
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Pangkalanbun telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di 

Indonesia maupun Manca negara ,Dengan keberadaan Taman Nasional Tanjung 

Putingnya.  setiap harinya saja selalu ada wisatawan yang datang mengunjungi kota 

Pangkalanbun baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, tentunya para 

wisatawan tidak hanya berwisata sehari saja, kebanyakan wisatawan akan 

menghabiskan waktu beberapa hari untuk menikmati area wisata Taman Nasional 

Tanjung Puting di Pangkalanbun Kotawaringin Barat ini yang mana artinya para 

wisatawan memerlukan tempat untuk menginap, salah satunya hotel. 

Tidak semua wisatawan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai hotel 

untuk menginap, ada yang harus berkeliling untuk mencari, bertanya kepada warga 

sekitar atau mencari melalui layanan pencari di internet, tapi semua cara itu masih 

belum akurat, kurang efektif dan bahkan menghabiskan waktu karena informasi yang 

didapat belum pasti. 

Tapi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat salah satunya 

dibidang Elektronik yang memudahkan semua bisa dicari dengan memakai alat  

elektronik dengan dibantu layanan semisal web pencarian, semakin memudahkan 

para penggunanya untuk melakukan pencarian data dengan efisien dan akurat, 

sehingga dilakukan penelitian untuk mengembangkan suatu web yang akan 
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melakukan pencarian lokasi hotel terdekat dan termurah memberikan informasi yang 

lengkap serta akurat mengenai hotel yang tersedia. Perkembangan teknologi 

informasi, baik itu hardware maupun software yang salah satunya adalah SIG (Sistem 

Informasi Geografi) yang dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut di atas. SIG mempunya kemanpuan untuk  menyediakan informasi dan 

menampilkan dalam bentuk peta, selain itu pemanfaatan SIG dapat meningkatkan 

efisiensi waktu dan ketelitian, salah satu aplikasi layanan peta digital yang gratis dan 

online yaitu Google Maps. Google Maps adalah penyedia peta satellite seluruh dunia 

dan Google Maps dapat menampilkan peta dinamis pada web dengan javaScript. SIG 

juga dapat menampilkan pencarian jarak dan rute sebagai salah satu informasi yang 

penting bagi para pendatang. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu 

perjalanan pendatang atau pelaku usaha maupun wisatawan yang ingin berkunjung di 

Kota Pangkalanbun 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagimana membangun “Sistem Pencarian Hotel Termurah Dan Terdekat 

Di Kotawaringin Barat”. Dengan dilengkapi informasi hotel serta dapat melihat jarak 

disertai dengan navigasi dalam menentukan rute perjalanan ke hotel yang dituju 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Aplikasi yang dibuat berbasis Web 

2. Informasi yang diberikan ialah mengenai lokasi hotel terdekat dengan 

fasilitas sama tapi harga yang berbeda. 

3. Menampilkan fasilitas yang berada disekitar hotel berupa ATM dan 

restoran. 

4. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet untuk melakukan akses pencarian 

dan pengambilan informasi 

5. Aplikasi ini akan terhubung dengan layanan pemetaan google maps. 

6. Pengguna bisa mengakses melalui web untuk mengetahui lokasi hotel 

terdekat, mendapatkan informasi mengenai hotel yang ingin dituju. 

7. Lokasi yang diambil hanya di wilayah Daerah Pangkalanbun Kotawaringin 

Barat. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan utama dari penelitian ini ialah membantu para wisatawan untuk 

menemukan lokasi hotel terdekat dan termurah yang dapat diakses melalui website, 

dimana pengguna akan mendapatkan informasi lengkap mengenai hotel yang ingin 

dituju. 

 Selain membantu wisatawan, aplikasi ini juga bertujuan untuk dapat 

memaksimalkan promosi hotel-hotel di wilayah Daerah Kotawaringin Barat 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan Sistem Pencarian Hotel Termurah Dan Terdekat Di Kotawaringin 

Barat  bermanfaat untuk :  

1. Membantu pendatang atau pelaku usaha maupaun wisatawan untuk memperoleh 

informasi hotel, serta informasi jarak dan rute menuju hotel. 

2. Memberi sumbangan ide kepada pemerintah daerah dalam usaha menarik 

pelaku bisnis maupun wisatawan sehingga dapat menambah income pemerintah 

Kotawaringin Barat 


