
  

ABSTRAK 

 
 

RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE UNTUK INFORMASI 

TENTANG KOTA GRESIK BERBASIS ANDROID 

 

Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata (fact) yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Teknologi dapat membantu hampir semua dari kegiatan 

kita. Hal ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, 

remaja hingga anak-anak. Tetapi semua informasi tersebut terkadang malah sangat 

membingungkan karena tidak jelas sumbernya dan jumlah yang sangat banyak. 

Kabupaten Gresik memiliki obyek dan daya tarik wisata yang sangat beraneka 

ragam seperti obyek dan daya tarik wisata, yang terbagi menjadi beberapa bagian 

yaitu: wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, usaha sarana pariwisata, usaha 

jasa pariwisata dan usaha rekreasi dan hiburan umum yang ada di tiap-tiap daerah 

dalam wilayah Kabupaten Gresik. Namun saat ini belum tersedia aplikasi yang bisa 

digunakan selain media sosial yang ada, beberapa kendala masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang Kota begitu penting. Kendala tersebut bisa berasal 

dari masyarakat yang kesulitan dalam memberikan atau membagikan info terbaru. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, sebuah solusi masalah yang ditemukan 

adalah dengan Merancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Informasi Tentang Kota 

Gresik Berbasis Android. Aplikasi ini juga memungkinkan bagi masyarakat untuk 

melihat berita serta informasi dan membagikan informasi terbaru kepada pengguna. 

Aplikasi ini akan dirancang menggunakan pemrograman Android Studio dan Java 

dengan PHP sebagai perantara xml dan MySQL database. Metode yang digunakan 

untuk perancangan aplikasi tersebut adalah analisa untuk mengetahui apa saja yang 

diperlukan pada sebuah aplikasi, desain sistem untuk mempermudah implementasi, 

implementasi desain sistem dilakukan proses pembuatan source code dan uji coba 

terhadap sistem yang telah diimplentasikan. Hasil akhir dari proses implementasi 

dalam bentuk pemrograman Java serta PHP dan hasil uji coba oleh calon pengguna. 

Hasil uji coba oleh pengguna berhasil dan berjalan dengan baik. 
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