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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1   Latar belakang masalah 

Candi adalah peninggalan bersejarah yang tinggi nilainya. Candi juga 

merupakan salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan 

wisatawan manca negara karena keindahannya . 

Sebuah lokasi bersejarah semacam candi yang bernuansa historis dan religi 

sekaligus sebagai obyek wisata dapat juga diinformasikan dengan menggunakan 

program komputer sebagai informasi pendahulu sebelum wisatawan datang langsung 

kelokasi , jika di informasikan hanya lewat buku atau brosur, untuk tujuan wisata 

kadang kurang menarik, sehingga dengan fasilitas dan kemudahan penggunaan 

komputer, maka candi akan dapat diinformasikan dan ditampilkan dengan baik dan 

interaktif.  

Fenomena inilah yang menjadikan pertimbangan dalam mengangkat topik 

Sistem Informasi Obyek Wisata Candi, sistim informasi ini dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman Delphi, sistim informasi ini dibuat agar dapat memberikan 

informasi yang lebih menarik kepada masyarakat khususnya wisatawan. 

1.2   Pokok Masalah 

Salah satu penggunaan teknologi komputer adalah sebagai media informasi 

yang interaktif komunikatif dan familiar untuk masa dan publik. Maka kemudian 

timbullah ide untuk membuat suatu sistem informasi mengenai candi-candi yang ada 

di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai media alternatif dari media buku atau brosur 

untuk masyarakat yang berlokasi jauh dari obyek candi. 
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1.3   Batasan Masalah 

Candi-candi  di Indonesia banyak dan tersebar dimana-mana, sistem informasi 

juga terasa luas sekali, untuk itu perlu dibatasi masalahnya agar bahasannya lebih 

matang maka, sistem yang dibuat ini dibatasi hanya terbatas pada obyek wisata candi 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

1.4   Metode pengumpulan data 

Untuk melengkapi dan memperlancar dalam menyusun Karya Tulis ini 

diperlukan data secara literatur yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data , yaitu: 

1. Metode Wawancara, yaitu suatu metode pencarian data dengan cara melakukan

wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan  topik yang

disampaikan.

2. Studi Pustaka, yaitu metode pencarian data dengan membaca buku-buku yang

relevan tentang permasalahan yang disampaikan, yaitu buku-buku/ brosur

tentang candi.

1.5   Sistematika Penulisan Karya Tulis 

Pembuatan karya tulis ini agar dapat lebih mudah dipahami alur 

penyampaiannya maka penulis menyajikannya dalam sistematika sebagai berikut : 

BAB  I. PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan 

masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis. 

BAB  II. LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang candi-candi, dan dasar –dasar 

tentang pemrograman Borland Delphi 5.0 
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BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini meliputi, sistem perangkat pendukung, sistem perangkat keras, 

sistem perangkat lunak, perancangan sistem, bagan alir sistem, penjelasan 

sistem, perencanaan berkas dan perencanaan keluaran. 

BAB  IV. PELAKSANAAN SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai program yang telah dibuat berdasarkan 

perencanaan sistem yang telah dibuat untuk menyelesaikan topik 

permasalahan yang ada. 

 BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran berdasarkan pada topik 

permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. 


