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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penerapan otonomi daerah mendorong tercapainya tujuan 

pembangunan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 

adalah untuk memajukan kesehjateraan seluruh lapisan masyarakat. 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, cukup 

potensial untuk mendatangkan devisa yang sangat besar jika sumber daya 

alam tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengolahan sektor riil secara 

efektif dan profesional adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang berkesinambungan yang secara merata dan ramah 

lingkungan.  

Sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan salah satu sektor yang 

sangat potensial dan perlu mendapat perhatian yang baik bagi pemerintah 

daerah untuk keberlangsungan pembangunan suatu daerah. Adanya 

perhatian yang baik dari pemerintah daerah terhadap sektor pariwisata dan 

kebudayaan akan mendorong perkembangan sektor tersebut. Dampaknya, 

wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri datang ke Indonesia. 

Kondisi ini akan memberikan pemasukan devisa yang cukup besar baik 

untuk daerah maupun negara.  

Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu 

daerah di Indonesia yang memiliki sektor pariwisata dan kebudayaan yang 

baik. Berbagai jenis wisata terdapat di daerah tersebut. Akan tetapi dalam 
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penyebaran informasi seputar pariwisata masih bersifat manual, antara lain 

pemberian brosur, pamflet, poster, dan buku-buku kepada wisatawan yang 

berkunjung ke suatu objek wisata.  

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat salah satunya 

internet, sudah saatnya pengelolaan informasi manual secara bertahap 

diganti dengan pengelolaan informasi yang bersifat teknologi. Dunia 

internet yang semakin luas jaringannya, sangat mudah digunakan oleh siapa 

saja dan di mana saja. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya 

perancangan web yang bermunculan, karena masyarakat, dalam hal ini 

pengguna maupun perancang sadar akan pesatnya kemajuan dunia maya 

yang berbasis web untuk kemudahan segala transaksi. Media internet 

khususnya web, merupakan salah satu alat bantu bagi individu maupun 

suatu komunitas dalam menjalankan kegiatan kerja.  

Dengan sistem jaringan yang mengglobal maka dapat memberikan 

kemudahan akses informasi yang lebih akurat, cepat dan mudah. Melalui 

konsep perpaduan teknologi dan pengelolaan seni budaya tersebut maka 

akan menghasilkan kinerja yang baik bagi pengelola wisata budaya. Selain 

itu dapat mempermudah penyajian informasi pariwisata kepada wisatawan 

ke seluruh dunia, karena sewaktu-waktu dapat dimonitor melalui situs 

website yang dapat dilihat dimana saja selama masih terhubung dengan 

internet.  

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi pariwisata 

kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, serta memberikan suatu 
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usulan rancangan aplikasi informasi pariwisata yang penulis susun dalam 

tugas akhir dengan judul : ”Analisis, Perancangan dan Implementasi  

Website Sistem Informasi Pariwisata”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam analaisis, perancangan dan implementasi  

website sistem informasi pariwisata adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisa semua yang dibutuhkan untuk merancang 

sistem informasi pariwisata berbasis web? 

2. Bagaimana merancang sebuah situs sistem informasi pariwisata dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL? 

3. Bagaimana meng-implementasikan sistem informasi pariwisata sebagai 

media promosi untuk menarik pengunjung wisatawan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan devisa daerah? 

 

C. Batasan Masalah 

Di dalam mengkaji suatu permasalahan yang terjadi diperlukan 

beberapa pembatasan sehingga penyajiannya lebih terarah dan saling terkait 

. Adapun batasan masalah tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Sistem dibangun dengan menggunakan database MySQL versi free atau 

gratis. 

2. Sistem menyajikan informasi pariwisata yang ada di Kabupaten 

Tulungagung. 
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3. Perancangan interface sistem menggunaka Adobe Dreamweaver CS6 

dan Adobe Photoshop CS5. 

4. Pengunjung bisa memberikan saran dan kritik melalui menu hubungi 

kami. 

 

D. Tujuan Perancangan  

Tujuan dari perancangan ini adalah : 

1. Menganalisa semua yang dibutuhkan untuk merancang sistem informasi 

pariwisata berbasis web. 

2. Merancang sebuah situs sistem informasi pariwisata dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL. 

3. Meng-implementasikan sistem informasi pariwisata sebagai media 

promosi untuk menarik pengunjung wisatawan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan devisa daerah. 

 

E. Manfaat Perancangan 

Dari hasil perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi pariwisata ini dapat mereduksi biaya 

untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Memudahkan wisatawan memperoleh informasi pariwisata di 

Kabupaten Tulungagung, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan 

dapat digunakan secara optimal dan tepat guna. 


