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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi smartphone saat ini, sistem operasi yang 

digunakan pada smartphone semakin berkembang, beberapa diantaranya yaitu Android, RIM 

Blackberry, Microsoft Windows Mobile, dan Symbian. Dengan diterapkannya sistem operasi 

pada smartphone, menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat mobile yang dapat 

menggantikan PC dalam beberapa hal. Sistem operasi Android mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingakan dengan sistem operasi pada telepon genggam yang lainnya, yaitu 

Android bersifat open source, multitasking, kemudahan-kemudahan dalam pengembangan 

dan pembuatan aplikasi berbasis Android karena tersedianya dokumentasi, serta Android 

dikembangkan oleh perusahaan besar Google yang menyediakan fitur-fitur layanan Google. 

Kemajuan teknologi informasi yang ada sekarang khusunya telepon genggam, dapat 

diterapkan diberbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pariwisata. Para wisatawan lokal 

maupun mancanegara akan membutuhkan informasi tentang lokasi objek wisata yang akan 

ditujunya. Namun untuk dapat mengetahui lokasi wisata yang akan ditujunya, para wisatawan 

sering mendapatkan informasi yang tidak lengkap dan mendetail sehingga wisatawan 

mengalami kesulitan dalam mencari informasi-informasi kebutuhan primer seorang 

wisatawan. 

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi smartphone merupakan salah satu solusi 

untuk permasalahan ini. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aplikasi berbasis mobile yang 

dapat memberikan informasi mengenai nama objek wisata, lokasi objek wisata dalam peta, 

alamat objek wisata, deskripsi singkat objek wisata. Selain itu untuk kemudahan para 

wisatawan juga ditambahkan beberapa informasi pada aplikasi misalnya informasi 

penginapan, restoran, ATM dan SPBU. Diharapkan wisatawan yang menggunakan aplikasi 

ini mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan realtime. Aplikasi 

dikembangkan menggunakan sistem operasi Android pada smartphone, yang mana 

perkembangan Android sudah semakin canggih, sehingga banyak yang dapat menggunakan 

aplikasi ini pada smartphone berbasiskan Android.  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam rancang bangun sistem informasi geografis ini adalah : 

a. Merancang [Aplikasi Mobile SafeTrip Apps] Kota Malang untuk memberikan informasi 

lengkap terkait tempat wisata di Kota Malang 

b. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas wisata dan informasi pendukung di area sekitar tempat 

wisata  

c.  Merancang user interface yang lebih mudah dimengerti 

d.  Bagaimana Merancang aplikasi “safetrip” untuk wisatawan berbasis android 

1.3 TUJUAN 

Rancang bangun aplikasi “safetrip” untuk wisatawan berbasis android bertujuan agar 

pengguna aplikasi khususnya traveler baik domestik maupun turis mendapatkan wawasan 

dapat mengetahui dengan melihat informasi yang telah disediakan.  

 

1.4 BATASAN MASALAH 

 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas akhir 

ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi berupa [Aplikasi Mobile SafeTrip Apps] yang dirancang menggunakan 

framework PhoneGap. 

b. Ruang Lingkup Wisata meliputi area di wilayah Kota Malang. 

c. Pembatasan fitur meliputi fitur standar web-map dan fitur rute terpendek. 
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1.5 METODOLOGI 

Penyelesaian dalam tugas akhir ini menggunakan berbagai metodologi, antara lain : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berkenaan dan 

berhubungan dengan topik penelitian, baik buku tentang penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Data pada studi pustaka ini merupakan data sekunder.  

 

b. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yaitu terkait mengenai informasi-informasi apa saja yang nantinya 

dibutuhkan meliputi : informasi tingkat kemacetan jalan raya, lokasi rambu-rambu lalu 

lintas,lokasi pom bensin, lokasi-lokasi yang rawan terjadi kemacetan. 

  

c. Survey Lapangan 

Metode pengumpulan data dilakukan baik dengan survey secara langsung (turun ke 

lapangan) maupun survey secara tidak langsung. Data akan diambil dari posisi Tempat 

Wisata dan posisi strategis penginapan yang berdekatan dengan are wisata. 

  

d. Perancangan : Pada tahap ini, dilakukan kegiatan pemodelan sistem informasi geografis 

yakni desain database sistem dan desain interface aplikasi mobile dan rancangan desain 

server side untuk sistem informasi grografis. 

 

e. Implementasi : Pada tahap ini, dilaksanakan proses implementasi dari desain dan 

rancangan yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya, yaitu integrasi database sistem 

informasi geografis dengan aplikasi mobile, implementasi Google API dan GPS pada 

aplikasi mobile, dan integrasi multiplatform, yaitu server side dalam bentuk web dengan 

client side dalam bentuk aplikasi android. 

 

f. Pengujian : Dalam tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 

pengujian dilakukan berdasarkan fungsionalitas dari sistem.  

 
g. Evaluasi : Pada tahap ini evaluasi berupa kuisioner kepada user untuk mengevaluasi 

kekurangan dan penambahan fitur pada sistem informasi geografis yang telah dibangun, 

sebagai kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Penulisan tugas akhir dilakukan dengan sistematika sebagai berikut : 

 

1. BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan teori sistem informasi geografis, metode 

pengembangan sistem, teori database, android ,phonegap, dan penggunaan Google API 

dan GPS pada sistem informasi geografis. 

3. BAB III Analisis dan Rancangan Sistem. Bab ini menguraikan secara detail tentang 

rancangan database sistem informasi geografis, rancangan desain aplikasi mobile sistem 

informasi geografis, dan rancangan integrasi multiplatform. 

4. BAB IV Implementasi. Bab ini membahas langkah - langkah pembuatan sistem sistem 

informasi geografis , integrasi sistem informasi geografis dengan PhoneGap, 

implementasi GPS pada aplikasi mobile, dan implementasi Google API dengan desain 

aplikasi mobile sistem informasi geografis 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan 

implementasi sistem yang dibuat dan saran untuk pengembangan sistem. 

 

 

 




