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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
	Sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan pemasukan devisa negara sehingga pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan sektor ini. Selain salah satu sumber devisa negara, sektor pariwisata bermanfaat pula untuk memperluas kesempatan kerja karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu sektor pariwisata ini dapat pula meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
	Kabupaten Pacitan sebagai salah satu Daerah Tingkat II dari Propinsi Jawa Timur  yang telah berusaha membenahi diri dibidang kepariwisataan salah satu contohnya adalah wisata  alam pantai yaitu objek wisata Pantai Teleng Ria. Di kawasan Kabupaten Pacitan ini kita tidak hanya dapat menikmati objek wisata alam saja, tetapi dapat pula menikmati objek wisata yang lainnya.
	Tetapi kadang-kadang pengunjung yang mengunjungi objek wisata ini kurang mendapat informasi tentang wisata lain dikawasan Kabupaten Pacitan. Akibatnya objek wisata tertentu sering tidak ada pengunjungnya. Bahkan untuk wisatawan mancanegara  yang mengunjungi objek wisata ini sangat sedikit dibandingkan objek wisata lain misalnya objek wisata Goa Tabuhan. Berdasarkan masalah pengembangan pariwisata tersebut, maka penyediaan suatu Sistem Informasi yang mampu memberikan pelayanan informasi yang akurat diperlukan untuk menunjang promosi wisata.  Hal ini digunakan untuk mempermudah pencarian informasi sehingga pengunjung dengan mudah mendapatkan informasi dengan dasar Sistem Informasi Pariwisata di kawasan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itulah, maka karya tulis ini berjudul “SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN BERBASIS WEB”

Pokok Masalah
	Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah daerah Pacitan untuk mengembangkan sektor pariwisata khususnya pada objek wisata yang berada dikawasan Kabupaten Pacitan. Antara lain dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang menarik bagi wisatawan dan dengan memberikan informasi berupa brosur.
	Sehingga membuat kebutuhan informasi menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Keakuratan keefektifan informasi sangat diperlukan sehingga membutuhkan suatu Sistem Informasi yang cepat dan mudah.
	Pemberian informasi selama ini dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur atau datang langsug ke Information Center. Walaupun hal ini dinilai cukup efektif tetapi memerlukan banyak waktu untuk melakukannya. Untuk menghemat waktu, salah satu cara adalah memberikan informasi wisata dengan alat bantu komputer sebagai medianya. Pembuatan Sistem Informasi dengan alat bantu komputer ini diharapkan dapat memenuhi atau memberikan informasi yang cepat dan tepat pada wisatawan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang berbagai objek wisata di kawasan Kabupaten Pacitan. Dan terlebih dapat meningkatkan kunjungan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan asing lainnya.   
 
1.3.	Batasan Masalah
		Batasan-batasan masalah pada Tugas Akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN BERBASIS WEB” adalah sebagai berikut:
	Menyampaikan Informasi tentang Kabupaten Pacitan.

Menyampaikan Informasi Obyek Wisata Kabupaten Pacitan.
Menyampaikan Informasi Budaya dan Religi Kabupaten Pacitan.
Pembuatan Peta sebagai informasi mengenai wilayah di Kabupaten Pacitan. 

Metode Pengumpulan Data
	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini:
	Melakukan pegamatan secara langsung kedaerah yang memiliki objek pariwisata yang masih ingin diinformasikan.

Wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaaan mengenai kepariwisataan di Pacitan dibagian Informasi yaitu di Kantor Dinas Pariwisata di Pacitan.

Sistematika Karya Tulis
	Agar laporan karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan maka perlu diuraikan sistematika penulisannya. Adapun sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
BAB.I  PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, data sistematika karya tulis.

BAB.II GAMBARAN UMUM WISATA PACITAN 
Bab ini membahas sejarah nama Pacitan, lingkungan alam Pacitan dan prosedur pengolahan data.

BAB.III  PERANCANGAN SISTEM
Bab ini meliputi perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak yang digunakan, perancangan basis data, diagram alir data dan penjelasannya, relasi tabel, hubungan antar tabel, struktur tabel yang digunakan, rancangan masukan dan rancanagn keluaran. 

BAB. IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  
	Bab ini meliputi algoritma program, spesifikasi program dan langkah-langkah menjalankan program.

	BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran yang   berkaitan dengan sistem informasi pariwisata di kabupaten pacitan. 



