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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia sudah mulai bisa menerima teknologi internet, dan 

pada zaman sekarang mempunyai smartphone adalah sebuah keharusan 

dikarenakan informasi yang sangat begitu cepat. Hal ini terbukti dengan 

meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Menurut lembaga riset pasar e-

Marketer,  populasi netter Tanah Air mencapai 132,7 juta orang pada 2016. Angka 

yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap 

bulan dalam hal jumlah pengguna internet. (tekno.kompas.com, 2016).  

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. Dunia internet saat ini sangat mudah dalam menampilkan 

informasi dengan cepat. Dengan kemampuan internet yang luar biasa ini banyak 

pihak  yang memanfaatkanya untuk keperluan pengolahan data (data processing). 

Dengan smartphone seseorang dapat memperoleh data atau informasi yang telah 

diolah. (Asropudin, 2013) 

Indonesia yang terdiri dari berbagai kepualauan serta beragam kekayaan 

alam, tidak ada salahnya jika untuk terus mengeksplor lebih banyak kota-kota untuk 

menunjang informasi yang ada saat ini, terdapat satu kota di Jawa Timur yaitu kota 

Gresik. Gresik terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 

Kelurahan. Logo Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Logo Kabupaten Gresik 

Sumber : http://www.kemendagri.go.id/ 

Gresik bisa menjadi salah satu daya tarik wisatawan, disini mempunyai destinasi 

wisata yang cukup banyak, sekitar 26 wisata yang memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. Wilayah Kabupaten Gresik juga mencakup Pulau Bawean, yang 

berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Kabupaten Gresik yang merupakan sub 

wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah 

pengembangan Gerbang Kertosusilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah 

pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, 

industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata. 

Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan 

Gerbangkertosusilo dan juga sebagai wilayah industri, maka kota Gresik menjadi 

lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara, tapi juga ke seluruh 

dunia yang di tandai dengan munculnya industri multi modern yang patut 

dibanggakan bangsa Indonesia. (http://www.kemendagri.go.id/) 

Dengan berkunjung ke Gresik, dapat menikmati aneka wisata yaitu wisata alam, 

wisata tradisi, wisata ziarah, wisata pusaka sejarah serta wisata kuliner. Dengan 

hadirnya aplikasi tersebut, memudahkan wisatawan yang berkunjung untuk 

mengeksplorasi tempat destinasi serta menikmati keindahan, keunikan yang 

terdapat di Gresik. Ketersediaan infrastruktur jaringan internet mendorong 

masyarakat untuk selalu menggali informasi lewat internet. Hal ini akan lebih baik 

jika didukung dengan aplikasi untuk memberikan informasi tentang isi dari Gresik 

memiliki pariwisata yang bagus. Aplikasi tersebut membantu masyarakat 

mengetahui informasi berita aktual, wisata dan kuliner yang ada di Gresik. Selain 

itu, melalui aplikasi tersebut pengguna bisa mendapat informasi terbaru, informasi 
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sekitar. Manfaat lain dari aplikasi tersebut adalah masyarakat tidak perlu membuang 

tenaga dan waktu untuk mencari beberapa informasi tentang Gresik. 

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 minat khusus, usaha sarana pariwisata, 

usaha jasa pariwisata dan usaha rekreasi dan hiburan umum yan ada di tiap-tiap 

daerah dalam wilayah Kabupaten Gresik. Wisata alam sebagian besar berada di 

wilayah pulau Bawean, sedangkan wisata yang lain tersebar di daerah daratan. Drs. 

Mighfar Syukur, M.M, selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik dengan 

Ibu Pudji Winarsih selaku Staf Pariwisata Kabupaten Gresik dalam wawancara 

yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gresik sudah berupaya melakukan promosi di Kabupaten Gresik khususnya 

terhadap objek-objek wisata yang ada, namun dalam hal ini belum ada strategi 

khusus yang dilakukan beliau dalam langkah promosi karena adanya beberapa 

kendala, kendala tersebut antara lain, yaitu minimnya jumlah anggaran dana yang 

dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk mempromosikan, belum 

juga dari banyaknya investor atau penanam modal yang berminat untuk berinvestasi 

disini, dan serta kurangnya sarana dan prasarana media informasi yang dibutuhkan 

untuk masyarakat serta wisatawan di Gresik. 

Oleh karena itu, saat ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

hanya bisa melakukan promosi melalui media brosur, serta website Dinas 

Pariwisata saja. Setiap ada acarapun turut mengukuti pameran Pariwisata yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur maupun Nasional agar 

Kabupaten Gresik lebih dikenal. �Namun, selain upaya promosi yang dilakukan, 

Pak Mighfar juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah akan segera juga 

membangun dan mengembangkan beberpapa potensi yang ada saat ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kota Gresik sudah siap untuk 

bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun daerahnya.� Dengan ada 

upaya-upaya promosi yang dilaksanakan oleh kedua pihak ini, yaitu Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gresik dan sebagian masyarakat kota Gresik, meskipun belum 

terencana dengan baik dan terstruktur dapat juga dimanfaatkan sebagai satu langkah 

penting yang patut untuk ditindak lanjuti dan dikembangkan sebagai informasi yang 
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akurat. Perlu dirancang suatu strategi yang berkonsentrasi untuk memasarkannya 

dengan lebih rapi dan terstruktur dengan sangat terencana dengan harapan dapat 

menghasilkan sesuatu yang lebih memuaskan daripada kegiatan sebelumnya. 

Dari data hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Drs. Mighfar 

Syukur, M.M dan Pudji Winarsih, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Wisatawan mengetahui tentang informasi, wisata dan kuliner di Kota Gresik 

hanya dari teman atau saudara yang pernah berkunjung.� 

2. Media promosi yang diandalkan saat ini hanyalah booklet dan website yang 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik. � 

3. Konsep desain media promosi yang diterbitkan oleh Dinas �Pariwisata 

Kabupaten Gresik terlalu sederhana dan kurang menarik.  
(wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gresik, 2016) 

 

Penulis juga melakukan observasi terhadap dua situs 

http://disparbud.gresikkab.go.id/  dan http://www.infogresik.id/ dimana ke 2 

website ini memiliki fitur yang sama yaitu berbagi informasi tentang yang ada di 

Kota Gresik. Hal yang membedakan dua situs ini adalah 

http://disparbud.gresikkab.go.id/ ini merupakan website resmi Dinas Pariwisata & 

Kebudayaan Kabupaten Gresik yang bertujuan sebagai wadah untuk 

mempromosikan Pariwisata Gresik, sementara itu situs http://www.infogresik.id/ 

memberikan info mengenai berita-berita info  yang berlangsung di Kabupaten 

Gresik, di situs ini juga memberikan informasi tentang wisata serta kuliner, lalu 

kekurangan dari website tersebut adalah info yang kurang update. 

Penulis mengamati adanya beberapa kendala masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang Kota Gresik. Kendala tersebut bisa berasal dari user 

yang kesulitan dalam memberikan atau membagikan info terbaru, harus 

mengubungi admin. Dari pengamatan penulis melihat peluang bahwa masyarakat 

Gresik senang sekali berbagi informasi. Hal ini dapat teramati melalui seringnya 

masyarakat berbagi informasi di Media sosial. Informasi yang di sampaikan oleh 
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informan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Maka dari itu penulis 

mendapatkan ide untuk membuat aplikasi media informasi tentang keadaan Kota, 

khususnya di Gresik ini. Aplikasi ini juga memungkinkan  bagi masyarakat untuk 

membagikan informasi terbaru kepada pengguna.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis ingin membuat 

aplikasi sehingga penelitian ini diberi judul “RANCANG BANGUN APLIKASI 

MOBILE UNTUK INFORMASI TENTANG KOTA GRESIK BERBASIS 

ANDROID”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah untuk Tugas 

Akhir ini adalah: 

Bagaiamana Merancang Bangun Aplikasi Mobile Untuk Informasi Tentang Kota 

Gresik Berbasis Android ? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

  Mengacu pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

merancang dan membangun aplikasi mobile berbasis Android untuk memberikan 

informasi di Kota Gresik. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Hasil Tugas Akhir ini berupa aplikasi informasi, diharapkan dapat 

memberikan informasi yang jelas di Gresik dan membantu pengguna dalam 

mencari sesuatu yang ada. 

1.5 Ruang Lingkup 

Sub bab ini akan menjelaskan mulai dari ruang lingkup fitur serta 

entrepreneurship, dan segmen pengguna digunakan mengembangkan aplikasi 

mobile android untuk mengetahui informasi di Kota Gresik pada Tugas Akhir ini. 

1.5.1 Lingkup fitur aplikasi 

1. Pembatasan fitur seperti informasi yang berada hanya di kota Gresik. 

a. Terdapat beberapa menu: feed, berita, Event, wisata, dan 

information public. 
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b. Pembuatan information public adalah sebuah info penting seperti 

Polisi, Rumah Sakit, Pemadam Kebakaran, Dinas Pemerintah. 

c. Pembuatan berita digunakan untuk membaca yang bermanfaat 

mungkin sebuah informasi acara yang berlangsung, yang sudah dan 

yang akan secara resmi dari Pemerintah Daerah dan instansi 

perusahaan bagi pengguna. 

d. Pembuatan fitur Google Sign In digunakan untuk masuk aplikasi 

dan mengambil data berupa email dan username dari google  

e. Pembuatan fitur  feed yaitu merupakan informasi terbaru yang ada 

di Kota Gresik serta bisa digunakan oleh user untuk berbagi kepada 

pengguna yang lain. Fitur ini terkoneksi dengan Google Account 

f. Pembuatan fitur Calendar digunakan untuk melihat event 

berdasarkan tanggal. Fitur ini juga terkoneksi dengan google 

calender jika ada event tertentu. 
g. Pembuatan fitur Review Rating digunakan agar user dapat memberi 

tanggapan berupa rating serta komentar. 

h. Pembuatan fitur Search digunakan untuk mempermudah pencarian 

yang diinginkan disetiap menu. 

i. Pembuatan fitur Map digunakan untuk mengetahui posisi tempat, 

serta juga menunjukan jalan dari posisi awal ke tujuan.  

j. Pembuatan halaman admin untuk membuat, hapus maupun edit 

serta menampilkan isi dari aplikasi. Untuk pengembangan 

keamanan halaman admin akan di kembangkan diluar projek Tugas 

Akhir. 

2. Aplikasi dibuat menggunakan android studio yang di lengkapi dengan 

SDK tools (software development kit). 

3. Output aplikasi hanya bisa di jalankan di mobile phone berplatform 

android minimal versi 4.3 (Jelly Bean). 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metode pelaksanaan Tugas Akhir yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Penulis mempelajari pengembangan aplikasi android  menggunakan 

bahasa pemrograman java sebagai tampilan xml, php sebagai 

perantara xml dan basis data MySQL. 

2. Analisis Kebutuhan 

Penulis menganalisis kebutuhan projek dan menentukan fitur. 

3. Perancangan Perangkat 

Merancang desain sistem mulai database hingga desain mock up 

aplikasi. 

4. Pembuatan Perangkat Lunak 

Proses pembuatan aplikasi termasuk pembuatan code menggunakan 

bahasa pemrograman Java dengan PHP sebagai perantara xml dan 

basis data MySQL. 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Menguji dan mengevaluasi semua fitur aplikasi menggunakan 

android mobile. 

6. Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir dimulai dari proposal hingga pembuatan 

laporan. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir.  

BAB I Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, metodologi 

pelaksanaan Tugas Akhir, dan sistematika penulisan Tugas Akhir yang 

digunakan. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori dasar yang memberi pemahaman lebih terhadap 

aplikasi dan sistem yang digunakan. Teori dasar tersebut meliputi System 

Development Life Cycle Iterative Waterfall model, UML, Database. 

 

BAB III Desain Sistem 

Bab ini berisi tentang desain sistem aplikasi, use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, sistem arsitektur, basis data, UI Mockup, nilai 

entrepreneurship. 

 

BAB IV Implementasi 

Bab ini berisi penerapan beberapa kode aktivitas utama pada aplikasi dan 

implementasi aplikasi. 

 

BAB V Pengujian 

Bab ini berisi pengujian aplikasi android yang sebenarnya. 

 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi Kesimpulan dan Saran. 


