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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi seakan tidak ada akhirnya. Apalagi saat ini 

teknologi handphone berkembang sangat signifikan. Sebagaian besar orang telah 

bergantung pada mobile device untuk memperoleh informasi. Indonesia 

menempati urutan teratas di dunia dalam penggunaan smartphone dengan waktu 

pemakaian rata-rata 181 menit perhari [5]. Kini datang teknologi Operating 

System yang diberi nama Android. Android menyediakan platform terbuka (open 

source) yang banyak digunakan untuk smartphone dan table computer, sehingga 

memberikan kemudahan untuk para pengembang untuk menciptakan aplikasi 

sendiri. Salah satunya yaitu aplikasi informasi tentang lokasi wisata. 

Jawa Timur merupakan kawasan Pulau Jawa yang berada di bagian timur 

yang juga merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai 

banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi misalnya wisata alam, wisata 

kesehatan, wisata religi, wisata budaya, wisata buatan dan wisata olah raga. 

Namun seringkali para wisatawan kesulitan dalam menemukan lokasi wisata yang 

sesuai di Jawa Timur. 

Potensi pariwisata Jawa Timur sebenarnya cukup besar, Jawa Timur 

memiliki 760 daerah tujuan wisata (DWT), 264 DWT berupa wisata alam, 360 

DTW wisata budaya dan 190 DTW wisata minat khusus. Sungguh kekayaan yang 

luar biasa untuk mengembangkan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Jawa 

Timur [4]. Potensi diatas perlu dukungan suatu layanan  berbasis lokasi yaitu 

Location-Based Service. 

  Location-Based Service  (LBS) memanfaatkan teknologi GPS dalam 

pengaplikasiannya. Selain dapat mengetahui posisi pengguna, aplikasi LBS juga 

dapat menentukan posisi tempat-tempat tertentu. Dengan kombinasi ini, aplikasi 

LBS akan mencari rute untuk menghubungkan posisi pengguna dengan suatu 

tempat. Salah satunya saat ini terdapat jejaring sosial yang menggunakan LBS 

yaitu foursquare. 
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Foursquare sangat popular sebagai media publikasi suatu lokasi agar 

diketahui oleh masyarakat. Data – data yang digunakan bersumber dari  pengguna. 

Foursquare menyediakan API untuk mengakses semua data yang digunakan pada 

aplikasi Foursquare. Dengan API pengembang dapat menambahkan data tertentu 

pada basis data Foursquare, mengolah dan mengembangkan suatu aplikasi unik 

dari data – data tersebut. 

Untuk itu diperlukan aplikasi pencarian lokasi wisata di Jawa Timur 

berbasis android yang dapat digunakan sebagai sarana dalam mengenalkan 

informasi tentang lokasi wisata di Jawa Timur dan mencari fasilitas apa saja yang 

ada disekitar tempat wisata. Fasilitas yang dimaksud ada 2 yaitu fasilitas  dalam 

wisata dan juga fasilitas umum disekitar wisata seperti rumah makan masjid dan 

lain – lain. Dengan sistem ini dapat membantu wisatawan mendapatkan informasi 

lokasi wisata di Jawa Tmur. Untuk mempermudah terciptanya sistem ini, maka 

memanfaatkan Global Positioning System (GPS), foursquare sebagai data lokasi 

dan GoogleMaps untuk pemetaan lokasi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada penelitian tugas akhir kali ini 

penulis akan membuat aplikasi lokasi wisata di Jawa Timur dengan location-

based service berbasis android. Sehingga mempermudah wisatawan untuk 

mendapatkan informasi dan lokasi wisata di Jawa Timur. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

Bagaimana membangun aplikasi lokasi wisata di Jawa Timur dengan 

location-based service berbasis android? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber data yang digunakan diperoleh dari data pariwisata Jawa 

Timur. 

b. Aplikasi dibuat pada platform Android sehingga hanya dapat 

dijalankan pada mobile device yang menggunakan platform Android. 
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c. Data pada aplikasi ini akan muncul jika handphone dalam keadaan 

terhubung dengan internet (Online). 

d. API Foursquare dimanfaatkan untuk mencari fasilitas umum 

disekitar lokasi wisata. 

e. API Google digunakan sebagai media pemetaan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

diantaranya: 

Menghasilkan aplikasi lokasi wisata di Jawa Timur dengan location-based 

service berbasis android. 

1.5. Metodologi  

1.5.1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pemahaman konsep berbagai 

literature mulai dari paper, buku, artikel, jurnal serta dilakukan pemahaman 

konsep dari pembangunan sistem yaitu mengenai informasi lokasi dengan 

merujuk pada landasan location Based Service, foursquare API, Global 

Positioning System, dan GoogleMaps. 

1.5.2. Pengumpulan Data 

Tahap berikutnya yakni melakukan pengumpulan data-data yang akan 

digunakan untuk proses penunjuk lokasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan 

merupakan data lokasi, yang diambil dari 2 sumber yaitu data pariwisata Jawa 

Timur dan  Foursquare API. 

1.5.3. Analisis dan Design Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses pencarian yang akan 

dijalankan oleh sistem yang digambarkan dengan menggunakan arsitektur, agar 

alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami. 

1.5.4. Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem untuk lokasi wisata di Jawa 

Timur mengunakan Eclipse IDE pemrograman Java dengan MySQL sebagai 

databasenya. 

 

 



4 

 

1.5.5. Uji coba dan evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun. 

Pengujian dilakukan berdasarkan fungsional masing-masing fitur diantaranya 

login admin, update informasi wisata, koneksi aplikasi dengan web server, pada 

pencarian wisata di Jawa Timur beserta fasilitasnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tetang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 

sebagai berikut: 

BAB I.   Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

maksud dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, 

metodologi penelitian yang diterapkan dalam memperoleh 

dan mengumpulkan data, serta sistematika penulisan.  

BAB II. Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang konsep dasar dan teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis dalam 

laporan Tugas Akhir. 

BAB III. Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem sesuai 

dengan judul yang telah dibuat, rumusan masalah serta 

batasan masalah yang ditentukan.  

BAB IV. Implementasi dan Testing 

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan 

dan pengujian dari rancangan sistem yang telah dibuat. 

BAB V. Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil 

perancangan dan implementasi terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. Selain itu, berisi saran yang diharapkan dapat 

menjadi masukan untuk pengembangan aplikasi dimasa 

mendatang. 

 


