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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Teknologi komputer dewasa ini semakin berkembang cukup pesat sehingga pemanfaatan komputer sangat banyak digunakan terutama dalam memberikan informasi, selain itu komputer juga dapat menyimpan informasi dalam jumlah yang besar, salah satunya adalah membantu dalam bidang pariwisata. Usaha pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus-menerus menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah. Berkembangnya kegiatan pariwisata pada suatu daerah akan dapat memberikan pengaruh dan dorongan untuk pengembangan pada sektor-sektor lainnya, contoh dalam hal ini adalah munculnya lapangan kerja baru dan juga dapat membuka peluang usaha di tingkat daerah wisata.
Peluang sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat prospektif karena Yogyakarta mempunyai berbagai macam keanekaragaman obyek wisata, sehingga Yogyakarta menjadi salah satu tujuan wisatawan baik tingkat domestik maupun mancanegara.
Untuk menyebarkan sebuah informasi yang menyangkut obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah diterbitkannya buku katalog tentang obyek wisata, diterbitkannya peta wisata, dan lain-lain. Dari berbagai cara yang sudah dilakukan tersebut dinilai sangat kurang efektif karena informasi yang diperoleh kurang cepat. Maka untuk lebih meningkatkan layanan informasi kepada para calon wisatawan di buatlah katalog berbasis web yang dapat membantu memberikan informasi mengenai obyek wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dengan adanya katalog obyek wisata dalam sebuah diharapkan dapat meningkatkan eksistensi, efisiensi dan kemudahan serta kenyamanan wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

  Tujuan
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :
Menghadirkan suatu bentuk baru dalam penyampaian sebuah informasi yang bersangkutan dengan obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sajian informasi yang lebih cepat dan menarik, selain itu dengan adanya katalog obyek wisata dalam sebuah web diharapkan dapat memberikan gambaran pengetahuan kepada masyarakat umum dalam rangka melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman obyek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Batasan Masalah
Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka Tugas Akhir ini akan dibatasi. Adapun batasan masalah pada sistem ini adalah :
	Sistem ini hanya membahas mengenai proses pencarian obyek-obyek wisata yang ada di Yogyakarta.
	Sistem ini akan menampilkan informasi mengenai obyek wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sistem ini akan menghasilkan proses keluaran atau output berupa laporan mengenai data kabupaten,  data jenis wisata, data obyek wisata dan data hotel yang ada di setiap kabupaten.



