
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

yang didukung oleh perkembangan perangak keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) secara langsung maupun tidak langsung. Teknologi informasi 

dan komunikasi yang berkembang semakin pesatnya dapat memberikan 

kemudahan dan fasilitas pada hampir setiap bidang kegiatannya masing-masing. 

Penggunaan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan ataupun 

membantu pekerjaan manusia berkembang dengan sangat cepat, tepat dan efisien 

dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.  

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat ini belum sepenuhnya menyentuh 

segala ranah yang ada, salah satunya adalah mengenai informasi potensi alam dan 

kebudayaan yang ada di Kabupaten Waykanan. Kabupaten waykanan yang kaya 

akan sumberdaya alam, sebagian belum termanfaatkan secara optimal, potensi 

wisata yang selama ini terbengkalai perlahan mulai tampak dimuka akan tetapi 

masih tertutup bagi dunia luar karena belum adanya pemanfatan teknologi 

informasi yang cukup memadai. Potensi wisata yang ada di kabupaten Waykanan 

tersebar diberbagai  daerah seperti Banjit, Kasui dan Baradatu. 

Selain potensi wisata, Waykanan juga memiliki potensi ekonomi yang 

mayoritas diperoleh dari hasil alam pertanian seperti karet, kopi, padi dan lada. 

Adapun selain daripada potensi wisata dan ekonomi, Waykanan memiliki potensi 

budaya yang khas yaitu masyarakat disana mempunyai beragam suku . 

Kebudayaan dan potensi alam di kabupaten Waykanan tersebut belum adanya 

pengolahan teknologi informasi yang tepat sasaran, artinya apabila kita ingin 
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menjelajahi dan mengenal kebudayaan dan potensi alam yang berada di 

Waykanan hanya berdasarkan cerita orang ke orang atau langsung mendatangi 

Dinas Kebudayaan yang ada disana. Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika 

dilakukan pengolahan informasi dengan memanfaatkan teknologi masa kini 

sehingga potensi alam dan kebudyaan yang ada di kabupaten Waykanan tidak 

hanya dikenal oleh orang dalam daerah setempat saja tappi dikenal dunia luar dan 

itu mungkin bisa menjadi salah satu cara mengembangkan daerah Kabupaten 

Waykanan. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan ini adalah belum adanya 

teknologi yang menyajikan informasi terkait kebudayaan dan potensi alam di 

Kabupaten Waykanan, maka dari itu penulis ingin mengangkat permasalahan ini 

untuk menjadi bahan penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI 

ENSIKLOPEDIA KEBUDAYAAN DAN POTENSI ALAM KABUPATEN 

WAYKANAN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan dalam penulisan proposal ini yaitu bagaimana merancang website 

sistem informasi ensiklopedia kebudayaan dan potensi alam di kabupaten 

Waykanan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, website sistem informasi ensiklopedia 

kebudayaan dan potensi alam  ini memiliki batasan maslah pada penyajian 

informasi potensi alam, yang hanya memberikan informasi pariwisata dan budaya 

di kabupaten Waykanan yang disertai gambar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menyajikan informasi budaya dan potensi alam. 

2) Menghasilkan website yang menarik untuk dikunjungi 

3) Menarik minat para pariwisatawan untuk menjadikan kabupaten 

Waykanan sebagai tujuan wisata yang menarik, mengembangkan potensi 

alam dan pengenalan kebudayaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Instansi terkait 

Manfaat penilitian yang dilakukan bagi instansi terkait yaitu dengan 

merancang sistem informasi ensiklopedia kebudayaan dan potensi alam di 

kabupaten Waykanan agar dapat menginformasikan potensi alam dan 

pengenalan kebudayaan lebih menarik dan tergambar dengan baik. 

b. Bagi Akademik 

Manfaat yang akan diperoleh bagi dunia akademik melalui penelitian ini 

adalah sebagai bahan acuan bagi penulisan maupun pembuatan penelitian 

sejenis atau dengan menggunakan hasil yang ada dalam penelitian ini 

sehingga memudahkan dalam pembuatan maupun sebagai bahan 

perbandingan bagi penulisan penelitian di masa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, Tinjauan Pustaka Dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Perancangan, Aplikasi, Sistem Informasi, 

Potensi Alam, Ensiklopedia, DFD, ERD, Waterfall, DBMS, MySQL, 

Pengujian BlackBox dan pengujian ISO 9126. Materi yang diambil 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan pembahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah 

sistem informasi ensiklopedia kebudayaan dan potensi alam kabupaten 

waykanan berbasis web. Objek Penelitian, Perangkat Penelitian, Metode 

Pengumpulan Data, Perancangan dan Jadwal Penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini menguraikan analisis sistem yang akan dibuat dan kebutuhan 

sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional sistem. 

Rancangan sistem meliputi rancangan rancangan proses, rancangan 

prosedural, rancangan data, dan rancangan user interface. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh yang disajikan dalam 

bentuk uraian teoritik. Menguraikan tentang implementasi sistem secara detail 
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sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen / tools /bahasa 

pemrograman yang dipakai. 

 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila diperlukan, saran 

digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


