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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini telah memberikan banyak 

pilihan teknologi untuk membantu manusia dalam pencarian suatu lokasi. 

Diantaranya menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) atau 

dikenal juga dengan Geographic Information System (GIS). GIS (Geographic 

Information System) atau SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah sistem 

berbasis komputer untuk mengelola, menganalisa dan menyebarkan informasi 

geografis. 

Kabupaten Banjarnegara merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah. Kabupaten Banjaregara berbatasan dengan Kabupaten 

Pekalongan dan Kabupaten Batang di Utara. Dibagian Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen di bagian Selatan dan 

Kabupaten Purbalingga di bagian Barat. Menurut data yang diambil dari 

http://www.kemendagri.go.id, jumlah penduduk  di Kabupaten Banjarnegara 

adalah 1.170.292 Jiwa, terdiri dari 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 266 Desa 

dengan luas wilayah yang mencapai 1.023,73 Km².  

Berdasarkan luas daerah Kabupaten Banjarnegara yang sebagian 

besarnya adalah daerah pegunungan ini menawarkan keindahan alamnya 

yang masih alami. Banjarnegara juga mempunyai wisata budaya dan buatan 

yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan yaitu: Museum, Serulingmas dan 

masih banyak lagi. 
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Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 

diharapkan bisa memberikan informasi kepada wisatawan yaitu dalam hal 

wisata. Sampai saat ini sudah banyak tempat wisata yang terdaftar di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, baik yang dikelola oleh 

pihak swasta maupun dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah 

Desa setempat. Banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar 

lokasi seperti, berjualan pakaian, berjualan makanan atau oleh-oleh, menjadi 

juru foto, pemandu wisata dan juga homestay. Selain itu, informasi lokasi 

wisata juga sangat penting agar wisatawan mengetahui tempat wisata yang 

mereka kunjungi, ini sangat penting apalagi Kabupaten Banjarnegara 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo. Diantara Kabupaten 

Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo ada lokasi wisata Dieng yang 

sebagian besar dari lokasi wisata Dieng berada di Kabupaten Banjarnegara. 

Bukan hanya keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, 

wisatawan juga mengetahui lokasi wisata terutama wisata yang berada 

diperbatasan Kabupaten Banjarnegara. 

Dengan banyaknya keuntungan yang diperoleh dari sektor pariwisata, 

maka sektor pariwisata dibutuhkan di daerah Kabupaten. Sektor pariwisata 

bisa menjadi industri bagi banyak pihak. Oleh sebab itu, untuk mencapai 

industri pariwisata yang baik maka harus di dukung dengan fasilitas wisata 

yang baik, kondisi jalan menuju tempat wisata yang baik dan media promosi 

yang menarik. Promosi wisata merupakan hal yang sulit untuk menjadikan 

wisata yang dipromosikan dikenal oleh wisatawan. Media promosi yang 
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digunakan saat ini adalah artikel, buku dan berita dimedia cetak. Cara tersebut 

tidak efektif karena wisatawan lebih banyak menggunakan media sosial. 

Tetapi artikel, buku tentang wisata tidak mudah ditemukan dan biasanya 

hanya ada di dinas terkait yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

(DINBUDPAR). Untuk mendapatkan informasi wisata, wisatawan harus 

datang ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

 Media promosi modern yang sudah digunakan adalah dengan 

menggunakan website, wisatawan harus mengakses dengan cara membuka 

alamat web. Website hanya memberikan informasi nama, alamat, keterangan 

tentang wisata dan beberapa foto. Website tidak memberikan informasi lokasi 

jalan menuju lokasi wisata dan informasi yang lengkap. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara menyediakan website resmi, namun 

informasi yang diberikan yaitu nama wisata, foto wisata dan keterangan 

tentang suatu wisata. Website atau aplikasi berbentuk android informasi letak 

geografis wisata dalam peta yang bisa memberikan informasi-informasi 

wisata seperti nama, alamat, tiket masuk, keterangan tentang wisata, foto 

tentang wisata dan lokasi geografis wisata untuk mengetahui akses menuju 

lokasi wisata belum tersedia, sedangkan GIS sudah digunakan di daerah lain 

yaitu Kabupaten Banyumas. GIS di Kabupaten Banyumas dibuat oleh 

Hermawan dan Harjono (2016) yaitu aplikasi GIS berbasis android yang 

digunakan untuk mempermudah pengguna dalam pencarian lokasi wisata 

yang ada di Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan smartphone 

android. Selain di Kabupaten Banyumas, Kota Padang juga telah dibangun 
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GIS berbasis web oleh Minarni dan Yusdi (2015) sebagai media promosi 

pariwisata Kota Padang dan memberikan rute jalan menuju lokasi wisata 

kepada wisatawan atau masyarakat untuk mempermudah pencarian lokasi 

wisata. Ardiansyah dan Hakim (2012) juga membangun aplikasi web lokasi 

wisata di Kabupaten Purbalingga untuk menentukan jalur terpendek yang 

memberikan informasi rute jalan menuju lokasi wisata di Kabupaten 

Purbalingga, sedangkan di Kabupaten Banjarnegara GIS yang telah dibuat 

adalah GIS untuk mengetahui daerah rawan longsor, mitigasi dan managemen 

bencana yang dibuat oleh Setiadi (2013) pada penelitiannya dengan judul 

Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Longsor, 

Mitigasi dan Manajemen Bencana di Kabupaten Banjarnegara. Tetapi di 

Kabupaten Banjarnegara, belum ada GIS berbasis android yang memberikan 

informasi lokasi wisata, memberikan informasi rute jalan dan sebagai media 

promosi wisata yang lebih efektif.  

Mengatasi masalah yang terjadi maka muncul gagasan untuk membuat 

sistem informasi geografis lokasi wisata di Kabupaten Banjarnegara 

menggunakan smartphone android sebagai sarana untuk mempermudah 

pemberian informasi wisata. Sistem informasi geografis lokasi wisata di 

Kabupaten Banjarnegara berbasis android ini menyediakan fitur untuk 

mendukung pemberian informasi yaitu nama wisata, alamat wisata, tiket 

masuk, keterangan wisata, foto-foto wisata dan memberikan informasi arah 

jalan ke tempat wisata melalui maps sebagai fitur untuk pencari lokasi di 

aplikasi ini sehingga wisatawan mendapatkan informasi wisata dan 
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mempermudah wisatawan pada saat proses pencarian lokasi yaitu dalam 

pencarian lokasi jalan yang dilalui. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah yaitu dibutuhkannya aplikasi berbasis android 

yang menyediakan informasi berbasis lokasi dengan memberikan informasi 

yang dibutuhkan wisatawan sebagai pengguna tentang lokasi wisata alam, 

wisata budaya dan wisata buatan yang ada di wilayah Kabupaten 

Banjarnegara dengan mudah dan tepat. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam merancang dan membangun aplikasi wisata Kabupaten 

Banjarnegara ini dilakukan beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Informasi yang diberikan dalam aplikasi ini yaitu wisata alam, wisata 

budaya, wisata buatan dan homestay di sekitar wisata Dieng. 

2. Sistem informasi geografis ini memberikan informasi gambar-gambar 

wisata, biaya masuk wisata, lokasi wisata, lokasi homestay, rute dan 

informasi lain tentang homestay di Dieng. 

3. Informasi homestay hanya yang berkapasitas kamar lebih dari 3 di sekitar 

lokasi wisata Dieng. 

4. Pembuatan aplikasi menggunakan platform android dengan versi minimal 

Ice Cream Sandwich V4.0.  
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