
 

 1 

BAB 1 

Pendahuluan 

1.1. Deskripsi 

 Pariwisata merupakan sumber ekonomi yang dapat mendatangkan 

devisa bagi 

Negara atau daerah tujuan wisata., Kehadiran teknologi informasi sangat 

menunjang efektivitas serta efisiensi kerja manusia. 

 Kabupaten Sumba Barat Daya adalah salah satu kabupaten yang baru 

berkembang  pada tahun 2007 di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, 

tepatnya di pulau sumba. 

 Namun dalam proses pengembangan pariwisata, potensi pariwisata 

yang dimiliki  Kabupaten Sumba Barat Daya belum dapat dikelola dengan 

baik, hal ini dapat dilihat dari pemberian informasi yang belum atau tidak 

terinformasikan kepada wisatawan maupun pengunjung pariwisata. 

 Berdasarkan permasalahan Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 

tempat wisata yang saat ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan manca 

Negara maupun domestik, dengan panorama alam yang alami dan tidak 

adanya polusi.   

Masalah promosi pariwisata secara online merupakan salah satu 

permasalan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam 
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bidang promosi pariwisata.Sistem promosi pariwisata dibutuhkan karena 

memudahkan pengunjung yang jaraknya jauh untuk melihat tempat wisata 

yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya secara online sebelum 

berkunjung ke Sumba dan yang ingin berlibur menikmati wisata-wisata yang 

ada di Sumba Barat Daya. 

Sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 

MySql berbasis web. 

Website ini akan memberikan informasi seperti : 

1. Informasi tentang objek wisata Alam di kabupaten Sumba Barat Daya. 

2. Informasi tentang objek wisata Budaya di kabupaten Sumba Barat 

Daya. 

3. Informasi tentang objek wisata Kuliner di kabupaten Sumba Barat 

Daya. 

4. Menampilkan agenda kegiatan parawisata yang ada di 

kabupatenSumba Barat Daya dalam bentuk kalender. 

5. Menampilkan berbagai fasilitas umum yang ada di Sumba Barat Daya 

seperti Bank, Kantor Polisi, Rumah Sakit, Restoran. Disekitar tempat 

wisata. 
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1.2. Tujuan 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah mampu mambuat aplikasi 

untuk memberikan kemudahan bagi calon wisatawan baik asing 

maupun lokal dalam memperoleh informasi yang akurat 

tentang obyek wisata di Kabupaten Sumba Barat Daya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah dari Sistem pariwisata di Kab umba Barat 

Daya antara lain : 

1. Sistem yang dibangun hanya menampilkan gambar dan 

deskripsi serta fasilitas dan lokasi  tentang pariwisata yang  

dibangun. 

2. Data informasi pariwisata di masukan oleh admin yang 

menglola sistem. 

 

 

 

 

 

 


