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BAB I
PENDAHULUAN
	
Latar Belakang Masalah
Dengan semakin berkembangnya teknologi pada saat ini, semakin berkembang pula kemudahan dan fasilitas sebagai pendukung manusia dalam upaya menyelesaikan pekerjaanya. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Suatu sistem informasi sering memanfaatkan komputer untuk mengolah data informasi yang berguna bagi dunia pendidikan, perkantoran, industri, bisnis, hiburan, pariwisata dan yang lainya 
Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah Website. 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 diakses dari seluruh dunia.
Untuk mendukung sebuah website diperlukan pemanfaatan multimedia yaitu sarana komunikasi yang menggunakan lebih dari satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, suara dan animasi. Dengan pemanfaatan berbagai media tersebut maka sebuah website akan lebih jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna.
Pulau Belitung  yang terletak di Propinsi Kepulaan Bangka Belitung di mana daerah tersebut banyak memiliki sumber daya alam dan tempat-tempat peninggalan bersejarah. Sebenarnya Kepulauan Belitung sangat kaya akan budaya dan keindahan alamnya yang sangat berpotensi untuk dijadikan obyek wisata. Letaknya yang cukup stategis dan keindahan alamnya yang menyebabkan Kepulauan Belitung dilirik oleh wisatawan untuk dijadikan tempat wisata.
Media informasi yang digunakan untuk memperkenalkan pariwisata Kepulauan Belitung, seperti halnya brosur-brosur atau buku-buku yang sudah ada saat ini masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai lokasi wisata. 
Dan juga penyebaran brosur atau buku memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat diterima oleh wisatawan. Jadi dengan media yang sudah ada masih belum bisa memberikan informasi yang lebih lengkap dan jelas. Untuk itu diperlukan media dalam situs web yang lebih memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pariwisata di kepulauan Belitung

1.2 	Rumusan Masalah
Di kabupaten Belitung banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang belum dikenal oleh masyarakat khususnya calon wisatawan. Untuk memperkenalkan pariwisata kabupaten Belitung diperlukan sarana informasi, yang memberikan informasi tentang lokasi wisata, penginapan, restoran, tempat-tempat hiburan serta informasi jarak tempat-tempat wisata dan transportasi yang digunakan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang di hadapi yaitu “Bagaimana cara membuat media informasi mengenai pariwisata di pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi situs web agar lebih efesien dan efektif serta dapat  diterima dan dimengerti dengan baik dan jelas bagi wisatawan manca negara maupun wisatawan domestik.




1.3 	Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan yang diteliti meliputi:
	Informasi mengenai Objek Wisata 

Informasi mengenai Hotel 
Informasi mengenai Restoran 
Informasi mengenai Tempat Hiburan 
	Informasi mengenai Transportasi
	Informasi mengenai Souvenir (cindramata)
Informasi mengenai Bank

Informasi obyek wisata, hotel, restoran, tempat hiburan,
  transportasi, souvenir dan Bank dibagi perdaerah dan  
  kabupaten

Sistem informasi ini dilengkapi dengan mesin pencarian baik berupa obyek wisata, hotel, restoran,tempat hiburan atau pun bank.Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para calon wisatawan mengenai pariwisata di Belitung dengan demikian diharapkan perancangan sistem informasi dalam bentuk web ini dapat memberikan gambaran yang maksimal bagi wisatawan mengenai pariwisata di pulau Belitung.

Tujuan Penelitian
Menyediakan sarana yang baru untuk menyampaikan suatu informasi kepariwisataan secara menarik, mudah digunakan, dan dapat diakses dari seluruh penjuru dunia sehingga mampu menarik minat wisatawan lebih banyak yang nantinya akan menambah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata
	Memberikan pelayanan Informasi mengenai bidang pariwisata di Pulau Belitung melalui media Internet.
Mengenalkan serta mempromosikan bidang pariwisata di Pulau Belitung melalui media Internet, dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Melalui salah satu menu yang disediakan di Web Site ini, yaitu menu buku tamu, diharapkan dapat menampung aspirasi pemakai (neter/user) mengenai Pariwisata dipulau Belitung.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1  	Tinjauan Pustaka
Pada pembuatan Sistem Informasi Artikel Berbasis Web ini adalah pengembangan dari website http://Belitungisland.com dimana dalam web site tersebut belum begitu sempurna dan masih banyak kekurangan oleh karna itu dalam tugas akhir ini penulis akan  menambahkan  fasilitas – fasilitas yang lebih disempurnakan lagi dengan menambahkan bermacam – macam hotel, bank, jenis - jenis wisata, tempat pembelian oleh – oleh, makanan khas, peta, transportasi dan jarak tempat wisata yang ada di kepulauan Belitung

Dasar Teori
2.2.1 Letak Geografis
Belitung terletak di 107o 35' - 108o 18' garis lintang dan 2o 30' - 3o 15' bujur Timur. Panjang diameter dari Timur ke Barat kira-kira 79 km dan dari Utara ke Selatan kira-kira 77 km. Total luar daratan kira-kira 480.060 hektar. Belitung dikelilingi oleh 189 pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya cukup besar dan terdapat beberapa desa. antara lain adalah pulau Mendanau, pulau Seliu, pulau Nadu, pulau Selanduk dan pulau Batu Dinding.

2.2.2 Keadaan Alam Pulau Belitung
Pada peta indonesia kita dapat melihat lebih detail Pulau Belitung. Di utara pulau Jawa Barat Kalimantan dan Timur Sumatera kita dapat temukan suatu pulau kelihatan seperti kepala manusia, seperti gambaran di atas. pulau Belitung ditempatkan antar laut Cina Selatan pada Utara, Laut pada Selatan Pulau Jawa Selat Gaspar bagian Barat dan Selat karimata. Cuaca tropis Normal, suhu temperaturnya adalah sekitar 28-31 Celsius dan temperatur pada malam hari terbentang dari 24-26 Celsius, karena itu hampir utuh sebulan dalam satu tahun. Selama Oktober- April, intensitas hujan akan terjadi lebih tinggi dan ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengunjungi pulau Belitung. Sisanya April - Oktober menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi pulau Belitung. dan kita dapat menikmati matahari untuk hampir 12 jam sepanjang hari letak kepulauan Belitung yang unik dan khusus menjadikan kawasan ini amat strategis dan terposisikan begitu sentral bagi kunjungan wisata.

2.2.3 Potensi Alam
Kepulauan Belitung memiliki berbagai potensi alam yang cukup banyak, mulai dari bahan tambang, hasil hutan hingga akses gejala alam ribuan tahun yang lalu berupa batu satam, yang dapat dijadikan barang perhiasan (jewells).
Sebagai besar kepulauan Belitung dikelilingi oleh laut dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Oleh karena itu panorama pulau Belitung didominasi oleh pantai yang berpasir putih dan disekitarnya dihiasi bebatuan yang besar membentuk formasi bentuk binatang atau benda-benda lain yang terlihat sangat unik dan menarik.

2.2.4  Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan 
          Kepulauan Belitung
	Dalam pengembangan pariwisata di pulau Belitung pengembangan objek wisata diselaraskan dengan perkembangan pembangunan kabupaten Belitung. Analisa dalam penentuan prioritas pengembangan terhadap objek-objek wisata di dasarkan atas kriteria dan dasar penilaian yang mampu mengkombinasikan beberapa kepentingan yang dimaksud seoptimal mungkin.	 
	Adapun objek – objek wisata yang dapat dikembangkan antara lain : 
	Wisata Pantai
	Wisata Alam

	Wisata Budaya

Wisata Sejarah

2.3 Sistem
Sistem adalah suatu kumpulan obyek atau elemen (orang, sumber daya, konsep, prosedur) yang saling berinteraksi dalam suatu lingkup tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan (Jogiyanto, 1995).

2.4 Sistem Informasi
Sistem informasi dapat didefenisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 1995)


Basis Data
Basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data-data yang mempunyai kaitan antara satu data dengan data yang lain sehingga membentuk satu bangunan data  (Harianto Kristanto, 1994).

2.5.1 Struktur Basis Data
Struktur basis data terdiri dari database dan tabel yang di dalamnya terdapat field dan record. Kolom sering disebut field atau attribut. Setiap baris memuat satu kesatuan. Jumlah baris sering disebut cardinality atau kardinalitas. Jumlah field sering disebut degre atau entity.

2.5.2  Metode Data Relasional
Pemodelan data merupakan proses untuk mempresentasikan data yang merupakan bagian penting dalam pengebangan aplikasi basis data. Dalam basis data dikenal tiga macam relasi yaitu, one to one yaitu hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding satu, one to many yaitu hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak, many to many yaitu hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak.

2.5.3  Diagram Alir Sistem (DAS)
Diagram alir sistem merupakan diagram yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Beberapa simbol yang digunakan dalam bagan alir sistem adalah sebagai berikut:
Table 2.1  Keterangan simbol DAS
Gambar/ Bentuk
Keterangan


Simbol kartu plong (Punched card), menunjukkan input data yang digunakan dalam sistem.


Simbol penyimpanan data menunjukkan input-output menggunakan media penyimpanan data


Simbol penyimpanan data menunjukan input – output menggunakan media penyimpanan data


Simbol dokumen menunjukkan dokumen output baik proses manual, mekanik atau komputer.

Simbol anak panah menunjukkan arah dari aliran proses atau aliran data dalam system


2.5.6  Diagram Alir Data (DAD)
Diagram Alir Data (DAD) merupakan alat yang biasa dipakai untuk mendokumentasikan proses dalam sistem. 
Simbol-simbol yang digunakan dalam DAD adalah :

Table 2.2 keterangan simbol DAD
Gambar/ Bentuk
Keterangan


Kesatuan luar (external entity), simbol ini digunakan untuk menggambarkan asal atau tujuan data.



Proses (process), simbol ini digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data


Arus data (data flow), arus data ini mengalir di antara proses (process), simpanan data (data store)dan kesatuan luar (external entity)
	
2.6  Mengenal Internet
Internet adalah suatu media informasi komputer global yang dapat dikatakan sebagai teknologi tercanggih abad ini. Secara etimologis internet berasal dari bahasa inggris, yakni inter berarti antara dan net berarti jaringan sehingga dapat diartikan hubungan antara jaringan (Bunafit Nugroho, 2004).  

TCP/IP (Transmition Control Protocol/Internet Protocol) adalah sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Jadi jika sebuah komputer menggunakan protokol TCP/IP dan terhubung langsung ke internet maka komputer tersebut dapat berhubungan dengan komputer di belahan dunia manapun yang juga terhubung ke internet. 

Word Wide Web (WWW)
Web sebagai salah satu fasilitas internet semakin terkenal sehingga banyak orang menganggap bahwa web merupakan satu-satunya cara menjelajah dunia maya. Tiga komponen pokok yang menjadi tulang punggung keberadaan sebuah web adalah URL= Alamat, HTTP= Protokol/bahasa yang digunakan untuk mengakses informasi, HTML Sumber informasi itu sendiri yang berbasis link dan hypertext. 

Hyper Text Transfer Protokol(HTTP)
HTTP adalah salah satu protokol client-server internet untuk penyampaian yang cepat dan evisien atas materi-materi hypertext.

2.6.3  Hyper Text Markup Language(HTML)
HTML merupakan bahasa standar yang digunakan untuk dokumen WWW. Bahasa HTML merupakan tag (akhiran) yang menandakan cara browser menampilkan elemen halaman seperti teks, gambar dan cara browser menanggapi sesuatu tindakan tertentu dari pemakai seperti Hyperlink dengan hanya meng-klik mouse atau menekan keyboard.

2.7  Sekilas Tentang PHP
PHP merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, yaitu pada tahun 1994. skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut “Personal Home Page”. Paket inilah yang menjadi cakal bakal PHP.

MySQL
MySQL (My Structure Query Language) adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, artinya siapa saja boleh menggunakannya dan bersifat free. 
MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational DataBase Management System). Sebagai sebuah program penghasil database, MySQL tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface).


