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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tourism guide merupakan penggunaan panduan wisata yang menyediakan 

informasi untuk melakukan perjalanan wisata. Selama ini seorang wisatawan tidak 

mengetahui jalur atau arah menuju tempat wisata. Selain itu wisatawan tidak 

mengetahui informasi terbaru tentang tempat-tempat wisata dan komentar dari 

wisatawan lainnya mengenai tempat wisata tersebut, apakah sesuai dengan 

keinginan wisatawan atau tidak. Sedangkan dalam website pariwisata, masih 

menyediakan informasi atau ulasan  berita pariwisata yang bersifat statis dan tidak 

aktual.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Anto, 2011 tentang “Aplikasi 

Pemandu Wisata Sebagai Sarana Informasi Letak dan Fasilitas Pusat Perbelanjaan 

(Mall) Beserta Objek Wisata di Malang Raya dengan Menggunakan Modul GPS” 

menghasilkan bahwa fitur yang dikembangkan dalam aplikasi pemandu wisata 

diantaranya menampilkan informasi wisata sesuai dengan lokasi yang diinginkan 

oleh client, variasi dan jarak menuju tempat wisata serta letak wisata pada peta. 

Dalam penelitian ini belum menerapkan konsep collaborative Information. 

Collaborative information merupakan sistem yang memungkinkan untuk saling 

berinteraksi dan berbagi informasi tempat wisata antar pengguna. 

Pada penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Yakin, 2011 tentang 

“Penerapan Context Aware Collaborative Information pada Location Based Social 

Network Studi Kasus Wisata Kuliner Kota Malang” menghasilkan bahwa aplikasi 

ini dapat mengirimkan informasi kuliner sesuai dengan lokasi client dan aktivitas 

client serta dilengkapi fitur menambah komentar dan menambah rating. Akan 

tetapi dalam penelitian ini terdapat beberapa kekurangan diantaranya belum 

terdapat peta yang menunjukkan lokasi tempat wisata, tidak dapat menunjukkan 

jarak dan rute menuju tempat wisata sesuai dengan lokasi user, belum ada fasilitas 

grup sebagai wadah bagi user yang mempunyai minat yang sama 
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Dari beberapa kekurangan tersebut mengakibatkan sulitnya menemukan 

lokasi dan rute menuju tempat wisata, user tidak mengetahui jarak menuju tempat 

wisata, dan user tidak dapat saling berbagi informasi sesuai dengan minat yang 

sama.  

Aplikasi pemandu wisata akan lebih mempermudah bagi pengguna dengan 

dilengkapi peta yang menunjukan lokasi tempat wisata beserta rute dan jarak 

perjalanannya, dan dilengkapi dengan grup sebagai wadah bagi pengguna yang 

mempunya minat wisata yang sama. Hal inilah yang membuat penulis untuk 

melanjutkan pengembangan aplikasi pemandu wisata dengan judul 

“Collaborative Information based Mobile Tourism Guide”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah 

diantaranya adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem tourism guide pada aplikasi mobile? 

2. Bagaimana user bisa memasukkan data dan informasi wisata ke dalam 

aplikasi? 

3. Bagaimana menampilkan lokasi wisata ke dalam aplikasi? 

4. Bagaimana menerapkan konsep collaborative information pada aplikasi 

sehingga user bisa saling berinteraksi dan berbagi informasi? 

5. Bagaimana user bisa menambahkan grup wisata? 

 

1.3      Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem tourism guide pada aplikasi mobile. 

2. User bisa memasukkan data dan informasi wisata ke dalam aplikasi 

3. Menampilkan lokasi wisata dalam aplikasi. 

4. Menerapkan konsep collaborative information pada aplikasi sehingga 

user bisa saling berinteraksi dan berbagi informasi. 

5. User bisa menambahkan grup wisata  
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1.4   Batasan Masalah 

Dari permasalahan diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Sistem yang dibuat terdiri dari dua aplikasi yaitu aplikasi mobile 

berbasis android pada client, dan aplikasi web menggunakan 

framework codeigniter pada server dengan penyimpanan data 

menggunakan MySQL. 

2. Lokasi tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat-

tempat wisata.  

3. Titik koordinat diketahui menggunakan GPS dari perangkat android, 

tingkat ketelitian tidak diperhitungkan. 

4. Peta menggunakan Google Maps . 

5. Koneksi menggunakan layanan internet. 

 

1.5   Metodologi Penelitian 

1) Studi pustaka 

Pada tahap ini penulis melakukan studi pustaka yaitu mempelajari 

berbagai literatur yang berhubungan dengan tugas akhir ini, seperti 

buku-buku, jurnal dan laporan penelitian berupa mobile tourism, 

penentuan lokasi menggunakan GPS, pemrograman Android, 

penggunaan peta Google Map dan lain-lain. 

2) Analisa dan perancangan system  

Tahapan ini merupakan tahapan analisa dan perancangan terhadap 

sistem yang akan dibangun. Sistem didesain menggunakan UML 

meliputi ERD, flow chart, use case diagram, activity diagram 

termasuk antar muka aplikasi. 

3) Implementasi 

Tahap implementasi yaitu mengimplementasikan perancangan ke 

dalam bahasa pemrograman java 

4) Ujicoba dan evaluasi 

Tahap ujicoba dan evaluasi adalah tahap untuk memeriksa apakah hasil  

dari implementasi sudah sesuai  dengan analisa dan   perancangan   dan  
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nantinya akan dilakukan evaluasi.                                                     

5) Penyusunan laporan tugas akhir 

Disusun dokumentasi dari pengerjaan tugas akhir. 

 

1.6      Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini disusun dalam beberapa bab 

yaitu sebagai berikut : 

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah,tujuan,manfaat,metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah 

pokok yang akan digunakan sebagai teori dalam tugas akhir 

ini 

Bab III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tenteng analisis dan perancangan terhadap 

sistem yang akan dibuat 

Bab IV  IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM  

Bab ini berisi implementasi dari analisa dan perancangan 

sistem dan pengujian dari sistem tersebut 

Bab V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimplan dari seluruh tugas akhir yang telah 

dilakukan dan saran untuk pemgembangannya 

   

 

 


