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2.1 	Sejarah Singkat Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Selatan adalah kabupaten yang lebih tua dari Propinsi Lampung sendiri. Pembentukan Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan dasar pokok Undang-undang Dasar 1945 (Bab VI Pasal 18), UU Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur Kedudukan Komite Nasional Daerah, dan UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pembentukan Daerah Otonom Republik Indonesia yang susunan tingkatannya sebagai berikut.
1. Propinsi Daerah Tingkat I.
2. Kabupaten/Kotamadya (Kota Besar) Daerah Tingkat II.
3. Desa (Kota Kecil) Daerah Tingkat III.
Kabupaten Lampung Selatan dibentuk semasih Lampung dalam wilayah Sumatera Selatan. Saat itu, Pemerintah menetapkan UU Nomor 22 tahun 1948 membentuk Provinsi Sumatera Selatan.
Dua tahun kemudian, lewat Perpu Nomor 3 Tanggal 14 Agustus 1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950, Provinsi Sumatera Selatan membentuk Lampung Selatan. Pada Tahun 1956, dengan UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956 pembentukan Kabupaten Lampung Selatan disempurnakan, bersamaan dengan 14 Kabupaten lain di Sumsel. Kali ini lengkap dengan DPRD dan tujuh dinas otonom.
UU Nomor 1 tahun 1957, yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1948, menyempurnakan lagi peran kabupaten dengan sistem otonomi riil, yaitu pemberian otonom, termasuk medebewind.
Propinsi Lampung dibentuk pada tanggal 18 Maret 1964. Lampung Selatan menjadi salah satu dari lima kabupatennya. 
Penyempurnaan fungsi dan peran kabupaten di Indonesia terus berlanjut lewat UU Nomor 18 Tahun 1965. Berubah lagi pada tahun 1974 dengan UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang tidak hanya mengatur pemerintahan saja, tetapi termasuk mengatur dinas-dinas vertikal (aparat pusat di daerah). Prinsip yang dipakai tak lagi otonomi yang ril dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang bertujuan meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.









2.2 	Peta Kabupaten Lampung Selatan
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Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lampung Selatan

2.3 	Lambang
1.   Bentuk Lambang
Berbentuk perisai: melambangkan Ketahanan Rakyat. Pada bagian terdiri dari siku, bagian bawah lonjong.
2.   Warna Lambang
a. Warna hijau tua merupakan warna dasar, yang melambangkan  kemakmuran.
b.  Warna hijau muda pada bagian daratan melambangkan kesuburan.
c. Warna kuning pada siger dan padi melambangkan keluhuran dan kejayaan.
d.  Warna putih pada kapas dan tulisan melambangkan kesucian.
e.  Warna biru pada pegunungan dan laut melambangkan kesetiaan.
f.  Warna biru muda pada awan diatas gunung melambangkan kejujuran.
g.  Warna hitam pada keris melambangkan keteguhan dan kekuatan.
3.    Isi Lambang
a.  Siger merupakan ciri keluhuran adat budaya.
b.  Segi lima melambangkan falsafah Negara Pancasila.
c. Aksara Lampung dengan Ragom Mufakat yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat, berwarna putih terletak antara kapas dan padi dibawah segi lima.
d.  Sebuah keris terhunus, yang terletak pada tangkai padi dan kapas, yang ujungnya di bawah segi lima melambangkan keperwiraan.
e.  Setangkai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) kuntum, setangkai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir, yang kedua tangkainya terjalin membentuk angka 8 (delapan), berarti diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
f.  Dua buah daratan dan teluk, melambangkan keadaan alam daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdapat dua gunung: Rajabasa dan Pesawaran.
g.  Tulisan Ragom Mufakat, berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat.
h.   Kata Lampung Selatan berarti daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.4 	Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 1.133.180 jiwa, yang terdiri dari 581.327 jiwa laki-laki dan 551.853 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 105,34, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 105,34 laki-laki.
Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang.
Penduduk Asli Lampung, khususnya subsuku Lampung Peminggir berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung, Padang Cermin dan Kedondong. Penduduk subsuku Lampung yang lain tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain.
Dari semua suku tersebut, pendatang terbesar dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta).
Perpindahan penduduk dari Jawa ke Lampung Selatan dimulai pada zaman penjajahan Belanda, dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, di samping perpindahan secara swakarsa dan spontan. 
Gambaran singkat transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut.
1. Kolonisasi yang pertama kali didatangkan dari pulau Jawa ke daerah ini dilaksanakan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada November 1905. Lokasinya di Kecamatan Gedung Tataan dengan membuka desa baru yaitu Desa Bagelen, berjumlah 155 KK. Pemimpin yang ditunjuk pada waktu itu H.G. Heyting.
2. Kolonisasi kedua dilaksanakan ke daerah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada tahun 1921 dan 1922, dengan penempatan penduduk sebanyak 6021 jiwa. Pemimpin pada saat itu W.C.Schalk Wijk. (Wilayah ini sekarang berada di Kabupaten Tanggamus).
3. Pada kolonisasi ketiga tahun 1923-1927, dicoba sistem spontan, dengan penempatan penduduk 1.053 jiwa di daerah Kota Agung dan Gedung Tataan.
4. Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan, membaur penduduk setempat, tidak dengan membuka lahan baru, dan sebagai objeknya adalah di sekitar Kecamatan Kalianda, yang dilaksanakan pada tahun 1934. 
5. Pada tahun 1935 – 1939, dilakukan lagi kolonisasi dengan sistem baru yaitu Bedol Desa, yang ditempatkan di daerah Kecamatan Talang Padang dengan jumlah kurang lebih 27.816 jiwa, yang berasal Kediri, Jawa Timur. 
6. Pada saat Jepang berkuasa pada tahun 1942 – 1945 dan setelah Indonesia merdeka (1945 – 1946) tidak terdapat catatan yang jelas mengenai perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke Lampung. Tetapi, perhatian pemerintah saat itu telah ada dengan merubah istilah kolonisasi menjadi transmigrasi pada tahun 1948. 
7. Pada tahun 1950 – 1955, 5.491 KK penduduk Jawa transmigrasi ke Lampung Selatan. Tahun 1955 – 1969 datang lagi 5.333 KK, yang ditempatkan di lokasi seperti Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tanjungan dan Balau Kedaton. Pada tahun 1974, 732 KK lagi masuk ke Kecamatan Palas dan Penengahan.
Hingga kini, makin banyak penduduk luar masuk ke Lampung Selatan.

2.5 	Kondisi dan Potensi Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya kaya sekali dengan objek-objek wisata yang tersebar disetiap daerah dan bahkan banyak yang mempunyai nilai daya tarik yang mampu bersaing, namun kondisinya baru sebagian yang telah disentuh oleh pembangunan baik oleh dinas pariwisata mupun oleh pihak swasta, selebihnya masih bersifat alam dan objek-objek wisata itu berupa objek wisata alam seperti pantai, gunung, hutan, taman laut yang memiliki ciri khas tertentu, diperkaya pula dengan adat istiadat, kesenian dan kebudayaan yang mempunyai daya pikat tersendiri bagi wisatawan Nusantara maupun Mancanegara.
Disamping itu juga letak Kabupaten Lampung Selatan sendiri sangatlah strategis, karena setiap orang yang ingin menyeberang dari pulau Sumatera ke pulau Jawa mestilah melintasi atau melewati jalan sepanjang Lampung Selatan untuk menuju pulau Jawa dengan menggunakan pelabuhan kapal laut Bakahueni yang berada di Lampung Selatan.  
Dibandingkan dengan daerah tujuan wisata yang lainnya di Indonesia, sampai saat ini belum begitu banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lampung Selatan. Disamping belum begitu terkenal juga kurangnya informasi dan promosi yang dilakukan.
Kriteria penilaian pengembangan pariwisata :
	Daya tarik

Potensi pasar
Kadar hubungan
Kondisi lingkungan 
Tingkat pengolaan atau pelayanan
Kondisi iklim
Sarana usaha pariwisata
Tingkat sarana dan prasarana penunjang 
Kemudahan air bersih 
Hubungan dengan objek wisata lain
Jenis objek wisata yang akan kembangkan meliputi :
	Wisata Alam

Kegiatan wisata yang diransang oleh adanya objek-objek wisata berupa keindahan alam dan panorama yang masih alami. Hal ini ditunjang dengan pemeliharaan oleh manusia.
	Wisata Budaya

Berat atau kegiatan wisata yang diransang oleh adanya objek-objek wisata berwujud hasil-hasil seni budaya setempat, misalnya adat istiadat, upacara keagamaan, tata hidup masyarakat, hasil seni dan kerajinan rakyat.
	Wisata Sejarah

Kegiatan wisata yang diransang oleh adanya  objek-objek wisata berupa benda-benda peninggalan kuno yang sampai sekarang masih ada dan tetap dilestarikan, peninggalan tersebut berupa arca atau sisa-sisa bangunan di zaman dahulu.
      Tipe-Tipe Hotel
Sebagai sarana pendukung dalam kegiatan pariwisata adalah hotel. Hotel adalah jenis akomodasi yang dipergunakan seluruh bangunannya  untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Hotel yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatandapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
	Hotel Melati

Hotel non berbintang atau yang sebenarnya lebih dikenal dengan losmen, jenis akomodasi wisata, dengan fasilitas yang sangat sederhana.
	Hotel Berbintang

Hotel yang memiliki fasilitas atau sarana pendukung yang lengkap seperti Kolam renang, lapangan tenis, tempat pertemuan dan sarana pendukung lainnya yang sangat diperlukan bagi wisatawan yang menginginkan suasana nyaman dan lebih santai.

2.7 	Teori Rancangan Basis Data (Database)
Pada definisi yang luas, Database adalah kumpulan informasi, biasanya disusun dalam urutan tertentu. Database juga dapat diartikan sebagai sekelompok tabel data berisi informasi yang saling berhubunagan. 
Relational Database management System (RDBMS – Sistem Manajemen databasse Relasional) digunakan untuk menyimpan informasi yang orang dapat melihatnya dengan cara yang berbeda. RDBMS terdiri dari suatu database, tabel, record, field, indeks, query dan view. 
Tabel adalah sekelompok record data, masing-massing berisi informasi yang sejenis. Record adalah Entri tunggal dalam tabel; entri tersebut tediri dari sejumlah field data. Fiels adalah item tertentu dari data dalam record. Indeks adalah tipe tabel tertentu yang berisi nilai-nilai field kunci atau field (yang ditetapkan oleh pemakai) dan pointer ke lokasi record yang sebenarnya. Nilai-nilai ini dan pointer ini disimpan dalam urutan tertentu  (sekali lagi ditetapkan oleh pemakai) dan mungkin digunakan untuk menyajikan data dalm urutan database. Query adalah perintah SQL yang dirancang untuk memanggil kelompok record tertentu dari satu tabel atau lebih untuk melakukan operasi pada tabel. Meskipun perintah SQL dapat dijalankan langsung dari program, querymengijinkan anda menamai perintah dan menimpannya dalam database itu sendiri. Ini berguna, jika perintah-perintah SQL sering dipakai, sebagaimana perintah yang memanggil recorduntuk laporan tertentu. Bila query disimpan dalam datbase, biasanya kompilasi. Kompilasi query memperbaiki kinerja program ada karena mesin database tidak harus menerjemahkan (menguraikan)perintah SQL. Filter sebenarnya bukan merupakan bagian dari database, namun ia digunakan bersama uruttan indeks dan sort untuk menentukan data mana yang diproses atau ditampilkan. Filter adalah kondisi yang dikenakan pada data, seperti “Nama keluarga yang huruf depannya M”. view data terdiri atas sejumlah record yang tampak (atau diproses) dan urutan penampilannya (pemrosesssannya). View khususnya dikendalikan leh filter dan indeks.

