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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi informasi semakin pesat 

perkembangannya serta sangat dibutuhkan keberadaannya disetiap sektor 

kehidupan, terutama pada kemajuan teknologi telepon genggam atau handphone. 

Dengan segala kemajuan dan kelebihan pada telepon genggam saat ini sering 

disebut dengan smartphone. Keberadaan smartphone atau ponsel pintar sangatlah 

membantu para pengguna untuk mendapatkan informasi dan memenuhi 

kebutuhan dengan lebih cepat dan tepat. Berkembangnya kemajuan teknologi 

smartphone saat ini, sistem operasi yang digunakan pada smartphone semakin 

berkembang, beberapa diantaranya yaitu Android, RIM Blackberry, Microsoft 

Windows Mobile, dan Symbian. Dengan diterapkannya sistem operasi pada 

smartphone, menjadikan smartphone sebagai salah satu perangkat mobile yang 

dapat menggantikan PC dalam beberapa hal. Smartphone menjadi salah satu 

teknologi yang sangat bermanfaat  bagi masyarakat sehingga banyak pekerjaan 

manusia yang dapat dibantu oleh  smartphone, membuat  proses  kerja menjadi 

lebih efisien, efektif dan memberikan hasil kerja lebih baik dan lebih cepat. 

 Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan 

menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). 

Sistem ini menangkap, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, 

dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. 

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query 

dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang 

dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem 

informasi lainnya. 

 Berkaca pada trend pariwisata global saat ini, Kabupaten Siak memiliki 

potensi besar dalam meningkatkan sektor pariwisata daerahnya. Hal ini 
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dikarenakan Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah berpusatnya 

kebudayaan Melayu di Indonesia. Menurut Syamsuar (2013), Fakta sejarah 

menyebutkan bahwa dahulunya Kabupaten Siak merupakan bekas kerajaan 

Melayu terkuat di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Oleh karena 

itu, Kabupaten Siak menyimpan berbagai kekayaan budaya dan sejarah Melayu 

yang sangat berpotensi dalam pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan. 

 Banyaknya tempat-tempat pariwisata yang tersebar di Kabupaten Siak 

tidak semuanya dapat diketahui oleh para wisatawan, seperti beberapa objek 

wisata Istana Siak, Benteng Koto Salamah, Balai Kerapatan Tinggi, Danau 

Zamrud, dan banyak lagi objek wisata yang baru dilestarikan maupun ditemukan 

di Kabupaten Siak, begitu juga dengan ruang lingkup kegiatan-kegiatan 

pendukung pada pariwisata Kabupaten Siak seperti beberapa kegiatan yaitu Tour 

de Siak, Siak Bermadah, Pameran Kesenian dan Kebudayaan Melayu, dan 

beberapa kegiatan lain yang diselenggarakan, dikarenakan kurangnya informasi 

mengenai peta letak objek wisata yang ada di Kabupaten Siak beserta informasi 

tentang fasilitas pendukung seperti tempat penginapan, ATM, SPBU, transportasi, 

kalender event, ataupun info-info khusus lainnya. Informasi yang ada seperti 

penyebaran brosur peta belum bisa memberikan informasi yang lebih presentatif 

karena tidak semua wisatawan dapat memiliki peta atau brosur dikarenakan tidak 

efektifnya kegiatan penyebaran peta atau brosur tersebut. Dengan memanfaatkan 

kemajuan dibidang teknologi informasi media smartphone berbasis Android yang 

dapat diakses dengan cepat, maka data pariwisata Kabupaten Siak dapat 

diinformasikan dengan cepat, tepat dan akurat serta informasi dapat digabungkan 

dengan pemetaan dimana peta lokasi pariwisata itu berada. Dengan demikian 

informasi yang diperoleh bukan hanya textual saja tetapi juga dalam bentuk 

spasial atau peta yang interaktif. 

 Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak 

merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bergerak dalam bidang pengelolaan 

pariwisata, kebudayaan dan olahraga khususnya di wilayah Kabupaten Siak. 

Sesuai dengan visi dan misi yang bertekat menjadikan Siak sebagai tujuan 

wisatawan dan kota budaya Melayu di Indonesia, tentunya sudah selayaknya 
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menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan calon wisatawan yang 

berkunjung untuk mencari informasi tempat-tempat wisata yang ada di wilayah 

Kabupaten Siak. Berdasarkan pemaparan diatas maka dirancang sebuah sistem 

informasi geografis berbasis Android sebagai bahan untuk penelitian Tugas Akhir 

dengan mengangkat judul yaitu “SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

PARIWISATA KABUPATEN SIAK BERBASIS ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana cara memperkenalkan dan 

membangun sebuah sistem informasi geografis  pariwisata berbasis Android yang 

dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi pariwisata yang 

terdapat di Kabupaten Siak, mulai dari lokasi wisata, festival budaya, jarak tempat 

wisata, fasilitas yang disediakan, kalender event dan menerima notifikasi event 

pariwisata terbaru. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam suatu penelitian sangat diperlukan 

agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. Beberapa batasan yang digunakan dalam 

membangun sistem informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem dibuat berbasis platform Android hanya untuk pariwisata 

Kabupaten Siak. 

2. Sistem yang dikembangkan membutuhkan koneksi internet untuk 

mengakses GPS, Google Maps API dan mengakses data dari server. 

3. Perancangan ini menggunakan metode Object Oriented Analys Design 

(OOAD). 

4. Perancangan diagramnya menggunakan Unified Modeling Language 

(UML) sebagai alat bantu dalam bentuk diagram. 

5. Tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi android ialah Android 

Studio, SQLite sebagai database-nya, dan JSON untuk mentransmisi 

database antara server dan aplikasi. 
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6. Perancangan sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode 

Waterfall. 

7. Sistem memberikan informasi objek wisata yang ada di Kabupaten Siak 

yang meliputi nama objek wisata, menampilkan rute antara pengguna 

ke lokasi wisata, lokasi objek wisata dalam peta, alamat, jarak tempat 

wisata, deskripsi objek wisata, serta memberikan informasi seputar 

objek wisata misalnya penginapan, transportasi, lokasi SPBU, lokasi 

ATM, lokasi tempat ibadah, layanan publik, pemerintahan, kuliner, 

kalender event dan notifikasi event pariwisata. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengembangkan suatu sistem informasi geografis pariwisata yang 

membantu dan memudahkan wisatawan yang datang ke Kabupaten Siak 

untuk mencari objek wisata di Kabupaten Siak berbasis Android. 

2. Membangun sebuah sistem informasi geografis pariwisata Kabupaten 

Siak yang dapat menampilkan rute, estimasi waktu dan jarak dari lokasi 

pengguna ke objek wisata. 

1.4.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dibangun adalah memberikan 

kemudahan bagi para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara 

dalam memperoleh informasi pariwisata yang tersebar di lokasi-lokasi tertentu di 

Kabupaten Siak dan juga sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan daerah 

wisata dan salah satu fasilitas informasi wisata Siak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari 6 

(enam) bab, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang gambaran umum penelitian yang dilaksanakan di 

Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak yang 

meliputi Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistimatika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi bahasan teori-teori yang menyangkut pada penelitian 

Tugas Akhir sebagai landasan dalam penyusunan skripsi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah analisa dari data-data 

yang diperoleh untuk tahapan perancangan dan hingga pengujian aplikasi 

yang akan dibangun.  

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan mengenai menganalisa sistem lama dan merancangan 

sistem baru berupa Sistem Informasi Geografis Pariwisata Kabupaten Siak 

Berbasis Android, pada tahap ini menggunakan perancangan berorientasi 

objek dengan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Diagram 

yang akan dibuat yaitu Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence 

Diagram, dan Activity Diagram. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada Bab ini berisi mengenai pengujian dan penerapan aplikasi 

sistem informasi geografis pariwisata Kabupaten Siak. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian Tugas Akhir dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 


