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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang

kaya akan potensi obyek wisata alam, mulai dari panorama alam pantai, kawasan

hutan lindung, waduk, hingga Goa-goa kawasan karst yang membentang luas di

wilayah Wonogiri bagian barat hingga selatan.

Saat ini masih banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang

belum banyak mengetahui obyek-obyek wisata yang ada di kabupaten Wonogiri.

Hal ini disebabkan minimnya informasi mulai lokasi wisata, fasilitas, dan

gambaran mengenai tempat wisata tersebut.

Teknologi saat ini semakin berkembang pesat, dan masyarakat pun

cenderung menginginkan informasi yang cepat pula. Masyarakat sudah banyak

yang memanfaatkan smartphone sebagai pilihan untuk mengakses berbagai

informasi. Karena smartphone memiliki berbagai ragam fitur canggih seperti

halnya komputer mini.

Smartphone yang beredar dipasaran saat ini menggunakan berbagai sistem

operasi (OS) yaitu Blackberry, IOS, Windows Mobile dan Android. Sistem

operasi Android merupakan salah satu sistem operasi smartphone berbasis open

source dimana pengguna dapat mengubah atau mengembangkan serta membuat
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aplikasi sistem operasi tersebut sesuai keinginan. Dan ini menjadi keunggulan

dibanding system operasi mobile lainnya.

Masyarakat sudah mulai banyak yang menggunakan smartphone berbasis

Android, karena harganya yang terjangkau dan teknologinya pun semakin hari

semakin berkembang. Sehingga muncul ide membuat suatu aplikasi berbasis

Android yang dapat membantu masyarakaat Wonogiri dan wisatawan untuk

mendapatkan informasi lokasi wisata, tempat penginapan, dan tempat kuliner

dengan mudah di kabupaten Wonogiri.

Aplikasi dalam bentuk mobile android akan tepat untuk mengatasi

permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Aplikasi dalam bentuk mobile

Android mempunyai keunggulan yaitu mudah dalam penggunaan,dan efisien

waktu. Dengan menggunakan aplikasi peta pariwisata kota Wonogiri ini

diharapkan dapat membantu masyarakat Wonogiri dan wisatawan dalam

menemukan lokasi wisata, tempat penginapan, dan tempat kuliner di kota

Wonogiri dengan memanfaatkan layanan internet dan GPS (Global Positioning

System). Untuk itu penulis membuat Tugas Akhir berjudul Aplikasi Peta Tempat

Pariwisata Kota Wonogiri Berbasis Android.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi

masalah yang ada sebagai berikut :
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1. Bagaimana cara membuat aplikasi mobile peta tempat pariwista kota

Wonogiri berbasis Android untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan

dalam menemukan lokasi wisata, lokasi penginapan dan tempat kuliner yang

tepat di kota Wonogiri.

2. Bagaimana proses pengumpulan informasi yang meliputi lokasi wisata,

fasilitas, penginapan dan tempat kuliner di kota Wonogiri untuk dimuat dalam

aplikasi tersebut.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam penulisan proyek akhir ini, maka penulis membatasi pembahasan

masalah yang ada yaitu :

1. Pembagian menu dalam aplikasi yaitu wisata ungulan, daftar hotel, dan

rumah makan sekitaran Kota Wonogiri.

2. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dan platform

Android versi 2.3 dengan menggunakan software Eclipse dengan SDK

(Software Development Kit) dan JDK (Java Development Kit)

3. Aplikasi akan bekerja dengan memanfaatkan layanan internet, GPS

(Global Positioning System) serta layanan Google APIs (Google

Application programming interface Service)

4. Aplikasi dapat dijalankan di smartphone berbasis Android minimum versi

2.3 (Gingerbread)
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1.4 TUJUAN TUGAS AKHIR

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah terciptanya sebuah aplikasi berbasis

mobile Android untuk menemukan lokasi wisata, lokasi penginapan atau hotel

dan lokasi rumah makan di kota Wonogiri yang mudah diakses oleh pengguna

melalui smartphone Android.

1.5 MANFAAT TUGAS AKHIR

Dengan di susunnya tugas akhir ini di harapkan dapat memberikan manfaat

bagi beberapa pihak, baik pihak STMIK Sinar Nusantara Surakarta, Penulis,

maupun bagi pembaca. Adapun manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi Wisatawan

Diharapkan wisatawan terbantu saat melakukan pencarian informasi

seputar tempat wisata, kuliner dan penginapan di kota Wonogiri karena

dapat dilakukan langsung dari smartphone yang sudah terinstal aplikasi

tersebut sehingga lebih efisien waktu.

2. Bagi Dinas Pariwisata

Adanya aplikasi peta periwisata kota Wonogiri berbasis android dapat

melengkapi media-media informasi pariwisata yang sudah ada sebelumnya,

dalam metode penyampaian informasi kemasyarakat luas.
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3. Bagi Penulis

Mengaplikasikan kemampuan selama memperdalam ilmu di STMIK Sinar

Nusantara Surakarta yang dapat di terapkan di masyarakat dengan

terbuktinya hasil penulisan dan pembuatan Aplikasi Peta Tempat

Pariwisata Kota Wonogiri Berbasis Android.

1.6 METODE PENELITIAN

Pengumpulan data merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di dalam

melakukan penelitian, dalam usaha untuk mendapatkan data yang valid dan

sesuai dengan yang diinginkan maka penulis menggunakan beberapa Metode

penelitian dalam pembuatan tugas akhir aplikasi peta tempat pariwisata kota

Wonogiri berbasis Android ini yang meliputi :

1. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya

adalah:

a. Metode Pustaka

Metode pustaka merupakan merupakan metode pencarian dan

pengumpulan data dengan cara mencari referensi atau bahan-bahan teori

yang diperlukan dari berbagai sumber wacana untuk membuat laporan

yang berkaitan dengan proyek yang akan dibuat sebagai acuan pembuatan

aplikasi. Selain dari buku-buku penulis juga megumpukan data melalui

internet yang berhubungan dengan bidang yang penulis lakukan.
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b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode yang dilakukan melalui proses tanya

jawab dengan pihak Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Wonogiri serta pihak-pihak lain yang berkaitan dalam

pembuatan aplikasi peta tempat pariwisata kota Wonogiri berbasis android

ini.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah metode yang menentukan langkah-

langkah dalam melakukan perancangan sistem yaitu :

a. Analisis Sistem

Tahap ini terdapat kegiatan-kegiatan studi kelayakan sistem yang

dibangun. Mencari tahu mengenai sistem yang sudah berjalan,

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem

yang ada, kemudian mencari solusi atau masalah yang ada untuk kemudian

diterjemahkan sebagai kebutuhan sistem yang baru berdasarkan hasil studi

kelayakan.

b. Perancangan Sistem

Dokumen analisis kebutuhan sistem yang telah terdefinisi dengan baik

dan sesuai dengan keinginan pengguna diterjemahkan kedalam sebuah

desain sistem yang akan mempermudah penerjemahan sistem ke dalam

bentuk program.
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Analisis yang dilakukan meliputi, menggunakan metode permodelan

Data use case. Desain program bermanfaat sebagai penggambaran alur

data, dengan melakukan desain atau program maka dapat pula disusun

strategi pembuatan aplikasi yang lebih menarik dan sederhana.

c. Pengujian Sistem

Pengujian system merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk

mendapatkan informasi mengenai kualitas dari aplikasi atau layanan yang

sedang diuji sehingga dapat memahami tingkat risiko pada

implementasinya.

Teknik terbatas pada proses mengeksekusi suatu bagian program atau

keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan bug aplikasi

(kesalahan atau cacat lainnya).

Proses pengujian aplikasi akan dilakukan oleh pihak pembuat aplikasi

dengan cara menginstal aplikasi yang sudah dibuat ke perangkat

smartphone android mulai android versi 2.3 (Gingerbread) atau versi

atasnya untuk mengetahui aplikasi dapat berjalan sesuai dengan yang

diharapkan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan makalah ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari

beberapa bab sebagai berikut :
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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.

BAB IV 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, yang digunakan sebagai pedoman dalam

menyelesaikan proyek akhir.

LAMPIRAN, ini menampilkan hasil penyusunan program dan lampiran lain

yang ditampilkan pada penyusunan proyek akhir.


