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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang          

Pangkalpinang yang merupakan ibukota Bangka Belitung ialah 

provinsi yang sedang berkembang. Karena banyak tempat yang menarik 

menyebabkan orang–orang dari berbagai penjuru baik itu dari Indonesia  

maupun luar Negeri datang untuk melihat langsung keanekaragaman obyek 

wisata kuliner khas Bangka yang juga dijuluki Kota Bumi Laskar Pelangi ini. 

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang seakan tidak ada titik akhir,  

untuk sebuah peluang bagi para pengembang InformationTechnology(IT).  

Apalagi saat ini  teknologi handphone berkembang sangat signifikan. 

Sebagian besar orang telah bergantung pada  mobile  device untuk 

memperoleh informasi. 

Informasi merupakan kebutuhan utama bagi sebagian besar manusia. 

Dengan menggunakan perangkat bergerak (mobile device), informasi bisa 

didapatkan dimanapun berada dalam waktu singkat. Di antaranya yaitu 

informasi tentang lokasi wisata kuliner. Kuliner merupakan tujuan sebagian 

besar orang untuk menikmati makanan khas daerah tersebut. 

Namun sering kali para wisatawan kesulitan dalam menemukan lokasi 

wisata kuliner yang ada, khususnya kuliner khas di pulau Bangka. Sehingga 

banyak kuliner khas tersebut sepi dari pengunjung karena tidak diketahui oleh 

wisatawan. Tentu saja ini berakibat pada perkembangan kuliner tersebut. 

Ditambah lagi dengan kondisi lalu-lintas di pulau Bangka yang relatif 

padat. Tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menuju lokasi 

kuliner yang akan dituju. Sehingga waktu akan terbuang sia-sia selama 

diperjalanan. 

Berdasarkan beberapa masalah di atas, maka untuk membantu 

wisatawan dalam menemukan lokasi kuliner khas di pulau Bangka, 

dibangunlah sebuah  aplikasi wisata. Aplikasi ini nantinya dapat memberikan 
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informasi tentang lokasi wisata kuliner, seperti: deskripsi singkat, alamat dan 

fasilitas yang tersedia di lokasi wisata tersebut. Tidak hanya itu, aplikasi 

wisata juga dapat menampilkan peta yang dapat membantu wisatawan dalam 

menemukan rute terdekat menuju lokasi wisata yang akan dituju melalui 

Google Maps API . 

 

1.2  Rumusan Masalah         

Masalah-masalah pada proyek akhir ini dapat dirumuskan menjadi:   

a) Bagaimana membuat aplikasi mobile dengan menggunakan  platform 

Android? 

b) Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menampilkan peta lokasi kuliner 

khas Bangka di Pangkalpinang untuk kebutuhan pengunjung wisatawan? 

c) Bagaimana membuat media penyimpan database konten informasi lokasi 

kuliner khas pulau Bangka yang dapat diakses oleh user melalui mobile 

device Android 

 

1.3  Tujuan           

Tujuan dari pembuatan makalah kuliah praktek  ini adalah: 

a) Membuat aplikasi mobile dengan menggunakan  platform Android. 

b) Membuat sistem untuk mengambil data objek lokasi kuliner di pulau 

Bangka berdasarkan koordinat posisi mobile device yang didapatkan dari 

GPS, dan peta yang didapatkan dengan menggunakan Google Maps API, 

serta dapat menentukan titik koordinat dengan menggunakan Google Maps 

Direction. 

c) Membuat konten informasi lokasi kuliner pulau Bangka yang dapat 

diakses oleh user melalui mobile device Android dan dapat diupdate oleh 

admin melalui web. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tetap berada dalam batasan yang 

diinginkan dan tidak menyimpang terlalu jauh melewati batas yang akan 
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dibahas dari permasalahan sebenarnya, maka diperlukan sebuah pembatasan 

dengan ruang lingkup antara lain: 

a) Aplikasi dibuat di atas platform Android sehingga hanya dapat dijalankan 

pada mobile device yang menggunakan platform Android. 

b) Laporan kuliah praktek ini tidak menggunakan database dan keamanan 

jaringan yang digunakan untuk kebutuhan aplikasi. 

c) Aplikasi ini hanya menampilkan sebagian data/sampel koordinat dari 

lokasi wisata yang termasuk dalam kategori Wisata Kuliner Khas Bangka. 

d) Data lokasi-lokasi yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data 

yang diambil melalui berbagai sumber seperti internet, Dinas Pariwisata, 

dsb. 

 

1.5  Metode Penelitian 

Metode pengambilan data yang kami gunakan dalam kuliah kerja 

praktek ini menggunakan : 

a) Wawancara 

Penelitian yang kami lakukan dengan berkomunikasi dan bertatap muka 

secara langsung dengan pemilik instansi. 

b) ObservasiPenelitian yang kami lakukan dengan datang langsung untuk  

melihat dan mengambil data ke instansi yang bersangkutan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan         

Agar penulis dapat menjelaskan tentang kerja praktek ini secara 

teruraidengan baik, dan akurat maka penulisan disusun secara terstruktur, dan 

sistematika. Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun 

kerja praktek ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi,pembatasan dan perumusan 

Masalah Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian,Kegunaan Penelitian 

yang diharapkan, dan Hipotesis yang diajukan serta Sistematika Penulisan. 
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BAB  II  LANDASANTEORI 

Bab ini berisi Tinjauan teori yang mendiskripsikan pengertian dari topik kp , 

sejarah, manfaat,  jenis-jenis dan komponen-komponennya mendasar yang 

terdapat dalam topik tersebut. 

 

BAB  III  ORGANISASI 

Bab ini berisi uraian tentang profil instansi kp, kegiatan instansi  tempat kp, 

struktur organisasi instansi tempat kp, Tujuan dan Fungsi instansi yang 

terkait dengan bidang kajian. 

 

BAB  IV  PEMBAHASAN 

Berisi uraian tentang rancangan layar aplikasi dan penjelasanya, penggunaan 

program, kelebihan dan kekurangan aplikasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


