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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berbicara mengenai Suku Toraja tentu terbayang sebuah etnik suku yang 

memiliki rumah panggung besar dengan atap menyerupai moncong perahu dan 

upacara adatnya yang melibatkan banyak orang untuk terlibat dan reputasinya 

telah mengarungi banyak negara. Daya tarik yang berasal dari khasanah 

kebudayaannya, arsitektur tradisional yang inspiratif serta kaya makna, dan 

keagungan prosesi adatnya menjadikan Tana Toraja memiliki nilai-nilai 

tersendiri, yang banyak diminati oleh wisatawan untuk mengunjungi daerah 

tersebut. Hal ini diperkuat dengan kearifan lokal yang nilai-nilainya masih 

dijalankan oleh masyarakat sekitar Tana Toraja. 

Daerah wisata merupakan aset yang dimiliki oleh Tana Toraja dan menjadi 

salah satu pendapatan daerah dari kunjungan wisata, dalam proses dokumentasi 

pendataan sering menghadapi banyak masalah seperti pengadaan yang telat, alat 

pendukung kurang, dan yang paling parah adalah buku induk catatan hilang. 

Disamping itu (1) Sering terjadi manipulasi data dikarenakan proses manual yang 

penerapannya memang susah dikontrol dari pusat, (2) Penghitungan jumlah 

pengunjung dan omset membutuhkan waktu yang lama. Oleh karna itu untuk 

memonitor kunjungan wisata perlu adanya penerapan teknologi informasi yang 

bisa mendata dan menghitung secara cepat.  
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Masalah-masalah diatas akan diselesaikan dengan solusi dalam bentuk, (1) 

Pada bagian petugas lapangan akan diberikan batasan waktu saat pendataan 

wisatawan sampai objek wisata tutup, (2) Untuk mempermuda dalam 

penghitungan pengunjung dan omset akan dibuat diagram batang sehingga 

penghitungan dapat lebih cepat. Disamping itu juga dapat dilihat peningkatan 

pengunjung setiap bulannya. 

Maka dari itu akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat mendata dan 

menghitung secara cepat. 

Tujuannya untuk pendataan wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja 

dengan memanfaatkan teknologi web.  

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, pokok permasalahannya adalah 

bagaimana cara membuat suatu sistem yang bisa mendata dan menghitung 

wisatawan secara cepat. 

1.2. Ruang Lingkup 

 Dalam penulisan proposal ini, terdapat batasan masalah yaitu : 

1. Mendata pengunjung dari beberapa obyek  

Dari setiap objek wisata yang telah di tentukan akan ada satu petugas 

lapangan yang bertugas untuk mendata wisatawan. 

2. Back end dan Front end 
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Pada Back end, Front end terdapat admin dan staff yang bertugas 

untuk mengelola aplikasi web yang akan di buat.  

3. Laporan 

Pada laporan akan menampilkan diagram batang untuk melihat laporan  

peningkatan pengunjung dan omset dari tiap obyek wisata per bulan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu menghasilkan suatu aplikasi untuk 

menghitung dan mendata wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja dengan 

memanfaatkan teknologi web.  

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah dalam mendapatkan informasi wisatawan. 

2. Membantu pendataan Wisatawan yang berkunjung ke Tana Toraja. 

3. Membantu dalam penghitungan omset per bulan dari kunjungan 

Internasional dan Nasional.  

 

 


