
 
 

1-1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 

lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir.  

 

1.1. Latar Belakang Tugas Akhir 

Berbagai organisasi internasional seperti World Tourism Organization (WTO), telah mengakui 

bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama 

menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sumber 

pendapatan terbesar negara, khususnya negara Indonesia. Hal itu juga tidak terlepas dengan banyaknya 

jumlah pengunjung atau wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia 

mencapai 888,3 ribu wisatawan selama bulan Februari 2016, jumlah itu naik 5,26 persen dibandingkan 

jumlah wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 843,9 ribu 

wisatawan. [BPS16] 

Pemanfaatan teknologi untuk menunjang sektor pariwisata sangat dibutuhkan agar para 

wisatawan mudah untuk mengakses informasi tempat wisata, seperti di propinsi Bangka Belitung 

khususnya di Kabupaten Belitung. Perkembangan teknologi internet dan juga perkembangan 

perangkat mobile mendukung pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG). [RIY10] 

Kabupaten Belitung memiliki banyak lokasi wisata yang menarik, namun sayangnya banyak 

wisatawan yang masih belum mengetahuinya. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai 

pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung, untuk sementara ini promosi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF) yaitu dengan menggunakan Pamflet, Booklet dan 

Baligho.[DIS15] Oleh karena itu perancangan ini dibuat untuk membantu Developer dalam 

membangun aplikasi wisata yang nantinya akan membantu para wisatawan untuk menemukan 

beberapa lokasi wisata seperti jarak ke lokasi objek wisata, rute ke lokasi objek wisata dari lokasi 

pengguna dan juga foto tempat objek wisata yang berada di Kabupaten Belitung beserta deskripsinya. 

Android adalah sistem operasi pada Smartphone dan juga tablet PC. Android merupakan hasil 

karya Google. Sistem operasi yang sudah terintegrasi dengan Google Search, Google Mail, Google 

Maps dan juga Google Docs. Integrasi teknologi mobile Global Positioning System (GPS) 

memungkinkan dikembangkan aplikasi mobile Sistem Informasi Geografis (SIG) yang interaktif. 

Dukungan processor yang canggih serta kapasitas memori yang besar akan menjadikan Smartphone 

menjadi handal. Smartphone yang telah tersedia aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis 

Android akan menjadikan Gadget mempunyai teknologi canggih yang wajib dimiliki oleh para 

wisatawan untuk mempermudah para wisatawan dalam mencari informasi objek wisata. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang 

timbul antara lain : 

1.   Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi Objek Wisata di Kabupaten Belitung  

berbasis Teknologi Mobile.  

2.    Bagaimana cara wisatawan mendapatkan informasi yang jelas mengenai tempat-tempat wisata 

yang ada di Kabupaten Belitung. 

 

1.3.  Tujuan Tugas Akhir  

Adapun tujuan dari tugas akhir pada topik yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah wisatawan untuk mendapatkan informasi tempat-tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Belitung. 

2. Agar wisatawan mudah untuk menjangkau atau menuju tempat-tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Belitung.  

3. Meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata atau berkunjung ke Kabupaten Belitung. 

 

1.4.  Lingkup Tugas Akhir 

Lingkup dari tugas akhir ini, dalam Perancangan Sistem Informasi Objek Wisata di Kabupaten 

Belitung Berbasis Teknologi Mobile, meliputi : 

1. Perancangan sistem menggunakan aplikasi ClickCharts untuk membuat Data Flow Diagram 

(DFD), Flowmap dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

2. Perancangan Mock-up Interface Aplikasi menggunakan Software Android Studio, Microsoft 

Visio 2010 dan Adobe Dreamweaver CS5. 

3. Metodologi yang digunakan untuk merancang Sistem Informasi Objek Wisata di Kabupaten 

Belitung Berbasis Teknologi Mobile adalah dengan menggunakan metode Structured Systems 

Analysis & Design Method (SSADM) yang digunakan untuk melakukan analisis dan 

perancangan sistem informasi. 

 

1.5.  Metodologi Tugas Akhir  

Berikut ini merupakan metodologi penelitian tugas akhir yang digunakan dalam Perancangan 

Sistem Informasi Objek Wisata di Kabupaten Belitung Berbasis Teknologi Mobile yang meliputi 

beberapa metode penelitian, metode penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 Metodologi Tugas 

Akhir. 
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Gambar 1.1 Diagram Metodologi Tugas Akhir 

 

Metodologi penyelesaian tugas akhir secara rinci adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Topik Tugas Akhir 

Menentukan topik tugas akhir adalah hal yang paling penting, oleh karena itu penulis menetapkan 

“Perancangan Sistem Informasi Objek Wisata di Kabupaten Belitung Berbasis Teknologi Mobile” 

sebagai topik dari tugas akhir. 

2. Studi Literatur 

Untuk memperoleh teori-teori guna menentukan langkah-langkah penyelesaian dengan cara 

melakukan peninjauan pustaka dengan membaca dari buku-buku dan sumber bacaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang diantaranya mengenai sistem 

informasi, objek wisata dan perangkat android. 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang terkait dengan pengerjaan tugas akhir “Perancangan Sistem Informasi 

Objek Wisata di Kabupaten Belitung Berbasis Teknologi Mobile” terdapat 2 cara pengumpulan 

data yaitu : 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (DISPAREKRAF) yang mengelola tempat-tempat wisata dan masyarakat yang ada 
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di Kabupaten Belitung, sehingga penulis bisa mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan terkait dengan pengerjaan tugas akhir ini. 

b. Observasi  

Penulis melakukan pengumpulan data dengan mengamati secara langsung ketempat-tempat 

wisata dan mendatangi kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (DISPAREKRAF), 

sehingga penulis bisa mendapatkan informasi dan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan 

pengerjaan tugas akhir ini. 

4. Analisis Kebutuhan Informasi 

Penulis melakukan analisis kebutuhan Sistem Informasi Objek Wisata dengan menggunakan 

metodologi Structured Systems Analysis & Design Method (SSADM) versi 4 dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan atau kriteria yang harus dapat dipenuhi oleh sistem informasi, sehingga 

apa yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dapat diwujudkan. 

5. Perancangan Sistem Informasi 

Penulis melakukan perancangan Sistem Informasi Objek Wisata berdasarkan analisis kebutuhan 

sistem informasi yang sudah dilakukan, menggunakan metode Structured Systems Analysis & 

Design Method (SSADM) versi 4. 

6. Kesimpulan 

Penulis memberikan kesimpulan mengenai Sistem Informasi Objek Wisata yang sudah dirancang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan tugas akhir supaya lebih terperinci, maka dibuat sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan 

tugas akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.  

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori dasar dari buku-buku teks ataupun makalah dijurnal-jurnal ilmiah 

yang terkait dengan topik dari tugas akhir. 

BAB 3 ANALISIS SISTEM 

Bab ini berisi tentang kerangka tugas akhir, skema analisis, requirement analysis 

(investigation of current environment, business system option) dan requirement spesification. 

BAB 4 PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tahapan dalam melakukan perancangan Sistem Informasi Objek Wisata yaitu 

technical system option, logical design, prototype aplikasi admin dan prototype aplikasi user.  

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang 

dirancang dan saran untuk pengembangan perancangan sistem lebih lanjut. 


