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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, 

pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam dunia bisnis dan 

usaha, namun juga telah banyak dimanfaatkan dalam dunia pemerintahan demi 

mewujudkan pemerintahan yang cerdas atau disebut smart government. Smart 

government merujuk pada pengimplementasian teknologi informasi pada layanan 

publik di bidang pemerintahan yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam 

menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan secara efektif dan efesien (Supangkat, 

2014). 

Indonesia lebih dikenal sebagai negara dengan pulau terbanyak kedua 

setelah Finlandia dengan jumlah mencapai 17.504 pulau (BPS, 2014). Di 

Indonesia, terdapat sebuah kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki 

sejarah dan keindahan yang belum diketahui oleh masyarakat luas, kabupaten 

tersebut adalah Kabupaten Lingga.  

Kabupaten Lingga merupakan sebuah kabupaten yang secara admisitratif 

termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Lingga 

memiliki 9 Kecamatan, 7 kelurahan, dan 74 desa. Secara ruang 

wilayah Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan 

dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 2003 

tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan UU RI, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan 

dan lautan mencapai 211.772 km2, dengan luas daratan 2.117,72 km2  (1%)  dan 

lautan 209.654 Km2 (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, 

serta 447 buah pulau diantaranya masih belum berpenghuni. Namun, berdasarkan 

data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km2 yang terdiri 

dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km2 (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 

Km2 (95,09%). Letak Geografis Kabupaten Lingga adalah 0 °20 LU 0 °40 LS dan 

diantara 104° BB dan 105° BT (Linggakab, 2013). 
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Berdasarkan data dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada 

(UGM) Yogyakarta yang diundang untuk memetakan dan menganalisis potensi 

objek wisata mengatakan, bahwa Kabupaten Lingga memiliki sekitar 94 objek 

wisata yang bisa dikembangkan, baik di darat maupun di laut. Dari jumlah itu, 

sekitar 59 tempat merupakan lokasi wisata bahari yang berpotensi untuk 

dikembangkan (Keprinews, 2014). Di kawasan pantai misalnya, terdapat 24 objek 

wisata yang menawan. Di antaranya, Pulau Berhala, Pantai Pondok Resort Asing 

Lingga dan Pulau Benan. Selain objek wisata pantai, terdapat pula objek wisata 

lain yang khas seperti gunung, air terjun, tempat peninggalan sejarah, pemandian 

air panas serta sejumlah objek wisata yang unik seperti Pantai Batu Berdaun yang 

berada di Pulau Dabo Singkep. 

Berdasarkan hasil wawancara, wisatawan yang berkunjung masih 

didominasi oleh wisatawan lokal dibandingkan wisatawan asing. Namun 

demikian, wisatawan yang datang ke Kabupaten Lingga memiliki berbagai tujuan 

yang berbeda. Tidak hanya untuk berwisata dan liburan, wisatawan yang datang 

ada yang bertujuan untuk bisnis dan untuk kepentingan lainnya. Berdasarkan data 

jumlah kunjungan wisatawan yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lingga, jumlah wisatawan dari tahun 2011 sampai tahun 

2015 mencapai 52,267 orang, termasuk wisatawan lokal dan warga negara asing. 

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik di Kabupaten Lingga 

No Tahun Jumlah Kunjungan Kenaikan/Penurunan 

1 2011 7,715 - 

2 2012 9,191 16,1 % (Meningkat) 

3 2013 10,078 14,08 % (Meningkat) 

4 2014 13,262 24 % (Meningkat) 

5 2015 12,021 9,4 % (Menurun) 

 Jumlah 52,267  

(Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga) 
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Pengunjung Kabupaten Lingga yang datang untuk tujuan wisata mereka 

mengunjungi beberapa objek-objek wisata yang ada di berbagai daerah, baik 

objek wisata alam, tempat bersejarah dan situs agama. Beberapa objek wisata 

yang menjadi tujuan wisatawan di Kabupaten Lingga diantaranya Pulau Benan, 

Pulau Berhala, Gunung Daik, Pantai Batu Berdaun dan Museum Mini Linggam 

Cahaya. Wisatawan juga datang untuk mengikuti even berskala nasional dan 

internasional yang diadakan di Kabupaten Lingga, seperti even mancing 

internasional Lingga Fishing Festival yang diadakan di Pulau Pena’ah Kecamatan 

Senayang. Wisatawan maupun peserta yang datang berasal dari berbagai daerah 

dan berbagai negara. Diantaranya peserta yang berasal dari Singapura, Malaysia, 

Prancis dan Australia.  

Berdasarkan hasil wawancara, meskipun telah banyak pengunjung atau 

wisatawan yang datang ke Kabupaten Lingga, hanya sedikit diantaranya yang 

secara luas mengetahui tentang Kabupaten Lingga, baik itu tentang objek wisata, 

tempat transportasi, tempat pemerintahan, penginapan, tempat ibadah dan even 

yang terdapat di Kabupaten Lingga. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi 

yang tersedia mengenai Kabupaten Lingga secara luas (Lampiran A). Pemerintah 

Kabupaten Lingga telah melakukan usaha promosi melalui media masa seperti 

surat kabar dan penyebaran brosur, booklet, pamlet dan leaflet ke masyarakat. 

Namun metode tersebut belum cukup untuk menginformasikan kepariwisataan 

secara meluas kepada wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, informasi 

pariwisata yang dapat diperoleh tentang Kabupaten Lingga bisa didapatkan dari 

artikel-artikel yang ada di blog ataupun website yang tidak resmi. Informasi yang 

tersedia juga tidak lengkap dan sangat sedikit. Sedangkan untuk informasi 

mengenai penginapan, transportasi, tempat wisata, tempat bersejarah, dan tempat-

tempat ibadah masih sangat kurang.  

Kurangnya informasi tentang Kabupaten Lingga dikalangan masyarakat 

luar dapat menyebabkan calon wisatawan kesulitan untuk menentukan tujuan dan 

rencana perjalanan, karena informasi dan gambaran daerah atau tempat yang 

terdapat di Kabupaten Lingga tersebut tidak lengkap. Hal ini dapat menyebabkan 

menurunnya minat calon wisatawan untuk datang ke Kabupaten Lingga. 
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Sebenarnya objek wisata dapat memberikan manfaat terhadap bidang 

ekonomi, antara lain meningkatnya kesempatan kerja dan usaha. Kesempatan 

kerja dan usaha secara langsung antara lain kesempatan kerja dari segi akomodasi, 

restoran atau rumah makan, angkutan wisata, taman rekreasi, dan cendera mata 

(Lampiran A). Selain memberikan manfaat dalam kesempatan kerja dan usaha, 

objek wisata juga berperan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Pengeluaran atau pembelanjaan para pengunjung akan meningkatkan 

pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah aplikasi 

navigasi objek wisata berbasis mobile yang dapat membantu Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Lingga dalam melakukan usaha promosi mengenai 

pariwisata di Kabupaten Lingga. Aplikasi navigiasi tersebut juga dapat membantu 

wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Lingga dalam hal pencarian 

informasi dan menjadi petunjuk arah bagi wisatawan untuk menuju ke tempat 

lokasi yang menjadi tujuan wisata. 

Penelitian mengenai aplikasi navigasi berbasis mobile sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Pertama oleh Siregar dan Permana (2016) membangun 

aplikasi berbasis mobile untuk navigasi ke alamat pelanggan TV berbayar pada 

Indovision cabang pekanbaru. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi aplikasi navigasi dapat membantu dan mempermudah teknisi 

Indovision dalam mencari alamat pelanggan. Agrarian dkk., (2015) membuatan 

aplikasi mobile GIS berbasis android untuk informasi pariwisata di Kabupaten 

Gunungkidul. Pembuatan aplikasi berbasis android dilakukan dengan 

menggunakan framework MIT App Inventor 2. Berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan, aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan cukup efisien untuk 

digunakan. Astuti dkk., (2015) membangun sistem informasi pencarian dan 

navigasi lokasi wisata bersejarah di malang berbasis android. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa sistem informasi yang dibangun dapat memberikan 

informasi kepada pengguna yang melakukan pencarian lokasi wisata bersejarah di 

Kota Malang. Hati dkk., (2013) membuat aplikasi penanda lokasi peta digital 

berbasis mobile GIS pada smartphone android, tujuan membuat aplikasi penanda 
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lokasi peta digital agar dapat membantu orang untuk menemukan rute dalam 

menuju suatu lokasi yang diinginkan dan agar dapat membantu merealisasikan 

kebutuhan informasi peta digital. Hartono dan Sevani (2013) meneliti tentang 

aplikasi navigasi lokasi POM bensin di Jakarta berbasis android. Hartono 

menyimpulkan aplikasi ini dapat membantu para pengendara kendaraan bermotor 

karena dapat memberikan informasi lokasi pom bensin di Jakarta yang cukup 

akurat kapanpun dibutuhkan, selama masih ada sinyal dari operator Global System 

for Mobile (GSM) yang digunakan. Faisal dkk., (2012) membangun aplikasi 

panduan dan navigasi haji mobile berbasis android untuk dapat membantu setiap 

jemaah haji dalam melakukan persiapan perjalanan ibadah haji, sehingga 

memperkaya pengetahuan jemaah sebelum melaksanakan perjalanan ibadah haji. 

Rimadhani dkk., (2015) meneliti pembuatan peta navigasi sarana umum kota 

semarang sebagai data peta pada GPS (Global Positioning System) Garmin map. 

Rimadhani dkk menyimpulkan penggunaan GPS memberikan keuntungan bagi 

penggunanya. Keuntungan menggunakan GPS yaitu mempermudah masyarakat 

untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dikehendakinya. Adanya GPS membantu 

masyarakat untuk memperlancar perjalanan karena GPS dapat memberikan 

informasi rute tercepat dan terdekat. Dengan mengetahui rute tercepat dan 

terdekat dimungkinkan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat mencapai 

tujuan. Triyanti dan Marleen (2014) membuat aplikasi android untuk pencarian 

lokasi tempat ibadah di wilayah bekasi. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah 

untuk memudahkan pencarian lokasi tempat ibadah yaitu Masjid dan Gereja di 

wilayah Bekasi, khususnya di Bekasi Timur dengan augmented reality dengan 

jangkauan jarak wilayah ±5 km, yang diharapkan dapat  memberikan informasi 

secara cepat serta  mengefisienkan waktu untuk dapat mengetahui lokasi tersebut 

dengan  menggunakan smartphone sistem operasi android.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Navigasi Objek Wisata Kabupaten 

Lingga Berbasis Mobile”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang, maka dirumuskan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

navigasi objek wisata di Kabupaten Lingga berbasis mobile yang dapat 

bermanfaat bagi wisatawan dan pemerintah Kabupaten Lingga, terutama untuk 

dapat dijadikan sebagai media promosi dalam meningkatkan jumlah wisatawan 

yang berkunjung dan dapat dijadikan sebagai panduan wisatawan dalam 

merencanakan perjalanannya ke Kabupaten Lingga 

1.3. Batasan Masalah 

        Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Linga, khususnya pada: (1) lokasi 

objek wisata; (2) lokasi pemerintahan dan pendididkan; (3) lokasi 

transportasi; (4) lokasi penginapan; (5) lokasi  dan informasi even; (6) 

lokasi  tempat perbelanjaan; dan (7) lokasi tempat ibadah; yang terdapat di 

Kabupaten Lingga. 

2) Sistem operasi mobile yang digunakan adalah sistem operasi Andorid.  

3) Menggunakan bahasa pemrograman PHP v5.5.19 dengan bantuan 

framework Bootstrap v2.0.4 dan tools Sublime Text 3. 
4) Menggunakan MySQL v5.6.21 sebagai database server. 
5) Menggunakan aplikasi web open source MIT App Inventor 2 untuk 

membangun aplikasi webview. 

6) Metode Waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Tahapan yang 

dilakukan adalah perencanaan, analisa, perancangan, implementasi dan 

pengujian. 
7) Perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan metode Object 

Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan bantuan model Unified 

Modeling Language (UML) yang terdiri dari empat diagram, yaitu: (1) 

usecase diagram; (2) sequence diagram; (3) activity diagram; dan (4) 

class diagram. 
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8) Tools yang digunakan dalam perancangan sistem menggunakan Astah 

Community. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1) Membangun suatu sistem aplikasi navigasi berbasis mobile yang dapat 

memudahkan wisatawan lokal maupun wisatawan asing dalam hal 

pencarian lokasi dan informasi mengenai: (1) objek wisata; (2) 

pemerintahan dan pendidikan; (3) tempat transportasi; (4) penginapan; (5) 

even; (6) tempat perbelanjaan; dan (7) tempat ibadah. 

2) Membangun sistem aplikasi navigasi berbasis mobile yang dapat menjadi 

petunjuk arah bagi wisatawan dalam perjalanan menuju ke tempat atau 

lokasi yang menjadi tujuan wisata. 

3) Membangun suatu sistem aplikasi navigasi berbasis mobile yang dapat 

direkomendasikan sebagai media promosi bagi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Lingga. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Wisatawan dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai objek 

wisata, tempat penginapan, informasi transportasi, informasi even, tempat 

ibadah, informasi pusat perbelanjaan, dan informasi pemerintahan dan 

pendidikan yang terdapat di Kabupaten Lingga. 

2) Memudahkan wisatawan untuk mengetahui dan memahami informasi 

mengenai lokasi dan fasilitas yang terdapat pada objek wisata. 

3) Membangun suatu sistem aplikasi navigasi berbasis mobile yang dapat 

digunakan sebagai media promosi bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Lingga. 

4) Dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah 

Kabupaten Lingga dengan pemilik usaha, pengelola objek wisata, dan 

perhotelan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian tugas akhir ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat tugas akhir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari 

jurnal, buku, serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai 

landasan teori dalam pembuatan tugas akhir ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. 

Baik metodologi pengembangan sistem, analisa, perancangan, 

hingga testing. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil penelitian yang kan dicapai  

serta gambaran rancangan sistem informasi yang akan dihasilkan. 

BAB V TESTING DAN IMPLEMENTASI 
Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang 

telah dilakukan terhadap sistem informasi yang dibangun. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang telah dibahas dan juga memberikan saran-saran yang 

diperlukan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  

dokumen peraturan, maupun artikel di internet. 
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