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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini media yang digunakan untuk penyebaran informasi tidak lagi 

hanya menggunakan media cetak saja, namun sudah banyak teknologi yang dibuat 

untuk mendukung penyebaran informasi. Media yang biasanya digunakan sebagai 

penyebaran informasi adalah situs web, majalah, digital sinage, dan aplikasi 

mobile. Teknologi tersebut juga dapat membantu para wisatawan untuk 

mendapatkan informasi mengenai objek wisata. (Romli 2015) 

Dari berbagai macam media penyebaran informasi tersebut memiliki 

keunggulan dan kekurangan seperti contohnya: situs web sangat praktis dan 

mudah diakses dimanapun, namun para pengguna harus memiliki paket data yang 

besar untuk mengakses situs web tersebut. Lalu keunggulan majalah adalah tidak 

memerlukan paket data namun para pengguna harus membeli majalah tersebut 

dan memakan tempat penyimpanan sehingga tidak praktis untuk digunakan.  

Media informasi juga terdapat pada jasa Tour & Travel yang dapat 

membantu para wisatawan untuk berlibur namun biaya yang dikeluarkan untuk 

membayar jasa Tour & Travel tidak sedikit sehingga tidak semua para wisatawan 

menggunakan jasa tersebut. Sedangkan aplikasi mobile sangat mudah diakses dan 

digunakan serta tidak memerlukan paket data yang besar karena data-data telah 

tersimpan pada mobile. (Romli 2015)  
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Walaupun sudah banyak informasi wisata yang bisa didapatkan oleh para 

wisatawan, Para wisatawan masih harus membuat rancangan perjalanan selama 

mereka berlibur, hal ini sering kali menyita waktu para wisatawan yang hendak 

berlibur. Namun dengan adanya aplikasi mobile para wisatawan akan terbantu 

untuk membuat rancangan perjalanan secara digital. 

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, terdapat 

beberapa algoritma kecerdasan buatan yang dapat membuat sebuah sistem 

memiliki prilaku selayaknya manusia. Banyak bidang dalam kehidupan manusia 

yang dapat dioptimalisasi dengan kecerdasan buatan.  Beberapa bidang yang bisa 

menerapkan kecerdasan buatan antara lain dalam permainan multi player, 

pengolah data statistik dan juga perancang perjalanan untuk pariwisata. 

Salah satu algoritma yang dapat diimplementasikan dalam perancang 

perjalanan untuk pariwisata adalah algoritma genetika. Algoritma genetika dapat 

memberikan rekomendasi rancangan perjalanan terbaik untuk para wisatawan 

selama beberapa hari yang sesuai dengan permintaan para wisatawan. Algoritma  

genetika memberikan rekomendasi perjalanan berdasarkan perhitungan nilai 

fitness atau rating objek-objek wisata tersebut. 

Selain algoritma genetika terdapat algoritma traveling salesman problem 

nearest neighbour yang dapat diimplementasikan pada perancang perjalanan 

wisata. Algoritma traveling salesman problem nearest neighbour berguna untuk 

mengurutkan rancangan perjalanan yang searah, sehingga para wisatawan 

mendapatkan rancangan perjalanan yang lebih baik. 
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1.2 Perumusan Masalah  

1) Bagaimana merancang aplikasi mobile yang berguna sebagai media 

informasi dan perancang perjalanan untuk menentukan hotel, restoran, 

objek wisata, dan toko suvenir. 

2) Bagaimana mengoptimalkan rekomendasi rancangan perjalanan yang 

sesuai dengan budget. 

3) Bagaimana menyusun rekomendasi rancangan perjalanan sehingga 

rute perjalanan menjadi lebih relevan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Merancang dan membangun sebuah aplikasi mobile yang digunakan 

sebagai media informasi dan rencana perjalanan  yang sesuai dengan 

budget untuk pariwisata di Pulau Belitung dengan algoritma genetika 

2) Meningkatkan hasil keluaran rancangan perjalanan pada aplikasi 

supaya rute perjalanan menjadi lebih efisien dalam hal jarak dengan 

mengimplementasikan algoritma traveling salesman problem nearest 

neighbour. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun aplikasi ini memiliki beberapa batasan batasan, yaitu :  

1) Aplikasi berjalan pada perangkat berbasis Android minimal versi Ice 

Cream Sandwich 4.0. 
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2) Aplikasi ini memiliki beberapa fitur, yaitu dapat menampilkan daftar 

dan informasi hotel, restoran, objek wisata, toko suvenir, transportasi 

dan pembuatan rancangan perjalanan.   

3) Pembuatan trip planner pada aplikasi dibatasi minimal 2 hari dan 

maksimal 5 hari. 

4) Pembagian daftar pilihan range budget untuk menentukan tempat 

wisata, restoran, dan hotel telah ditentukan menjadi 4 pilihan. 

5) Penggantian objek pada hasil rekomendasi perjalanan tidak 

memperhitungkan batasan biaya,  urutan lokasi dan uniqness. 

6) Perancangan piranti lunak menggunakan Android Studio versi 1.0.1.  

7) Perancangan peranti ini berorientasikan objek dan menggunakan 

bahasa pemrograman Java untuk Android, dan Extensible Markup 

Language (XML) untuk tampilan aplikasi. 

8) Aplikasi yang dibangun adalah aplkasi front-end. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian aplikasi ini, ada beberapa tahap penelitian yang 

dilalui, yaitu : 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari cara membangun aplikasi 

Android yang baik. 

2) Melakukan perancangan dan implementasi aplikasi untuk membuat 

rancangan perjalanan yang baik. 
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3) Melakukan perancangan dan implementasi algoritma genetika dan 

algoritma traveling salesman problem nearest neighbour untuk 

membuat perancangan perjalanan pada aplikasi. 

4) Melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang diperoleh 

dari proses pengujian aplikasi untuk menarik kesimpulan akhir. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima 

bab. Lima bab tersebut masing-masing memiliki isi dan pokok pembahasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan judul bab yang menyangkut masing-masing bagian. 

Susunan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama terdiri dari enam sub bab yang menjelaskan tentang 

latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, metodologi penulisan, serta 

sistematika tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan 

untuk mendukung penyusunan tugas akhir, meliputi aplikasi 

Android, PHP, JSON, MySQL algoritma genetika, dan algoritma 

traveling salesman problem nearest neighbour. 
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BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga menjelaskan mengenai lima bagian besar perancangan 

sistem yang akan dilakukan pada pembuatan aplikasi “Belitung 

Tourism” dengan mengimplementasikan algoritma traveling 

salesman problem nearest neighbour di dalam algoritma genetika. 

Lima bagian besar itu adalah rancangan fitur, rancangan 

kecerdasan buatan, rancangan diagram UML, rancangan tampilan, 

dan rancangan pengujian.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab keempat menjelaskan mengenai implementasi perancangan 

sistem pada aplikasi “Belitung Tourism”, hasil akhir aplikasi, serta 

hasil pengujian pada aplikasi “Belitung Tourism” yang 

mengimplementasikan algoritma genetika dengan algoritma 

traveling salesman problem nearest neighbor. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-

saran yang dapat dijadikan bahan masukkan bagi peneliti untuk 

pengembangan selanjutnya. 

  




