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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor pariwisata saat ini sangat 

menjanjikan. Pariwisata yang dikelola secara maksimal akan 

memberikan dampak secara langsung bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Untuk mendukung sektor pariwisata, 

diperlukan pembangunan infrasutruktur yang memadai. Selain 

itu juga diperlukan sebuah media promosi yang mudah diakses 

dari mana saja dan memberikan informasi yang akurat kepada 

calon wisatawan tentang tempat wisata yang ada.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, media informasi 

yang saat ini sangat populer adalah internet, karena 

keunggulannya yaitu dapat diakses dengan mudah dan cepat 

dari mana saja. Informasi seperti teks, foto, maupun peta dapat 

ditampilkan pada suatu website yang nantinya dapat dilihat oleh 

pengguna internet, yang dalam hal ini adalah calon wisatawan. 

Dengan pengguna yang setiap harinya terus bertambah, maka 

internet merupakan sarana yang tepat sebagai media promosi 

pariwisata.  

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi 

dengan jumlah pulau terbanyak, yakni terdapat kurang lebih 
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lima ratus lima puluh pulau. Dengan keadaan geografis yang 

dimiliki, dapat dikatakan bahwa potensi dibidang pariwisata 

sangat besar. Sejauh ini, pemerintah daerah sudah mengelola 

objek wisata serta fasilitas pendukung dengan baik. Oleh karena 

itu diperlukan suatu media yang khusus memperkenalkan 

pariwisata Nusa Tenggara Timur, sehingga mempermudah calon 

wisatawan yang akan berkunjung.  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi 

pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur berbasis web. 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas 

dirumuskan bagaimana membuat suatu sistem informasi 

berbasis web yang dapat menampilkan informasi berupa teks, 

foto, dan peta tentang objek wisata maupun fasilitas pendukung 

seperti transportasi, akomodasi, dan biro perjalanan wisata di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 
1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, 

penulis membuat batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Menampilkan informasi objek wisata berdasarkan 

kabupaten, dan kategori wisata di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

2. Menampilkan Fasilitas pendukung seperti transportasi, 

akomodasi dan biro perjalanan. 

3. Menampilkan peta lokasi untuk setiap kabupaten/kota, 

objek wisata, dan fasilitas. 

4. Menampilkan grafik rute perjalanan serta waktu dan jarak 

tempuh menuju lokasi objek wisata. 

5. Pengguna sistem terdiri dari administrator sebagai 

pengelola konten website, dan pengunjung. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah membuat Sistem 

Informasi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis 

Web. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

akurat tentang obyek wisata, transportasi, akomodasi, serta biro 

perjalanan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sistem ini 

dirancang untuk memberikan kemudahan bagi calon wisatawan 

yang akan berkunjung. Selain itu juga sistem ini bermanfaat 

bagi pemerintah daerah dalam mengolah data setiap objek 

wisata maupun fasilitas pendukung yang ada. 


