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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi wisata dan makanan 

khas daerahnya. Salah satunya adalah kota Yogyakarta. Yogyakarta merupakan 

Kota yang memiliki tempat wisata dan oleh – oleh khas daerah. Oleh – oleh khas 

Yogyakarta adalah bakpia, yangko, lumpia, dan gudeg kering. Obyek Wisata di 

setiap daerah pun berbeda dan mempunyai ciri khas masing – masing seperti di 

Yogyakarta terdapat obyek wisata baik bangunan candi maupun bangunan 

bersejarah lainnya, seperti, Candi Prambanan, Candi Boko, Candi Borobudur, 

Benteng Vredeburg, Museum Yogya Kembali, Tugu, Keraton dan Taman Pintar. 

Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta setiap tahunnya 

bertambah. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Jumlah 

Wisatawan Tahun 2014 tercatat 3.346.180 orang wisatawan dengan peningkatan 

17,90 persen dibanding tahun 2013 sebanyak 2.837.967 orang (sumber : 

www.krjogja.com). 

Kendala yang dialami para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh di 

Yogyakarta antara lain kurangnya informasi yang didapat ataupun pengetahuan 

wisatawan mengenai makanan khas daerah yang mereka kunjungi. Selain itu para 

wisatawan juga bingung lokasinya dimana yang paling dekat untuk dituju.  

http://www.krjogja.com/
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Seiring berkembangnya teknologi dengan munculnya smartphone android  

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

mengakses lokasi, teknologi seperti ini diharapkan memudahkan dalam proses 

mengetahui dimana saja letak toko oleh-oleh khas Yogyakarta yang terdekat.  

Geographic Information System(GIS) merupakan sistem yang dirancang 

untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-

koordinat geografi (Charter,2008). Dengan memanfaatkan teknologi Geograpic 

Information System (GIS) pengguna akan lebih mudah dalam mengetahui lokasi 

toko oleh-oleh khas Yogyakarta yang terdekat dari posisi dimana dia berada. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat di ambil 

adalah : 

1. Bagaimana merancang aplikasi Sistem Informasi Geografis lokasi toko 

oleh-oleh di Kota Yogyakarta berbasis mobile android yang terintegerasi 

dengan GPS (Global Positioning System). 

2. Bagaimana memanfaatkan Google Maps API untuk penentuan lokasi dan 

rute lokasi toko oleh-oleh di Kota Yogyakarta. 

3. Bagaimana merancang aplikasi yang mempunyai fitur untuk memberikan 

Rating dan Komentar 
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1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Pada penelitian kali ini terdapat ruang lingkup yang digunakan, 

diantaranya: 

1. Perancangan Sistem Informasi Geografi ini memberikan informasi 

tentang lokasi toko oleh-oleh khas Yogyakarta 

2. Sistem Operasi smartphone yang digunakan adalah Android dengan versi 

minimal 4.0. 

3. Aplikasi ini dapat menentukan perkiraan jarak tempuh lokasi pengguna 

ke lokasi toko. 

4. Aplikasi ini dapat menampilkan rating dan komentar yang telah diberikan 

oleh pengguna. 

5. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi lokasi toko oleh-oleh 

berdasarkan jarak dan rating. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi untuk mencari lokasi 

toko oleh-oleh di wilayah Yogyakarta berdasarkan rating dan komentar yang ada. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Membantu pengguna dalam menemukan toko oleh-oleh yang terdekat di 

wilayah Yogyakarta dan sekitarnya sehingga dapat menghemat tenaga, 

waktu dan biaya. 
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2. Pengguna dapat memilih mana toko yang terfavorit dengan adanya fitur 

rating. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

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  

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.  

 


