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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Berkembangnya dunia teknologi informasi dan komunikasi sangat 

memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kabupaten 

Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya 

mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah Kepulauan, dengan 

luas adalah 8.403,28 km. Ibu kota Kabupaten ini berada di Kota Bengkalis 

tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatra. Pulau 

Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa 

Pulau Bengkalis adalah Sungai Siak. Kota terbesar di Kabupaten ini adalah Kota 

Duri yang berada di Kecamatan Mandau. 

 

Bengkalis secara luas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan 

promosi melalui media masa seperti surat kabar, radio, televisi, sosial media, ke 

masyarakat, Namun metode tersebut belum cukup untuk menginformasikan 

tempat wisata secara meluas kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing. 

 

Melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu 

bengkaliskab.go.id yang telah ditelusuri bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki 11 

tempat wisata yang selalu dikunjugi dan dijadikan tempat destinasi wisatawan 

baik di darat maupun di laut. 

 

Sedangkan menurut Pendit (2002), Tempat  Wisata  adalah  sebuah  

tempat  rekreasi  atau tempat  berwisata.  Obyek  wisata  dapat  berupa  obyek  

wisata  alam  seperti gunung, danau, sungai,  panatai,  laut,  atau  berupa  obyek  

wisata  bangunan seperti  museum,  benteng,  situs  peninggalan  sejarah,  dan  

lain-lain. 

Kurangnya informasi tentang tempat wisata sehingga dapat menyebabkan 

calon wisatawan kesulitan untuk menentukan tujuan dan rencana perjalanannya ke 
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tempat wisata yang ingin ditujui, Karena lokasi atau tempat objek wisata masih 

belum diketahui atau belum jelas, seperti nama tempat wisata, alamat yang ingin 

ia tuju. (Imam Muttaqin dkk, 2017) 

 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengusulkan sebuah  “Aplikasi 

Pencarian Tempat Wisata Pulau Bengkalis Berbasis Mobile”. Aplikasi ini 

bertujuan memberikan informasi tentang tempat wisata kepada wisatawan untuk 

melakukan perjalanan ke tempat wisata yang ada di Pulau Bengkalis, selain itu 

aplikasi ini menyediakan lokasi wisata, alamat, dan informasi wisata. Sehingga 

aplikasi ini secara tidak langsung akan menarik para calon wisatawan untuk 

berkunjung ke Pulau Bengkalis. Harapan kedepannya semoga aplikasi ini bisa 

membantu dalam meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan dijadikan 

sebagai panduan untuk wisatawan dalam merencanakan perjalanannya. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa masalah, yaitu  : 

1. Bagaimana cara mempermudah wisatawan dalam mencari informasi 

tempat wisata? 

2. Bagaimana cara mempermudah wisatawan dalam menemukan lokasi 

tempat wisata di Pulau Bengkalis? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam penelitian tidak meluas, maka penulis 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Aplikasi ini dibangun untuk wisatawan yang mencari informasi wisata 

dipulau bengkalis yang hanya bisa diakses menggunakan koneksi 

internet. 

2. User hanya cukup masuk tanpa melakukan registrasi dan login. 

3. Output data yang dihasilkan yaitu informasi tempat wisata, alamat, 

nama wisata, kategori, dan link menuju ke google maps. 

4. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk tempat wisata pulau bengkalis. 
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1.4.  Tujuan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

Aplikasi Pencarian Tempat Wisata Pulau Bengkalis Berbasis Mobile, agar dapat 

membantu para wisatawan untuk mencari informasi tempat wisata yang di Pulau 

Bengkalis. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah wisatawan dalam proses pencarian tempat wisata. 

2. Menjadikan aplikasi sebagai pemandu pencarian tempat wisata di pulau 

bengkalis. 

3. Bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

manfaat membangun aplikasi pencarian tempat wisata, internet, dan 

android. 

 

1.6.  Metode Penyelesaian Masalah 

 Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan dan perancangan Aplikasi 

Pencarian Tempat Wisata Pulau Bengkalis Berbasis Mobile yaitu melakukan 

identifikasi masalah seperti melakukan survey ke tempat wisata terkait informasi 

mengenai objek wisata yang ada dipulau bengkalis, mendapatkan alamat, nama 

wisata, titik koordinat, serta informasi wisata. Kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur mengacu pada jurnal, 

Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. Data tersebut akan diolah 

menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang menggunakan bahasa pemograman 

Java dan pemograman php untuk tampilan data berupa webview serta 

menggunaan MySql sebagai sistem manajemen database. Selanjutnya melakukan 

analisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguju aplikasi dan 

pembuatan Laporan Tugas Akhir. 
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