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Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Poso merupakan salah satu wilayah yang terdapat 

di Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah yang luas dan 

mempunyai keindahan alam maupun keindahan budaya yang 

beranekaragam. Wilayah Kabupaten Poso memiliki objek wisata 

yang unik dan spesifik, yang sangat berpotensi untuk dikelola dan 

dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ditunjang 

dengan media promosi yang ada.  

Penggunaan media promosi untuk objek pariwisata yang 

terdapat di Kabupaten Poso, masih ditentukan oleh instansi 

Pemerintah. Proses pengembangan media promosi, dilakukan 

dengan memanfaatkan penggunaan photo yang disertai dengan 

penjelasan singkat mengenai asal usul objek wisata tersebut. 

Proses pemanfaatan media promosi menggunakan media 

koran, brosur, spanduk, poster, pamphlet, dan media radio yang 

bersifat lokal. Proses promosi tersebut, memiliki jangkauan yang 

kurang begitu luas. Pemanfaatan media promosi berbasis web pada 

website resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten 

Poso, terkendala dengan proses pengembangan dari website tersebut.  

Website tersebut dimanfaatkan sebagai media informasi dan 

sarana bagi promosi pariwisata, yang memiliki jangkauan yang luas. 

Tujuan penyajian informasi tersebut, digunakan untuk dapat 

memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan oleh 

masyarakat luas dan wisatawan, serta informasi yang dapat menarik 
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calon wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk datang dan 

berkunjung ke Kabupaten Poso.  

Proses penyampaian informasi pada website, memanfaatkan 

pemakaian content text, yang difungsikan untuk memberikan 

penjelasan singkat mengenai asal usul objek wisata tersebut. Selain 

itu, juga terdapat pemanfaatan penggunaan photo gallery yang 

berfungsi untuk menunjukan informasi tempat, letak dan 

menunjukan informasi keadaan alam di sekitar objek wisata yang 

dilihat tidak secara real time. Proses penyampaian untuk detail 

informasi letak, belum memanfaatkan penggunaan map dinamis. 

Pemanfaatan map dinamis, dapat di fungsikan untuk menunjukan 

detail informasi letak objek wisata tersebut. Pemanfaatan map 

dinamis juga dapat memberikan informasi tambahan dengan melihat 

keadaan alam yang terdapat disekitar objek wisata dan dapat diakses 

secara real time. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dari masalah yang ditemui. 

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan mengimplementasikan aplikasi objek wisata 

Kabupaten Poso berbasis Android. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk proses perancangan dan 

implementasi aplikasi objek wisata Kabupaten Poso berbasis 

Android. Manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan dari sisi 

pengguna yaitu peneliti, wisatawan, masyarakat maupun istansi 
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pemerintah terkait. Adapun manfaat dari dibuatnya aplikasi objek 

wisata Kabupaten Poso berbasis Android, sebagai berikut: 1) 

Menampilkan dan mengolah map data pariwisata Kabupaten Poso; 

2) Memberikan informasi  tentang daftar objek-objek wisata dan 

sarana penunjang yang ada di Kabupaten Poso; 3) Memberikan data 

keluaran berupa informasi letak wilayah, Kecamatan, letak jalan, 

letak objek - objek pariwisata dan sarana penunjang; 4) Fitur - fitur 

yang terdapat pada sistem aplikasi ini yaitu memanfaatkan 

penggunaan fitur map data dinamis, fitur form comment, fitur map 

direction, fitur shared pada facebook dan fitur gallery. Profil dan 

Informasi terkait tentang objek - objek wisata di Kabupaten Poso, 

informasi tentang sarana penunjang, layer, skala, titik koordinat, rute 

perjalanan, tool pengubahan ukuran peta (zoom in, zoom out, pan), 

Map, Satelite, Hybrid. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai 

dalam perancangan dan implementasi aplikasi ini, maka batasan 

permasalahan meliputi beberapa hal, yaitu : 

1. Pemanfaatan dalam bentuk aplikasi android hanya sebagai alat 

bantu untuk menentukan titik lokasi dari objek wisata dan 

sarana penunjang yang ada, serta menetukan arah jalur 

perjalanan menuju ke titik lokasi objek wisata dan arah jalur 

perjalanan menuju ke titik lokasi sarana penunjang. Selain itu 

wisatawan tidak dapat menentukan sendiri jalur alternatif yang 

lain selain jalur yang sudah dibuat. 
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2. Aplikasi bersifat online, membutuhkan layanan GPRS maupun 

WiFi. Serta dapat terhubung pada internet dengan mengakses 

data yang tersimpan pada database website sistem informasi 

pariwisata Kabupaten Poso. Pemanfaatan jaringan internet, 

berfungsi sebagai proses komunikasi data untuk proses 

pembacaan dan pengambilan data yang terdapat di dalam 

database yang selanjutnya akan di tampilkan pada layar aplikasi 

Android. 

3. Aplikasi yang terdapat pada perangkat Android dapat 

menampilkan icon dan merker. Proses ini bertujuan untuk 

menunjukan letak koordinat dari layanan umum dan objek - 

objek wisata.  

4. Aplikasi diimplementasikan pada perangkat Android. Sistem 

aplikasi, di implementasi pada sistem operasi Android versi 4.2 

(Jelly Bean) hingga versi 4.4 (Kit Kat). 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini akan diuraikan menjadi lima 

bagian utama. Uraian penulisan adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

 Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

batasan masalah serta sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

 Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat mengenai 

penelitian sebelumnya, serta dasar - dasar teori yang akan 

digunakan, yaitu : Android, Google Map, objek wisata, 
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Facebook, dan juga teori-teori yang melandasi penelitian 

ini yaitu teori tentang sistem aplikasi berbasis Android. 

Bab 3 Metode dan Perancangan Sistem 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai metode perancangan 

sistem, analisis data, arsitektur sistem,  perancangan sistem 

dengan  menerapkan teori UML, dan perancangan interface 

aplikasi yang akan dibuat. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan  

 Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari pengujian penerapan 

aplikasi Objek Wisata Kabupaten Poso Berbasis Android 

dan jalannya aplikasi tersebut. 

Bab 5 Penutup 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan 

implementasi aplikasi yang telah dibuat dan saran untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


