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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia terdapat banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh 

wisatawan lokal ataupun mancanegara. Salah satunya yaitu Taman Nasional 

Gunung Bromo dan Semeru. Taman Nasional ini, terdapat di daerah Jawa Timur 

tepatnya di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Taman Nasional 

Bromo Tengger Semeru mencatat sebanyak 550.000 wisatawan domestik dan 

mancanegara mengunjungi obyek wisata Gunung Bromo dan Gunung Semeru 

selama 2014. Dari 550.000 wisatawan tersebut, sebanyak 25.000 di antaranya 

adalah wisatawan mancanegara sisanya merupakan wisatawan domestik. Jumlah 

wisatawan di Bromo saja, pada hari libur biasanya berkisar 1.000 hingga 5.000 

orang setiap hari, namun pada saat liburan akhir tahun bisa mencapai 10.000 

orang per hari [1]. 

Disekitar wilayah kaki Gunung Bromo terdapat beberapa fasilitas bagi 

wisatawan. Salah satunya yaitu hotel dan homestay yang berguna untuk tempat 

peristirahatan sementara selama berada di kawasan wisata Gunung Bromo. Bagi 

wisatawan, daerah yang dilewati untuk menuju tempat wisata asing baginya. 

Karena lokasi yang asing ini, wisatawan sulit untuk mengetahui lokasi hotel dan 

homestay. Dengan berkembangnya teknologi di era modern sekarang ini, banyak 

hal yang dapat dilakukan oleh teknologi untuk mempermudah kegiatan manusia. 

Sebagai contohnya yaitu dapat mempermudah wisatawan untuk datang ke 

destinasi suatu lokasi yang akan kita datangi. Salah satunya yaitu dengan adanya 

teknologi Sistem Informasi Geografis. Solusi ini dapat digunakan guna 

mempermudah para wisatawan untuk menuju ke lokasi hotel dan homestay. 

Sistem Informasi Geografis ini, dapat difungsikan sebagai informasi dalam 

tampilan digital.   

Jadi dalam teknologi Sistem Informasi Geografis ini, kita dapat melihat 

secara jelas peta suatu daerah beserta jalur-jalur yang akan kita lewati. Selain itu 
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kita juga dapat mengetahui dimana letak suatu lokasi yang akan kita tuju serta 

terdapat deskripsi mengenai lokasi destinasi. Pengguna teknologi sistem ini dapat 

memilih destinasi yang akan dituju karena dapat ditampilkan oleh sistem. Di 

daerah Wisata Gunung Bromo, wisatawan  masih banyak yang belum tahu dimana 

lokasi-lokasi hotel dan homestay yang tersedia. Sehingga hal ini mempersulit 

wisatawan untuk peristirahatan saat mengunjungi lokasi wisata. Dari pemasalahan 

diatas, Sistem Informasi Geografis dapat dimanfaatkan sebagai solusi untuk 

mempermudah wisatawan dalam mengetahui lokasi hotel dan homestay dalam 

tampilan digital di kawasan wisata Gunung Bromo khususnya di Daerah 

Kecamatan Sukapura.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun aplikasi pemetaan hotel dan homestay? 

b. Bagaimana cara melakukan pemetaan hotel dan homestay dalam aplikasi 

pemetaan hotel dan homestay dengan pemanfaatan teknologi SIG? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian SIG berbasis web 

ini, bertujuan untuk: 

a. Membangun aplikasi Sistem Informasi Geografis (GIS) berbasis web. 

b. Melakukan pemetaan longitude dan latitude pada hotel dan homestay dengan 

digitasi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, 

maka batasan masalah dapat disusun sebagai berikut: 

a. Aplikasi ini memberikan informasi tentang pemetaan lokasi hotel dan 

homestay yang ada di wilayah Kecamatan Sukapura. 
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b. Jumlah data dalam Sistem Informasi Geografis yaitu 10 hotel dan 40 

homestay. 

c. Layer terdiri dari jalan, hotel, homestay, objek wisata, view point. 

d. Peta lokasi dibuat dalam format SIG. 

 

1.5 Manfaat 

Pembuatan Sistem Informasi Geografis hotel dan homestay di kawasan 

wisata Gunung Bromo berbasis web ini bermanfaat untuk: 

a. Memudahkan user untuk mendapatkan informasi letak hotel dan homestay 

yang ada di kawasan wisata Gunung Bromo. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu wisatawan untuk mendapatkan 

informasi tentang lokasi, biaya, fasilitas yang tersedia. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir ini yang diperlukan adalah data dan informasi yang 

lengkap guna mendukung kebenaran materi uraian dan pembahasan. Metode 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

A. Study Literatur dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sukapura dengan melakukan 

survey ke lokasi hotel dan homestay sebagai pengumpulan data. Data yang 

diambil yaitu data letak longitude dan latitude dari homestay dan hotel. Selain itu 

juga informasi mengenai homestay atau hotel. Seperti nama, alamat, jenis, harga, 

fasilitas, Contact Person. Spesifikasi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

yaitu semua data yang diperlukan pada hotel dan homestay di Kecamatan 

Sukapura berupa data nama hotel dan homestay, alamat, jenis, harga, fasilitas, 

Contact Person. Data peta Kecamatan Sukapura berupa file berformat (.shp).  

 

 

 

 



 

4 
 

B. Analisa dan Perancangan WebGIS 

Tahap ini melakukan analisa kebutuhan sistem untuk mengetahui masalah 

yang dihadapi dan untuk membuat sebuah rancangan aplikasi sesuai analisa yang 

telah dilakukan. 

 

C. Implementasi 

Pada tahap ini, dilakukan pengembangan sistem sehingga rancangan sistem 

dapat memenuhi spesifikasi permasalahan. Dengan pemanfaatan teknologi google 

maps, informasi longitude dan latitude kemudian di implementasikan ke dalam 

bentuk map digitasi. Di dalam digitasi ini kemudian diolah data dengan memberi 

titik point disetiap lokasi dalam hal ini hotel dan homestay. Selain itu, 

memberikan informasi lain seperti alamat, biaya, fasilitas, dan keterangan lainnya. 

Kemudian setelah data digitasi terbentuk, diimplementasikan dalam bentuk web. 

 

D. Pengujian 

Tahap ini, sistem yang telah selesai di implementasikan dilakukan 

pengujian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode blackbox testing, 

yaitu pengujian terhadap fungsionalitas dari suatu sistem yang telah di rancang 

dan kuisioner dengan memberi angket untuk diisi khususnya pada wisatawan.  

 

E. Pembuatan Laporan 

Pada tahap terakhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan berdasarkan 

hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Tugas Akhir ini, maka 

sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II  Dasar Teori 

Bab ini berisi tentang dasar teori dalam pembuatan Rancang Bangun 

Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Pemetaan Hotel dan 

Homestay di Kawasan Wisata Gunung Bromo  

BAB III  Analisa Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem dalam 

pembuatan Sistem Informasi Geografis berbasis Web ini. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan implementasi dan pengujian dari Sistem Informasi 

Geografis berbasis Web. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang 

berhubungan dengan penyususan tugas akhir ini. 


