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LATAR BELAKANG 

pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah 
menjadi andalan potensial dan prioritas 
pengembangan bagi sejumlah negara. 

Banyuwangi mempunyai peluang yang cukup 
prospektif untuk dikembangkan menjadi industri 

pariwisata. 

Namun demikian, belum semua tempat-tempat 
wisata yang berada di Kabupaten Banyuwangi 

tersebut diketahui oleh masyarakat luas dan 
wisatawan. 



Rumusan Masalah  
 

1. Menyajikan Sistem Informasi Geografis 
tentang pariwisata alam, agrowisata, wisata 
budaya, dan hotel ke dalam smartphone. 

2. Membuat aplikasi yang dapat memberikan 
informasi pariwisata alam, agrowisata, wisata 
budaya, dan hotel terdekat dengan pengguna 
smartphone. 



TUJUAN DAN MANFAAT 

 

1. Mengidentifikasi dan menganalisa 
objek-objek wisata alam, agrowisata, 
wisata budaya, dan hotel di daerah 
Kabupaten Banyuwangi.  

2. Menyajikan informasi data spasial dan 
non spasial yang didapat dari survey 
lapangan kepada masyarakat dan 
pemerintah setempat.  

3. Membuat aplikasi SIG berbasis 
android yang mendeskripsikan 
tentang objek-objek wisata di 
Kabupaten Banyuwangi dan sebagai 
petunjuk informasi perjalanan bagi 
wisatawan.  

  

Manfaat yang ingin diperoleh dari 
penelitian ini adalah suatu 
informasi mengenai kawasan 
wisata alam, agrowisata, wisata 
budaya, dan hotel di Kabupaten 
Banyuwangi yang dapat diakses 
melalui mobile phone agar dapat 
dimanfaatkan oleh wisatawan, 
pemerintah setempat maupun 
pengelola tempat wisata untuk 
berbagai kepentingan dan dapat 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat sekitarnya. 
 



BAHAN DAN PERALATAN 

Bahan : 

• Data spasial yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data berupa peta 
garis all scale yang diakses secara 
online dari Google Maps.  

• Data non spasial berupa data 
pariwisata alam, agrowisata, wisata 
budaya, taman rekreasi dan swimming 
poll di Kabupaten Banyuwangi. 

 

Peralatan : 
 
1. Laptop 
2. Windows 7 
3. Microsoft Office 
4. Eclipse Galilio 



LOKASI PENELITIAN 
• Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terletak diantara 

koordinat 70 43’  -  80 46’: Lintang Selatan dan 1130 53’ – 1140 

38’ Bujur Timur. 

 



METEDOLOGI 
 Diagram Alir Pengelolahan Basis Data Non-

Spasial dan Spasial 

 



Diagram Alir Pemerograman Java Android 
Script 

 



HASIL 
Menu Utama Menu Jenis Pariwisata 



ANALISA 

Dari hasil pengolahan data yang 
diperoleh dapat dianalisis 
dengan rincian sebagai berikut :  

 

1. Jumlah wisata alam yang 
dapat ditampilkan pada 
aplikasi SIG berbasis mobile 
phone sebanyak 20 wisata 
alam 

2. Informasi spasial yang 
ditampilkan yaitu Lokasi 
Wisata Alam, Jarak, 
Perkiraan waktu tempuh, 
dan Harga tiket masuk. 

 

Tabel 4.1 Persebaran Wisata Alam 



ANALISA 

1. Setiap tahun terjadi 
peningkatan pengunjung 
hotel baik itu wisatawan 
nusantara maupun 
mancanegara. 

2. Jumlah kenaikan 
wisatawan nusantara dan 
mancanegara pada tahun 
2010 sampai  2011 
sebesar 19%, tahun 2011 
sampai 2012 8%, dan 
tahun 2012 sampai 213 
sebesar 23%. 

 

Tabel 4.4 Data Statistik Kunjungan Obyek Wisata 



KESIMPULAN 

1. Dapat didesain dan dikembangkan aplikasi SIG untuk pariwisata dengan 
pemograman bahasa Java.  

2. Aplikasi mobile phone dapat diakses pada telepon genggam dengan 
sistem operasi Android minimal 3.2 (Honycomb).  

3. Aplikasi mobile phone dapat memberikan informasi tentang lokasi 
pariwisata, jarak dan waktu tempuh dari lokasi pengguna menuju lokasi 
wisata dan hotel.  

4. Aplikasi mobile phone dapat menampilkan wisata alam sebnyak 20 
tempat wisata, agrowisata  8, agrowisata 5, dan hotel sebanyak 72.   

5. Informasi jarak dan waktu tempuh pada aplikasi mobile phone 
merupakan jarak rute jalan dan waktu terpendek berdasar metode 
perhitungan jarak dari Google Maps.  

 



SARAN 

1. GPS yang dipakai adalah GPS bawaan dari telepon genggam 
maka sebaiknya digunakan diluar ruangan dan tidak 
terhalang oleh faktor-faktor yang dapat mengurangi 
keakuratan data.  

2. Data yang ada hendaknya diperbarui secara periodik minimal 
1 tahun sekali.  

3. Kecepatan internet mempengaruhi dalam penggunaan 
aplikasi. Disarankan untuk menggunakan internet dengan 
kecepatan minimal 3 mbps. 

 



Sekian dan Terimakasih 

Mohon saran dan bimbinganya 




