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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah sangat berpengaruh 

dalam kehidupan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Teknologi smartphone diciptakan untuk mempermudah urusan manusia. 

Smartphone merupakan telepon genggam yang mempunyai fitur atau 

kemampuan menyerupai komputer. Teknologi ini bisa digunakan untuk 

membantu masyarakat mencari lokasi. Dengan menggunakan teknologi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) diharapkan dapat membantu masyarakat 

mencari lokasi yang dituju dengan mudah dan efisien. 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu kesatuan formal yang 

terdiri dari berbagai sumberdaya fisik dan logika yang berkenan dengan objek 

– objek yang terdapat di permukaan bumi. SIG juga merupakan sejenis 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, 

manipulasi, dan keluaran informasi geografis berikut atribut – atributnya 

(Prahasta, 2005).  

Bimbingan belajar adalah kegiatan yang terorganisir untuk memberikan 

bantuan secara sistematis kepada peserta didik dalam penyesuaian diri 

terhadap berbagai bentuk problema yang dihadapinya, misalnya problema 

kependidikan, jabatan, kesehatan, sosial dan pribadi (Arifin, 2003). 

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap memiliki 
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banyak lembaga bimbingan belajar tetapi masyarakat masih merasa kesulitan 

untuk mencari informasi lokasi bimbingan belajar selain letak geografis 

tempat bimbingan belajar yang tidak banyak diketahui masyarakat untuk 

melakukan pencarian lokasi bimbingan belajar masyarakat hanya 

menggunakan aplikasi google map, diaplikasi tersebut masih ditemukan 

lokasi bimbingan belajar yang tidak akurat dan aplikasi google map tidak 

memberikan tentang informasi fasilitas yang diberikan oleh pihak bimbingan 

belajar tersebut. Maka dibutuhkan sebuah sistem informasi geografis lokasi 

bimbingan belajar untuk memudahkan masyarakat dalam pencarian lokasi 

bimbingan belajar dengan cepat dan akurat. 

Mengatasi masalah diatas maka perlu dibangun sebuah sistem informasi 

geografis lokasi bimbingan belajar di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas dan Cilacap untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan 

informasi tentang letak lokasi, fasilitas, biaya, brosur dan gambar bimbel di 

Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap yang dapat 

diakses secara online melalui smartphone berbasis android. Sehingga  

masyarakat umum dapat terbantu untuk mencari lokasi bimbingan belajar 

dengan mudah dan menghemat waktu.  
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang aplikasi berbasis android yang menyediakan 

informasi berbasis lokasi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan 

pengguna untuk mengetahui informasi tentang lokasi bimbingan belajar yang 

ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap 

dengan mudah dan tepat. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian pemgembangan sistem ini adalah: 

1. Sistem ini hanya memberikan informasi lokasi Bimbingan Belajar, biaya 

bimbingan, foto, dan memberikan informasi fasilitas yang ada di 

bimbingan belajar terkait yang ada di Kabupaten Banjarnegara, 

Purbalingga, Cilacap dan Banyumas. 

2. Aplikasi bimbingan belajar ini hanya mencakup untuk daerah Kabupaten 

Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas dan Cilacap.  
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