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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi Informasi berkembang sangat jauh saat ini dan telah merevolusi 

cara hidup kita. Baik terhadap cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. 

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk 

mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, 

akurat, tepat waktu, lebih baik,  dan memberikan kenyamanan yang lebih dalam 

mengelola dan menikmati kehidupan. Dengan teknologi informasi dan 

komunikasi semua proses kerja dan konten akan ditransformasikan dari fisik dan 

statis menjadi digital, mobile, virtual dan personal. Seiring berkembangnya 

teknologi dengan adanya Global Position System (GPS) yang dapat mengakses 

lokasi dan informasi diharapkan dapat membantu para wisatawan upaya 

mempermudah mencari dan menunjukan letak wisata yang ingin dituju dengan 

layanan yang menggunakan teknologi dari Google. 

 Android merupakan sistem operasi yang berjalan pada smartphone berbasis 

kernel linux. Android menjadi salah satu sistem operasi smartphone yang sedang 

berkembang pesat pada saat ini dan mempunyai banyak keunggulan dibandingkan 

dengan sistem operasi sejenisnya. Telepon pintar berbasis sistem android ini mulai 

diluncurkan pada tahun 2008, sejak itu android secara perlahan melakukan 

pembaruan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi dan menambahkan fitur 

baru dan memperbaiki bug yang terdapat pada versi sebelumnya. 
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 Bima adalah salah satu tempat kunjungan surga wisata bagi wisatawan lokal 

maupun mancanegara, dengan kekayaan alam dan beragam masakan khas membuat 

Kota ini selalu kebanjiran kunjungan setiap tahunya. Hal ini menjadi sumber daya 

dan bagi usaha penangan dan peningkatan pariwisata. 

 Pariwisata Bima (NTB) mempunyai beberapa ragam dan jenis meliputi, 

Wisata Alam, Wisata Kuliner serta Wisata Sejarah dan Budaya. Dengan adanya 

pariwisata maka dapat memperluas lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, serta 

untuk memperkalkan alam dan kebudayaan Bima pada masyarakat luas. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka di rumuskan masalah yang akan 

dibahas yaitu bagaimana membangun sistem pencarian wisata di daerah Bima 

(NTB) berbasis Android yang dapat membantu wisatawan untuk mencari lokasi 

wisata dan informasi tentang tempat wisata yang akan di tuju. 

1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sebutkan, maka batasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Lokasi obyek penelitian di daerah Bima ( NTB) 

2. Informasi yang ditampilkan adalah informasi wisata yang berada di daerah 

Bima ( NTB). 

3. Data Pariwisata yang digunakan berasal dari kantor dinas Pariwisata Bima, 

meliputi Wisata Alam, Wisata Kuliner dan Wisata Budaya.  

4. Kalender Event untuk mememberikan informasi berupa tanggal,bulan dan 

keterangan Event setiap tahun 
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5. Google Maps API untuk layanan peta lokasi 

6. Menghitung jarak dari posisi pengguna menuju lokasi wisata tujuan 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini : 

 Pencarian Wisata Daerah Bima di NTB berbasis Android penentuan posisi 

dengan layanan GPS (Global Positioning System) dengan menggunakan metode 

Haversine Formula bisa mendapatkan informasi mengenai posisi pengguna sesuai 

dengan posisi perangkat android dan memberikan informasi serta jarak tempuh 

kepada para wisatawan yang ingin berkunjung ke beberapa tempat wisata di daerah 

Bima. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari aplikasi yang dibuat diharapkan dapat membantu wisatawan 

dalam mencari informasi terkait dengan tempat pariwisata yang terletak didaerah 

Kota Bima sesuai dengan informasi wisata dan lokasi pariwisata. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi dengan judul “SISTEM PENCARIAN 

WISATA DI DAERAH BIMA BERBASIS ANDROID” disusun guna 

membeberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN  

 Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan 

yang diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang 

lingkup masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan manfaat dan 

kegunaan sistem, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan 

gambaran teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang 

akan dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menganalisis sistem aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-aspek yang 

berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, terdiri dari 

kebuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat lunak, 

selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai berisi 

desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam penggunaan 

sistem. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Berisi kesumpulan serta menjawab permasalahan yang dihadapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari system yang dirancang dengan yang 

sudah ada, serta hasil implementasi dalam pembuatan aplikasi ini. 

BAB V PENUTUP 

 Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

 


