
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bentuk teknologi komputer yang secara luas telah digunakan 

untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambangan wilayah dan kota 

adalah Geographic Information Systems (GIS). Banyak implementasi dari GIS 

berhasil menunjukkan peningkatan dan perbaikan yang signinfikan pada proses 

pengambilan keputusan karena GIS dapat menyediakan informasi kuantitatif dan 

kualitatif yang dibutuhkan pada proses perencanaan wilayah dan kota. Selain itu, 

GIS menawarkan kerangka yang solid untuk mendukung proses pengambilan 

keputusan jika digunakan sebagai komponen utama pada Sistem Informasi 

Perencanaan. Penggunaan GIS bersama-sama dengan teknik pemodelan komputer 

dapat memperluas cakupan dari proses analisa dan proses pengambilan keputusan 

pada perencanaan wilayah dan kota. Selain itu, kombinasi GIS dengan teknik 

simulasi-mikro (microsimulation) dapat digunakan untuk memodelkan dan 

mensimulasikan perubahan-perubahan karakteristik perkotaan seperti perubahan 

penggunaan lahan.Pengembangan SIG akan bergeser dari kegiatan yang bersifat 

pasif, pengumpulan data digital menjadi kegiatan aktif dinamis berupa 

penganalisaan data geografis. Untuk itu, data geografis yang dikelola oleh suatu 

instansi harus dapat diakses dengan mudah oleh instansi lainnya atau pun 

masyarakat, sehingga keberadaannya akan semakin optimal. Berbagi pakai data 

(data sharing) merupakan suasana kondusif untuk terciptanya suatu sistem yang 

interoperability. Suasana keterbukaan ini sangat menunjang keberhasilan 

implementasi SIG (Sistem Informasi Geografis) di Indonesia. Beberapa manfaat 
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positif dari penggunaan teknologi SIG seperti efisiensi dan efektifitas, dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah yang 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

Secara umum GIS memiliki manfaat dalam berbagai bidang diantaranya 

manajement tata guna lahan, inventarisasi sumber daya alam, untuk pengawasan 

daerah bencana alam, untuk perencanaan wilayah dan kota. Sistem Informasi 

Geografis (SIG) atau juga dikenal sebagai Geographic Information Sistem (GIS) 

akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang berarti seiring dengan kemajuan 

teknologi. SIG (Sistem Informsi Geografis)  yang banyak dikenal sebagai sistem 

komputer yang menggabungkan antara unsur peta geografis untuk menampilkan 

data yang detail dan spesifik. Penggunaan data GIS ini dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah dari segala bidang. Dalam bidang pariwisata SIG (Sistem 

Informasi Geografis) dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran lokasi-lokasi 

wisata pada suatu daerah. Sektor wisata yang tersebar di Provinsi Lampung ini 

sangat bervariasi yaitu wisata alam, wisata bahari, wisata buatan, wisata budaya 

dan sejarah. 

Provinsi lampung adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di 

Pulau Sumatra Selatan yang memiliki beraneka ragam objek wisata, baik jenis, 

bentuk dan ciri khas keunikan daerah lampung. Provinsi Lampung memiliki luas 

35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. 

Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah timur 

dengan Laut Jawa. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, 

yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau 

Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau 

https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Sunda
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
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Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau 

Tampang dan Pulau Pisang yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat. 

Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai 

merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit 

Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. 

Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke 

utara, merupakan perairan yang luas.  

Perkembangan Objek Wisata di Provinsi Lampung yang semakin pesat 

seperti saat ini harus di selaraskan dengan ketersediaan informasi yang benar-

benar akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Saat ini internet adalah salah 

satu solusi penyebaran informasi secara global serta dapat memberikan 

kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi yang sangat berharga. 

Sebenarnya Dinas Pariwisata sudah mempunyai situs website yang menyediakan 

informasi mengenai data pariwisata di Provinsi Lampung, namun peta wisata 

yang belum dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Lampung membuat wisatawan dari 

luar daerah maupun dari dalam daerah tidak bisa melihat detail gambaran 

indahnya lokasi wisata yang ada di Provinsi Lampung dan juga calon wisatawan 

tidak mengetahui secara detail lokasi wisata yang ingin dikunjunginya. Objek data 

wisata yang ada di provinsi lampung secara umum yang akan dibahas terdiri dari 

wisata alam, wisata bahari, wisata buatan, dan wisata budaya sejarah. 

Berdasarkan permasalahan mengenai kondisi geografis yang telah diuraikan 

maka penulis mengusulkan penelitian mengenai Sistem Informasi Geografis Data 

Objek Wisata yang ada di Provinsi Lampung berbasis web. Yang dalam penelitian 

ini akan dibangun media informasi untuk mengetahui informasi mengenai objek 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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wisata yang akan dikunjungi dan dapat melihat jelas gambaran-gambaran objek-

objek wisata yang ada di Provinsi Lampung serta dapat mengetahui rute lokasi 

secara detail objek wisata yang akan dikunjungi oleh calon wisatawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa 

permasalahan yang ada antara lain :  

1. Bagaimana membangun suatu SIG (Sistem Informasi Geografis) objek wisata 

di Provinsi Lampung dalam suatu aplikasi berbasis web ? 

2. Bagaimana membuat calon wisatawan mengetahui informasi secara detail 

mengenai objek wisata yang ingin di kunjungi ? 

3. Bagaimana membuat calon wisatawan mengetahui rute perjalanan atau denah 

lokasi data objek wisata yang ingin di kunjungi ? 

4. Bagaimana menerapkan layanan Google Maps pada aplikasi SIG Objek 

Wisata di Provinsi Lampung agar dapat memudahkan wisatawan dalam 

memperoleh informasi rute  lokasi objek wisata? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data difokuskan pada data objek wisata yang terdapat di 

wilayah Provinsi Lampung dan berasal dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Provinsi Lampung. 

2. Hanya membahas objek wisata yang secara umum terdiri dari wisata alam, 

wisata bahari, wisata buatan, wisata budaya dan sejarah yang ada di Provinsi 

Lampung. 
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3. Keluaran yang dihasilkan aplikasi ini berupa informasi jalur, vidio, foto, 

desktipsi wisata dan letak objek wisata di Provinsi Lampung dengan 

menggunakan peta dari Google Maps beserta data atribut pendukungnya. 

4. Pengelolaan peta menggunakan layanan dari Google Maps API. 

 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian pembuatan Sistem Informasi Geografis data objek 

wisata di provinsi Lampung adalah : 

1. Dapat membangun suatu SIG (Sistem Informasi Geografis) objek wisata yang 

ada di Provinsi Lampung dalam suatu aplikasi berbasis web. 

2. Dapat membuat calon wisatawan mengetahui informasi secara detail 

mengenai objek wisata yang ingin dikunjungi. 

3. Dapat membuat calon wisatawan mengetahui rute perjalanan atau denah data 

objek wisata yang akan dikunjungi. 

4. Dapat menerapkan layanan Google Maps pada aplikasi SIG pada objek 

wisata di Provinsi Lampung agar dapat memudahkan wisatawan dalam 

memperoleh informasi rute lokasi objek wisata. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian pembuatan Sistem Informasi Geografis data 

objek wisata di provinsi Lampung adalah : 

1. Dapat memudahkan identifikasi tentang potensi-potensi objek wisata yang 

ada di Provinsi Lampung. 

2. Adanya peta dari Google Maps dapat memudahkan wisatawan mengetahui 

informasi mengenai rute objek wisata yang ingin di kunjungi. 
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3. Mengenalkan dan dapat menjual potensi wisata-wisata yang ada di 

Provinsi Lampung secara luas. 

4. Adanya Sistem Informasi Geografis data Objek wisata ini dapat digunakan 

sebagai ajang promosi tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi 

Lampung. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No 

Nama 

Penulis 

Judul Tahun Hasil 

 1. Minarni, 

Yovi Febri 

Yusdi 

Sistem Informasi 

Geografis Pariwisata 

Kota Padang 

Menggunakan 

Application 

Programming 

Interface (API) 

Google 

Maps Berbasis Web 

2015 GIS Dapat mempermudah 

wisatawan memperoleh 

informasi lokasi pariwisata 

di Kota Padang yang lebih 

cepat dan akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan) 

2. Danny 

Manongga, 

Samuel 

Papilaya dan 

Selfiana 

Pandie 

Sistem Informasi 

Geografis Untuk 

Perjalanan Wisata 

Di Kota Semarang 

2009 GIS dapat digunakan untuk 

mendukung perjalanan 

wisata di Kota Semarang, 

dimana SIG dapat 

memberikan informasi 

langsung kepada user 

mengenai lokasi dari 

sarana pariwisata dan 

fasilitas pendukung yang 

ada. 

3. Mailany 

Tumimomor, 

Emanuel 

Jando dan 

Emiliana 

Meolbatak 

Sistem Informasi 

Geografis Pariwisata 

Kota Kupang 

2013 Hasilnya dengan 

dibangunnya Aplikasi 

Sistem Informasi 

Geografis Pariwisata Kota 

Kupang, maka sangat 

membantu para wisatawan 

dalam mendapatkan 

informasi mengenai 

pariwisata yang ada di 

Kota Kupang 

karena sistem dapat 

diakses langsung secara 

online. 
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Tabel 1.1 Keaslian Penelitian (Lanjutan) 

4. Antonio 

Gusmao, 

Sholeh Hadi 

Pramono, 

Sunaryo 

Sistem Informasi 

Geografis Pariwisata 

Berbasis Web Dan 

Pencarian Jalur 

Terpendek Dengan 

Algoritma Dijkstra 

2013 Sistem informasi geografis 

pariwisata berbasis web 

dapat dibangun, dengan 

web server apache, dan 

Database MySQL secara 

localhost, dan pada 

website di tampilkan 

dengan koordinat 123o25'-

127o19' bujur timur dan 

8o17'-10o22' lintang 

selatan, dan peta yang 

ditampilkan berupa peta 

Terrain Maps, Road Maps, 

dan Hybrid Maps. 

5. Dewi 

Soyusiawaty, 

Rusydi Umar 

dan Rochmat 

Mantofani 

Sistem Informasi 

Geografis Objek 

Wisata Propinsi 

Kepulauan 

Bangka Belitung 

Berbasis Web 

2007 sistem informasi geografis 

Pariwisata berbasis web di 

Propinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yang 

mampu menyampaikan 

informasi wisata dan 

sarana pendukung yang 

tersedia secara menarik, 

informatif, online, cepat  
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Penelitian mengenai Sistem Informasi Geografis Data Objek Wisata di 

Provinsi Lampung Berbasis Web dalam hal ini adalah dengan merancang sebuah 

sistem yang dapat memudahkan calon wisatawan yang berkunjung ke Provinsi 

Lampung akan mudah dalam mencari informasi mengenai data-data objek wisata 

yang ada di Provinsi Lampun serta dapat melihat rute perjalanan yang akan dituju 

ketika ingin mengunjungi tempat wisata yang diinginkan calon wisatawan, 

melihat secara detail wisata yang ingin di kunjungi, karena sistem yang akan di 

bangun secara online akan menampilkan foto-foto, video lokasi wisata yang 

diinginkan oleh pengunjung atau calon wisatawan yang akan berkunjung ke 

Provinsi Lampung. Akan lebih memudahkan calon wisatawan, karena maps atau 

peta digital yang akan digunakan menggunakan fasilitas google yaitu 

menggunakan google API. Sistem akan dirancang menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, yang dirancang  dengan UML (Unified Modeling Language). 

Sepengetahuan penulis belum pernah ada peneliti sebelumnya yang meneliti 

tentang Sistem Informasi Geografis Data Objek Wisata Studi Kasus di Provinsi 

Lampung berbasis Website. 

 


