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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Sikka merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Nusa 

Tenggara Timur dengan daerah yang paling banyak potensi wisata, seperti  Gereja 

Tua Sikka, Pantai Koka, Museum Bikon Blewut dan masih banyak lagi objek 

wisata yang lain, baik wisata budaya maupun wisata alam. 

Di Kabupaten Sikka terdapat banyak tempat wisata yang dikunjungi, akan 

tetapi sejauh ini informasi yang diberikan pemerintah masih hanya berupa brosur 

dan papan iklan yang ditempatkan  dibeberapa titik di sudut kota sebagai 

penuntun, namun masih kurang detail. Karena sifatnya hanya sebagai penunjuk 

jalan, maka informasi belum bisa mengarah ke lokasi wisata tertentu yang ingin 

dituju wisatawan. Minimnya fasilitas penunjuk jalan menuju lokasi wisata ini 

yang membuat wisatawan menjadi kesulitan dalam mencari lokasi wisata yang 

akan mereka kunjungi, sehingga menghambat kegiatan pariwisata. 

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berkembang pesat. SIG 

dibuat dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah 

data, yaitu data geografis atau data yang berkaitan dengan posisi obyek di 

permukaan bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data 

berbasis database yang biasa digunakan saat ini,seperti pengambilan visualisasi 

yang khas serta berbagai keuntungan yang mampu di tawarkan analisis geografis 

melalui gambar petanya. 
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 Majunya ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kemajuan ilmu komputer, 

peranan komputer semakin meluas diberbagai aspek kehidupan, diiringi kemajuan 

teknologi informasi yang ditandai pemanfaatan teknologi komputer, teknologi 

komunikasi, dan teknologi proses secara terintegrasi, pemanfaatan sistem 

informasi menjadi salah satu pertemuan antara teknologi dengan manusia, 

diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat memberi kemudahan kepada 

masyarakat maupun wisatawan dalam hal mengetahui tempat wisata yang ada di 

Kabupaten Sikka. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang  masalah diatas maka terdapat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun suatu bentuk aplikasi berbasis web yang berupa 

Sistem Informasi Geografis Pariwisata Di Kabupaten Sikka yang dapat 

diakses dengan cepat. 

2. Bagaimana cara memberikan informasi yang akurat tentang tempat wisata 

di Kabupaten Sikka kepada para wisatawan. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

 Perangkat lunak berbasis web yang dibuat pada dasarnya mempunyai 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Proses pengolahan meliputi proses penginputan data objek-objek wisata 

yang terdapat di Kabupaten Sikka. 
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2. Proses panduan wisata mulai dari memisahkan kategori wisata 

berdasarkan jenis kategori wisata dan juga kecamatannya. 

3. Proses pembuatan laporan mengenai informasi data wisata, dan data 

anggota 

4. Adanya pemanfaatan Google Maps dalam aplikasi ini 

5. Aplikasi ini berisi informasi tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten 

Sikka, dan sharing tempat untuk saling berbagi artikel informasi wisata 

yang ada di Kabupaten Sikka 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini untuk menampilkan data yang terkait dengan 

lokasi objek pariwisata di Kabupaten Sikka dengan aplikasi sistem informasi 

geografis berbasis web. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan Sistem Informasi Pariwisata Pantai di Kabupaten Sikka 

bermanfaat untuk : 

1. Dapat membantu masyarakat dan wisatawan yang ingin mencari lokasi 

Objek Pariwisata.  

2. Dapat memberikan deskripsi tentang lokasi Objek Pariwisata kepada 

masyarakat dan wisatawan.   
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1 Berisi hal-hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian 

ini. Selain itu berisi rumusan masalah yang akan dibahas, ruang lingkup 

dari masalah yang akan di bahas, tujuan dari di adakannya penelitian ini, 

manfaat yang dihasilkan dengan adnaya penelitian ini dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

 Bab 2 Berisi tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka 

merupakan dasar acuan untuk pelaksanaan penelitian ini. Tinjauan pustaka 

diambil dari jurnal orang lain yang sudah melakukan penelitian dengan 

topik yang sama. Dasar teori adalah teori-teori yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian ini yaitu mengenai teori tentang sistem informasi 

geografis. 

 Bab 3 Berisi metode peneletian yang dilakukan untuk pelaksanaan 

penelitian yaitu data yang dibutuhkan, peralatan yang digunakan, prosedur 

dan pengumpulan data analisis rancangan sistem. 

 Bab 4 berisi implementasi dan pembahasan sistem yang dibuat, 

apakah system sudah memenuhi tujuan dari yang diharapkan atau belum. 

Dalam bab ini juga membahas potongan program dan penjelasan 

mengenai informasi yang dihasilkan dari sistem yang dibuat. 

 Bab 5 Berisi kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan 

berisi saran untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik.  

 


