
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

 Berwisata merupakan salah satu kegiatan yang mampu menghilangkan 

kepenatan serta kejenuhan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Berwisata juga 

tidak harus mengeluarkan banyak biaya, hal penting dalam berwisata adalah 

melakukan kegiatan yang membuat seseorang itu bisa bersemangat kembali dalam 

melakukan aktifitas yang dilakukannya. Tetapi jika ingin berwisata menuju ke 

suatu daerah, terkadang seseorang kurang tahu akan daerah yang akan 

dikunjunginya, padahal di daerah tersebut banyak sekali tempat wisata, misalnya 

Provinsi Riau dikenal dengan tanah air kebudayaan melayu, pernyataan tersebut 

didukung oleh berbagai fakta sejarah. 

Siak The Truly Malay adalah branding  pariwisata Kabupaten Siak yang 

memiliki arti bahwa melayu sesungguhnya adalah Siak Sri Indrapura, yang sudah 

resmi terdaftar di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementrian Hukum 

dan HAM pada tanggal 03 April 2017 dengan nomor: 1906 didasarkan pada 

ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.   

Kabupaten Siak dikenal dengan kerjaan melayu terbesar yakni Kerajaan 

Siak yang berkembang pesat pada tahun 1723. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

masih banyak situs-situs sejarah peninggalan Kerajaan Siak yang terdapat di 

Kabupaten Siak yang salah satunya adalah Istana Asserayah Al-Hasyimiah atau 

lebih dikenal dengan nama Istana Siak dengan sebutan Istana Matahari Timur 

yang dibangun pada tahun 1889. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

nomor: KM.13/PW/PW.007/MKP/2004 telah menetapkan Istana Asserayah Al-

Hasyimiah Kabupaten Siak sebagai benda cagar budaya, situs atau kawasan yang 

dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992.  

Potensi sektor pariwisata ini menjadi salah satu aset besar bagi Kabupaten 

Siak untuk mengembangkan kepariwisataanya. Potensi pariwisata Kabupaten siak 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

bagi Pemerintah Siak. Namun diantara berbagai potensi wisata yang ada, potensi 
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wisata yang paling banyak dikunjungi atau digemari wisatawan adalah Istana 

Siak. Data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, jumlah 

kunjungan wistawan domestik maupun mancanegara yang datang mengunjungi 

Istana Siak tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat pada  Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Pengunjung Istana Siak 

Tahun 
Jenis Wisatawan 

Jumlah 
Domestik Mancanegara 

2011 40.724 139 40.863 

2012 52.891 151 53.042 

2013 45.794 182 45.976 

2014 49.925 280 52.219 

2015 42.353 269 42.622 

2016 32.661 291 32.952 

Sumber: (Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 2016) 

Dengan mempertimbangkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah kunjungan 

wisatawan ke Istana Siak dari tahun 2011 hingga tahun 2016 tidak stabil dan 

terjadi fluktuasi. Kondisi tersebut bisa terjadi karena dipengaruhi oleh penepatan 

strategi pemasaran yang kurang tepat dalam mempromosikan objek wisata Istana 

Siak tersebut. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak pada saat ini telah melaksanakan 

perikalanan (advertising), promosi penjulan (sales promotion), penjulan 

perseorangan (personal selling) dan hubungan masyarakat (public relation) untuk 

memberikan informasi tentang Istana Siak kepada wisatawan yang akan 

berkunjung. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Pariwisata  Hj.Eka 

Susanti (2017) menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

daerah dalam hal pemasaran objek wisata Istana Siak adalah tidak adanya 

penyampaian informasi yang efektif dan efisien untuk para wisatawan. Dalam 

penyampaian informasinya, memang Dinas Pariwisata memiliki website akan 

tetapi kurang memadai dalam memberikan informasi tentang objek wisata Istana 

Siak, selain itu Dinas Pariwisata masih menempuh cara konvensional, seperti 

pemberian brosur, leaflet dan booklet. Selain media tersebut dalam memberikan 

penjelasan kepada wistawan yang berkunjung masih menggunakan media berupa 

kuningan yang tercetak disetiap objek, walaupun banyak teknologi canggih yang 

sudah tersedia, akan tetapi tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal dan 
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wisatawan masih sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi 

sejarah, peninggalan atau yang berkaitan dengan Istana Siak lainnya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Pengelola Istana siak  

Tengku Rozali (2017) menyebutkan bahwa saat ini pramuwisata yang terdapat di 

Istana Siak yaitu terdapat 13 pramuwisata dimana keseluruhan jumlah 

pramuwisata tersebut bisa dikatakan tidak terlalu memadai dalam melakukan 

pelayanan terhadap pengunjung yang ramai terutama pada hari libur dan 

pramuwisata yang ada tidak memiliki lisensi sebagai pramuwisata profesional 

yang terdaftar secara sah yang diterbitkan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia 

(HPI), di mana sebagian yang menjadi pramuwisata yang ada merupakan orang 

yang telah lama berada di Kabupaten Siak, secara keseluruhan pramuwisata yang 

ada merupakan pekerja honorer dulunya dan sekarang sebagian telah menjadi 

PNS, bahkan sebagiannya bisa dikatakan merupakan orang yang tidak mempunyai 

basic pendidikan pramuwisata. 

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan adanya 

upaya yang memudahkan untuk memberikan informasi tentang objek wisata 

Istana Siak kepada wisatawan yang berkunjung yakni dengan mengintegrasikan 

perkembangan teknologi saat ini. Quick response (QR Code) merupakan evolusi 

teknologi yang dapat menjawab permasalahan diatas. QR Code merupakan sebuah 

kode batang dalam dua dimensi yang memiliki kemampuan menyimpan data atau 

informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan kode batang satu dimensi. 

Pemanfaatan teknologi QR Code dibuat dengan tujuan untuk menyimpan berbagai 

macam informasi yang ada didalam Istana Siak sehingga penggunaan QR Code 

dalam memudahkan mamandu wisatawan ketika berkungjung tanpa menggunakan 

pramuwisata, wisatawan cukup melakukan scan QR Code yang terdapat disetiap 

objek didalam Istana Siak tersebut, maka hasil yang scan tersebut telah 

memberikan keterangan dan informasi yang sesuai dengan pramuwisata jelaskan. 

Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk menciptakan sebuah Aplikasi Mobile 

Tour System Untuk Objek Wisata Istana Asserayah Al-Hasyimiah Siak Sri 

Indrapura Berbasis Android  yang nantinya diharapkan aplikasi ini dapat 
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memudahkan memberikan informasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke 

Istana Siak. 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun aplikasi mobile tour system untuk objek wisata Istana Asserayah Al-

Hasyimiah Siak Sri Indrapura berbasis Android. 

1.3    Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, maka perlu adanya batasan-batasan masalah, yaitu: 

1. Aplikasi ini dibuat dan dirancang menggunakan aplikasi Android  Studio. 

2. Menggunakan fitur teknologi QR Code dalam mengidentifikasi objek-objek 

yang ada di Istana Siak. 

3. Backend dari aplikasi ini adalah pengelola Istana Siak, sedangkan frontend 

aplikasi ini adalah wistawan dan masyarakat umum. 

4. Menggunakan fitur tracking dalam memandu rute perjalanan menuju lokasi 

Istana Siak. 

5. Menggunakan metode pengembangan perangkat lunak waterfall dengan 

pendekatan berorientasi objek. 

6. Aplikasi harus digunakan pada sistem Android 4.4 dan menggunakan layar 

minimal 4,5 inchi. 

1.4    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang 

Istana Siak dengan menggunakan smartphone berbasis Android. 

2. Untuk memudahkan wistawan dalam mendapatkan informasi atau pemandu 

wisata ketika berkunjung ke Istana Siak secara cepat. 

3. Untuk memperkenalkan dan mengedukasikan kepada wistawan dan 

masyarakat umum tentang sejarah Kerajaan Siak berserta peninggalan-

peninggalannya. 



5 
 

4. Untuk memudahkan promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam usaha 

mengembangkan Kabupaten Siak sebagai pusat destinasi wisata Provinsi 

Riau. 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai masukan dan inspirasi dalam meningkatkan  jumlah kunjungan 

wisata ke Istana Siak. 

2. Mengedukasikan kepada wistawan dan masyarakat umum dalam 

mengetahui sejarah dan peninggalan-peninggalan Kerajaan Siak. 

3. Menjadikan smartphone berbasis Android sebagai pemandu wisata. 

4. Menjadikan teknologi informasi sebagai media utama dalam 

mengembangkan pariwisata Kabupaten Siak khususnya Istana Siak. 

1.6    Sistematikan Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian dan laporan, maka 

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh: 

BAB I.  PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai 

referensi. Tinjauan pustaka bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti 

hasil penelitian, jurnal, buku teks, diskusi ilmiah serta terbitan-terbitan 

resmi pemerintah atau lembaga-lembaga lain. 

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan selama 

melaksanakan penelitian dan penulisan laporan. 

BAB IV. ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai analisis dan perancangan 

aplikasi mobile tour system untuk objek wisata Istana Siak berbasis 

Android. 
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BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIANS 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dan pengujian 

aplikasi, lingkungan implementasi, pengujian sistem yang dirancang, 

hasil pengujian serta kesimpulan pengujian. 

BAB VI. PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-

saran yang dapat dilaksanakan untuk kesempurnaan hasil yang telah 

dicapai. 

 

 




