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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Informasi mengenai geografis semakin dibutuhkan oleh banyak pihak, misalnya 

informasi jarak antar daerah, lokasi, fasilitas, sumber daya alam yang dicari dan 

informasi lainnya.  Informasi tersebut diperlukan pengguna untuk berbagai 

keperluan seperti penelitian, pengembangan dan perencanaan wilayah, serta 

menajemen sumberdaya alam.   Hanya saja penyebaran data spasial yang selama 

ini dilakukan dengan menggunakan media yang telah ada yang meliputi media 

cetak/peta, cd-rom, web, dan media penyimpanan lainnya dirasakan kurang 

mencukupi kebutuhan pengguna karena pengguna diharuskan datang dan melihat 

langsung data tersebut pada tempatnya (data provider). Hal ini mengurangi 

mobilitas dan kecepatan dalam memperoleh informasi mengenai data tersebut. 

Geographic Information System (GIS) atau dikenal dengan Sistem Informasi 

Goegrafis (SIG) merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan informasi 

geografis tersebut.  Saat ini dikenal istilah-istiah Desktop GIS, Web GIS dan 

Database Spatial yang merupakan wujud pengembangan teknologi Sistem 

Informasi Geografis.  Visual Basic adalah salah satu program aplikasi yang dapat 

digunakan untuk membangun aplikasi Desktop GIS.  
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Desktop GIS merupakan aplikasi Sistem Informasi Geografis yang bersifat 

standalone, yang maksudnya hanya bisa dijalankan pada sebuah PC (Personal 

Computer. Sifatnya yang standalone membuat Desktop GIS tidak dapat diakses 

orang lain tanpa melakukan proses instalasi aplikasi di PC. 

Kelebihan dari Desktop GIS adalah kemampuannya dalam melakukan analisis dan 

pengolahan data, aplikasi yang di pakai lebih kompatibel dengan database spasial 

dan dapat menyimpan data vektor ke dalam database bukan lagi filebase. 

Sebagian lokasi Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung salah satu wilayah dan 

objek penelitian penulis.   Bandar lampung memiliki lahan yang cukup luas 

mempunyai banyak fasilitas, lokasi geografis yang strategis, pemandangan alam 

yang indah, dukungan wilayah sekitarnya yang menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan kota Bandar Lampung. 

Wisata Kuliner Lampung merupakan objek yang dijadikan bahan untuk penelitian 

skripsi ini dikarenakan keanekaragaman makanan khas lampung dan bermacam-

macam tempat khas yang dijadikan anak muda, remaja, maupun orang tua untuk 

tempat hangout. Tempat Wisata Kuliner tersebut dapat dikategorikan sebagai  

cafe, restaurant, dan pondok santap lainnya.  

Mencari sebaran Wisata Kuliner di Bandar Lampung dalam jaringan sudah  

banyak dan biasa dilakukan, yang dapat diakses melalui jaringan internet di situs 

http://kulinerbandarlampung.blogspot.com/ atau di situs lain, sebagai salah satu 

contoh wisata kuliner lampung yang dengan mudah, cepat dapat diakses dan 

http://kulinerbandarlampung.blogspot.com/
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dilihat melalui jaringan internet, namun pada kebanyakan titik lokasi hanya 

berdasarkan nama kelurahan yang tampilannya kurang luas. 

Informasi  wisata kuliner berdasarkan titik Latitude dan Longitude belum banyak 

dikembangkan.  Aplikasi ini dikembangkan untuk dapat dipakai secara offline 

pada jaringan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dukungan infrastuktur di 

banyak lokasi di Bandar Lampung yang dapat memberikan informasi Wisata 

Kuliner yang lebih detail dengan tampilan yang lebih luas, agar memperoleh 

perancanaan kunjungan dengan lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat Aplikasi Desktop 

Sistem Informasi Geografis (SIG) tentang pencarian letak Wisata Kuliner di 

Bandar Lampung dengan tujuan untuk mempermudah dalam pencarian secara 

detail dengan tampilan yang lebih luas dibandingan Web GIS. 

Oleh karena itu, penulis memberikan judul penelitian ini “Perancangan Aplikasi 

Desktop Sistem Informasi Geografis (SIG) Penyebaran Wisata Kuliner Di Kota 

Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana merancang aplikasi desktop Sistem Informasi Geografis 

(SIG) penyebaran wisata kuliner di Kota Bandar Lampung. 
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 1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Jenis objek yang dibahas hanya sebagian wisata kuliner dikategorikan sebagai 

Cafe dan Resto di Kota Bandar Lampung. 

2. Sistem Informasi yang dikembangkan merupakan Sistem Informasi Geografis 

berbasis desktop berdasarkan titik koordinat Latitude dan Longitude. 

3. GIS dibangun dengan menggunakan software Microsoft Visual Studio 2010, 

Quantum GIS, MapWindow GIS, dan aplikasi My GPS Coordinates. 

 

1.4. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah mampu merancang  dan mengenalkan Sistem 

Informasi Geografis (SIG)  Desktop berdasarkan titik Latitude dan Longitude 

suatu lokasi Penyebaran Wisata Kuliner di Kota Bandar Lampung. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh data akurat lokasi  wisata 

kuliner di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan data Latitude dan 

Longitude.  

2. Dapat mempercepat proses pencarian melalui peta Bandar Lampung. 

3. Dapat mengenalkan aplikasi GIS desktop.  

 


