
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara 

waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk 

menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan – tujuan lainnya (kodhyat 

1998). Pariwisata saat ini tidak hanya tempat bersejarah dan panorama alam, 

namun kuliner dari suatu daerah pun menjadi alternatif tersendiri  bagi  para 

wisatawan.  

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 

potensi pariwisata, baik dari segi alam maupun kuliner.  Namun, jika 

dibandingkan dengan kota yang lain, objek pariwisata di kabupaten wonogiri 

seakan kurang bersinar. Tempat wisata di kabupaten wonogiri tidak banyak 

diketahui oleh penduduk di luar wilayah kabupaten wonogiri. Salah satu 

penyebabnya dikarenakan kurangnya informasi tentang objek pariwisata tersebut. 

Sehingga diperlukan sebuah Aplikasi yang dapat mendukung kegiatan para 

wisatawan yang ingin berkunjung ke kabupaten wonogiri. 

Seiring berkembangnya teknologi dengan munculnya smartphone android 

dengan fitur seperti Global Positioning System (GPS) yang dapat mengakses 

lokasi, teknologi seperti ini diharapkan dapat mempermudah para wisatawan 
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dalam proses pencarian informasi tentang wisata alam dan kuliner di wilayah 

kabupaten wonogiri.   

Pada skripsi ini dibuat sebuah aplikasi android yang digunakan untuk 

memberikan informasi terkini tentang wisata alam dan kuliner yang sedang 

berkembang di kabupaten wonogiri ke dalam sebuah aplikasi berbasis mobile 

yang memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Melalui 

visualisasi Google Maps, diharapkan aplikasi ini akan mudah digunakan oleh para 

wisatawan khususnya untuk pengguna mobile android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya rumusan 

masalah yang dapat diambil yaitu : 

a. Bagaimana mengembangkan aplikasi pencarian lokasi wisata di 

Kabupaten Wonogiri menggunakan platform android yang terintegrasi 

dengan Global Positioning System (GPS). 

b. Bagaimana mengembangkan aplikasi yang akan menampilkan 

notifikasi sebelum pengguna aplikasi sampai di tempat tujuannya. 

1.3 Ruang Lingkup   

Adapun ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi ini memiliki fitur pelacakan lokasi yang dibangun dengan 

menggunakan google maps. 

2. Sistem ini mampu menampilkan detail lokasi wisata yang akan 

dituju.  
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3. Sistem ini mampu menampilkan notifikasi tempat kuliner apabila 

pengguna aplikasi telah mendekati lokasi tempat kuliner tertentu 

dengan batasan jarak tertentu. 

4. Batasan jarak pada point 3 ditentukan secara manual dalam bentuk 

marker dan diletakkan di lokasi yang dianggap strategis dan 

disimpan dalam database. 

5. Deteksi keberadaan pengguna aplikasi yang memasuki area tempat 

kuliner tersebut dilakukan dengan cara mencocokkan koordinat 

latitude dan longitude posisi pengguna  aplikasi  dengan koordinat 

latitude dan longitude kuliner yang ada didalam database. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu membuat 

aplikasi untuk mempermudah para wisatawan dalam perjalanan menuju lokasi 

wisata di Kabupaten Wonogiri dan membuat aplikasi android yang memanfaatkan 

teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam memberikan sebuah informasi 

kepada wisatawan yang ingin berwisata ke Kabupaten Wonogiri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi yang dibuat adalah diharapkan dapat membantu 

pengguna dalam memberikan informasi terkait dengan lokasi Wisata dan rute 

untuk mencapai lokasi wisata di Kabupaten Wonogiri. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 
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1.6.1 BAB 1  PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi.  

1.6.2 BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi ini.  

1.6.3 BAB 3  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi 

untuk mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem aplikasi yang akan 

dibuat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

1.6.4 BAB 4  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini akan dipaparkan implementasi dari sistem yang dirancang 

pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah dibuat apakah sudah 

sesuai dengan tujauan penelitian ini dibuat.  

1.6.5 BAB 5  PENUTUP 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai permasalahan yang 

dibahas berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab 

ini juga akan diberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


