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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki berbagai 

macam kekayaan alam serta kebudayaan yang beragam. Dimana dua hal tersebut 

merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia (Pitana & Diarta, 

2009). Menurut etimologi, kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “travel” 

dalam bahasa Inggris yang berarti perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu 

tempat ketempat lain.  

Indonesia sendiri telah memiliki catatan sejarah kebudayaan pariwisata 

sejak abad ke-14. Kakawin Negarakertagama mencatat bahwa Raja Hayam 

Wuruk telah mengelilingi Kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah Jawa 

Timur menggunakan pedati dengan iring-iringan pejabat negara. Kemudian 

catatan Perjalanan Bujangga Manik, seorang resi pengelana Hindu dari Pakuan 

Pajajaran yang ditulis pada abad ke-15 menceritakan perjalanannya keliling pulau 

Jawa dan Bali. Meskipun perjalanannya bersifat ziarah, namun kadang-kadang ia 

menghabiskan waktu seperti seorang pelancong zaman modern, yaitu duduk 

mengipasi badannya dan menikmati pemandangan di daerah Puncak, khususnya 

Gunung Gede yang ia sebut sebagai titik tertinggi dari kawasan Pakuan 

(Noorduyn, 2006). 

Disisi lain pariwisata juga merupakan fenomena kemasyarakatan yang 

menyangkut manusia, masyarakat, kelompok organisasi, dan kebudayaan. Maka 

aspek sosial-budaya masyarakat Indonesia dalam industri pariwisata menjadi 

perhatian utama. Dalam kajian Dimensi Budaya “Kolektivisme-Individualisme” 

dinyatakan bahwa masyarakat kolektif seperti di Indonesia memiliki ciri dimana 

pencapaian sebuah tujuan, baik dalam kelompok masyarakat maupun organisasi, 

akan lebih banyak menjadi pencapaian kolektif (Hofstede, 2001). Hal ini tentunya 

membuat ketergantungan seorang individu pada kelompok ataupun keluarga dan 

masyarakat menjadi sangat besar karena mereka meyakini tujuan hanya akan 

tercapai bila ada dukungan dari anggota kelompok yang lain. 



2 

 

Dikaitkan dengan hal tersebut, masyarakat Indonesia merupakan 

masyarakat yang bersifat komunal, yaitu lebih nyaman untuk melakukan aktivitas 

secara berkelompok termasuk dalam bepergian untuk suatu tujuan seperti 

berwisata. Karakteristik yang melekat pada wisatawan Indonesia ini menimbulkan 

masalah karena seringkali sulit mendapatkan teman seperjalanan yang memiliki 

tujuan wisata yang sama atau hanya pergi dengan sedikit orang yang akan 

membuat biaya akomodasi menjadi lebih mahal. Salah satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan open trip, di kalangan wisatawan Indonesia istilah tersebut sudah 

cukup terkenal. Open trip didefinisikan secara umum sebagai cara bepergian 

bersama orang lain yang tidak dikenal. Dengan open trip mereka bisa bergabung 

dengan orang lain yang memiliki tujuan wisata yang sama, dan dapat berbagi 

biaya akomodasi serta menekan biaya pengeluaran (Harajeng, 2012). 

Disamping itu gaya hidup masyarakat masa kini yang memiliki mobilitas 

tinggi sehingga mengharuskan mereka untuk lebih cepat mencerna informasi yang 

diterima menjadikan perangkat mobile berbasis Android adalah salah satu 

perangkat mobile yang banyak digunakan masyarakat di Indonesia saat ini. 

Berdasarkan data yang didapat pada tahun 2011 terdapat sekitar 100 juta 

pengguna untuk perangkat bergerak berbasis sistem operasi Android dan data 

terakhir tahun 2012 kemarin menunjukkan setidaknya sudah terdapat kurang lebih 

400 juta pengguna (Dwi, 2012). 

Sedangkan media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang 

memfasilitasi hubungan antara orang satu dengan yang lain serta memiliki 

kepentingan atau ketertarikan yang sama (Garrett, 2007). Oleh karena itu untuk 

memperoleh solusi dari permasalahan yang ada, penulis akan melakukan 

penelitian dengan merancang sebuah aplikasi pada perangkat mobile berbasis 

Android yang nantinya akan berfungsi sebagai media sosial traveling. Dan 

pengembangan konsep berwisata ala open trip diharapkan dapat difasilitasi 

dengan adanya media sosial yang bermanfaat dalam menciptakan wadah dan 

menghubungkan wisatawan Indonesia untuk dapat bepergian dengan wisatawan 

lain yang tidak dikenal dan memiliki tujuan wisata yang sama. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah media sosial 

traveling “CariBarengan” dalam menciptakan wadah dan menghubungkan 

wisatawan yang ingin bepergian dengan orang lain yang memiliki tujuan wisata 

yang sama pada perangkat mobile berbasis Android? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

Merancang dan mengimplementasikan sebuah media sosial traveling 

“CariBarengan” dalam menciptakan wadah dan menghubungkan wisatawan yang 

ingin bepergian dengan orang lain yang memiliki tujuan wisata yang sama pada 

perangkat mobile berbasis Android. 

  

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Media sosial yang dirancang dan diimplementasikan berjalan pada perangkat 

mobile berbasis Android. 

2. Media sosial yang dirancang dan diimplementasikan tidak menyediakan 

sistem transaksi biaya akomodasi perjalanan antar pengguna. 

3. Sasaran penggunanya adalah wisatawan yang ingin berpergian dengan orang 

lain yang memiliki tujuan wisata yang sama. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Mempelajari dan mencari informasi mengenai konsep media sosial dan 

ilmu kepariwisataan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan peninjauan 
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pada sumber-sumber terpercaya melalui artikel online dan internet, serta 

mempelajari bahasa pemrograman terkait dengan Android. 

1.5.2 Analisa Sistem 

Melakukan analisa sistem ketika akan merancang sebuah perangkat lunak 

merupakan langkah awal untuk menentukan perangkat lunak seperti apa yang 

akan dihasilkan. Analisa sistem yang akan dilakukan pada tahap ini adalah analisa 

masalah pengorganisiran perjalanan wisata dengan konsep open trip yang ada 

pada saat ini dan analisa kebutuhan, yang dimodelkan dengan menggunakan 

UML. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat 

bergantung kepada keberhasilan dalam tahap ini. 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Perencanaan perangkat lunak berdasarkan analisa yang telah dibuat 

dilakukan dengan merancang sistem untuk memberikan gambaran dari sistem itu 

sendiri secara garis besar. Pada tahap ini akan dilakukan perancangan interface 

dan database. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Berdasarkan perancangan yang telah dibuat, pada tahap ini sistem 

diimplementasikan dalam ranah pengembangan aplikasi mobile hybrid berbasis 

Android. Dalam hal ini digunakan PhoneGap dengan template Framework7 

sebagai kerangka kerja yang dijalankan dengan HTML5, CSS3, dan JavaScript. 

Sedangkan untuk aplikasi server dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySql sebagai database server. Aplikasi Android 

berkomunikasi dengan aplikasi server dengan menggunakan API.  

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang akan dilakukan terbagi menjadi dua tahapan. Tahap 

pengujian yang pertama berfokus kepada fungsionalitas perangkat lunak yang 

dibangun menggunakan metode pengujian Black Box. Pengujian dilakukan 

berdasarkan tingkat keberhasilan dari sistem yang dibuat apakah mampu berjalan 

sesuai dengan rancangan awal atau tidak. Tahap pengujian yang kedua akan 

berfokus kepada penilaian pengguna terhadap perangkat lunak yang dibangun 

menggunakan metode pengujian Usability. Pengujian dilakukan dengan cara 

membagikan kuisioner kepada beberapa sample user yang sudah terbiasa 
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menggunakan aplikasi mobile berbasis android. Kemudian, setelah itu dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil setiap pengujian. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan analisa dari hasil penelitian yang telah 

diimplementasikan dan diuji, kemudian membuat laporan dari hasil peneliatian 

serta pengerjaan sistem perangkat lunak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

antar lain sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori mengenai kajian materi terhadap teori-

teori umum dan khusus yang berhubungan dengan perangkat lunak yang 

dibangun. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi pemembahasan tentang analisa dan perancangan sistem 

yang dibangun agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang telah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibangun bekerja 

dengan baik.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembangunan perangkat lunak untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang 

akan datang. 


