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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi untuk saat ini bertambah pesat juga semakin canggih. Terutama pada 

teknologi sistem informasi saat ini. Banyak informasi yang tersebar dengan mudah dan cepat, salah 

satunya teknologi dalam sistem informasi pariwisata. Teknologi internet dan smartphone yang 

berkembang juga membantu  perluasan sistem informasi dengan memanfaatkan GPS (Global 

Positioning System). Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan smartphone untuk 

mendukung pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan komputer untuk browsing internet 

sekarang dapat digantikan dengan menggunakan smartphone.  

Sistem operasi saat ini yang digunakan pada smartphone semakin canggih dan berkembang, 

seperti contohnya Android, Microsoft Windows Mobile, Symbian, dan RIM BlackBerry. Para 

pengembang sistem operasi ini berusaha memanjakan para pengguna smartphone  sehingga 

kebutuhan para penggunanya terpenuhi. Salah satunya yaitu sistem operasi Android. [1] Android 

merupakan operasi sistem di hp ( smartphone ) juga pada PC tablet, Android telah melekat melalui 

Googel Mail, Googel Maps, Goole Search, Googel Docs juga keluaran layanan Googel yang lain. 

Penggabungan teknologi mobile GPS bisa jadi diperbarui menggunakan aplikasi mobile informasi 

seperti tempat liburan. 

Probolinggo pada umumnya mempunyai beberapa daftar lokasi wisata yang sangat menarik 

untuk dikunjungi diantaranya yaitu Gunung Bromo, Pesona Bukit B-29, Pantai Bentar, Hutan 

Mangrove, Pulau Gili Ketapang, Pesona Air terjun Madakaripura, Danau Ronggojalu, Danau 

Taman Hidup dan sebagainya. Dapat dilihat beberapa jenis tempat wisata yang mempunyai 

pemandangan khas tentu bisa menjadikannya pendapatan digunakan memajukan lokasi tersebut 

menjadi tempat wisata/ liburan.

Maka dari itu dirancanglah sitem informasi tempat wisata wisata berbasis android. Sistem 

ini dirancang untuk dapat memberi kemudahan bagi pengguna supaya lebih mudah dalam menuju  

tempat wisata  yang mau dikunjungi. Dan kebihan dari system yang dibangun ialah dapat 

memberikan informasi yang tepat dan akurat dengan didukung oleh data visual yang lengkap 

seperti deskripsi wisata dan juga foto wisata tersebut. Bermanfaat juga bagi pengolah wisata 
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supaya lebih mudah dalam melakukan perancanaan strategis untuk perkembangan tempat wisata 

tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara merancang sistem petunjuk jalan yang dipergunakan secara khusus bagi wisatawan 

dalam lingkup yang lebih kecil seperti tempat wisata, restoran, hotel maupun tempat oleh - oleh? 

2. Bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang maksimal dalam menunjang sektor pariwisata? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Aplikasi user yang menggunakan bahasa pemrograman Android Java. 

2. Sistem harus online ketika ingin menggunakan GPS. 

3. Aplikasi dapat menampilkan data lokasi wisata di wilayah Probolinggo dan sekitarnya serta dapat 

menampilkan informasi umum mengenai lokasi wisata tersebut. 

4. Kategori lokasi wisata yang digunakan diantaranya wisata alam, wisata buatan, tempat penginapan, 

wisata kuliner serta tempat oleh oleh. 

5. Data pariwisata yang sudah ada tidak dapat dimodifikasi oleh user. 

1.4 Tujuan 

1. Aplikasi ini rancang dengan fitur petunjuk jalan dan juga terdapat galeri foto tempat wisata serta 

sedikit gambaran informasi detail obyek wisata itu. Dalam perancangan aplikasi ini terdapat informasi 

tempat penginapan, restoran maupun tempat oleh-oleh.  

2. Aplikasi ini dirancang untuk membantu para wisatawan secara efektif dan  efisien dalam 

mendapatkan sejumlah tempat wisata yang ada di Probolinggo, serta jarak lokasi pengguna ke rute 

lokasi wisata. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami pembahasan pada penulis skripsi ini, maka sistematika penulisan 

diperoleh seperti berikut : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan juga sistematika penulisan. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisi dasar-dasar teori mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.  

3. Bab III : Perancangan Sistem 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem informasi tempat wisata berbasis androis dengan 

menggunkan GPS. 
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4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Berisi perancangan dan pembuatan sistem informasi tempat wisata berbasis android dengan 

menggunkan GPS yang akan dibuat, serta melakukan pengujian. 

5. Bab V  : Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dapat digunakan untuk bahan pengembangan 

penelitian berikutnya. 


