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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan 

dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi 

infomasi tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena 

computer merupakan media yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang 

semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi sehingga 

memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. 

Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang 

berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta 

menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk menyediakan informasi 

tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah beraneka ragam 

data agar dapat disajikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dengan 

kemasan yang menarik dan berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas. 

Istilah  pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, 

yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan melakukan kegiatan yang menghasilkan 

upah. Dengan  demikian dapat dilakukan bahwa perjalanan yang dilakukan 

seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kennikmatan 

dan memnuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan 

yang berhubungan dengan kegiatahn olahraga untuk kesehatan. 

Sedangkan istilah wisata itu sendiri adalah suatu hal yang berkaitan erat 

dengan bersenang-senang. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan wisata 

antara lain yaitu trip, journey, dan piiknik yang kesemua kata tersebut merupakan 

suatu hal kini menjadi suatu kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, 

dikarenakan dalam prosesnya mammpu menjadi hal yang cenderung dapat 

merelaksasikan pikiran dari beban dalam kehidupan sehari-hari, seperti beban 

pekerjaan rumah tangga, dan lain sebagainya. 
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Pasuruan merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Jawa 

Timur. Pasuruan sendiri terbagi menjadi dua wilayah yaitu Kota dan 

Kabupaten. Kota Pasuruan sendiri terletak 60 km sebelah tenggara Surabaya, ibu 

kota provinsi Jawa Timur dan 355 km sebelah barat laut Denpasar, Bali.   

Sedangkan Kabupaten Pasuruan sendiri berbatasan dengan Kabupaten 

Sidoarjo dan Laut Jawa di utara, Kabupaten Probolinggo di Timur, Kabupaten 

Malang di Selatan, Kota Batu di Barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di Barat. 

Kabupaten ini dikenal sbagai daerah perindustrian, Pertanian dan  dan tujuan 

wisata.  

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian 

bsar adalah suku jawa. Selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku 

Madura serta masyarakat keturunan Tionghoa-Indonesia,Arab dan India. Suku 

Jawa di  Pasuruan  terutama adalah dari mereka yang berbahasa Jawa dialek 

Wetanan serta subsuku  Tengger  yang hidup di kawasan Pegunungan Tengger 

(Kec. Tosari).  

Wilayah Kabupaten Pasuruan  memiliki kondisi geografis yang terdiri dari 

bagian utara wilayah kabupaten pasuruan merupakan dataran rendah. Bagian barat 

daya merupakan pegunungan dengan puncaknya Gunung Arjuno dan Gunung 

Welirang. Bagian Tenggara adalah bagian dari pegunungan Tengger dengan 

puncaknya Gunung Bromo.  

Karena kurangnya sistem informasi dan fasilitas infrastruktur yang 

memadai seperti halnya wisata-wisata di tempat lain, hal tersebut tentu saja sangat 

menyulitkan pendatang atau turis yang ingin menjelajahi potensi-potensi yang ada 

di Kabupaten Pasuruan   

Selama ini masyarakat pendatang terutama turis mancanegara , mencari 

informasi mengenai letak kawasan wisata tersebut dengan cara bertanya kepada 

masyarakat atau dengan cara melihat ke peta. Hal ini tentu saja sedikit merepotkan 

dikarenakan kendala bahasa serta membutuhkan banyak waktu untuk mencapai ke 

lokasi atau tempat tujuan. Mengingat juga rumitnya jalur yang ditawarkan untuk 

mencapai lokasi. Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi yang bisa membantu 

masyarakat dalam mendatkan informasi tentang lokasi wisata tersebut.  
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Atas dasar beberapa kendala diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat kasus diatas untuk dijadikan bahan sebagai penelitian tugas akhir 

perkuliahan. Penulis akan membuat sistem informasi berbasis web yang nantinya 

diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mencari Lokasi yang ingin 

dikunjungi. Web yang nantinya dibuat akan menampilkan data peta Kabupaten 

Pasuruan. Setiap Tempat wisata akan ditampilkan dengan gambar profil dan 

apabila  di klik akan menampilkan informasi lebih lanjut dan detail dari tempat 

wiasata tersebut.  

Berbagai hal prlu dilakukan untuk membuat rekap data lokasi wisata. Maka 

dari itu diperlukan sistem informasi baik dalam bentuk teks maupun gambar tetapi 

juga terdapat bebrapa fitur dan menu yang dapat memberikan nilai tambah serta 

tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Adapun penulis lebih memilih 

untuk menggunakan layanan googel maps untuk mnampilkan data peta pada web 

browser. Dengan menggunakan Google Maps API, kita dapat menghemat waktu 

dan biaya untuk membangun aplikasi peta digital yang handal, sehingga kit a 

dapat fokus hanya pada data-data yang  akan ditampilkan. 

 

1.2     Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam Penelitian  ini adalah :  

1. Bagaimana merancang Sistem Informasi untuk Pemetaan lokasi Wisata 

Berbasis Web sehingga informasi Wisata tersebut dapat diakses oleh 

masyarakat. 

2. Bagaimana implementasi aplikasi sistem informasi untuk pemetaan 

lokasi Wisata di kabupaten pasuruan. 

 

1.3     Tujuan Peneliatian  

Tujuan penelitian dalam peneliatian ini adalah : 

1. Membangun aplikasi Sistem Informasi Pemetaan Lokasi Wisata di 

Kabupaten Pasuruan menggunakan Google Maps API. 

2. Mengimplementasi informasi lokasi wisata di daerah Kabupaten 

Pasuruan kepada masyarakat yang berada di luar Kabupaten Pasuruan. 

  



4 
 

1.4     Batasan Masalah  

Tugas akhir ini menekankan pada Pemetaan Lokasi wisata Kabupaten 

Pasuruan berbasis web, yang mencakup berbagai hal,sebagai berikut : 

1. Pembuatan peta lokasi wiasata di Kabupaten Pasuruan menggunakan  

data peta dari Google Maps. 

2. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Google Maps API dan MySQL. 

3. Terdapat Admin dan User. 

4. Visualisasi peta dilengkapi dengan fasilitas zooming (perbesaran 

gambar). 

 

1.5      Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah 

pembahasan, maka penyusun memberikan sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, diuraikan semua landasan teori dari topik tugas akhir. 

Dasar teori mengupas semua penjelasan mengenai dasar-dasar dari tugas 

akhir yang akan dibuat secara mendalam, lengkap dan memiliki acuan atau 

referensi yang jelas.  

 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas analisis dan perancangan pada sistem yang akan 

dibuat, analisis sistem meliputi arsitektur sistem, perancangan data (Data 

Design), perancangan arsitektur (Architecture Design) dan perancangan 

antar muka (Interface Design). 
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4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membuat implementasi meliputi tahapan implementasi sistem 

dan tahapan implementasi aplikasi, adapun hasil pengujian pada aplikasi 

meliputi skenario pengujian, hasil pengujian serta pengujian fungsional.  

 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 


