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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang sangat cepat membuat banyak perubahan bagi 

manusia dalam memperoleh informasi khususnya di bidang pariwisata. Salah 

satunya informasi geografis tempat pariwisata. Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) terdiri dari lima kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, 

Gunungkidul, dan Yogyakarta. Dari lima kabupaten ini memiliki daya tarik wisata 

yang berbeda-beda mulai dari wisata alam, kuliner, sejarah, dan keluarga. Dengan 

berkembangnya teknologi informasi para pencari objek wiasata semakin mudah 

untuk mengetahui objek wisata dari jejaring social seperti Instagram, facebook, dan 

twitter. Hal ini yang menjadi kendala bagi wisatawan karena kurangnya informasi 

mengenai lokasi tempat wisata yang akan dituju. 

Maka untuk itu perlu dibuat sistem informasi geografis berbasis android 

yang informatif dalam bidang pariwisata khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sebuah sistem yang mampu menampilkan peta tempat-tempat wisata, 

dapat menemukan lokasi yang akan dikunjungi dengan mudah, informasi tentang 

wisata, Atm, transportasi dan penginapan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Sistem Informasi Geografis berbasis 

Android dapat menjadi salah satu alat bantu utama berbasis mobile interaktif yang 

akan memetakan letak lokasi pariwisata pada kondisi sesungguhnya dan dapat 
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memberikan informasi wisata yang belum diketahui atau masih belum banyak 

dikenal. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, garis besar rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun suatu sistem informasi geografis pariwisata di 

Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis android.  

2. Bagaimana membangun suatu sistem informasi geografis pariwisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang dapat menampilkan informasi lokasi objek wisata, 

dan fasilitas pendukung lainnya. 

1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan menyadari adanya 

keterbatasan waktu serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat menunjukkan informasi dan lokasi pariwisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Sistem dapat menunjukan lokasi pengguna dan lokasi wisata yang akan 

dituju. 

3. Data pariwisata yang sudah ada di dalam sistem tidak dapat dimodifikasi oleh 

user. 

4. Aplikasi yang dikembangkan hanya menampilkan sebagian data atau sampel 

dari lokasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai kategori obyek 

wisata. 
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5. Menampilkan objek wisata sesuai kategori wisata alam, kuliner, sejarah dan 

keluarga. 

6. Menunjukkan rute lokasi wisata kepada pengguna. 

7. Fasilitas lain yang ditampilkan hanya hotel, atm dan transportasi. 

8.  Teknologi yang digunakan untuk membuat aplikasi ini menggunkan 

Mapbox. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Mengembangkan suatu aplikasi pencarian yang dapat memberikan informasi 

mengenai tempat wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis android dan 

menggunakan mapbox maps. 

1.5. Manfaat penelitian 

Membantu pencarian objek wisata setiap daerah beserta fasilitas pendukung 

yang ada sesuai kebutuhan user di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis 

Android.  

 


