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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Nagekeo atau Nage Keo adalah salah satu kabupaten provinsi 

Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Sektor pariwisata adalah salah 

satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

penyediaan lapangan pekerjaan. 

Wilayah Kabupaten Nagekeo memiliki berbagai macam potensi pariwisata 

diantaranya wisata pantai ena gera, Wisata Mangrove Maropokot, kampung adat 

wajo, dan merupakan wisata alam dan wisata budaya sehingga menjadi salah satu 

tujuan utama untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Terdapat fasilitas-fasilitas 

pendukung yang tentunya dibutuhkan oleh wisatawan saat berkunjung ke  

Kabupaten Nagekeo seperti restoran, hotel dan ATM. Perjalanan menuju lokasi 

tempat objek wisata diperlukan pencarian  dan rute perjalanan berupa jalur 

alternative menjadi hal yang sangat diperlukan guna mempermuda wisatawan 

dalam mengakses objek wisata yang ingin dikunjungi agar dapat menghemat 

waktu perjalanan wisatawan menuju objek wisata.  

Perkembangan teknologi informasi, baik hadware maupun software yang 

salah satunya adalah SIG (Sistem Informasi Geografis) yang dapat menjadi solusi 

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. SIG mempunyai kemampuan 

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 
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Maps adalah penyedia peta satellite seluruh dunia, dan Google Map dapat 

menampilkan peta dinamis pada web dengan JavaScript. GIS juga dapat 

menampilkan pencarian rute lintasan berupa jalur alternative sebagai informasi 

yang penting bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan ke lokasi yang dituju. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dalam penelitian ini akan 

dibangun sebuah sistem informasi pencarian wisata di Kabupaten Nagekeo 

berdasarkan keinginan pengguna dengan bantuan layanan google maps. Dengan 

adanya sistem ini diharapkan dapat membantu perjalanan masyarakat khususnya 

para wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Nagekeo. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagimana membangun “Aplikasi pencarian wisata di Kabupaten 

Nagekeo berdasarkan keinginan pengguna”. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem dibangun mengunakan pemograman PHP, HTML 5, CSS 3, 

Google Maps Javascript API dan database Mysql. 

2. Sistem menggunakan Google Maps berbasis web. Informasi pada peta 

yang ditampilkan hanya berasal dari Google Maps. 

3. Pemetaan ini menampilkan peta digital lokasi-lokasi objek wisata di 

Kabupaten Nagekeo dan disertai informasi jarak dan rute 
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4. Sistem juga menampilan informasi fasilitas berupa ATM dan Hotel yang 

terdekat dengan lokasi wisata. 

5. Pencarian wisata di bagi per kategori yaitu wisata alam, wisata bahari 

dan wisata budaya. 

6. Pengguna web dapat melakukan pencarian wisata berdasarkan wilayah 

 

1.4 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan “Aplikasi pencarian wisata di 

Kabupaten Nagekeo berdasarkan keinginan pengguna” yang mana dapat 

menampilkan informasi dan gambaran peta digital wisata  yang ada di Kabupaten 

Nagekeo beserta jarak dan rutenya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan Aplikasi pencarian wisata di Kabupaten Nagekeo berdasarkan 

keinginan pengguna bermanfaat untuk :  

1. Memudahkan wisatawan untuk memperoleh informasi letak wisata, 

beserta rute, jarak dan jalur-jalur alternatif menuju lokasi. 

2. Memberi sumbangan ide kepada pemerintah daerah dalam usaha menarik 

wisatawan sehingga dapat menambah income pemerintah Kabupaten 

Nagekeo. 

 


