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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar belakang 

      Teknologi yang semakin canggih kini sudah mulai banyak 

digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satu contohnya yaitu 

penggunaan teknologi smartphone android. Saat ini masyarakat berbagai 

usia sudah menggunakan smartphone untuk menunjang kebutuhan nya 

contonya untuk komunikasi  dengan keluarga maupun unuk di gunakan 

untuk media sosial 

        Penggunaan telephone seluler (ponsel) di tanah air mencapai 371,4 

juta penggunaatau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa 

.Artinya  rata rata setiap penduduk memakai 1,4 telephone seluler karena 

satuorang terkadang menggunakan 2/3 kartu telpon seluler Sementara 

kaum urban indonesia mencapai 55 persen dari total populasi. Berdasarkan 

data wearesocial Sg. 

        Pengguna internet di indonesia mencapai 132,7  juta dengan 

penetrasi 106 juta dengan penetrasi sekitar 40%, dan pengguna media 

sosilal aktif  meningkat 34 persen sementara untuk penetrasi pengguna 

mesia sosial aktif meningkat 34 persen dan penetrasi media sosial mobile 

aktif bertambah 39 persen. 

Palabuhanratu merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di 

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut data statistik, selama tahun 

2014 – 2017 jumlah wisatawan Mencapai 48.879 Hingga. 1.267.034 

Tingginya jumlah wisatawan tersebut menjadikan Palabuhanratu menjadi 

destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Saat ini menurut data BPS tahun 

2017 jumlah sebaran Destinasi Pantai sebanyak 4 Sampai 5 Pantai antara 

lain Pantai Sawarna Pantai citepus Pantai karang hawu, Pantai legon pari 

dan Pantai cibangban. Sebaran Destinasi wisata alam seperti curug, 

sebanyak 3 Sampai 4 Pemandian air panas cisolok Curug cimarinjung 

Curug kembar, Curug cikaso pemandian sebaran penginapan sebanyak 4 
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Sampai 5 Penginapan yang meliputi hotel SBH Samudera Beach Hotel 

Agusta Dunia room Cleo patra Karang sari Dan sebaran destinasi kuliner 

sebanyak 3 Sampai 4 Wisata kuliner Ikan bakar liwa Rm.Saridona 

Rm.phopho cisolok Rm.mala  sari. Dari sebanyak destinasi pendukung 

wisata tersebut, tidak semua pengunjung mengetahui mengenai 

keberadaan destinasi tersebut. Sehingga perlu dibuat sebuah media digital 

yang mempermudah pengunjung Palabuhanratu untuk menemukan spot 

objek wisata yang dikehendaki, dan juga sebagai upaya untuk memasarkan 

spot objek wisata maupun destinasi penginapan  dan kuliner kepada 

wisatawan. 

.       Penggunaan internet di indonesia yang banyak tersebut belum 

berbanding lurus dengan penyediaan aplikasi panduan objek wisata di 

Android untuk objek wisata di Pelabuhanratu. Hal ini menyebabkan 

Wisatawan yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu belum dimudahkan 

dengan penggunaan smartphone android, hal ini dapat dilihat dari 

playstore ketika kita mencari Pelabuhan Ratu atau sukabumi maka aplikasi 

yang muncul belum menyediakan aplikasi yang berkaitan dengan objek 

wisata yang ada Di Pelabuhan Ratu Di Pelabuhan Ratu sendiri ada 4 

Destinasi wisata yaitu destinasi pantai destinasi wisata alam destinasi 

kuliner dan destinasi penginapan dan sebelumnya wisatawan hanya 

menggunakan aplikasi dari googlemaps untuk mencari lokasi wisata  itu 

pun kita harus mencari satu persatu nama lokasi wisata dan belum 

lengkapnya informasi tentang wisata tersebut  

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengatasi masalah yang telah 

dijelaskan salah satunya adalah membuat sebuah  aplikasi panduan 

objekwisata berbasis android.  Untuk itu Penulis bermaksud mengajukan 

aplikasi Yang berjudul ”Aplikasi Panduan Objek Wisata Berbasis 

Android di Pelabuhan Ratu kabupaten sukabumi” 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi 

permasalahan dari penelitian ini adalah: 

1. Wisatawan yang berkunjung ke pelabuhanratu belum di 

mudahkan untuk mencari spotobjek wisata di Pelabuhan ratu  

2. Wisatawan harus membuka Googlemaps dan mencari satu 

persatu objek wisatayanya di Pelabuhanratu 

Belum ada aplikasi berbasis Android yang membantu wisatawan 

dalam mendapatkan suatu informasi wisata Pelabuhan Ratu  

   1.3     Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Aplikasi panduan objek wisata untuk Mempermudah wisatawan 

dalam  menemukan spotobjek wisata 

2. membantu warga setempat yang mempunyai wisata kuliner 

untuk lebih di ketahui oleh wisatawan dengan panduan objek 

wisata 

1.4 Batasan Masalah penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini diberikan batasan masalah agar         

dalam penjelasanya nanti akan lebih mudah, terarah dan sesuai dengan 

yang di harapkan.Dalam hal ini ada beberapa masalah yang dibatasi: 

1. Aplikasi berupa Informasi tentang wisata yang ada di Pelabuhan Ratu 

dibuat untuk mempermudah dalam menemukan spot objek wisata   

2. Membantu warga setempat yang mempunyai wisata kuliner dengan 

panduan objek wisata 

3. Pengguna aplikasi adalah wisatawan dan warga setempat 
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1.5  Manfaat Penelitian 

             Manfaat dari penlitian Aplikasi Panduan objek wisata di kabupaten   

             sukabumi Adalah sebagai Berikut.  

1. Bagi masyarakat atau wisatawan lebih di mudahkan dengan 

adanya aplikasi ini sehingga wisatawan lebih cepat dan lebih tau 

tempat tempat wisata yang belum ia ketahui  

2. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk melihat informasi lokasi-

lokasi wisata kuliner pantai hotel/penginapan dan wisata alam 

yang ada di wilayah Pelabuhan ratu 

3. Membantu warga yang mempunyai objek wista maupun kuliner 

sehingga wisatawan lebih mengetahui tempat kuliner yang ada di 

Pelabuhan Ratu  

4. Wisatawan lebih mudah untuk mendatangi tempat tempat kuliner hotel 

penginapan yang ada Di Pelabuhan Ratu 

5.  Menguntungkan bagi yang mempunyai tempat kuliner seperti rumah 

makan ikan bakar dan kios bakso sehingga akan di datangi oleh 

wisatawan yang berlibur di Pelabuhan Ratu 

1.6 Sistematika Penulisan  

       Sistematika penulisan laporan ini diuraikan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, 

metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika 

penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.  

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

 Berisikan tentang semua penjelasan mengenai teori, metodologi dan 

komponen yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisikan uraian permasalahan dan rancangan algoritma atau 

program yang akan dibuat dan dikembangkan berdasarkan masalah 

yang ada. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
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 Berisikan uraian tentang bagaimana program dibuat mulai dari 

analisis sistem sampai perancangan sistem. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Berisikan uraian tentang jalannya pengujian bertahap program yang 

dibuat yang berisi implementasi dan pengujian. 

                   6.  BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraian dari hasil yang dicapai sesuai permasalahan yang dibahas 

dalam bab IV dan produk yang sudah dibuat serta berisi masukan-

masukan yang membangun untuk pengembangan keilmuan atau yang 

bersifat administratif. 

. 

. 

 


