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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Batam merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Kota Batam 

merupakan daerah yang sangat strategis yang diapit oleh beberapa negara Asia seperti 

Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, kota Batam merupakan salah satu objek 

wisata yang sering dikunjungi. Kota Batam yang dikategorikan sebagai kota industri, 

banyak menarik wisatawan untuk mengunjungi pusat - pusat yang terkenal di kota 

Batam. 

Wisatawan  yang  mengunjungi  kota  Batam  masih  kebingungan menentukan 

tempat untuk menginap, wisatawan yang berasal dari luar daerah Batam pasti 

menemukan kesulitan untuk menentukan hotel yang akan disinggahi selama 

melakukan perjalanan di Batam. Karena Saat ini informasi peta yang diperoleh masih 

pada website masing - masing hotel, meskipun ada yang ditampilkan melalui web 

browser, tetapi masih ada yang hanya sebatas tampilan gambar dan legendanya saja 

tanpa menyertakan database yang menunjukkan atribut dari setiap objek hotel yang 

ada dalam peta tersebut. 

Untuk menjawab permasalahan diatas maka dibangun sebuah aplikasi Sistem 

Informasi Geografis Pencarian Hotel di Kota Batam Berbasis Web yang diharapkan 

dengan Sistem informasi geografis (SIG) adalah sistem informasi khusus yang 

mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Atau dalam 
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arti yang lebih sempit, adalah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk 

membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi bereferensi 

geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dapat menampilkan 

informasi hotel, lokasi hotel sesuai kebutuhan dengan cepat dan menampilkan 

fasilitas pendukung disekitar hotel, yang berupa fasilitas rumah makan, ATM, 

Supermarket terdekat dari hotel, Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan 

dapat membantu para wisatawan lokal dan mancanegara agar dapat memilih tempat 

penginapan hotel yang sesuai dengan keinginan karena sistem informasi memberikan 

informasi tentang lokasi, fasilitas hotel berbintang yang tersebar di kota Batam.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya dalam penulisan 

ini akan dilakukan “Bagaimana membangun sebuah Sistem Pencarian Hotel Berbasis 

Web Di Kota Batam sehingga informasi hotel tersebut dapat diakses oleh masyarakat 

luas”. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. User hanya bisa menggunkan web secara online  
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2. Sistem informasi georafis Pencarian hotel di Kota Batam menggunakan 

Google Maps Api berbasis web sehingga informasi pada peta yang 

ditampilkan hanya berasal dari Google Maps 

3. Terdapat dua pilihan bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa English 

4. Lokasi hotel yang digunakan dalam penelitian ini hanya hanya dalam 

lingkup kota Batam. 

5. Data  yang ditampilkan yaitu fasilitas umum berupa Rumah makan, ATM, 

Supermarket. Yang terdapat di sekitaran hotel. 

6. Pengguna sistem terdiri dari admin sebagai pengelola web dan user 

sebagai pengunjung web 

7. Pengunjung web dapat melakukan pencarian hotel berdasarkan nama hotel 

yang akan dituju. 

 

1.4 Tujuan penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan “Sistem Informasi 

Geografis Pencarian Hotel Di Kota Batam” yang dapat menampilkan peta digital 

informasi Hotel dan Fasilitas yang ada disekitar lokasi hotel. Serta dapat 

menampilkan informasi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa English agar 

memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat pembuatan Sistem Informasi Geografis Pencarian Hotel di 

Kota Batam Berbasis Web yaitu : 

1. Memudahkan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk memperoleh 

informasi hotel, serta informasi jarak dan rute menuju hotel. 

2. Memberikan informasi kepada pengunjung hotel tentang fasilitas-fasilitas 

pendukung di sekitar hotel berupa ATM, Supermarket dan Rumah makan. 


