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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat. 

Teknologi informasi dan komunikasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat, misalnya penggunaan sebuah aplikasi berbasis komputer sebagai 

media untuk mendapatkan informasi. Dewasa ini, informasi menjadi sesuatu 

kebutuhan yang amat penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah salah satu 

provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Bangka dan 

Pulau Belitung, serta pulau-pulau kecil seperti P. Lepar, P. Pongok, P. Mendanau 

dan P. Selat Nasik.Total pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah 

bernama berjumlah 470 buah pulau dan yang berpenghuni hanya 50 buah pulau. 

Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi 

Sumatera Selatan. Selain itu, Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil 

timah, pantai yang indah, dan kerukunan antar etnis yang baik. Ibu kota provinsi 

Bangka Belitung adalah Pangkalpinang. Secara geografis, posisi geografis 

provinsi ini adalah 1º50' - 3º10' LS dan 105º - 108º BT 

[lydonbomes,Wikipedia,2011]. 

Pariwisata telah menjadi industri terbesar di dunia dan merupakan salah 

satu sektor di bidang ekonomi jasa yang tercepat pertumbuhannya hal ini juga 

diimbangi oleh sektor telekomunikasi dan  teknologi informasi. Provinsi Bangka 

Belitung saat ini memang belum menjadi tujuan utama para wisatawan, terutama 

wisatawan dari mancanegara, dikarenakan informasi mengenai Provinsi Bangka 

Belitung masih terbilang cukup minim. 

Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah di 

provinsi ini diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menunjang pariwisata. Aplikasi 

yang dimaksud berupa peta digital yang informatif dan komunikatif, sehingga 

dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mendapatkan informasi 

pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyajian informasi yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bangka
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Belitung
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalpinang
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akurat tentang keberadaan tempat lokasi tempat pariwisata sangat diperlukan 

untuk mendukung pengembangan potensi suatu daerah. Informasi pariwisata 

disajikan dalam bentuk peta digital yang secara komputerisasi dapat diandalkan 

untuk menunjang e-Goverment dan meningkatkan pendataan suatu daerah. 

Peminat  ponsel pintar semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya 

ponsel pintar berbasis Android. Semenjak diluncurkan, Android menjadi salah 

satu ponsel pintar yang banyak diminati masyarakat karena tersedia dalam 

berbagai bentuk, ukuran, spesifikasi, merk, dan harga sehingga masyarakat dapat 

memilih ponsel pintar sesuai dengan kebutuhan mereka, serta aplikasi-aplikasi 

tersedia secara luas dan mayoritas tidak berbayar. Berdasarkan data 

International Data Corporation (IDC), market share dari ponsel pintar 

yang memiliki sistem operasi Android di Indonesia pada kuartal kedua 2014 

sebesar 84,7 persen dan mengalami peningkatan sebesar 33,3 persen dari akhir 

kuartal kedua 2013 yaitu sebesar 79,6 persen [markhusen.2014]. 

Menurut survey StatCounter 2014, penggunaan ponsel pintar yang sistem 

operasi Android di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat sekarang, terbukti dari bulan Mei 2014 hingga Mei 

2015 pengguna ponsel pintar sistem operasi Android terus meningkat mencapai 

65,97 persen, dan sistem operasi Android menempati peringkat 3 teratas dalam 

penggunaan ponsel pintar  di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, kebutuhan akan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat 

semakin meningkat. Ponsel pintar merupakan salah satu teknologi terkemuka 

yang sering digunakan oleh pengguna untuk mengakses informasi, dikarenakan 

penyampaian informasi melalui ponsel pintar lebih sederhana dan mudah. 

Penyampaian informasi secara lengkap bagi wisatawan sangat dibutuhkan guna 

memudahkan untuk mengetahui lokasi wisata yang ingin dituju selain itu,  

penambahan fitur tracking menjadi salah satu fitur unik yang membantu pengguna 

dalam hal navigasi serta mengetahui informasi geografis suatu tempat di dalam 

peta. 

Salah satu bentuk penyajian informasi adalah Sistem Informasi Geografis 

(SIG) berbasis perangkat mobile dengan sistem operasi Android. Sistem informasi 



3 
 

mengenai lokasi daerah pariwisata yang dijadikan solusi sebagai pedoman bagi 

wisatawan yang berkunjung. Sistem Informasi Geografis pun sudah mencakup ke 

berbagai bidang yang ada di masyarakat. Tak dapat dipungkiri saat ini sudah 

banyak bermunculan aplikasi Sistem Informasi Geografis baik yang berbasis web, 

desktop, maupun berbasis mobile. Dengan jumlah wisatawan yang terus 

meningkat,tentu saja menjadi peluang dalam penggunaan ponsel pintar yang bisa 

memberikan informasi pariwisata sekaligus sebagai panduan untuk perjalanan 

wisata di Provinsi Bangka Belitung. 

Pemberian informasi lokasi tempat pariwisata di masih kurang informatif 

sehingga belum ada informasi yang akurat dan tepat yang terjadi selama ini. 

Masyarakat pada umumnya mendapatkan informasi tentang pariwisata yang ada 

di koran, internet, banner yang kurang akurat dan lengkap. Informasi yang 

diberikan hanya berupa gambaran tempat pariwisata. Berdasarkan permasalahan , 

penulis mencoba untuk membuat “APLIKASI SISTEM INFORMASI 

GEOGRAFIS PEMETAAN LOKASI PARIWISATA MENGGUNAKAN 

GOOGLE MAPS BERBASIS ANDROID DI WILAYAH PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”. 

Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dijalankan dengan 

menggunakan sebuah perangkat mobile yang dapat menampilkan peta lokasi 

objek wisata yang menjadi destinasi para wisatawan khususnya untuk masyarakat 

luar Bangka Belitung. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu 

memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai lokasi tempat 

wisata yang menjadi tujuannya. 

1.2. Rumusan masalah 

 Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana memudahkan pengguna/user untuk mendapatkan informasi 

tentang lokasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara 

lengkap dan tepat? 
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b. Bagaimana memanfaatkan teknologi google maps yang diintegerasikan ke 

sebuah perangkat mobile berbasis android? 

 

1.3. Batasan masalah 

Batasan masalah dari aplikasi ini yang disusun oleh penulis sebagai 

berikut: 

a. Aplikasi ini hanya untuk menampilkan lokasi objek pariwisata di Kepulauan 

Provinsi Bangka Belitung, yang meliputi wisata alam, wisata bahari, wisata 

sejarah. 

b. Aplikasi ini hanya bisa dipakai pada perangkat mobile dengan sistem operasi 

android minimal versi 2.3.3 yang memiliki fitur GPS dan terkoneksi ke 

internet. 

c. Aplikasi ini hanya mengolah lokasi pariwisata pada peta, pengelolaan aplikasi 

dan pencarian tempat wisata. 

d. Aplikasi ini hanya dilengkapi dengan tambahan informasi nama, lokasi dan 

foto pemandangan objek wisata yang bersangkutan. 

e. Aplikasi ini bersifat open source dengan artian bahwa bisa diperbaharui sesuai 

dengan perkembangan terbaru dengan lokasi pariwisata berupa jalan atau 

nama yang di perbaharui. 

f. Aplikasi ini memberikan fasilitas penyaringan berdasarkan jenis wisata dan 

kabupaten/kota. 

g. Aplikasi ini harus dijalankan harus dengan koneksi internet dikarenakan harus 

menggunakan GPS dan Google Maps. 

 

1.4. Tujuan 

 Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembuatan aplikasi SIG pemetaan 

lokasi pariwisata berbasis android di Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung, 

antara lain : 

a. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi pariwisata secara 

lengkap dan tepat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di perangkat mobile 

dengan sistem operasi android. 
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b. Memanfaatkan teknologi google maps API di perangkat mobile berbasis 

android. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung dalam mendapatkan informasi pariwisata yang menjadi tujuan 

dengan waktu yang relatf singkat. 

b. Membantu penulis dalam mengembangkan aplikasi SIG pemetaan lokasi 

pariwisata menggunakan google maps berbasis android yang saat ini masih 

jarang dibuat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

c. Sebagai alat bantu dalam media promosi bagi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

d. Menjadi referensi untuk penulis yang lainnya dalam pengembangan aplikasi 

SIG. 

e. Media pembelajaran untuk STMIK ATMA LUHUR dalam pembuatan 

aplikasi SIG menggunakan google maps berbasis android. 

 

1.6. Metode Penelitian 

 Metode penelitian merupakan suatu hal yang menjelaskan tentang apa saja 

yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan penelitian. Adapun metode 

penelitian yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Untuk mengumpulkan data dan informasi tentang lokasi objek wisata di 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penulis mengambil referensi 

melalui literatur dan  artikel-artikel yang diperoleh dari media internet. Selain 

itu penulis juga mendatangi langsung kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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b. Analisa 

Tahap analisa dilakukan dengan analisa pada beberapa hal, adapun proses 

analisanya seperti berikut  : 

1) Analisa masalah  

Tahap ini menjelaskan tentang apa saja masalah yang terjadi dalam 

proses perancangan aplikasi. 

2) Penyelesaian Masalah 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari proses analisa masalah. 

Dalam tahap ini dijabarkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi dalam proses perancangan aplikasi. 

3) Analisa Sistem Berjalan 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai proses awal bagaimana cara 

masyarakat memperoleh informasi mengenai lokasi objek pariwisata yang 

ada di wilayah Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Tahapan ini 

digambarkan dalam bentuk activity diagram. 

4) Analisa Sistem Usulan 

Pada tahap ini dijelaskan sebuah sistem yang diusulkan untuk 

menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah yang dijabarkan pada sub-

bab analisa masalah. Tahapan ini digambarkan dalam bentuk activity 

diagram. 

5) Pemodelan Sistem Usulan 

Pada tahap ini dijelaskan bagaimana proses pemodelan dari aplikasi 

informasi geografis berbasis android di wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Proses pemodelan ini, digambarkan dalam bentuk 

activity diagram dan usecase diagram. 

6) Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Pada tahap ini dijelaskan hal-hal apa saj yang dibutuhkan oleh aplikasi 

seperti perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat-perangkat 

pendukung lainnya. Pada tahap ini dijelaskan juga apa saja yang menjadi 

kebutuhan fungsional dan non fungsional dari aplikasi informasi geografis 

berbasis android di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
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c.  Perancangan 

 Tahap perancangan adalah proses penggambaran, perencanaan, dan 

pembuatan gambaran atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh. Adapun tahapan dari proses perancangan 

aplikasi informasi geografis berbasis android pemetaan lokasi pariwisata di 

wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut : 

1. Menerangkan proses pembuatan aplikasi informasi geografis berbasis 

android untuk pemetaan lokasi pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. Tahapan ini dijelaskan dalam bentuk langkah-langkah 

beserta gambar. 

2. Membuat rancangan interface dari aplikasi informasi geografis berbasis 

android untuk pemetaan lokasi pariwisata di wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

d. Implementasi 

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kegiatan 

dan tercapainya tujuan dari kegiatan tersebut. Keberhasilan implementasi 

dapat dilihat dari program tersebut dirancang dengan landasan yang jelas, 

dengan kelompok sasaran dan tujuan yang jelas. 

1) Instalasi perangkat lunak 

Instalasi aplikasi SIG  dalam bentuk.apk ke smartphone yang telah 

dibuat oleh penulis akan dibahas di bab 4. 

2) Pengujian (menggunakan metode blackbox) 

Pengujian dilakukan dengan cara uji coba blackbox testing yaitu uji 

coba yang dilakukan pada interface software, dan digunakan untuk 

mendemonstrasikan fungsi software yang dioperasikan, apakah input yang 

diterima dengan dan output yang dihasilkan sesuai dengan skenario yang 

dibuat. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

  Agar lebih mudah dalam mempelajari dan menganalisa aplikasi sistem 

informasi geografis pemetaan lokasi pariwisata menggunakan google maps 
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berbasis android di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, penulisan 

laporan skripsi ini diuraikan ke sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalm proses 

penyusunan skripsi ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis memaparkan berbagai teori-teori pendukung 

yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan menulis laporan 

ini. 

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Pada bab ini penulis menjelaskan isi dari PEP (Project Execution 

Plan) seperti objective proyek, identifikasi stakeholder, identifikasi 

deliverables, penjadwalan proyek, RAB (Rencana Anggaran 

Biaya), dan struktur tim proyek. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang proses analisa pada 

aplikasi sistem informasi geografis pemetaan lokasi pariwisata 

menggunakan google maps berbasis android di wilayah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk usecase diagram, 

activity diagram, dan lain sebagainya, cara pembuatan aplikasi, 

dan desain antarmuka dari aplikasi sistem informasi geografis 

lokasi pemetaan pariwisata menggunakan google maps berbasis 

android di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dijabarkan kesimpulan mengenai hasil dan 

pembahasan dari semua yang telah disajikan dan dibahas pada bab-

bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dari semua pihak 
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supaya penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan 

bermanfaat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


