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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sektor pariwisata di Indonesia merupakan suatu modal dasar untuk 

memperkenalkan dan mempromsikan kekayaan serta keindahan alam dari 

bangsa ini. (Ike Janita Dewi, 2011) .Kekayaan alamnya yang begitu indah 

menjadikan Indonesia sebagai suatu tujuan untuk para wisatawan berkunjung. 

Pariwisata Indonesia menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman di sektor 

pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar 

dari sabang sampai merauke yang menarik para wisatawan lokal maupun 

mancanegara untuk berkunjung.  

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali dan Maluku merupakan sebagian kecil 

dari provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam tersebut. 

Ketiga provinsi tersebut terkenal dengan keindahan alamnya yang indah dan 

cukup menonjol dibandingkan objek wisata lainnya yang membuat sehingga 

sangat disukai para wisatawan yaitu pantai. Pantai yang juga sangat terkenal 

dengan keindahan sunsetnya, airnya yang jernih, dan pasir putihnya yang 

menjadikan ketiga provinsi tersebut menjadi destinasi wisata yang sangat 

popular. 
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Pariwisata di Indonesia merupakan sektor paling maju dan berkembang, 

tetapi masih berpeluang untuk dikembangkan lebih modern lagi. Dengan 

mengintegrasikan bisnis pariwisata dengan teknologi informasi yang sedang 

berkembang pesat saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan 

kemudahan wisatawan yang akan melakukan liburannya di ketiga provinsi 

tersebut (Palijama, 2017). Hal ini yang melatar belakangi perlunya berbagai 

macam sarana panduan tempat-tempat pariwisata di ketiga provinsi tersebut, 

salah satunya dengan melalui sarana aplikasi mobile. Jika dilihat 

pengembangan aplikasi mobile di bidang pariwisata telah banyak dilakukan, 

namun penulis merasa masih ada yang kurang di dalam penerapannya. Yang 

dimaksudkan penulis bahwa masih kurang pada penerapannya yaitu 

pengembangan aplikasi pariwisata hanya masih sebatas mobile. 

Peran penting dalam mempromosikan Pariwisata Indonesia salah satunya 

dengan memanfatkan perkembangan teknologi masa kini. Beberapa tahun 

terakhir, teknologi pun sudah menguasai kehidupan manusia. Smartphone 

menjadi perangkat konsumen pribadi yang paling popular dan penyebarannya 

sangatlah luas. Banyak pengembangan hardware yang dilakukan untuk hal 

positif di antaranya yaitu aplikasi untuk video 3600 dengan tema video 

pariwisata menggunakan sistem Virtual Reality (VR) (Christiane Gresse von 

Wangenheim, 2016) 

Virtual Reality dapat mengalami suatu masalah kegunaan seperti 

disorientasi konseptual dan ketidakmampuan untuk memanipulasi objek. 

Namun tidak ada metode untuk mengevaluasi kegunaan sistem VR yang telah 
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dilaporkan. Ada kebutuhan untuk sistem VR yang dirancang lebih baik yang 

mendukung presepsi, navigasi, eksplorasi dan keterlibatan (A.G.SUTCLIFE, 

2000). 

Evaluasi kegunaan (usability) merupakan suatu aspek yang sangat penting 

dari kualitas perangkat lunak saat ini. Beberapa teknik evaluasi telah muncul 

untuk memberikan pengembangan perangkat lunak dengan mekanisme khusus 

untuk mengukur kegunaan dari aplikasi. Selama sistem tersebut nyata atau 

dalam bentuk prototype, alternatif terbaik adalah evaluasi yang dilakukan oleh 

para ahli, juga dikenal sebagai metode inspeksi, atau evaluasi yang melibatkan 

pengguna (Fredy A Paz, 2018). 

Metode evaluasi heuristic (HE) adalah metode inspeksi berdasarkan 

evaluasi atas sistem yang nyata atau prototype, yang dilakukan oleh para ahli. 

Ahli dalam istilah HE yaitu ‘Pengguna’. Para ahli memeriksa daftar list 

heuristic yang diberikan. Karena sifatnya, pemeriksaan ini tidak dapat 

dilakukan secara otomatis. HE banyak digunakan dalam bidang ini karena 

keuntungan yang ditawarkan. Menurut Nielsen, teknik ini memungkinkan 

mengidentifikasi sekitar 75% dari masalah kegunaan dalam antarmuka (Rosa 

Yanez Gomez, 2014) 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membangun dan mengembangkan 

aplikasi Virtual reality (VR) Pariwisata. Maksud dibalik penulis membangun 

aplikasi tersebut agar pengguna atau wisatawan tidak hanya melihat serta 

mengakses video dan gambar pada suatu objek wisata lewat mobile, tetapi 

dengan menambahkan VR, pengguna atau wisatawan bisa merasakan seolah-
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olah sedang berada pada lokasi tersebut. Aplikasi ini menyimpan dan 

menampilkan semua jenis tempat wisata yang ada di ketiga provinsi tersebut. 

Wisata yang dimaksud berfokus pada wisata alam seperti pantai yang 

dilengkapi dengan fitur VR untuk tampilan yang menarik dan interaktir.  

Terhadap aplikasi yang akan dibangun, selanjutnya akan dilakukan evaluasi 

kegunaan (usability) terhadap pengguna aplikasi virtual reality pariwisata 

dengan menggunakan metode Heuristik sehingga peneliti dapat mengetahui 

tingkat kenyamanan dari pengguna aplikasi virtual reality pariwisata yang telah 

dibangun. Dan diharapkan dengan aplikasi ini dapat lebih membantu para 

wisatawan untuk lebih mudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan 

akurat dalam melakukan perjalanan wisata. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi mobile pariwisata pada virtual reality 

untuk mempromosi serta memperkenalkan Provinsi D.I.Yogyakarta, Bali 

dan Maluku kepada wisatawan ? 

2. Bagaimana membantu para wisatawan, baik local maupun mancanegara 

untuk mengetahui secara lengkap dan merasakan suasana nyata seperti 

sedang berada pada lokasi tersebut ? 
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3. Bagaimana memperoleh nilai hasil tingkat kenyamanan wisatawan dalam 

menggunakan aplikasi pada virtual reality ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan  masalah dalam penelitian ini dibatasi oleh hal – hal berikut 

ini : 

1. Dalam proses pengembangan aplikasi, jenis pariwisata yang dimuat adalah 

pantai. 

2. Pantai yang terdapat pada Pulau bali berjumlah 3 lokasi, Maluku 3 lokasi 

dan D.I.Yogyakarta berjumlah 3 lokasi. 

3. Aplikasi ini berjalan pada smartphone yang memiliki sistem informasi 

Android dan Ios 

4. Aplikasi ini dianalisis menggunakan metode heuristik untuk pengujian 

usability. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membangun aplikasi mobile untuk mempromosikan serta 

memperkenalkan Provinsi D.I.Y, Bali dan Maluku kepada wisatawan. 

2. Membantu wisatawan, baik local maupun mancanegara untuk mengetahui 

secara lengkap dan merasakan suasana nyata seperti sedang berada pada 

lokasi tersebut. 

3. Memperoleh nilai hasil tingkat kenyamanan wisatawan dalam 

menggunakan aplikasi pada virtual reality. 
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1.5 KEUTAMAAN PENELITIAN 

Keutamaan penelitian dengan judul “Evaluasi Aplikasi Virtual Reality 

terhadap presepsi pengguna; studi kasus : Pariwisata Indonesia.adalah benar 

adanya. Keutamaan ini dapat dibuktikan dengan belum ditemukannya buku, artikel, 

jumlah ilmiah yang ditulis oleh penulis lain, walaupun ada beberapa bagian dari 

penelitian ini yang mengutip penelitian serupa yang pernah dilakukan tetapi telah 

disebutkan sumber dengan mengikuti tata cara dan etika pengutipan penulisan 

karya ilmiah yang lazim. 

1.6 HIPOTESIS 

Terhadap penelitian dan aplikasi yang akan dibangun, maka dugaan awal 

penulis yaitu : 

1. Application Virtual Reality Tourism akan membuat presepsi pengguna 

merasa seolah – olah sedang berada pada lokasi wisata tersebut 

2. Memudahkan para wisatawan untuk memperoleh informasi terhadap 

daerah wisata yang akan di kunjungi. 

3. Kelebihan dan kekurangan dari Application VR Tourism akan diketahui 

dengan menggunakan pengujian Uji Kualitatid dan Uji Kuantitatif. 
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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul 

“Evaluasi Aplikasi Virtual Reality Terhadap Presepsi Pengguna. Studi Kasus : 

Pariwisata Indonesia” adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, 

diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan 

merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.  

 Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan 

lengkap pada Daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi 

penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi 

sesuai aturan yang berlaku.  
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