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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakan Masalah
Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, serta agama, Indonesia juga memiliki keanekaragaman dalam hal pakaian adat dari setiap daerahnya masing-masing.
Jenis pakaian adat di setiap daerah berbeda-beda, terutama di propinsi riau, baik dalam nama pakaiannya, sejarahnya dan juga keterangannya. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis-jenis pakaian adat tersebut, karena belum banyak tersedia media yang membahas tentang keanekaragaman pakaian adat di propinsi riau.
Media yang digunakan untuk memperkenalkan pakaian adat di propinsi riau seperti buku-buku atau media lain yang sudah ada saat ini belum cukup lengkap dan kurang efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bagi para pelajar. karena jangkauannya yang sangat terbatas, untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan media yang dapat menjangkau masyarakat luas.
Saat ini sudah banyak informasi yang memanfaatkan komputer untuk mengolah data yang berguna bagi dunia pendidikan, perkantoran, industri, bisnis, pariwisata dan sebagainya. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah website atau homepage sebenarnya merupakan kata yang memiliki makna sama yaitu sebuah media informasi di internet. Sedangkan internet adalah suatu jaringan komputer global yang banyak digemari karena merupakan sumber informasi yang dapat di akses seluruh dunia.

1.2  Rumusan Masalah
Bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis web yang dapat memberikan informasi tentang jenis pakaian adat yang ada di propinsi riau agar dapat lebih efektif dan efisien serta dapat di terima dengan baik dan jelas oleh masyarkat khususnya para pelajar di Indonesia.

1.3  Ruang Lingkup 
Untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka ruang lingkup di batasi hanya pada pembuatan sistem informasi yang akan membahas tentang nama lokasi, nama pakaian, sejarahnya dan keterangan yang digunakan dalam membuatnya. 



1.4 Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis pakaian adat di propinsi riau, dengan demikian diharapkan perancanagan sistem dalam bentuk web ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai jenis pakaian adat yang ada di propinsi riau serta nama dan sejarah dari pakaian adat tersebut.



