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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang pendahuluan tugas akhir ini. Pada 

pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari 

pengerjaan tugas akhir, batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir, metodologi 

pengerjaan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan tugas akhir.  

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia gadget dan perangkat lainnya sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang 

asing dewasa ini. Sebut saja misalnya, handphone, laptop, notebook, dan perangkat-

perangkat lainnya. Hampir semua orang dari berbagai kalangan sudah mengenal 

istilah-istilah tersebut saat ini. Dan akhirnya para pengembang pun semakin 

berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi sehingga memungkinkan 

masyarakat untuk dapat  memanfaatkannya untuk kebutuhan-kebutuhan, baik 

kebutuhan kerja, lifestyle, informasi, referensi dan juga lainnya. Kemudahan dan 

efisiensi menjadi titik tumpu utama dalam pengembangan teknologi-teknologi 

tersebut.  

Backpacker  adalah julukan untuk wisatawan  yang selalu membawa tas 

punggung (backpack), selain itu wisata backpacker berarti minim pengeluaran tetapi 

tetap dapat berwisata sama dengan  yang  menggunakan jasa travel, hanya saja ada 

beberapa pos pengeluaran yang ditekan sehingga biaya menjadi murah contohnya 

adalah dengan menggunakan angkutan umum untuk menuju ke tempat tujuan wisata. 

Wisata ini sekarang sedang menjadi pilihan favorit bagi kalangan pelajar dan 

mahasiswa. informasi tempat-tempat wisata, , referensi rumah makan dan hotel, 

menjadi  hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh para wisatawan untuk melakukan 

wisata. 

Kota Malang  merupakan salah satu  tujuan para wisatawan 

backpacker.Namun sampai sejauh ini, belum ada yang menyediakan layanan 

informasi dan referensi tempat-tempat wisata yang murah di Kota Malang dengan 
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menggunakan perangkat  Android,  sementara tingkat pengguna  Android  sejauh ini 

menunjukan peningkatan yang signifikan dan diprediksi masih akan meningkat dalam 

beberapa waktu. Oleh karena persoalan tersebut yang didasari latar belakang yang 

juga sudah dijelaskan. Penelitian ini akan mencoba membangun sebuah aplikasi 

mobile yang menyediakan berbagai informasi tentang wisata  backpacker    khusus di 

Kota Malang menggunakan perangkat Android untuk mempermudah para wisatawan.   

 

1.2      Rumusan  Masalah  

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang ada, 

maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :  

1. Bagaimana membuat atau membangun aplikasi Wisata  Backpacker  untuk 

informasi dan referensi seputar tempat-tempat wisata di Malang, tarif-tarif 

kendaraan umum di Malang pada platform android ? 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan peta dan rute 

perjalanan menuju Tempat Wisata yang ada di Malang ? 

 

1.3 Tujuan   

Maksud dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk:   

a. Membuat aplikasi Wisata  Backpacker  yang dilengkapi dengan informasi dan 

referensi seputar tempat-tempat wisata di Malang, tarif-tarif kendaraan umum 

di Malang pada platform android. 

b. Membuat aplikasi yang dapat menampilkan peta dan rute perjalanan menuju 

Tempat Wisata yang ada di Malang. 
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1.4 Batasan Masalah  

Pada penyelesaian tugas akhir ini terdapat beberapa batasan masalah yang 

dikaitkan dengan perancangan dan pembangunan aplikasi Wisata  Backpacker Di 

Malang  Raya Berbasis  Android, antara lain :  

a. Aplikasi ini dibuat pada platform android yang dijalankan pada mobile device 

ber platfrom android. 

b. Mengolah data-data dan deskripsi tempat pariwisata,hotel,bioskop dan info 

angkutan umum . 

c. Data lokasi lokasi tempat wisata adalah data sekunder, yaitu data yang diambil 

dari sumber internet, majalah, dll. 

d. Android versi 4.0 Ice Cream Sandwich. 

e. Aplikasi ini hanya mencakup Kota Malang dan Kota Batu.    

 

1.5 Metodologi Penelitian  

Didalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha mendapatkan serta 

mengumpulkan data yang lengkap guna menyusun tugas akhir ini. Adapun metode 

yang penulis gunakan dalam mendapatkan data-data adalah sebagai berikut : 

a. Analisa  

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature dari buku, artikel 

maupun jurnal penelitian yang berhubungan dengan aplikasi pencarian lokasi pada 

platfrom android dengan menggunakan metode Location Based Service, mencari 

informasi tentang lokasi lokasi Wisata Bacpacker yang ada di Malang. 

b. Perancangan Sistem 

Dalam tahap perancangan sistem ini akan dilakukan analisa dan desain dari 

sistem. Dalam tahap analisa melakukan identifikasi masalah dan mencari tahu ruang 

lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. Untuk tahap desain, 

membuat suatu desain sistem baru untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

c. Implementasi 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah mengimplementasikan semua  

yang telah dilakukan dari analisa dan desain yang sudah ditentukan dengan bahasa 
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pemrograman yang sudah di pilih. Bahasa pemrograman yang dipilih adalah bahasa 

Java. 

d. Pengujian 

Kegiatan utama selanjutnya pada aliran kerja ini adalah melakukan test 

kepada semua modul atau komponen yang sudah diimplementasi. Serta menganalisa 

hasil yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan tujuan atau belum. 

e. Penulisan Laporan 

Pada penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan Tugas Akhir 

yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dilakukan disini adalah berdasarkan urutan pembahasan 

yang dilakukan didalam penyusunan penelitian tugas akhir ini. Adapun sistematika 

penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian implementasi tugas akhir yaitu latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

b. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori dan penjelasan yang merupakan dasar dari 

pembuatan aplikasi ini. 

c. BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa permasalahan yang mendasari pembuatan aplikasi dan desain 

user interface serta apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. 

d. BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi program berdasarkan desain yang telah dibuat dan 

petunjuk pemakaian aplikasi serta pengujian aplikasi. 

e. BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran 

untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 


