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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Daerah Sumbawa barat murapan sebuah kota dengan penduduk yang 

berjumlah 120.115 penduduk. Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebuah 

kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten yang terletak di bagian 

barat Pulau Sumbawa, berbatasan dengan Laut Flores di bagian utara, Kabupaten 

Sumbawa di timur, Samudera Hindia di selatan serta Selat Alas di bagian barat. 

Sumbawa Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa 

pada tanggal 18 Desember 2003. Sumbawa barat juga dikenal sebagai kota 

penghasil madu dan kota yang memiliki pantai-pantai yang indah, Sumbawa barat 

sering  dikunjungi oleh orang-orang dari luar Sumbawa barat, tentu saja mereka 

tidak mengenal betul tentang semua lokasi tempat-tempat wisata yang indah yang 

ada di sumbawa barat tanpa bantuan peta ataupun GPS. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam hal pencarian 

sebuah lokasi. Sistem location based services (LBS) merupakan sebuah layanan 

yang berbasis pada lokasi yang  diakses melalui perangkat bergerak 

(Smartphone,dll) dan dapat menampilkan sebuah peta beserta lokasi dimana 

perangkat bergerak itu berada. layanan location based services (LBS) dapat 

mengetahui posisi kita sedang berada dimana dan posisi tempat wisata yang 

jaraknya dekat dengan kita. Layanan Location Based Service (LBS) menggunakan 

GPS (Global Positioning System) yang ada pada perangkat bergerak untuk 
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mendapatkan koordinat dan menampilkannya dalam sebuah peta lokasi dari 

pengguna. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Meninjau latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah Bagaimana membangun aplikasi yang dapat membantu 

pengguna untuk mempermudah mencari lokasi Tempat wisata dari posisi 

pengguna berada. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

 Adapun ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi ini dijalankan pada sistem operasi Androidminimal versi 4.0 (ice 

cream sandwich). 

2. Aplikasi menggunakan Web Service. 

3. Aplikasi ini hanya digunakan di Kabupaten Sumbawa barat dan 

sekitarnya. 

4. Aplikasi yang dibuat dapat memberikan info tentang lokasi tempat wisata  

yang dicari berupa pantai, air terjun dan yang lainnya, nama pantai (lokasi) 

dan  alamat.  

5. Aplikasi yang dibuat menggunakkan rumus spherical of cosine yaitu 

metode pengukuran dua jarak antara posisi pengguna dengan lokasi tempat 

wisata yang berada di dalam radius 5 km .  
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6. Peta yang digunakan mengambil dari google maps API.  

7. Data pariwisata akan diunggah pada server sehingga memudahkan proses 

pengolahan data.  

8. Aplikasi ini dapat menyesuaikan resolusi tampilan dari aplikasi sesuai 

dengan ukuran layar ponsel pengguna. 

 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan dari ruang lingkup yang sudah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian adalah menghasilkan aplikasi berbasis android untuk mencari 

lokasi tempat wisata terdekat dari posisi pengguna berada. 

 

 

 

 


