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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sejarah bangsa Indonesia yang sejak dulu terkenal 

keanekaragaman rempah-rempahnya sebagai bumbu masakan dan 

objek wisata, menunjukkan kekayaan sekaligus potensi yang layak 

untuk dikaji oleh masyarakat Indonesia. Banyaknya tayangan kuliner  

dan objek – objek wisata di televisi beberapa tahun terakhir juga 

semakin memperjelas wacana keragaman kuliner dan objek wisata 

tersebut. Tiap kawasan hingga tiap daerah bahkan kota juga memiliki 

kekhasan pada kuliner maupun objek wisatanya. 

Pemanfaatan teknologi informasi dengan media internet kian 

berkembang dalam memberikan kemudahan pada segala aspek, 

disamping bidang pemasaran juga bidang pemerintahan. Website dapat 

difungsikan sebagai media promosi suatu daerah yang sistem 

informasinya pariwisata dan kuliner. Website dikembangkan lebih lanjut 

dengan metode design responsive agar tampilan dapat menyesuaikan 

layar sehingga membuat tampilan lebih indah dan tidak perlu lagi harus 
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memperbesar atau memperkecil layar lagi (zoom) dikarenakan ukuran 

layout yang sudah tetap (fixed). 

Kota Jayapura, Papua kaya akan objek wisata dan kuliner 

sehingga menjadi salah satu prospek tujuan wisatawan untuk menikmati 

wisata alam dan budaya serta menikmati hidangan khas asli Jayapura 

namun masih banyak yang belum diketahui masyarakat luas. 

Pengelolaan dan media promosi membutuhkan biaya operasional yang 

sangat besar sehingga menghambat kemajuan wilayah daerah dalam 

memperkenalkan pariwisata dan kuliner di Jayapura. 

Dengan adanya masalah diatas, maka dibutuhkan suatu sistem 

informasi yang dapat membantu dalam memberikan informasi wisata 

dan kuliner di Jayapura dengan menggunakan design responsive 

sehingga membuat user dapat menikmati tampilan dengan semestinya 

dikarenakan menyesuaikan layar device seperti laptop, komputer, tablet 

dan handphone atau mobile. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu membangun sistem informasi kuliner dan pariwisata 

di Jayapura dengan menggunakan design responsive. 

1.3 Ruang Lingkup 

1. Menampilkan infomasi pariwisata dan kuliner  khusus daerah 

jayapura. 

2. Informasi hotel, restoran, bank dan toko – toko cinderamata. 

3. Metode design responsive yaitu design yang dapat 

menyesuaikan tampilan dengan layar pada device seperti layar 

laptop, komputer, tablet dan mobile / handphone. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi dari 

segi tampilan atau layout yang dapat menyesuaikan layar device 

(laptop, komputer, tablet dan hanphone / mobile). 

 

 


