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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seperti yang kita ketahui bahwa indonesia memiliki banyak tempat-tempat 

wisata yang bagus yang terkenal sampai mancanegara. Seperti Bali, Lombok, 

Raja Ampat dan lainnya. Pariwisata sangat penting perannya bagi suatu daerah 

karena dapat meningkatkan pendapat daerah dan  juga meningkatkan taraf hidup 

masyarkat yang ada disekitar tempat wisata tersebut. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) sampai dengan Februari 2015 jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 786.653 orang dan 

sebanyak 3.373 orang wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera 

Barat.  

Untuk melakukan perjalanan wisata para wisatawan harus mengetahui 

komponen parawisata yang dibutuhkan. Seperti, objek dan daya tarik dari tempat 

wisata yang akan dikunjungi, sarana dan prasarana wisata, fasilitas yang ada dan 

transportasi untuk menuju ketempat wisata tersebut. Sumatera Barat merupakan 

destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, 

karena memiliki pantai yang bagus dan cantik serta pemandangan alam yang hijau 

serta sejuk. Namun kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat 

hanya mengunjungi tempat-tempat itu saja seperti jam gadang, pantai air manis 

(batu malin kundang), ngarai sianok, pulau mentawai yang biasanya banyak 

dikunjungi oleh wisatawan mancanegara untuk surfing dan lainnya. Sementara itu 

tempat wisata yang ada di Sumatera Barat yang harus dikunjungi tidak hanya itu, 

Contohnya saja jembatan akar dan kawasan wisata mandeh yang baru beberapa 

bulan lalu di sahkan oleh presiden sebagai taman laut nasional yang berada di 

kawasan Pesisir Selatan.  

Dengan semakin berkembangnya teknologi maka seharusnya semakin 

mudahnya dalam mencari informasi yang kita butuhkan dan bisa digunakan 

dimana saja. Aplikasi website merupakan salah satu teknologi yang bisa 

digunakan dan diakses dimana saja kita berada. Dengan banyaknya tempat wisata 

yang ada di Sumatera Barat maka untuk memudahkan wisatawan menuju tempat 
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wisata yang mereka inginkan tanpa harus membuang waktu dan bisa menghemat 

biaya. Maka  di perlukan aplikasi yang dapat memberikan info perjalanan yang 

memudahkan wisatawan mengunjungi tempat wisata yang dituju. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bermaksud membangun sebuah 

aplikasi yang mampu memberikan solusi dalam upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang sedang terjadi dan dapat membantu wisatawan untuk 

menggunakan waktu liburannya sebaik mungkin. sehingga penulis mengambil 

judul: 

“APLIKASI PERJALANAN WISATA DI SUMATERA BARAT 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang diatas, maka dalam laporan Tugas 

Akhir ini akan dibahas mengenai :  

1. Bagaimana cara untuk mendapatkan informasi tempat wisata yang 

diinginkan,dengan melakukan pencarian dan menentukan parameter input 

sistem yang nantinya digunakan sebagai inputan data pada metode  Fuzzy 

database tahani? 

2. Bagaimana cara untuk memudahkan wisatawan menghemat biaya 

perjalanan ketika liburan?   

3. Bagaimana cara untuk wisatawan mengetahui event yang ada di Sumatera 

Barat? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.  Membangun Aplikasi  yang memberikan informasi tentang tempat-tempat 

pariwisata yang ada di Sumatera Barat berdasarkan pencarian dan 

parameter input. 

2. Membangun aplikasi yang memiliki forum untuk sharecost perjalan. 

3. Membangun Aplikasi  yang memberikan informasi tentang event yang ada 

di Sumatera Barat. 
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Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dari segi pengguna : membantu para wisatawan yang ingin berlibur di 

Sumatera Barat dalam mencari info tempat wisata yang mereka butuhkan. 

2. Dari segi daerah : meningkatkan pendapatan daerah baik untuk masyarakat 

yang ada disekitar tempat wisata tersebut maupun pemerintah dan sebagai 

alat promosi. 

 

1.4 Ruang lingkup  

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya memberikan informasi wisata yang ada di Sumatera 

Barat saja. 

2. Aplikasi dibuat menggunakan HTML 5, CSS 3 dan database MySql 

3. Variabel yang digunakan untuk mencari tempat wisata adalah jarak,biaya, 

dan jenis tempat wisata. 

4. Review atau ulasan mengenai lokasi pariwisata diambil dari situs yang 

bersifat blog, situs berita online, Facebook dan juga dari pengetahui 

penulis sendiri. 

5. Metode yang digunakan adalah metode logika fuzzy database dengan 

teknik pemodelan model Tahani. 

6. Output berupa rekomendasi tempat wisata sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan user. 

7. Jarak dan biaya untuk menentukan tempat wisata dihitung dari kota 

padang. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki metode penelitian yang sesuai dengan 

jenis-jenis penelitian. Setiap metode akan dibagi menjadi tahap-tahap yang 

memudahkan dalam pembangunan proyek. 

Metode yang digunakan adalah metode logika fuzzy database dengan teknik 

pemodelan model Tahani. Fuzzy dapat didefinisikan sebagai logika kabur 

berkenaan dengan semantik dari suatu kejadian, fenomena atau pernyataan itu 

sendiri. Seringkali ditemui dalam pernyataan yang dibuat oleh seseorang, evaluasi 
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dan suatu pengambilan keputusan. Sebagai contoh: mengkategorikan usia 

karyawan ke dalam himpunan (MUDA, PAROBAYA, dan TUA). Dengan 

informasi yang bersifat ambiguous tersebut, maka digunakan fuzzy database. 

Salah satu diantaranya adalah Model Tahani. Metode fuzzy database model Tahani 

menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi query-nya. [2] 

 

Berikut ini skema metode penelitian yang akan digunakan [4]: 

 

 

Gambar 1.1 Skema Metode Penelitian 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam 

bab, dengan rincian sebagai berikut: 

BAB satu Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB dua Landasan Teori, bab ini berisi pengertian dan penjelasan teori-teori 

dan tool-tool yang digunakan untuk pembangunan sistem. 

BAB tiga Analisis, bab ini berisi deskripsi sistem yang sedang berjalan, model 

sistem berjalan, flowchart sistem berjalan, identifikasi masalah, hasil analisis 

sistem yang berjalan. 

BAB empat Perancangan, bab ini berisikan deskripsi sistem beru, perancangan 

sistem dan perancangan desain antar muka. 

BAB lima Implementasi, bab ini berisi implementasi perangkat keras dan 

perangkat lunak, implementasi komponen, basis data, implementasi tampilan, 

arsitektur program, flowchart sistem baru dan pengujian program. 

BAB enam Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian 

yang dikerjakan. 

  


