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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 pasal 1 

tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan asas, fungsi, 

dan tujuan kepariwisataan menurut undang-undang Republik Indonesia No 

10 tahun 2009 pasal 3 dengan adanya pariwisata dapat memenuhi kebutuhan 

jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan 

perjalanan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mengatasi pengangguran. 

Tempat–tempat objek wisata yang ada di provinsi Lampung tersebar 

diberbagai daerah provinsi Lampung. Wisata di provinsi Lampung terbagi 

menjadi 3 kategori yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. 

Yang terdaftar di website resmi dinas pariwisata provinsi Lampung 

http://dinaspariwisata.lampungprov.go.id/. Diantara 3 kategori wisata 

tersebut salah satu objek wisata yang unggul di provinsi Lampung yaitu 

wisata alam, yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah objek wisata yang di 

muat di website resmi dinas pariwisata provinsi Lampung, Wisata alam 

adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi 

sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha 

budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran 

jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta 

http://dinaspariwisata.lampungprov.go.id/
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menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam (Anonymous, 1982 dalam 

Saragih, 1993). Jumlah wisata alam yang terdaftar di website dinas 

pariwisata yaitu sebanyak 31 tempat wisata alam yang tersebar di berbagai 

kabupaten dan kota di provinsi Lampung.  

Website resmi dinas pariwisata provinsi Lampung itu sendiri memuat 

berbagai informasi-informasi pariwisata secara umum dan detail, dan juga 

memuat gambar-gambar pariwisata yang ada di provinsi Lampung. Guna 

untuk menambahkan informasi wisata yang ada di provinsi Lampung, maka 

dibangunlah sebuah Sistem Informasi Pariwisata berbasis web 

menggunakan tambahan berupa pencarian rute terpendek menggunaka 

algoritma djikstra, Pencarian rute terpendek itu sendiri diperlukan untuk 

mengurangi waktu dan biaya (cost) yang dikeluarkan untuk menempuh 

jarak menuju suatu tempat (Purba, 2011). Yang bertujuan untuk 

memberikan informasi-informasi wisata yang ada di provinsi Lampung 

dengan penambahan tampilan rute perjalan pariwisata menggunakan here 

maps.  

Website dikembangkan dengan menggunakan pengujian COBIT 5 

dengan menggunakan stastik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah sistem layak digunakan oleh user atau tidak layak digunakan oleh 

user. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah dibutuhkannya sebuah sistem 

informasi yang layak digunakan para wisatawan dalam mencari  informasi 

objek wisata yang ada di provinsi Lampung dengan menggunakan pengujian 

COBIT 5 dan menggunakan stastik deskriptif.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana melakukan analisis pengujian sistem pada Sistem Informasi 

Pariwisata Berbasis Web menggunakan COBIT 5? 

1.3 Batasan Masalah  

1. Objek wisata adalah objek wisata alam provinsi Lampung yang 

terdaptar pada website dinas pariwisata provinsi Lampung 

2. Pengujian sistem menggunakan COBIT 5 dengan metode statistik 

deskriptif. 

3. Hanya menampilkan satu rute perjalanan. 

4.  Peta digital menggunakan Here maps. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Menerapkan COBIT 5 pada Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis  

1. Melengkapi tugas dan syarat kelulusan Strata-1 Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi Universitas Teknokrat 

Indonesia.  

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah 

pencarian rute tenpendek.  

3.  Dapat mengetahui cara kerja pengujian dengan COBIT 5.  
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b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1.  Sebagai bahan referensi untuk nantinya dapat dijadikan sebagai 

acuan pada penelitian yang selanjutnya.  

2.  Dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan akademik dalam mendidik 

dan memberikan ilmu pengetahuan. 

c. Bagi Para Pengguna  

Mempermudah wisatawan untuk mencari informasi wisata serta 

lokasi wisata selanjutnya, dari tempat wisata yang dikunjungi di 

provinsi Lampung.  

 


