
BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kuliner pada daerah Bandar Lampung telah mengalami 

peningkatan yang sangat pesat, terbukti dari banyaknya kuliner – kuliner yang 

dapat dijumpai disetiap jalan – jalan daerah bandar lampung dari mulai warung 

bertenda hingga Restoran – Restoran  mewah yang menyajikan makanan – 

makanan yang enak dan lezat. Beragam sajian ditawarkan mulai dari makanan 

khas daerah yang sifatnya tradisional sampai makanan-makanan cepat saji yang 

bersifat modern. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer yang memiliki 

kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan 

informasi berefrensi geografis, misalnya data yang diidentifikasi menurut 

lokasinya, dalam sebuah database. Teknologi Sistem Informasi Geografis dapat 

digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber data, perencanaan 

pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu 

perencana untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi 

bencana alam, atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah (wetlands) 

yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Sehingga operating sistem Android 

sangat cocok untuk sistem informasi geografis karena sudah di bantu oleh Google 

Maps untuk pemetaan (Eddy 2009). 

  



Untuk penduduk lokal mungkin hal tersebut sudah biasa, tetapi lain halnya 

dengan penduduk pendatang atau wisatawan. Dengan banyaknya tempat kuliner 

tersebut mungkin saja mereka menjadi bingung. Salah satu solusi yang bisa 

digunakan adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), 

diharapkan lokasi kuliner tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pengguna 

yang berasal dari luar kota maupun dalam kota. 

Muhammad Sholeh (2007) dalam penelitiannya juga telah membuat 

Aplikasi Rancang Bangun Aplikasi Bebasis Google Map untuk Menemukan 

Lokasi Wisata Terdekat ( Studi Kasus Pada Lokasi Wisata di Kota Yogyakarta ). 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu pencarian rute pada peta akan mendapatkan 

informasi yang lebih detail terutama informasi lokasi wisata di Yogyakarta selain 

itu juga dapat menemukan solusi rute apabila memang terdapat jalan dari titik 

awal ke tujuan. 

Algoritma A* merupakan salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk 

menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan path finding (pencarian jalan). 

Dalam hasil pencariannya A* dikatakan complete dan optimal. Algoritma A* 

menggunakan cara pencarian secara Best First Search, dimana pencarian 

dilakukan dengan cara melebar ke setiap node pada level yang sama, dan nantinya 

akan menemukan rute terbaik dari titik awal sampai tujuan. Algoritma A* juga 

dilengkapi dengan suatu fungsi heuristik. Fungsi heuristik yang terdapat pada 

algoritma A* digunakan sebagai optimasi dalam menentukan node tujuan 

(Russell, 2003). 

  



Memanfaatkan kemajuan teknologi mobile, maka penelitian ini bertujuan 

membangun sebuah aplikasi “Perancangan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Pencarian Wisata Kuliner Pada Daerah Bandarlampung Berbasis Android ”. 

aplikasi ini dapat digunakan oleh user menggunakan piranti mobile device 

berbasis Android. User akan mendapat informasi terkait tempat wisata kuliner 

beserta menu pencariannya. Selain itu user juga mendapatkan informasi berupa 

daftar nama lokasi kuliner, menu makanan yang  disajikan, harga dan rute 

perjalanan menuju lokasi kuliner. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dan 

diteliti adalah : 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi geografis pencarian 

wisata kuliner pada daerah Bandar Lampung berbasis android? 

2. Bagaimana mencari lokasi kuliner terdekat menggunakan aplikasi 

android? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pada : 

1. Informasi yang ditampilkan  adalah  letak, nama restoran, menu 

makanan, harga dan no telepon restoran daerah Bandar Lampung. 

2. Aplikasi yang dikembangkan membutuhkan koneksi internet untuk 

mengakses GPS. 

3. Metode yang digunakan menggunakan google maps. 



4. Tools yang digunakan untuk merancang sistem ini menggunakan 

MySQL, Dreamweaver CS4, Java, PHP versi 5, Framework CI, dan 

Esclip.  

5. Algoritma yang digunakan dalam melakukan pencarian terdekat adalah 

Algoritma A* 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulisan pada penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah sistem informasi geografis pencarian kuliner pada 

daerah Bandar Lampung. 

2. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu wisatawan asing 

tidak kesulitan mencari wisata kuliner di Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan kemudahan informasi mengenai letak wisata kuliner pada 

daerah Bandar Lampung. 

2. Memperkenalan wisata kuliner bandarlampung kepada wisatawan asing. 

 


