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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat 

dan fasilitas – fasilitas pendukung yang semakin banyak, 

masyarakat mulai menggunakan layanan yang bersifat 

komputerisasi, karena kemudahan dan banyaknya pilihan dapat 

mempermudah segala keperluan informasi pencarian. 

Pemanfaatan teknologi internet yang terus berkembang 

semakin memberikan kemudahan dalam mengelola data menjadi 

informasi yang lebih bermanfaat bagi penggunanya. Disamping 

dalam bidang pendidikan, pemerintahan, industri dan hiburan, 

teknologi internet juga dapat digunakan untuk pengembangan 

sistem informasi pariwisata sebagai media promosi atas informasi 

mengenai objek wisata yang terdapat pada suatu daerah. 

Wamena adalah ibukota dari kabupaten Jayawijaya yang 

merupakan salah satu kabupaten di propinsi Papua yang memiliki 

banyak objek wisata. Di kota ini pun terdapat objek wisata 

misalnya menyusuri keindahan kota Wamena, mendatangi mumi 



2 

 

panglima perang lembah Baliem Wamena, karapan babi di festival 

lembah Baliem, wisata Taman Nasional Lorenz, dan masih banyak 

lagi objek wisata lain yang dapat dikunjungi.  Sampai saat ini 

promosinya sudah menggunakan berbagai macam media 

diantaranya media masa (koran), buku, iklan, brosur, fotografi, dan 

web sebagai media informasi yang hanya memberikan informasi 

secara garis besar dan tidak terperinci. 

Banyak wisatawan domestik maupun mancanegara 

berkunjung dan mencicipi  hidangan kuliner yang ada di kota 

Wamena. Berbagai macam makanan dan wisata kuliner yang 

tersedia antara lain: Paduan  papeda dan kuah kuning, Kopi Arabica 

“Kayu Mulia”, buah merah Papua, Barapen (bakarbatu), Udang 

selingkuh dan masih banyak lagi. 

Berbagai macam kuliner tersebut, serta objek-objek wisata 

yang ada di kota Wamena bisa memperkenalkan objek wisata di 

Wamena sebagai pilihan alternatif dalam berwisata kuliner dan 

menambah penghasilan pada usaha home industry dan UKM yang 

ada di kota wamena. 
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 Pemerintah kota Wamena juga berperan penting dalam 

bidang Objek wisata yang ada dikota Wamena. Perawatan objek 

wisata,serta penyediaan tempat-tempat untuk wisata kuliner yang 

ada juga  merupakan peran serta pemerintah dalam bidang 

kepariwisataan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas, maka yang jadi 

permasalahan adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan  Informasi Wisata Kuliner Wamena 

Berbasis Web. 

2. Bagaimana menampilkan jenis  kuliner di Kota Wamena dengan 

memanfaatkan teknologi situs web agar lebih efisien dan efektif.  

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan yang diteliti, meliputi : 

1. Data Kategori 

2. Data mengenai objek wisata kuliner,souvenir,restoran 

3. Data admin 
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4. Data restaurant 

5. Data nomor telepon restaurant 

6. Data mengenai souvenir dari kota wamena beserta daftar 

harga. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu 

Sistem Informasi Wisata Kuliner di Wamena Berbasis Web yang di 

harapkan dapat membantu memperkenalkan serta mempromosikan 

bidang pariwisata khususnya wisata kuliner dikota wamena melalui 

media internet 


