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BAB I
PENDAHULUAN
	
   	Latar Belakang Masalah
Kepesatan perkembangan pariwisata di propinsi Bengkulu di masa yang akan datang maka diperlukan kegiatan pembangunan pariwisata antara lain adalah memanfaatkan sumber daya alam beserta tata lingkungannya yang merupakan kesatuan ekologis dan ekosistem. Manfaat tersebut sangat beraneka ragam  dan tergantung dari potensi yang ada dan tujuan pemanfaatan pembangunan itu sendiri, dan potensi sumber daya alam yang ada di propinsi Bengkulu yang berupa keindahan alam, keunikan, keaslian, kelangkaan, keutuhan, dan keanekaragaman flora dan fauna serta di dukung oleh seni dan budaya merupakan daya tarik yang besar bagi wisatawan. Disamping itu dengan itu dengan menyadari pentingnya kebutuhan akan informasi, prasarana dan sarana yang di perlukan , maka jalur wisata sebagai salah satu sarana penyampaian informasi sangat perlu diperhatikan untuk kemudahan menuju resort-resort wisata sehingga akan memberi arti tersendiri untuk pengembangan pariwisata di propinsi Bengkulu khususnya sebagai daerah tujuan wisata. Untuk itu di perlukan suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi sesuai dengan keinginan dari wisatawan yang akan berkunjung ke Propinsi Bengkulu , sistem informasi ini tentunya akan digunakan di dinas pariwisata Propinsi Bengkulu.

1.2. 	Pokok Permasalahan
Akhir-akhir belakangan ini kebutuhan akan informasi sangat diperlukan untuk mengetahui keadaan suatu tempat atau wilayah. Sistem informasi pariwisata merupakan salah satu diantara sekian banyak informasi yang dibutuhkan. Pelayanan informasi yang diberikan kepada wisatawan oleh dinas pariwisata Propinsi Bengkulu selama ini dilakukan secara manual, belum menggunakan komputer sebagai sarana pendukung, informasi diperlihatkan dengan cara memperlihatkan buku panduan mengenai objek pariwisata yang akan dikunjungi atau wisatawan datang sendiri ke bagian informasi untuk mendapatkan keterangan sesuai dengan objek yang di maksud.
Keadaan ini sungguh sangat menyulitkan bagi wisatawan yang akan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang bisa memberikan informasi secara cepat dan berdaya guna.

1.3. 	Batasan Masalah
Ruang lingkup masalah yang diangkat dari pokok permasalahan yang ada :
	Informasi mengenai Objek Wisata 
Informasi mengenai Hotel 

Informasi mengenai Rumah Makan 
Informasi mengenai Hiburan 

1.4. 	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah :
	Pengamatan secara langsung, yaitu survei ke daerah yang memiliki objek pariwisata yang ingin di informasikan.
Studi pustaka, yaitu membaca buku-buku yang berhubungan dengan kepariwisataan di Propinsi Bengkulu.
Menanyakan pada dinas pariwisata Propinsi Bengkulu.
1.5. 	Tujuan Karya Tulis
Tujuan karya tulis dengan mengambil permasalahan sistem informasi pariwisata di dinas pariwisata propinsi Bengkulu adalah untuk memberikan  sistem pelayanan informasi tentang pariwisata di propinsi Bengkulu dengan alat pendukung berupa komputer. 

1.6. 	Sistematika Penulisan Karya Tulis
	Sistematika penulisan karya tulis ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
	BAB I     PENDAHULUAN
Meliputi latar bekang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengambilan data, tujuan karya tulis dan sistematika penulisan karya tulis. 
	BAB II    LANDASAN TEORI
Meliputi kondisi dan potensi daerah Propinsi Bengkulu, peta               propinsi Bengkulu, masyarakat dan kehidupannya, pengembangan pariwisata dipropinsi Bengkulu.

	BAB III   PERANCANGAN SISTEM
Meliputi konsep perancangan sistem basis data, diagaram alir data dan penjelasannya, Bagan alir sistem, struktur tabel yang digunakan, rancangan masukan dan rancangan keluaran.
	BAB IV  PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM
Meliputi penjelasan dan implementasi program. Fungsi tiap unit yang ada dan bagaimana cara menjalankan program tersebut. Selain itu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan juga termasuk bagian dari BAB IV ini.
	BAB V    PENUTUP
Meliputi kesimpulan dan saran bagi pengembangan program Sistem Informasi Pariwisata Propinsi Bengkulu.


