
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kabupaten Pesisir Barat, yang memiliki luas wilayah ±2.907,23KM 

Persegi. Beribu Kota di Krui, dengan jumlah penduduk sebesar ±136.370 jiwa 

pada tahun 2011 dan 117 Desa/Kelurahan. Dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi 

Lampung dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. (Pesisirbaratkab.go.id, 

2017) 

 Potensi wisata yang ada di kabupaten pesisir barat dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu wisata bahari berbasiskan kelautan/air, wisata religi 

berbasiskan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sang pencipta, wisata 

budaya berbasis pada kebudayaan masyarakat setempat, ekowisata berbasiskan 

kegiatan yang berhubungan dengan alam, dan agrowisata yang berbasis pada 

pertanian. (RIPPDA Kabupaten Pesisir Barat, 2015) 

Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat 

potensial dalam upaya mengembangkan pembangunan pada sektor pariwisata, 

termasuk pada sektor wisata bahari khususnya pantai. Kabupaten pesisir barat 

mempunyai wisata pantai yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan, terbukti 

dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di kabupaten pesisir barat, baik 

wisatawan lokal maupun mancanegara.(RIPPDA Kabupaten Peisir Barat, 2015) 

Bagi pengunjung yang tidak mengetahui letak objek wisata pantai di 

Kabupaten Pesisir Barat secara keseluruhan, Sistem Teknologi SIG (Sistem 

Informasi Geografis) / Georaphic Information System (GIS)  dirasa tepat untuk 
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diterapkan. SIG / GIS merupakan suatu sistem informasi teknologi mengenai 

geografis yang sangat berkembang. SIG / GIS memiliki kemampuan yang sangat 

baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atribut-atributnya, 

memodifikasi bentuk, warna, ukuran, dan simbol. Untuk menentukan jalur 

terdekat digunakan API yang ada di Google Map. Sistem ini dapat diakses oleh 

pengunjung melalui gadget, smartphone maupun device lainnya yang terkoneksi 

dengan internet. (Deti Marlena dan Hari Aspriyono, 2014)  

Google Maps API merupakan sebuah layanan (service) yang diberikan 

oleh Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Map dalam 

mengembangkan aplikasi. Google Maps API menyediakan beberapa fitur untuk 

memanipulasi peta, dan menambah konten melalui berbagai jenis services yang 

dimiliki, serta mengijinkan kepada pengguna untuk membangun aplikasi 

enterprise di dalam websitenya. (Faya Mahdi dan Fiftin Novianto, 2013) 

Berdasarkan permasalahan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis 

bermaksud menciptakan website dengan menggunakan GIS yang dimaksudkan 

untuk memberikan infomasi lokasi objek wisata pantai kepada wisatawan.  

Informasi yang terdapat dalam website yang saya ciptakan tidak hanya 

memvisualisasikan letak objek wisata pantai tetapi juga meliputi gambaran 

informasi yang lebih rinci, diantaranya letak penginapan/hotel, kuliner dan event. 

Meskipun pada saat ini telah banyak aplikasi/website yang mempunyai fungsi 

yang sama seperti Google Maps, Google Earth, Waze namun website yang 

penulis cipatkan lebih bersifat khusus dengan menampilkan berbagai informasi 

terkait dengan wisata Kabupaten Pesisir Barat.  
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Proses konsep sistem informasi letak objek wisata pantai dalam bentuk 

website di wilayah kabupaten pesisir barat yang akan dibangun oleh penulis 

memiliki berbagai fitur teknologi dengan menggunakan metode penelitian 

Pemeliharaan dan dalam pembuatan aplikasinya menggunakan berbasis website 

sebagai platform jalannya aplikasi dan tentunya menggunakan database dalam 

proses penyimpanan data bagi user, dalam hal ini pengguna harus mengakses 

website yang telah dibuat .  Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terarik 

untuk mengangakat judul “Perancangan Sistem Informasi Geografis Wisata Di 

Kabupaten Pesisir Barat”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pembuatan website ini rumusan masalah yang bisa diambil yaitu : 

1. Bagaimana memberikan informasi tempat wisata yang ada di daerah 

Kabupaten Pesisir Barat.  ? 

2. Bagaimana membuat sistem pengukur jarak ketempat lokasi wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat berbasis web.  ? 

1.3 Batasan Masalah 

Pembuatan website informasi wisata alam ini penulisan dibatasi dalam 

beberapa aspek antara lain: 

1. Website ini hanya menggunakan bahasa indonesia tidak menggunakan 

bahasa lain. 

2. Pada SIG berbasis web ini hanya memberikan informasi-informasi yang 

terkait pada  objek wisata berupa alamat, letak, jarak, serta deskripsi obyek 

wisata. 

3. SIG dirancang dengan memanfaatkan Google maps. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Untuk membantu meningkatkan pengunjung yang berkunjung ke daerah 

Kabupaten Pesisir Barat.  

2. Untuk mempermudah pengunjung dalam mencari lokasi wisata, 

penginapan/hotel, kuliner, event di daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan 

pengetahuan dalam memahami pentingnya teori yang didapat selama 

proses perkuliahan serta dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam 

dunian pekerjaan. 

2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang 

telah dibuat mahasiswa. 

b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. 

3. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan serta memberikan informasi, memudahkan 

akses wisata yang ada di daerah penelitian. 
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1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Perancangan Sistem Informasi Geografia Wisata Di 

Kabupaten Pesisir Barat, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai 

pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian 

terkait berdasarkan jurnal penelitian terkait penerapan GIS. 


