saat itu. 

3. Aplikasi ini akan memberikan beberapa informasi umum lokasi pariwisata. 

Informasi-informasi yang akan diberikan antara lain adalah alamat lokasi 

pariwisata, nomor telepon lokasi pariwisata, email lokasi pariwisata, 

fasilitas, event dan rute terdekat yang dilalui. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian merupakan suatu tahapan yang perlu dilalui 

oleh peneliti mulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan yang 

membentuk sebuah alur sistematis. Metodologi penelitian ini digunakan 

sebagai pedoman peneliti dalam pelaksanaan penelitian agar hasil yang 

dicapai tetap mengarah ke tujuan awal. 

1. Metode Analisis 

Metode analisis yang dapat digunakan sebagai berikut : 

a. Studi literatur 

Metode analisa yang menggunakan suatu cara dengan mempelajari 

sebuah buku, artikel dan jurnal untuk mendapatkan landasan dasar 

dalam penelitian dan penulisan skripsi. 
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b. Kuesioner 

Memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yang 

menggunakan Web khususnya untuk memperoleh evaluasi mengenai 

aplikasi yang sedang dikembangkan di dalam penelitian ini. 

c. Analisis aplikasi sejenis 

Menganalisa atau mempelajari aplikasi-aplikasi sejenis dan yang 

sudah ada sebelumnya dengan yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi dan petunjuk yang 

berguna bagi pengembangan aplikasi dalam penelitian ini. 

2. Metode Perancangan 

Berikut tahapan-tahapan perancangan aplikasi : 

a. Preparing  

Dalam pengembangan aplikasi ini sebaiknya terlebih dahulu 

melakukan persiapan untuk menunjang dalam pembuatan aplikasi 

sebelum pekerjaan teknis untuk pembuatan aplikasi dimulai, hal ini 

penting untuk mengetahui sistem apa yang akan dibuat.  

b. Planing  

Tahapan ini berguna untuk dapat mengatur kinerja pada software 

engineer, mengetahui soal resiko yang dihadapi nantinya, serta 

mengetahui apa saja sumber daya yang dibutuhkan, menghasilkan 

apa, serta yang paling penting adalah mengatur jadwal pembuatan 

perangkat lunak yang efektif. 

c. Modeling  

Tahapan ini berguna untuk sebuah model yang akan di buat agar 

lebih memahami perangkat lunak atau sistem yang akan dipakai. 

Serta dengan tahap pemodelan, software engineer juga dapat lebih 

mengetahui desain perangkat lunak atau sistem agar dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. 

d. Construction 

Tahapan ini berguna untuk menggabungkan antara melakukan 

coding dan testing yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu sistem 
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untuk mengetahui kesalahan apa saja yang terdapat pada sistem atau 

perangkat lunak tersebut. 

e. Deployment 

Pada tahap ini perangkat lunak yang telah selesai akan dipasarkan ke 

pelanggan. Selain itu juga mengumpulkan kritik dan saran dari 

pelanggan yang telah mencoba sistem atau perancangan perangkat 

lunak yang telah dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok 

diagram perancangannya. 

BAB IV HASIL DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja aplikasi yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

 

 


