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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Kabupaten Pesisir Barat memiliki lahan cukup luas yang mempunyai potensi 

sangat besar untuk bidang pariwisata laut karena sebagian besar luas wilayah 

kabupaten pesisir barat daerah pantai dan mempunyai banyak objek wisata. 

Semua objek wisata itu harus di tunjang infrastruktur dari pemerintah terkait dan 

masyarakat setempat misalnya, objek wisata laut, surfing, spot snorkling, jungle, 

bat cave, diving, dan penginapan. Kondisi itu lebih mudah dilihat dan diketahui 

jika tergambar dalam sebuah peta sehingga untuk mengetahui dan mencari sebuah 

lokasi dapat memanfaatkannya. 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peta geografis suatu 

wilayah dapat menggunakan sistem informasi. Selama ini, peta geografis yang 

dimiliki kabupaten pesisir barat masih berupa peta konversional (menggunakan 

media kertas) sehingga sulit untuk melihat lokasi objek wisata, calon pengunjung 

objek wisata harus memiliki peta yang berisi info objek pariwisata. Akibatnya, 

banyak pengunjung dan para turis mancanegara kesulitan mencari lokasi wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu, karena minimnya informasi mengenai objek 

wisata sehingga terjadi sedikit kesulitan mendapat info objek wisata yang ada. 
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Dengan pemanfaatan teknologi yang ada khususnya google map dalam mencari 

lokasi diperangkat mobile, dapat menjadi jawaban permasalahan tersebut. Saat ini 

informasi dari data geografis suatu tempat dapat dengan mudah diakses melalui 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Dengan menggunakan SIG bukan hanya 

memudahkan mengakses informasi geografis melainkan juga memudahkan dalam 

manajemen data. 

Alasan memanfaatkan google map karena dalam peta lampung digital belum 

lengkap, belum ada info tentang objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat dalam 

hal ini perlu ada nya SIG untuk memperkenalkan objek wisata yang ada di 

Kabupaten Pesisir Barat dalam segi wisata lautnya yang telah dikenal turis lokal 

maupun turis mancanegara.  

Dengan adanya SIG tersebut diharapkan dapat memberi informasi kepada 

pengunjung mengenai  objek wisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 

Sehingga apabila ingin mengetahui informasi objek wisata yang ada di Kabupaten 

Pesisir Barat hanya tinggal membuka sistem tersebut melalui internet.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan Latar belakang yang telah disebutkan, rumusan permasalahan yang 

dikaji dalam proposal penelitian ini, adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi geografis menggunakan Google 

Maps sebagai petunjuk letak geografis objek wisata? 
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2. Bagaimana menampilkan informasi objek wisata serta fasilitas akomodasi 

yang ada di Kabupaten Pesisir Barat pada SIG berbasis android? 

3. Bagaimana menginplementasikan sistem informasi geografis objek wisata di 

Kabupaten Pesisir Barat menggunakan google maps pada perangkat mobile 

berbasis android  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk lebih terfokus oleh permasalahan yang ada, maka perlu ditentukan 

beberapa batasan masalah yang diteliti, batasan tersebut yaitu : 

1.  Aplikasi SIG yang dikembangkan berbasis android. 

2. Informasi yang ditampilkan hanya berupa objek wisata beserta data 

fasilitasnya, data akomodasi dan transportasi. 

3. Aplikasi ini dapat dijalankan pada sistem operasi Android. 

 

  1.4 Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web 

menggunakan Google Maps. 

2. Menerapkan aplikasi sistem informasi geografis objek wisata di Kabupaten 

Pesisir Barat menggunakan google maps pada perangkat mobile berbasis 

android 
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3. Membantu menyediakan basis data atau sistem yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut guna pengelolaan Objek Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat. 

4. Memberikan kemudahan kepada para wisatawan lokal dan wisatawan 

mancanegara dalam memperoleh informasi keberadaan objek wisata dan 

penginapan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat secara online.  

 

  1.5 Manfaat 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat nyata dalam hal berikut ini, : 

1. Sebagai langkah awal untuk pengembangan SIG berbasis web di Kabupaten 

Pesisir Barat.  

2. Dengan adanya SIG ini dapat menjadi alat bantu bagi pengunjung dan turis 

mancanegara untuk mengakses informasi geografis, keberadaan objek wisata 

dan transportasi dengan mudah. 

3. Keberadaan SIG dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan 

objek wisata laut kepada pengunjung baik lokal maupun nasional dan turis 

mancanegara yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. 

 

 

 

 

 

 


