
1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Lampung Selatan merupakan kabupaten provinsi Lampung yang memiliki 

berbagai macam tempat Pariwisata yang berpotensi menjadi tempat Pariwisata yang 

ramai pengunjung sehingga dapat mendorong pendapatan daerah untuk naik. Salah 

satu daerah obyek wisata yang menjadi andalan adalah Daerah Kalianda yang 

merupakan tempat pariwisata yang ramai pengunjung setiap harinya baik wisatawan 

lokal maupun wisatawan asing. Banyak tempat Pariwisata yang memiliki potensi di 

Daerah Kalianda. Pada  bidang pariwisata  penyampaian  informasi  tentang  

kepariwisataan  merupakan  hal  yang  sangat penting,  karena  dari  informasi  itulah  

calon  wisatawan  mengetahui  objek-objek  wisata  yang akan dikunjungi di 

Lampung Selatan dan dapat menarik minat calon wisatawan (Mira, Ali dan Tumpol, 

2018). 

Dinas pariwisata kabupaten Lampung Selatan merupakan suatu instansi 

pemerintah yang menangani kepariwisataan. Pada umumnya pengenalan pariwisata 

yang ada di kabupaten Lampung Selatan memanfaatkan media seperti, surat kabar, 

televisi, leaflet, dan media online berupa sosial media. Media promosi saat ini hanya 

menyajikan informasi berupa gambar serta deskripsi mengenai objek wisata. Hal ini 

menyebabkan kurangnya informasi mengenai lokasi objek pariwisata yang berada di 

wilayah Lampung Selatan. kendalanya adalah kurangnya informasi mengenai letak 

tempat wisata yang ingin dituju. Sehingga diperlukan sebuah Sistem Informasi 



Geografis yang dapat mendukung kegiatan para wisatawan di  kabupaten Lampung 

Selatan. Keberadaan daerah Pariwisata yang ada di kabupaten lampung selatan 

merupakan hal yang sangat penting saat ini. Dengan adanya Sistem  Informasi 

Geografis maka informasi informasi daerah wisata dapat diandalkan. 

Aplikasi sistem informasi geografis saat ini tumbuh tidak hanya secara jumlah 

aplikasi namun juga bertambah dari jenis keragaman aplikasinya dengan kata lain, 

pemetaan berbasis web adalah suatu sistem informasi geografis yang diterapkan pada 

sistem komputer berbasis internet atau setidaknya intranet sehingga sebuah client 

dapat mengakses banyak server yang berbeda (Heywood, dkk, 2012). Penelitian 

terkait dengan sistem informasi geografis yang membahas mengenai wujud strategi 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang berbasis 

community-based tourism development mencoba menggabungkan teknologi SIG 

berbasis Web (WebSIG) dengan Google Maps API untuk menyajikan informasi dan 

menyediakan fitur agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan 

pengembangan pariwisita yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah WebSIG yang 

menyajikan informasi pariwisata dengan tampilan peta berupa peta satelit dan peta 

terrain yang dilengkapi fitur untuk melengkapi informasi, menambahkan lokasi, 

mencari objek wisata, dan memberi penilaian terhadap tampilan web. Penelitian lain 

dilakukan oleh (Wayan, 2011) yang membuat sistem informasi geografis berbasis 

web untuk pemetaan pariwisata kebupaten gianyar  yang memberikan gambaran peta 

wisata kabupaten gianyar sehingga lebih menarik dan dapat dinikmati oleh 

masyarakat luas. 



Oleh karena itu akan dibuat suatu aplikasi sistem informasi geografis (SIG) 

Lokasi Pariwisata di Daerah Lampung Selatan berbasis web yang dapat menyediakan 

berupa informasi lokasi pariwisata, fasilitas, dan informasi tentang wisata yang ada di 

lampung selatan guna memudahkan pengguna mendapatkan informasi berupa lokasi 

tempat pariwisata dan tempat pariwisata terdekat dari lokasi pengguna. Penyajian 

informasi dalam bentuk web yang akan mempermudah pengguna untuk mendapatkan 

informasi ini kapan saja dan dimana saja. Sistem Informasi Geografis Pariwisata 

diharapkan dapat mempermudah wisatawan untuk memperoleh informasi mengenai 

objek dan lokasi pariwisata. Pada Sistem Informasi atau media yang akan 

dikembangan ini, diharapkan wisatawan tidak hanya mendapatkan informasi lokasi, 

melainkan sistem informasi ini juga dapat membantu mengarahkan wisatawan 

menuju lokasi objek wisata.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi geografis berbasis web yang 

memberikan informasi tentang  objek wisata yang ada di Lampung Selatan? 

2. Bagaimana pengujian pada sistem informasi geografis berbasis web 

menggunakan blackbox dan webqual ? 

 

1.3   Batasan Masalah 

Batasan masalah pada sistem informasi geografis berbasis web sebagai berikut 

:  



1. Pembuatan sistem informasi geografis ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP disertai dengan teknologi Google APIs.  

2. Aplikasi ini hanya menjelaskan informasi tentang suatu objek wisata dan  

menampilkan informasi mengenai rute menuju objek wisata serta daftar objek 

wisata  yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Peta dasar yang digunakan dalam sistem informasi geografis ini adalah 

Google Maps. 

4. Tidak membahas tentang teknik pembuatan peta yang digunakan pada aplikasi 

ini, serta tidak diuji ketepatan koordinat peta kota Lampung Selatan. 

5. Tidak membahas mengenai penggunaan algoritma dalam menghitung jarak 

terpendek pada penentuan rute. 

  

1.4   Tujuan Masalah 

   Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

yang  dirancang yaitu : 

1. Merancang sistem informasi geografis berbasis web yang memberikan 

informasi tentang  objek wisata yang ada di Lampung Selatan. 

2. Pengujian sistem informasi geografis berbasis web menggunakan blackbox 

dan webqual. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian terbagi menjadi 4 bagian diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 



Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang pemanfaat teknologi dan berguna untuk menjadikan 

refrensi bagi mahasiswa/i yang melakukan kajian terhadap implementasi 

untuk sarana promosi sebuah pariwisata. 

2. Bagi Wisatawan 

Memberikan kemudahan pada wisatawan untuk mendapatkan informasi lokasi 

pariwisata. 

3. Bagi Pembaca 

Membantu peneliti lain yang ingin mengetahui proses system informasi 

geografis. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat memberikan informasi terbaru bagi pengembangan ilmu komputer 

mengenai letak wilayah pariwisata di Lampung Selatan. 

  



 


