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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang seakan tidak ada titik 

akhir, hal itu menjadi sebuah peluang bagi para pengembang Information 

Technology (IT). Apalagi saat ini teknologi handphone berkembang sangat 

signifikan. Sebagian besar orang telah bergantung pada mobile device untuk 

memperoleh informasi. Informasi merupakan kebutuhan utama bagi sebagian 

besar manusia. Dengan menggunakan perangkat bergerak (mobile device), 

informasi bisa didapatkan dimanapun berada dalam waktu singkat.[1]. 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota 

Batu yang dilakukan pada tahun 2012, pada tahun 2011 pengunjung di Kota Batu 

sebesar 48,71% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 57,01% dengan demikian 

mengakibatkan kenaikan sebesar 8,30%.[2]. Sedangkan data dari Satlantas Kota 

Batu melaporkan dari hasil Operasi Lilin yang dilakukan baru-baru ini 

pengunjung di Kota Batu perhari rata-rata sebesar 5000 wisatawan yang masuk di 

Kota Batu. Hal demikian menyebabkan akses jalan masuk ke Kota Batu Macet 

Total. Dilain pihak kepala dinas pariwisata (Disparta) Kota Batu tengah 

mengupayakan peningkatan pendapatan dari sektor wisata untuk tahun – tahun 

yang akan dating dengan cara memperbanyak kegiatan promosi tempat wisata 

yang ada.  [3]. Berdasarkan data tersebut dibutuhkan akses jalur alternatif untuk 

menghindari penumpukan kendaraan yang akan masuk atau keluar Kota Batu. 

Publikasi dan promosi mengenai informasi – informasi wisata yang ada saat ini 

masih sebatas melalui media cetak (koran, spanduk, dan papan reklame), media 

televise dan website. Dibutuhkan media promosi yang lebih   untuk meningkatkan 

pendapatan daerah kota Batu dari sektor pariwisata, misalnya melalui media 

informasi mobile  yang dapat dibawa kemana – mana. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan dan efektivitas yang sering timbul menjadi hambatan 

yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara merancang sistem informasi dan navigasi wisata kota 

Batu kepada para wisatawan? 

b. Bagaimana mengimplementasikan LBS pada aplikasi sistem informasi dan 

navigasi tempat wisata pada platform Android? 

c. Bagaimana mengimplementasikan library Google Maps API pada 

platform Android? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini menggunakan GPS pada smartphone bersistem operasi 

Android. 

b. Aplikasi ini hanya menampilkan tempat wisata, dan rute terdekat untuk 

tempat wisata yang ada dikota Batu. 

c. Aplikasi ini menggunakan Library dari API Google Maps untuk tampilan 

peta. 

d. LBS meliputi 2 petunjuk arah navigasi yang sebagai berikut : 

1. LBS arah   : LBS ini digunakan hanya untuk orang yang 

berkendara  dengan mobil pribadi. 

2. LBS rekomendasi : LBS ini digunakan untuk wisatawan yang 

berpergian tanpa menggunkan mobil pribadi atau 

sering disebut sebagai backpacker. Rekomendasi 

ini meliputi angkutan apa yang harus kita naiki 

untuk ketempat wisata yang ada dikota Batu. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. Membuat sebuah aplikasi panduan wisata yang mendeskripsikan semua objek 

– objek wisata yang ada dikota Batu. 
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b. Mengaplikasikan LBS pada Android dalam mencari suatu informasi lokasi 

objek wisata dikota Batu  

c. Mengimplementasikan library Google API pada platform Android. 

 

1.5 Metodologi 

1) Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mempelajari teori – teori dengan membaca beberapa buku 

dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang di ambil. 

Dengan cara mempelajari literature – literature baik yang berupa buku 

(textbook), jurnal dan artikel ilmiah, maupun website yang berhubungan 

dengan aplikasi pariwisata khususnya Android mobile. 

 

2) Definisi dan analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

survey lapangan mengenai tempat – tempat wisata yang ada di Kota Batu. 

Survey lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi 

masalah. Dengan mengidentifikasi masalah maka kita bisa menetukan latar 

belakang masalah yang menjelaskan situasi dan hal – hal yang menyangkut 

bidang yang akan diteliti. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang 

akan diteliti secara tepat. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang 

akan diteliti secara tepat.  

 

3) Perancangan dan arsitektur sistem 

Setelah mencari literature dan memahami konsep – konsep dasarnya, 

kemudian dilakukan perancangan terhadap konsep dasar tersebut. Analisa 

yang dilakukan adalah tentang keterkaitan antara konsep – konsep dasar 

tersebut dan dalam penyesuaian sebuah sistem informasi panduan pariwisata 

tersebut. Setelah proses perancangan arsitektur dan sistem selesai, maka 

penyusun sistem dapat memulai menyusun suatu perancangan terhadap 

program aplikasi yang akan diperlukan untuk pengoperasian sistem. Pada 

saat merancang arsitektur program 
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4) Pengujian dan analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah dibuat sesuai, serta 

untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem dalam memenuhi 

spesifikasi yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap 

hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian dievaluasi dan 

diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Serta dilakukan 

pengkajian dan analisis keluaran yang berasal dari perangkat lunak yang 

telah dibuat sebelumnya. 

5)   Dokumentasi 

Pembuatan laporan dilakukan sebagai dokumentasi pembuatan tugas akhir 

mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan tugas akhir. Isi laporan berupa 

literature, proses pembuatan, dan hasil tugas akhir. 

1.6  Sistematika Penulisan 

 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu kajian 

tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Mebahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar 

teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai teori – teori dasar yang ada. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software) berbasis mobile Android, 

pengoperasian serta pengujian sistem panduan pariwisata disistem operasi 

Android sebagai sarana untuk menginformasikan semua tentang wisata 

yang ada di kota Batu. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba sistem 

dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan 

pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan saran – saran 

mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan dari penulis bagi 

rencana pengembangan proyek akhir untuk masa yang akan datang. 


