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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Di era globalisasi pada saat ini kemajuan teknologi 

semakin pesat terutama pada kemajuan teknologi telepon 

genggam/handphone. Pada awalnya telepon genggam 

berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat dibawa kemana 

saja. Namun dimasa kini fungsi telepon genggam sudah dapat 

untuk berkirim pesan, mendengarkan musik, menonton video 

atau foto, mengakses internet, GPS, dan lain-lain.  

Dengan diterapkannya sistem operasi pada smartphone, 

menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat mobile 

yang dapat menggantikan PC dalam beberapa hal. Sistem 

operasi Android mempunyai beberapa kelebihan dibandingakan 

dengan sistem operasi pada telepon genggam yang lainnya, 

yaitu Android bersifat open source, multitasking, kemudahan-

kemudahan dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi 

berbasis Android karena tersedianya dokumentasi, serta 

Android dikembangkan oleh perusahaan besar Google yang 

menyediakan fitur-fitur layanan Google.  
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Kabupaten Purworejo, merupakan salah satu wilayah 

yang masih berkembang, menawarkan berbagai macam obyek 

wisata baik obyek wisata alam, wisata sejarah, maupun wisata 

budayanya. Pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di 

kabupaten Purworejo memiliki arti yang sangat penting dan 

strategis, karena sektor ini merupakan sector andalan yang 

nantinya diharapkan mampu mendukung perkembangan 

pembangunan daerah.  

Untuk menciptakan kondisi obyek dan daya tarik wisata 

ideal yang mampu melayani berbagai kepentingan, antara lain 

masyarakat, swasta dan pemerintah, diperlukan suatu aplikasi 

yang dapat memberikan informasi mengenai nama objek 

wisata, lokasi objek wisata dalam peta, alamat objek wisata, 

deskripsi singkat objek wisata. Selain itu untuk kemudahan 

para wisatawan juga ditambahkan beberapa informasi pada 

aplikasi misalnya informasi hotel dan rumah makan.  

 1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem informasi geografi 

pariwisata di Kabupaten Purworejo berbasis Android. 

2. Bagaimana sistem informasi geografi pariwisata Kabupaten 

Purworejo dapat menampilkan rute ke lokasi obyek pariwisata 

dan estimasi jarak dan waktu ke lokasi wisata. 

1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem memberikan informasi objek wisata yang ada di 

Kabupaten Purworejo  yang meliputi nama objek wisata, 

lokasi objek wisata dalam peta, alamat, deskripsi objek 

wisata, kendaraan umum dan hotel didaerah wisata. 

2.  Sistem dapat menampilkan rute antara pengguna ke lokasi 

wisata  berupa jalan yang diambil melalui Google map. 

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu :  

1. Mengembangkan suatu sistem informasi geografi pariwisata 

yang membantu dan memudahkan wisatawan yang datang ke 

Kabupaten Purworejo untuk mencari objek wisata di 

Kabupaten Purworejo. 
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2.  Membangun sebuah sistem informasi geografi pariwisata 

Kabupaten Purworejo yang dapat menampilkan rute, estimasi 

waktu dan jarak dari lokasi pengguna ke obyek wisata. 

 

 

 

 

 

 


