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Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat, sehingga di perlukan sistem yang terencana dalam hal penyajian informasi. Kemudahan dan kecepatan informasi yang ditawarkan tentunya sangat dibutuhkan pada saat ini. Cepatnya akses informasi dan mudahnya dalam pempublikasian diharapkan akan mampu membawa kita dalam kemajuan teknologi informasi. Ini semua dapat diperoleh dalam internet, dimana internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan kapasitas dan jenis-jenis yang bermacam-macam dari seluruh dunia.
Sekarang ini internet telah banyak dimanfaatkan baik itu oleh pihak perusahaan, lembaga pendidikan bahkan masyarakat biasa yang tentunya mempunyai kepentingan dalam penggunaan teknologi itu. Untuk itu diperlukan suatu bentuk aplikasi dalam pengolahan data dan sistem informasi yang akan dibentuk dalam sebuah website, sehingga memberikan kemudahan pelayanan informasi bagi semua orang.
Setelah otonomi daerah pada tahun 2003, Desa Bawo Mataluo menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Nias Selatan. Sebelumnya, desa ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Nias. Ibu kota kabupaten Nias Selatan ialah Teluk Dalam. Kabupaten ini memiliki keindahan alam dan keunikan budaya yang luar biasa. Dengan adanya internet kita dapat melihat budaya Nias yang menarik. Perkembangan informasi budaya di Kabupaten Nias Selatan, Nias Selatan dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi dalam mempromosikan dan memajukan Budaya, Dinas setempat masih menggunakan cara manual yaitu dalam memberikan informasi bagi para wisatawan yang berkunjung. Informasi yang dibuat oleh Dinas setempat menjadi
sangat terbatas karena masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang kebudayaan Kabupaten Nias Selatan tersebut, sehingga perlu dibuatkan media alternatif untuk menginformasikan Budaya Kabupaten Nias Selatan, Nias Selatan agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang permasalahan, maka masalah yang dirumuskan adalah bagaimana membangun suatu sistem informasi budaya yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang potensi budaya di Kabupaten Nias selatan, Nias Selatan dari keanekaragaman budaya dan tempat wisata  dengan lebih mudah dan jelas. 

Ruang Lingkup

  Mengingat luasnya permasalahan, maka batasan masalah pada sistem informasi budaya di Kabupaten Nias Selatan dibangun agar ruang lingkupnya menjadi lebih kecil. Sistem informasi budaya di Kabupaten Nias Selatan memberikan informasi mengenai berbagai seni budaya meliputi, tarian, budaya lompat batu, pakaian adat, perhiasan, rumah adat, adat pernikahan, sejarah masyarakat,  dan tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan. 


Tujuan Penelitian


		Untuk membangun suatu sistem informasi budaya berbasis web agar dapat digunakan para wisatawan untuk mengenal budaya Nias Selatan.






























