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1.1   Latar Belakang Masalah 

Cirebon adalah kota yang terletak di ujung pantai utara Jawa Barat, 

lokasinya sendiri berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Cirebon 

cukup terkenal dengan wisata budaya yang berupa keraton, kesenian tari 

topeng dan musik tarling ataupun batik Trusmi. Selain keanekaragaman 

budayanya, Cirebon juga memiliki keanekaragaman kuliner yang belum 

diketahui oleh masyarakat khususnya wisatawan domestik maupun 

wisatawan asing, seperti nasi lengko, nasi jamblang, empal gentong, tahu 

gejrot, docang, mie koclok, serta masih banyak lagi kuliner lainnya.  

Media informasi yang digunakan untuk memperkenalkan wisata kuliner 

di Cirebon masih belum cukup lengkap dan jelas dalam memberikan 

informasi kepada masyarakat khususnya mengenai kuliner yang ada di 

Cirebon. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan media yang 

dapat menjangkau masyarakat luas.  

 

 

 

 



1.2   Rumusan Masalah 

Agar masyarakat dapat mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap, 

diperlukan sarana dan informasi untuk memperkenalkan wisata kuliner yang 

ada di Cirebon. Dalam hal ini, akan dibangun sebuah sistem yang dapat 

memenuhi kebutuhan akan informasi khususnya wisata kuliner yang ada di 

Cirebon berbasis web yang berisi informasi makanan khas, minuman, 

restoran, gambar, video, dan peta yang bisa menunjukan lokasi kuliner. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, komputer adalah salah 

satu media yang sering dijadikan media promosi karena komputer memiliki 

kemampuan yang lebih dari media-media yang sering digunakan sebagai 

sarana promosi lainnya, kemampuan komputer yang bisa memberikan 

informasi tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, seperti internet yang sangat 

potensial untuk dijadikan media promosi, sehingga dapat memberikan 

kemudahan kepada masyarakat. 

 

1.3   Ruang Lingkup 

Agar penulisan ini dapat mencapai sarana dan tujuan yang diharapkan, 

maka diberikan batasan-batasan pada pembuatan sistem informasi yang 

berisi sebagai berikut: 

1. Informasi yang disediakan hanya informasi wisata kuliner di 

Cirebon dengan fasilitas untuk melakukan pencarian informasi, 

dan tidak ada fasilitas pemesanan. 



2. Informasi yang disediakan berupa data tentang restoran yang 

ada disetiap daerah , makanan, minuman, dan video cara 

pembuatan kuliner tersebut, serta peta keberadaan kuliner di 

setiap daerah.  

3. Pencarian dilakukan berdasarkan nama kuliner. User tinggal 

mencari dan memilih kategori yang telah disediakan. 

1.4   Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi 

tentang wisata kuliner Cirebon berbasis web, sehingga dapat memudahkan 

masyarakat  untuk memperoleh informasi  tentang kuliner khas Cirebon, 

yang dapat di akses lebih cepat dan mudah. 

 


