
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pringsewu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. 

Kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 

Oktober 2008, sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini 

Terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibu kota provinsi. Pringsewu 

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung bagian selatan, luas 

wilayahnya yaitu 625 km
2
, jumlah penduduk 377.587 jiwa (2011), dan terdiri dari 96 

Desa dan 5 Kelurahan sumber: Badan Pusat Statistik. Jumlah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pringsewu yaitu berjumlah 9 Kecamatan. Sebagai wilayah yang sedang 

berkembang. Ada berbagai jenis wisata yang dapat dijumpai di Kabupaten Pringsewu 

yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai kawasan wisata, yang 

belum tergali secara maksimal. Penyajian data yang akurat tentang keberadaan daerah 

wisata sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan potensi suatu daerah yang 

disajikan dalam bentuk website, yang dapat diandalkan untuk meningkatkan 

pendapatan disuatu daerah. Namun saat ini belum adanya informasi yang cukup 

memadai tentang objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu sehingga 

belum banyak wisatawan yang mengetahui objek-objek wisata yang cukup potensial. 

Berdasarkan alasan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

sistem informasi portal pariwisata untuk memberikan informasi mengenai objek-

objek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu. Maka penelitian ini memilih judul 
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yaitu “Sistem Informasi Portal Pariwisata Kabupaten Pringsewu Berbasis Web” yang 

dapat mempermudah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten 

Pringsewu didalam membuat, menyimpan, serta mengelola data pariwisata dan dapat 

memberikan informasi mengenai objek wisata yang ada di Kabupaten Pringsewu 

sehingga meningkatkan jumlah wisatawan yang akan berkunjung. 

 

2.1. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

  “Bagaimana merancang sistem informasi portal pariwisata sehingga dapat 

memberikan informasi mengenai tempat-tempat Wisata yang ada di Kabupaten 

Pringsewu secara cepat dan mudah?” 

 

3.1.  Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 

a. Daerah/lokasi yang menjadi objek penelitian adalah KabupatenPringsewu. 

b. Sistem Informasi Portal Pariwisata ini hanya menyediakan informasi 

mengenai lokasi wisata dan beberapa penjelasan mengenai masing-masing 

Obyek Wisata dan juga informasi Hotel, Kuliner, dan belanja. 

c. Aplikasi ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman  

PHP, database MySQL dan pemanfaatan Google Maps API. Perancangan 

sistem penggunakanUnified Modeling Language (UML). 
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4.1.  Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

a. Membangun sebuah sistem informasi pariwisata di Kabupaten Pringsewu 

dengan visualisasi yang menarik sehingga dapat digunakan sebagai alat atau 

media informasi kepada masyarakat asli didaerah tersebut maupun pendatang. 

b. Menyajikan informasi keberadaan obyek wisata yang ada di Kabupaten 

Pringsewu. 

c. Diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kabupaten 

Pringsewu dan juga bagi wisatawan yang ingin berkunjung. 

 

5.1.  Manfaat Penelitian 

   Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Bagi pemilik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten 

Pringsewu)  

- Sebagai alat bantu untuk memperkenalkan tempat pariwisata yang ada di 

Kabupaten Pringsewu melalui website. 

 Bagi pengguna (Calon wisatawan dan pengguna sistem) 

- Dengan adanya Sistem informasi portal pariwisata  ini, diharapkan dapat 

memberikan informasi sesuai kebutuhan dalam membantu proses pencarian 

tujuan wisata dan informasi pariwisata yang diinginkan serta membantu 

pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi wisata. 
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6.1. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas masalah umum tentang penyusunan tugas akhir, yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penyusunan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang dasar teori dan komponen yang berfungsi sebagai sumber 

atau alat yang mendasari penelitian skripsi dan memahami permasalahan yang 

berkaitan dengan perangkat lunak Sistem Informasi Portal Pariwisata 

Kabupaten Pringsewu. 

 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana kegiatan analisis permasalahan dan kebutuhan 

dalam perancangan Sistem Informasi Portal Pariwisata Kabupaten Pringsewu. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Merupakan implementasi perangkat lunak Sistem Informasi Portal Pariwisata 

Kabupaten Pringsewu yang akan menjelaskan mengenai desain implementasi 

yang dibuat dan cara mengoperasikannya. 
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BAB V KESIMPULAN 

Bab ini membahas simpulan yang dapat di ambil dari hasil kajian pembahasan 

atas penelitian Sistem Informasi Portal Pariwisata Kabupaten Pringsewu 

Berbasis Web dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pembaca atau 

penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


