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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini semakin berkembang 

sangat pesat. Di segala aspek kehidupan tidak pernah lepas dari peranan teknologi 

informasi. Teknologi informasi ini berfungsi untuk membantu memberikan 

informasi dan juga meringankan tugas manusia. Teknologi informasi ini memiliki 

peranan untuk kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia. Disinilah 

peranan teknologi informasi mulai dari efisiensi, kecepatan, serta ketepatan. 

Dalam kamus besar indonesia pariwisata memiliki pengertian suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan rekreasi [3]. Sedangkan pengertian secara 

umum pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan seseorang untuk beberapa 

waktu yang dimulai dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat 

semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah di 

tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan 

pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang banyak jenisnya. 

Saat ini sedang naik daun kegiatan berlibur. Tak hanya orang tua, anak 

muda pun mulai gemar rekreasi bersama. Baik itu ke gunung, pantai, atau tempat 

yang menarik lainnya. Mereka tertarik berlibur karena melihat dari acara televisi 

yang menyajikan acara tentang eksplorasi tempat wisata yang belum terekspose. 

Dari sinilah muncul ide untuk melakukan kegiatan rekreasi. Banyak dari mereka 

berlibur beramai-ramai, tidak sedikit pula yang berlibur sendiri. Saat akan 

merencanakan liburan tidak banyak dari mereka mengalami beberapa kendala atau 

hambatan, misalnya dari segi biaya, waktu yang kurang tepat, kurangnya 

informasi tempat tujuan, dan juga tidak adanya teman untuk diajak berlibur 

bersama. Ada yang berfikir jika berlibur sendiri kurang seru, kurang menarik, 

serta kurang berkesan. 
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Sekarang ini ada fenomena baru dalam dunia sosial media khususnya 

twitter. Untuk menekan angka kemacetan khususnya di daerah Jakarta, ada 

sebagian orang yang kreatif dengan menggunakan sosial media untuk bisa 

melakukan perjalanan bersama atau biasanya dikenal dengan istilah menumpang. 

Di dalam akun tersebut para pemilik akun bisa saling berbagi informasi, baik yang 

akan memberikan tumpangan atau yang akan menumpang [18]. Aktifitas ini 

banyak sekali manfaatnya selain bisa mengurangi kemacetan, aktifitas ini bisa 

menghemat biaya akomodasi serta bisa menghemat bahan bakar minyak (BBM).  

Dalam penelitiann sebelumnya yang berjudul “Aplikasi Wisata 

Backpacker Di Malang Raya Berbasis Android” yang disusun oleh Muhammad 

Kholiq ini sifatnya hanya sebagai sumber informasi wisata dan petunjuk untuk 

menuju lokasi wisata yang ada di Malang Raya beserta jenis transportasinya [7]. 

Dari paparan di atas, penulis ingin mengembangkan aplikasi wisata yang 

bisa mengakomodir kekurangan aplikasi yang sudah ada saat ini. Dimana aplikasi 

ini nantinya akan bisa berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi keluhan 

beberapa orang, misalnya menekan biaya akomodasi, tukar informasi tempat 

wisata, maupun teman baru dalam berlibur. Oleh karena itu penulis mengangkat 

judul dalam tugas akhir “Aplikasi Sosial Media Kalender Wisata Berbasis 

Mobile” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam tugas akhir ini, yaitu bagaimana merancang dan membangun 

Aplikasi Sosial Media Kalender Wisata  Berbasis Mobile ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan masalah yang diangkat pada penelitian tugas akhir ini yaitu 

membangun aplikasi sosial media kalender wisata  berbasis mobile yang bisa 

menjadi penghubung antar wistawan yang memiliki tujuan wisata yang sama. 
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1.4 Batasan Masalah 

Karena besarnya permasalahan dan keterbatasan waktu serta pengetahuan 

penulis, agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis membuat 

pembatasan masalah sebagai berikut:. 

1. Berjalan pada sistem operasi android. 

2. Berbasis e-mail. 

3. Informasi yang tercakup didalamnya berupa informasi lokasi dan agenda 

perjalanan wisata . 

4. Jumlah biaya akomodasi tidak tercantum. 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain:  

1. Metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 

langsung terhadap permasalahan yang diambil. 

b. Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dengan mencari data, mempelajari banyak data 

dari berbagai sumber buku, modul, artikel baik perpustakaan maupun 

internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 

2. Perancangan sistem 

Implementasi aplikasi merupakan penerapan rancangan sistem yang telah 

dibuat  ke dalam bahasa pemrograman PHP dan MySql. 

3. Pengujian dan analisa 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengamati performa aplikasi dan 

kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga dapat di evaluasi untuk diambil sebuah 

kesimpulan sesuai pada rancangan desain sistem.  

4. Hasil akhir pembuatan laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan pengambilan kesimpulan pada 

keberhasilan sistem yang dibuat.  
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komperehensif 

mengenai isi dalam penulisan tugas akhir ini, secara keseluruhan dapat dilihat dari 

sistematika pembahasan tugas akhir di bawah ini: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat, metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang 

diambil. 

 

BAB III ANALISA DAN DESAIN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa yang dilakukan dalam merancang dan 

membuat sistem informasi pariwisata secara keseluruhan. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat secara 

keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat untuk 

mengetahui aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dan kekurangan, yang diharapkan 

dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program aplikasi selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang referensi-referensi yang telah digunakan selama pembuatan 

tugas akhir ini sebagai acuan yang mendukung. 

 

 


