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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berkembang pesat. SIG 

dibuat dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data, 

yaitu data geografis atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di permukaan 

bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database 

yang biasa digunakan saat ini, seperti pengambilan visualisasi yang khas serta 

berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan analisis geografis melalui gambar-

gambar petanya. SIG dapat disajikan dalam bentuk aplikasi desktop maupun aplikasi 

berbasis web. SIG juga dapat memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, 

membuat peramalan kejadian, dan perencanaan strategis lainnya serta dapat  

membantu menganalisis permasalahan umum seperti masalah ekonomi, penduduk, 

sosial pemerintahan, pertahanan serta bidang pariwisata. 

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, Provinsi Lampung, memiliki 

berbagai potensi pariwisata yakni Wisata danau ranau, Wisata air terjun, Wisata air 

terjun bayur dan Wisata Alam air terjun. yang perlu dibanggakan oleh Provinsi 

Lampung. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia sehingga 

memiliki panorama pantai yang indah dan memukau. Para pengunjung dapat 
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menikmati indahnya pemandangan pantai dan deburan ombak serta kesejukan angin. 

Pengunjung juga dapat melakukan surfing di beberapa titik pantai yang memiliki 

gelombang tinggi. 

Sistem Informasi Geografis Obyek Wisata Lampung ini menggunakan 

framework Codeigniter, alasan yang pertama masalah tingkat keamanan karena 

dengan menggunakan framework ini akan mendapatkan beberapa fitur yang bisa 

digunakan pada proyek pengembangan web. Fitur ini dapat digunakan untuk 

memfilter output dan input. Juga tersedia beberapa fitur untuk enkripsi dan dekripsi. 

CodeIgniter terkenal karena dapat membantu pengembangan web menjadi lebih 

cepat. Denganya, hanya perlu menulis sedikit kode, ini berarti dapat menghemat 

waktu karena mengurangi waktu mengetik. Aspek utama dan paling krusial yang 

membuat CodeIgniter framework menjadi salah satu PHP framework terbaik adalah 

karena waktu eksekusi yang sangat cepat. Pada framework ini, PHP akan merespon 

lebih cepat dari sebelumnya. 

Provinsi Lampung terdapat beberapa obyek wisata yang masih memerlukan 

promosi yang lebih lanjut. Salah satu cara promosinya ialah menggunakan media 

internet berupa sebuah website. Dimana cara promosi tersebut sudah dilakukan akan 

tetapi belum maksimal yakni informasi yang diberikan hanya berupa penjelasan dari 

masing-masing objek wisata tanpa adanya lokasi yang akurat dan rute atau jalan 

menuju lokasi wisata belum jelas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah 

ini adalah bagimana membangun Sistem Informasi Geografis obyek Wisata Provinsi 

Lampung Menggunakan Framework CodeIgniter. 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam penulisan peneliti ini dibatasi hal-hal yang akan dibahas dalam  

peranancangan yaitu : 

1. Aplikasi yang digunakan adalah berbasis web 

2. Sistem dirancang untuk menghasilkan informasi wisata alam, wisata 

kuliner, wisata malam, oleh-oleh, hotel, atm dan restoran. 

3. Aplikasi ini dapat menampilkan rute menuju lokasi yang akan dituju. 

4. Menampilkan peta lokasi disertai letak lokasi wisata secara akurat. 

5. Pengguna sistem terdiri dari administrator sebagai pengola konten, dan 

pengunjung. 

6. Sistem dapat menampilkan perkiraan waktu tempuh menuju lokasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam peneliti ini adalah membuat Sistem Informasi Obyek Wisata 

Provinsi Lampung Menggunakan Framework CodeIgniter. Sistem ini dapat  

memberikan  informasi tentang obyek wisata alam, wisata kuliner, oleh-oleh, hotel, 
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restoran, rute, peta, dan menampilkan informasi waktu tempuh yang ada di Provinsi 

Lampung. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya sistem pemetaan obyek wisata Provinsi Lampung dapat 

digunakan untuk memperbaiki obyek wisata wilayah Provinsi Lampung. 

2. Dengan adanya GIS obyek wisata Provinsi Lampung dapat digunakan untuk 

membantu masyarakat dalam pencarian Obyek Wisata diwilayah lampung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, sistematika 

penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar teori, ini mencakup tinjuan pustaka dan 

dasar teori, tinjuan pustaka akan membahas mengenai uraian tentang kajian berbagai 

pustaka yang kemudian hasil kajian ini dihubungkan dengan masalah yang diteliti 

dalam penyusunan skripsi. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi-definisi 

mengenai Obyek Wisata, Google Maps, PHP, MySQL, Framework Codeigniter. 

Bab 3 Metode penelitian, bab ini berisi tentang penjelasan mengenai bahan 

dan peralatan yang digunakan untuk melakukan penelitian, serta analisis dan 
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perancangan system yang meliputi diagram alir data, relasi tabel, flowchat dan 

rancangan antarmuka. 

Bab 4 Implementasi dan pembahasan Sistem, bab ini berisi implementasi 

sistem rute perkiraan waktu tempuh  Obyek Wisata 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi kesimpulan dan saran penelitian 

yang dilakukan. 


