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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Gunungkidul sebuah kota dengan banyak destinasi tempat wisata. Kabupaten 

Gunungkidul sebuah kabupaten yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Gunungkidul terletak di bagian paling timur dari 4 kabupaten. Gunungkidul 

juga dikenal sebagai kota wisata, pengunjungnya domestik dan mancanegara. 

Gunungkidul sering dikunjungi turis-turis dari luar negeri yang tentu tidak tau jalan 

menuju wisata. Karena tempat wisata Gunungkidul yang jumlahnya tidak sedikit, oleh 

karena itu akan dibuat aplikasi pencarian lokasi wisata Gunungkidul. 

Sistem Location Based Services (LBS) merupakan sebuah layanan yang 

berbasis pada lokasi yang  diakses melalui perangkat bergerak (Smartphone) dan dapat 

menampilkan sebuah peta beserta lokasi dimana perangkat bergerak berada. layanan 

Location Based Services (LBS) dapat mengetahui posisi pengguna sedang berada. 

Layanan Location Based Service (LBS) menggunakan (Global Positioning System) 

GPS yang ada pada perangkat bergerak untuk mendapatkan koordinat dan 

menampilkannya dalam sebuah peta lokasi dari pengguna. Penentuan jarak antara 

pengguna dan lokasi wisata dihitung dengan menggunakan algoritma haversine. 

Dengan menggunakan RxAndroid proses pertukaran data antara client dan 

server dapat dilakukan dengan memanfaatkan observer dan subscriber sehingga proses 

live data berjalan dengan baik. Aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknologi 
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RxAndroid untuk menentukan lokasi wisata dan menemukan jarak wisata dengan 

memanfaatkan live data yang disediakan RxAndroid. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Meninjau latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah Bagaimana membangun aplikasi yang dapat membantu pengguna untuk 

mencari lokasi tempat wisata dari posisi pengguna berada. 

 

1.3.  Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi dibuat dengan menerapkan reactive programming dengan menggunakan 

library RxAndroid. 

2. Aplikasi ini dijalankan pada sistem operasi Android minimal versi 4.0 (ice cream 

sandwich). 

3. Aplikasi menggunakan Web Service untuk mengolah database dan mengirimkan data 

dalam bentuk JSON. 

4. Aplikasi ini hanya digunakan di Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya. 

5. Aplikasi yang dibuat dapat memberikan info tentang lokasi tempat wisata  yang dicari 

berupa pantai, gunung , kuliner .  

6. Peta yang digunakan adalah google maps (Application Programming Interface) API.  

7. Perhitungan jarak terdekat menggunakan rumus haversine. 

8. Aplikasi dapat menyesuaikan resolusi tampilan dari aplikasi sesuai dengan ukuran 

layar ponsel pengguna. 



3 
 

 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian adalah menghasilkan aplikasi berbasis android untuk melihat jarak terdekat 

dan mencari lokasi tempat wisata dari posisi pengguna berada. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah pengguna dalam mencari lokasi di daerah Gunung Kidul. 

2. Pengguna dapat melihat jarak antara pengguna dengan wisata yang akan dituju. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka materi-materi yang tertera pada 

skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka membahas uraian 

tentang hasil kajian dari berbagai pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Sedangkan dasar teori menjelaskan pengertian dan definisi dari 

masing-masing komponen yang digunakan untuk proses implementasi aplikasi 

Implementasi RXAndroid Pada Aplikasi Pencarian Lokasi Wisata Gunungkidul. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun. Meliputi 

analisis bahan/data, peralatan, prosedur dan pengumpulan data, analisis dan rancangan 

sistem, perancangan table, rancangan antarmuka sistem yang meliputi use case 

diagram, sequence diagram, activity diagram, class diagram. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini mencakup implementasi sistem dan pembahasan sistem. Bagian ini 

menguraikan tentang implementasi sistem beserta pembahasannya dan hasil uji coba 

sistem yang sudah dijalankan ke perangkat smartphone android. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi sistem yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Daftar Pustaka 

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penelitian 

dan penyusunan naskah skripsi. 

 


