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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Banyuwangi adalah Kabupaten yang berada di ujung paling timur Provinsi 

Jawa Timur. Di sebelah utara, Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten 

Situbondo. Sedangkan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan sebelah 

selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Posisi tersebut membuat Banyuwangi 

memiliki keragaman pemandangan alam, kekayaan seni dan budaya, serta adat 

tradisi [10]. Banyuwangi menawarkan banyak obyek wisata maupun pertunjukan 

budaya. Salah satu unggulan pembangunan daerah Banyuwangi di sektor 

pariwisata yang menitik beratkan pada pengembangan pariwisata berbasis 

kearifan lokal serta pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Pengembangan 

pariwisata tersebut di antaranya adalah mengembangkan pusat-pusat wisata 

unggulan (alam dan budaya). khususnya kawasan Ijen dan Plengkung. Wisata 

unggulan yang dimiliki Banyuwangi disebut sebagai Diamond Triangle. 

"Diamond Triangle meliputi Kawah Ijen, sebagai salah satu destinasi kawah yang 

indah di dunia. Kedua adalah Sukamade di Pesanggaran, di sini tempat 

penangkaran penyu yang cukup menarik banyak wisatawan asing. ketiga adalah 

Taman Nasional Alas Purwo yang meliputi Pantai Plengkung, biasa disebut turis 

G-land" [12]. Guna mendongkrak kunjungan wisata di Banyuwangi, Pemkab 

Banyuwangi membuat iklan promosi wisata bertajuk “Discover Banyuwangi”. 

Iklan yang menggambarkan keindahan pesona pariwisata Banyuwangi tersebut 

[11]. Dalam hal mendukung tujuan tersebut penulis memberikan solusi yaitu 

membuat aplikasi rekomendasi tempat wisata.  

Aplikasi rekomendasi tempat wisata dengan menggunakan penerapan 

logika fuzzy untuk pendukung keputusan dalam memberi saran tempat wisata. 

Salah satu fungsi pentingnya adalah untuk membantu manusia dalam melakukan 

pengambilan keputusan. Logika fuzzy untuk pendukung keputusan ini semakin 

diperlukan tatkala semakin banyak kondisi yang menuntut adanya keputusan yang 

tidak hanya bisa dijawab dengan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ [1]. Logika fuzzy yang 
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digunakan adalah basisdata fuzzy model Tahani. Menurut Terano dalam 

Kusumadewi, basis data fuzzy model Tahani masih tetap menggunakan relasi 

standar, hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk 

mendapatkan informasi pada query-nya [1]. Selain itu data tempat wisata yang 

disimpan dalam basis data tidak semuanya jelas, ada yang samar-samar.  

Android adalah sistem operasi untuk mobile device yang berbasis Linux. 

Sistem Android memungkinkan pengembang membangun aplikasi sendiri dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Disamping itu Android juga 

menyediakan tools dan APIs yang dibutuhkan selama pembuatan program melalui 

Java libraries yang dikembangkan oleh Google [5]. Kelebihan dengan 

menggunakan ponsel pintar Android yaitu lebih mudah dibawa kemana-mana 

dibandingkan dengan komputer yang secara fisik lebih besar dengan fungsi yang 

nyaris hampir sama. Mendominasinya ponsel pintar tersebut membuat sistem 

pendukung keputusan lebih cocok untuk diterapkan kedalam ponsel pintar 

berbasis Android. Ponsel pintar android juga telah mendukung Google Maps dan 

juga GPS (Global Positioning System). Sehingga kita dapat mengetahui lokasi 

saat ini dan peta lokasi disekitar. Dengan ini adanya fitur ini dapat kita 

manfaatkan dan kembangkan. 

Berdasarkan hal-hal diatas, dalam penelitian ini penullis akan merancang 

sebuah aplikasi rekomendasi tempat wisata di Banyuwangi dengan menggunakan 

logika fuzzy Tahani yang berjalan pada ponsel pintar berbasis Android. Sistem ini 

sebagai sarana pemberi saran yang mudah digunakan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan batasan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana menentukan fungsi keanggotaan dari kriteria yang ada 

dimana nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

aplikasi rekomendasi tempat wisata ? 
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2. Bagaimana merancang aplikasi android dengan menggunakan Google 

Maps Api dan logika fuzzy tahani sebagai sarana rekomendasi tempat 

wisata ? 

3. Bagaimana menerapkan perancangan kedalam barisan kode 

pemrograman ? 

4. Bagaimana cara pengujian fitur aplikasi ? 

 

1.3.Tujuan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut : 

1. Dapat merancang dan membangun aplikasi mobile dengan logika 

fuzzy tahani sebagai metode sistem pendukung keputusan dan Google 

Maps API. 

2. Aplikasi dapat berjalan dan dapat memberi saran tempat wisata sesuai  

kriteria. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai 

parameter pengerjaan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun menggunakan perangkat lunak Android Studio 

versi 2.0. 

2. Sistem dibangun untuk android versi 4.4 (KitKat) keatas. 

3. Aplikasi rekomendasi menggunakan logika Fuzzy Tahani. 

4. Pemodelan basis data menggunakan SQLite 

5. Waktu tempuh yang digunakan berdasarkan kondisi jalan default. 

 

1.5. Metodologi 

Metode penelitian yang saya gunakan melalui beberapa tahapan, 

yaitu analisa, perancangan, implementasi dan pengujian. Berikut 

penjelasan dari masing-masing tahapan : 

a. Analisa 

Dalam analisa ini dengan melakukan analisa kebutuhan dan membuat 

use case diagram. Selain itu dalam analisa juga dilakukan 
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pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapang. Studi 

pustaka dilakukan dengan melakukan pencarian data melalui bahan-

bahan referensi, baik dari buku, jurnal maupun situs internet. Analisa 

yang dilakukan berkaitan dengan logika fuzzy tahani, Google Maps 

Api, dan wisata di Kabupaten Banyuwangi. 

b.  Perancangan 

Dalam perancangan ini dengan membuat sequence diagram, activity 

diagram, class diagram dan tampilan pengguna. Selain itu juga 

melakukan perancangan basisdata dan fungsi-fungsi keanggotaan 

fuzzy yang dibutuhkan. 

c. Implementasi 

Dalam implementasi ini adalah penerapan dari tahap analisa dan desain 

kedalam barisan kode. Kode disini berdasarkan bahasa pemrograman 

java dan xml untuk pemrograman android dan sql untuk basis data. 

d. Pengujian 

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara pengujian fungsional 

sistem. pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah 

sesuai dari tahapan sebelumnya.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dilakukan guna mempermudah penulis dalam 

menyusun tugas akhir. Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa 

bagian sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

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

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Landasan teori yang diantaranya tentang android, google maps API, logika 

fuzzy Tahani dan teori lain yang berhubungan dengan sistem ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem dan rancang bangun 

aplikasi rekomendasi. Meliputi analisis data, perangkat lunak yang akan 

digunakan dan lain-lain. Serta perancangan sistem dengan pemodelan 

UML. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian sistem yang dibangun 

berdasarkan analisa dan perancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir. Kesimpulan 

meliputi analisa, perancangan, impelementasi dan pengujian sistem. Saran 

berisikan pengembangan dari sistem ini untuk kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisi daftar dari literatur-literatur yang menjadi bahan dan 

referensi dalam pembuatan tugas akhir ini. 


