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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepulauan Kei adalah sebuah daerah yang terletak di provinsi maluku 

tenggara, Indonesia. Kota Tual adalah ibukota dari kepulauan kei, Kepulauan ini 

terletak di selatan jazirah kepala burung Irian Jaya, di sebelah barat Kepulauan 

Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar. Dengan luas wilayah sekitar 1.438 

km² . 

Di Pulau Kei terdapat banyak sekali tempat wisata yang dapat dikunjungi, 

akan tetapi sejauh ini informasi yang diberikan pemerintah atau masyarakat masih 

hanya berupa brosur dan papan iklan yang ditempatkan di beberapa titik di sudut 

kota sebagai penuntun ke tempat wisata, namun masih kurang detail. Karena 

sifatnya hanya sebagai penunjuk jalan, maka informasi tersebut belum bisa 

mengarah ke lokasi wisata tertentu  yang ingin dituju wisatawan. Minimnya 

fasilitas penunjuk jalan menuju lokasi wisata ini yang membuat wisatawan 

menjadi kesulitan dalam mencari lokasi wisata yang akan mereka kunjungi, 

sehingga menghambat kegiatan pariwisata 

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, 
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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 objek wisata yang ada di pulau Kei Maluku Tenggara. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu perjalanan pendatang atau 

wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau Kei Maluku Tenggara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang masalah, dirumuskan masalah  yaitu: 

a. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi geografis untuk 

memberikan informasi tentang pariwisata pulau Kei Maluku Tenggara 

kepada wisatawan ?  

b. Bagaimana memanfaatkan teknologi berbasis web untuk memperkenalkan 

dan 

memberikan informasi tentang pariwisata di pulau Kei Maluku Tenggara 

kepada wisatawan ? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi 

tidak terlalu luas, maka perlu dilakukan batasan masalah : 

a. Pengguna sistem informasi geografis ini adalah masyarakat umum atau 

wisatawan yang ingin mencari informasi tentang pariwisata di pulau Kei. 
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b. Sistem ini juga menampilkan lokasi wisata beserta fasilitas pendukung 

seperti fasilitas restoran, SPBU, ATM, serta penginapan/hotel. 

c. Informasi yang ditampilkan adalah informasi wisata yang berada di pulau 

Kei Maluku Tenggara berdasarkan jenis obyek wisatanya. 

d. Peta yang digunakan mengambil dari google maps API. 

e. Sistem ini juga dapat menambahkan data wisata, jika ada obyek wisata baru 

di pulau Kei. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dari penelitian ini ialah membantu para wisatawan untuk 

menemukan lokasi objek wisata yang dapat diakses melalui website, dimana 

pengguna akan mendapatkan informasi lengkap mengenai objek wisata yang ingin 

dituju. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pariwisata di Pulau Kei Maluku 

Tenggara  bermanfaat untuk :  

a. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang letak-letak obyek wisata 

yang berada di pulau Kei. 

b. Memberi sumbangan ide kepada pemerintah daerah dalam usaha menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke pulau Kei. 

c. Memperkenalkan tempat-tempat wisata yang berada di pulau Kei kepada 

masyarakat luar. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara teknis penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi atas beberapa bab dan 

masing-masing bab terdiri dari sub bab, dimana antara bagian yang satu dengan  

bagian yang lainnya saling berhubungan yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan uraian yang memuat tentang segala yang melatarbelakangi 

penulis melakukan penelitian dan menjadi dasar dari permasalahan, yang terdiri 

atas latar  belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat  penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan 

sebagai referensi dalam pembangunan Sistem Informasi Geografis Pariwisata di 

Pulau Kei Maluku Tenggara yang meliputi pengertian sistem, pengertian sistem 

informasi,  pengembangan sistem informasi, tahap-tahap pengembangan sistem, 

basis data dan database. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Memuat tentang data-data yang diperlukan dalam perancangan suatu 

sistem. Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang perencanaan sistem, 

perancangan sistem serta analisis dan perancangan basis data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Memuat tentang langkah dan hasil analisa dan pembahasan yang sifatnya 

terpadu, yang dapat disajikan dalam bentuk table, gambar dan penjelasan dari 
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masing-masing bagian. Pada evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan sistem 

yang dibuat. 

BAB V PENUTUP 

  Berisikan tentang kesimpulan dan saran yang di berikan dari hasil  penelitian 
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