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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar untuk kola

Solo diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah lainya. Pariwisata

merupakan obyek yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing

maupun domestik sehingga menjadi sumber pendapatan daerah tersebut.

Sebagai kota yang memiliki ragam wisata menarik, diantaranya obyek

peninggalan sejarah yang sangat terkenal seperti keraton kasunanan,

keraton mangkunegaran, museum batik dan lainnya. Banyak wisatawan

yang ingin mengetahui peninggalan obyek-obyek sejarah, kuliner,

penginapan dan lokasi wisata tersebut. Dengan begitu kota Solo

diketahui harus bisa memaksimalkan pelayanan kepada para wisatawan

yang datang.

Tenaga pemandu merupakan salah satu cara untuk membantu

seseorang mengenal daerah yang dikunjunginya. Kunjungan pariwisata

akan lebih menyenangkan apabila ada jasa pemandu wisata yang

mendampingi dan menerangkan detail obyek wisata kepada wisatawan.

Namun untuk menggunakan jasa pemandu wisata, wisatawan harus

menyediakan biaya tambahan dan belum tentu pemandu wisata yang

mendampingi adalah pemandu wisata yang handal dalam mengetahui

semua tempat wisata dan lokasi tempat wisata yang dikunjungi dan juga

tidak semua wisatawan ingin didampingi oleh jasa para pemandu wisata.
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Bagi wisatawan yang ingin berwisata tanpa jasa pemandu wisata,

mungkin akan memerlukan informasi misalnya dari website, media cetak

dan televisi untuk mengetahui lokasi wisata.

Saat ini pemanfaatan teknologi dan informasi dibutuhkan untuk

dapat memberikan informasi yang dapat diakses kapan dan dimanapun

penggunanya berada (Putera, 2009). Perkembangan teknologi dalam

telepon seluler saat ini terus berkembang pesat. Telepon seluler saat ini

memiliki sistem opersi yang juga terus mengalami perkembangan, salah

satu diantaranya adalah android. Dengan fungsi dapat mengakses

internet, penggunaan telepon seluler dapat menjadi sangat luas. Tidak

hanya untuk menelepon, sms, akan tetapi juga dapat untuk membaca e-

mail, chatting, membaca iklan, dan melihat peta online seperti pada

google maps.

Berdasarkan latar belakang permasalahan wisatawan dan

perkembangan teknologi telepon seluler di atas, maka penulis tertarik

untuk mengembangkan suatu perangkat lunak pada perangkat mobile dan

judul yang dipilih oleh penulis adalah aplikasi traveling guide kota Solo

berbasis android memanfaatkan direction map dengan google maps.

Aplikasi ini akan memberikan alternatif baru khususnya bagi seseorang

atau wisatawan yang datang ke kota Solo namun belum mengenal kota

Solo. Apabila wisatawan hanya ingin berpergian sendiri dan ingin menuju

lokasi wisata, cukup dengan menggunakan piranti mobile yang dilengkapi

module GPS, maka informasi objek dan lokasi wisata serta rute bisa



3

didapat. Aplikasi ini memberikan informasi detail objek wisata, lokasi dan

rute untuk menuju lokasi objek wisata di sekitar kota Solo.

Dengan adanya perangkat lunak aplikasi traveling guide kota Solo

berbasis android ini nantinya diharapkan mampu menjadi pelengkap

pemandu wisata yang dapat membantu memenuhi kebutuhan wisatawan

dalam hal mengetahui wisata di kota Solo.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan  dari uraian latar belakang di atas maka dapat

dirumuskan suatu permasalahan. Bagaimana merancang, membangun dan

merealisasikan suatu aplikasi pada paltform android yang dapat

digunakan untuk memandu wisata di kota solo yang dilengkapi dengan

google map dan GPS (Global Positioning System).

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka

pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup menyajikan

informasi mengenai:

1. Pembagian menu aplikasi yaitu wisata kuliner, sejarah, belanja,

kerajinan, religi, budaya, transportasi dan hotel yang ada dikota Solo.

2. Aplikasi bekerja dengan memanfaatkan layanan internet, GPS (Global

Positioning System) serta layanan Google Map untuk Pemetaannya.
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3. Aplikasi dapat dijalankan di smartphone berbasis Android minimum

versi 2.3 (Gingerbread).

4. Untuk memberikan komentar dan rating memerlukan login akun

facebook.

5. Memerlukan koneksi internet yang stabil untuk membuka aplikasi

guna mengubungkan dengan server.

6. Untuk jadwal transportasi dikoneksikan dengan web surakarta.go.id.

1.4 TUJUAN PROYEK AKHIR

Proyek akhir ini adalah salah satu syarat dalam memenuhi

kelengkapan kurikulum untuk memcapai jenjang Diploma III di STMIK

Sinar Nusantara Surakarta. Selain tujuan tersebut ada tujuan yang penting

diantaranya adalah :

a. Tujuan dari  pengerjaan tugas akhir ini adalah membangun

sebuah program aplikasi traveling guide di kota solo pada sistem

operasi android yang dapat digunakan dimanapun dengan

memanfaatkan global positioning system (GPS) dan google maps.

b. Mengaplikasikan panduan wisata dari bentuk buku peta ke mobile

application yang terpasang pada smartphone android.
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1.5 MANFAAT PROYEK AKHIR

Tugas akhir ini disusun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

beberapa pihak, bagi dari pihak akademik, mahasiswa, maupun instansi.

Adapun manfaat tersebut diantaranya adalah :

1. Bagi Pihak Akademik

Laporan hasil penelitian yang dibuat penulis dapat dijadikan

bahan pustaka STMIK Sinar Nusantara Surakarta dan diharapkan

bisa menjadi bahan perbandingan bagi mahasiswa semester bawah

nantinya yang akan menyelesaikan Proyek Akhir.

2. Bagi Wisatawan

Membantu dan mempermudah bagi para pengguna untuk

mengatur dan mengakomodasi jadwal perjalanan, mengetahui

tempat-tempat wisata mana yang terbaru dan lokasi wisata, jarak ke

lokasi wisata, rute ke lokasi wisata serta penginapan didaerah yang

disinggahi dengan memanfaatkan Global Positioning System (GPS)

dan Google Maps.

3. Bagi Dinas Pariwisata

Adanya aplikasi traveling guide di kota Solo berbasis android

dapat melengkapi media-media informasi pariwisata yang sudah ada

sebelumnya, dalam metode penyampaian informasi kemasyarakat

luas.
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4. Bagi Penulis

Mengaplikasikan kemampuan selama memperdalam ilmu di

STMIK Sinar Nusantara yang dapat diterapkan di masyarakat

dengan terbuktinya hasil penulisan dan pembuatan Aplikasi

Traveling Guide Kota Solo Berbasis Android.

1.6 METODE PENELITIAN

Proyek akhir ini disusun memerlukan adanya proses pengumpulan

data yang harus dilakukan untuk mendapatkan data-data yang valid sesuai

dengan kebutuhan. Data-data tersebut akan menjadi landasan dalam

pembuatan aplikasi. Adapun metode-metode yang akan digunakan penulis

dalam pengumpulan data adalah :

1. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dilakukan

diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan di kota solo dengan mengunjungi

tempat-tempat wisata yang akan dijadikan obyek pada aplikasi

traveling guide di kota solo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan melalui

proses tanya jawab dengan para pengguna smartphone android

tentang hal yang dibutuhkan pengguna untuk memberikan
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kemudahan dan efektivitas pada aplikasi android di smartphone

android.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pencarian dan

pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur atau

bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber wacana

yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah metode yang menentukan

langkah-langkah dalam melakukan perancangan sistem yaitu :

a. Analisis Sistem

Penulis membuat aplikasi sistem informasi panduan wisata

di mulai dengan perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini

bertujuan untuk menentukan rancangan aplikasi traveling guide

tersebut. Perancangan dimulai dengan perencanaan Context

Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram,

UML.

b. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

wisatawan mengenai gambaran yang jelas tetang perancangan

sistem yang akan dibuat dengan membangun suatu program yang

berupa aplikasi traveling guide. Oleh karena itu dibutuhkan
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pembentukan sistem secara umum yang meliputi database,

bagan alur program, context diagram, ERD, UML.

c. Implementasi

Implementasi merupakan wujud dari perancangan aplikasi

secara langsung terhadap software yang digunakan. Selain itu

dalam proses implementasi program ini juga dilakukan

pengembangan program sesuai dengan analisa dan perancangan

sistem yang telah disusun dan dirancang sebelumnya.

Perancangan database dilakukan dengan menggunakan aplikasi

SQLite, perancangan fungsional menggunakan aplikasi IDE

Esclipe Helios for Java Developer dan Android SDK ,serta

CorelDraw Grapics Suite X4 untuk perancangan desain aplikasi.

d. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan bertujuan untuk menemukan

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam aplikasi

yang di buat oleh penulis dan untuk mengetahui apakah program

yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang akan diterapkan.

Dalam proses pengujian ini dilakukan dengan blackbox.
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah ini menggunakan sistematika penulisan yang

terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, tujuan dan

manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, memuat tinjauan pustaka yang berisi

teori-teori yang mendukung.

BAB III DESAIN DAN PERANCANGAN, yang memuat tentang data-

data yang diperlukan dalam perancangan suatu sistem.

BABIV IMPLEMENTASI DAN ANALISA, yang memuat tentang

langkah dan hasil analisa dan pembahasan yang sifatnya terpadu.

BAB V PENUTUP, yang memuat Kesimpulan dan  Saran.

DAFTAR PUSTAKA, berisi semua sumber informasi yang digunakan

dalam menyusun Laporan Proyek Akhir.

LAMPIRAN, ini menampilkan hasil penyusunan program dan lampiran

lain yang ditampilkan pada penyusunan proyek akhir.


