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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas 

permukaan air laut ini, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur 

karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-

tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° 

Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan. Luas wilayah kota Malang adalah 

252,10 km
2 

[1]. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang 

merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya 

(Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 

4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Gerbangkertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah 

tujuan wisata utama di Indonesia.  

Sebagai salah satu kota yang terletak di Jawa Timur, Malang ternyata 

memiliki potensi wisata yang luar biasa. Hal ini terbukti dari banyaknya destinasi 

wisata mengunggah hati di kota yang dikenal dengan julukan Kota Malang 

tersebut. Destinasi wisata yang ada di kota Malang meliputi museum dan 

perpustakaan, monumen dan tugu peringatan, pusat perbelanjaan, taman rekreasi 

dan pasar wisata. Banyaknya tempat rekreasi di Malang membuat persaingan 

semakin ketat, apalagi jika dilihat dari luas kawasan-kawasan rekreasi yang 

semakin hari terus diperluas. Tidak kalah pentingnya, wahana-wahana yang 

ditonjolkan semakin diperbanyak dan menarik, dan juga tidak kalah pentingnya 

untuk memanfaatkan perkembangan teknologi-teknologi walaupun masih minim. 

Salah satu taman rekreasi yang menarik untuk dikunjungi di Malang 

adalah Taman Rekreasi Sengkaling yang sekarang adalah milik Universitas 

Muhammadiyah Malang. Taman Wisata Sengkaling adalah taman wisata yang 

menampilkan pendidikan dan teknologi [2]. Pengunjung adalah salah satu yang 

dapat mengahasilkan profit yang lebih banyak. Luas taman rekreasi Sengkaling 

cukuplah besar +/- 8,5 hektar, yang mana pengunjung sangat sulit untuk mencapai 
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semua wahana- wahana yang ada pada taman tersebut. Karena Taman Rekreasi 

Sengkaling yang begitu luas dan besar, maka pengunjung membutuhkan banyak 

waktu untuk mencapai wahana-wahana secara keseluruhan. Oleh sebab itu, 

adanya aplikasi yang dapat memudahkan pengunjung menuju wahana-wahana 

yang diinginkan akan memberikan kemudahan bagi pengunjung. 

Salah satu teknologi yang memberikan kemudahana dalam pencarian 

lokasi adalah Location Based Service (LBS). Location Based Service (LBS) 

merupakan layanan informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan 

menggunakan mobile network, yang dilengkai kemampuan untuk memanfaatkan 

lokasi dari mobile device tersebut [3]. LBS sangat membantu pengguna dalam 

menentukan tempat yang akan dituju. 

Untuk itu, penulis membuat aplikasi yang memanfaatkan sistem Location 

Based Service (LBS) yang akan menyediakan peta lokasi wahana-wahana serta 

memberikan tambahan fitur-fitur didalamnya. Fitur tambahan itu meliputi  

informasi mengenai objek wisata, biaya, jenis hiburan, promosi, dan fasilitas 

lainnya. Aplikasi tersebut juga diharapkan dapat memudahkan calon pengunjung 

dalam mengakses informasi tentang Taman Rekreasi Sengkaling. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penulis membuat tugas akhir dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Mobile Location Based Service (LBS) Taman Rekreasi 

Sengkaling pada Wahana-Wahana Permainan di Dalam Taman Rekreasi 

Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi mobile yang memberikan kemudahan 

bagi para pengunjung. 

2. Bagaimana mengkombinasikan teknologi Location Based Service, GPS, 

dan Mobile Internet dalam memberikan informasi berbasis lokasi  melalui 

perangkat Smartphone Android. 
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3. Bagaimana cara membuat aplikasi Location Based Serviced untuk Taman 

Rekreasi Sengkaling, dengan berlatar dari titik-titik wahana di dalam 

Taman Rekreasi Sengkaling. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan 

para wisatawan dalam menentukan wahana atau lokasi yang ingin dikunjungi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah di atas, maka ditentukan batasan masalah adalah : 

1. Objek penelitian adalah Taman Rekreasi Sengkaling. 

2. Peta yang digunakan dalam aplikasi memanfaatkan Google Maps API V2. 

3. Menggunakan akses internet, Wi-Fi dan 3G dalam mengakses informasi 

yang tersedia pada aplikasi. 

4. Penerapan aplikasi ini difokuskan pada pengguna smartphone bersistem 

operasi Android yang memiliki spesifikasi akses internet, fitur GPS, dan 

Location Based Service. 

5. Fitur yang terdapat pada aplikasi antara lain peta, deskripsi objek wisata, 

foto, dan data informasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. 

 

1.5 Metodologi 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 

sebagai berikut : 

1. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

Mempelajari dan mengumpulkan jurnal, buku, artikel, dan contoh project 

yang behubungan dengan LBS berbasis Android. 

2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa awal dan pendefinisian kebutuhan sistem. 

System yang akan di buat nantinya menggunakan Database untuk 

kebutuhan informasi dan untuk petanya akan menggunakan Google Maps 

API dengan memasukkan nilai koordiant pada lokasi wahana-wahana pada 

peta. 
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3. Implementasi dan Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem sehingga rancangan sistem 

dapat memenuhi spesifikasi permasalahan yang dihadapi. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem dengan 

menggunakan skenario yang sudah disiapkan. Uji coba dan evaluasi 

perangkat dilakukan untuk mencari masalah yang mungkin akan ada, 

mengevaluasi jalannya program, dan mengadakan perbaikan jika ada 

kekurangan. 

5. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap ini dilakukan pendokumentasian dan laporan daru seluruh 

konsep dasar teori, implementasi, proses yang dilakukan, dan hasil-hasil 

yang telah didapatkan selama pengerjaan tugas akhir. Buku tugas akhir ini 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari pengerjaan tugas akhir ini 

dan diharapkan dapat berguna untuk pembaca yang tertarik untuk 

melakukan pengembangan lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini disusun menjadi beberapa bab sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah landaan teori tentang 

Aplikasi LBS berbasis Android, teori tentang Android, teori tentang Wisata, dan 

teori tentang Kota Malang. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang Analisa pembangunan perangkat lunak yang 

meliputi: analisa masalah san analisa kebutuhan . Perancangan pembangunan 
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perangkat lunak dari system yang akan dibuat, meliputi : perancangan proses 

dengan menggunakan UML, perancangan data, arsitektur dan perancangan 

antarmuka dari system tersebut. Dari bab ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang jelas untuk implementasi program. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi, hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap system yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari system yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 




