BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang masalah
Polewali Mandar adalah salah satu dari lima kabupaten di provinsi Sulawesi

Barat di Indonesia. Berbatasan dengan kabupaten Mamasa di Utara, Majene di
Kabupaten Barat dan Pinrang Sulawesi Selatan di Timur. Memiliki populasi 396.253
pada Sensus 2010, Kabupaten ini dihuni oleh beberapa kelompok etnis seperti
Mandar, Bugis, Jawa dan Toraja, Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia.
Polewali Mandar merupakan salah satu destinasi yang memiliki keindahan
alam yang perlu di perhitungkan untuk dikunjungi, sebagai Kabupaten yang sedang
berkembang terutama di sektor wisata. Pemerintah Polewali Mandar berusaha untuk
memajukan wilayahnya dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya pada
bidang geografis dunia pariwisata.
Sektor pariwisata sangat perlu mendapatkan perhatian yang cukup baik oleh
pemerintah agar dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara,
Kabupaten Polewali Mandar terdapat beberapa obyek wisata alam yang masih
memerlukan promosi yang lebih lanjut. Salah satu cara promosinya masih
menggunakan brosur berupa sebuah media cetak. Dimana cara promosi tersebut
belum maksimal yakni informasi yang diberikan hanya berupa penjelasan dari
masing-masing objek wisata tanpa adanya lokasi yang akurat dan rute atau jalan
menuju lokasi wisata.
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Diperlukan dibangun sebuah aplikasi yang bisa memudahkan wisatawan
untuk mengetahui informasi wisata yang ada Kabupaten Polewali Mandar, wisatawan
nantinya akan lebih mudah mengetahui informasi dan lokasi wisata yang dimiliki
oleh pemerintah polewali mandar berdasarkan titik latitude dan titik longitude.
1.2

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang ada,

yaitu bagaimana membuat suatu sistem informasi untuk merancang dan membangun
Sistem Informasi Pariwisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
1.3

RUANG LINGKUP

1. Menampilkan objek wisata berdasarkan kategori wisata yang berada di
Kabupaten Polewali Mandar.
2. Menampilkan peta berdasarkan lokasi latitude dan longitude.
3. Base map mengunakan Google Maps
4. Sistem Informasi Geografis ini menggunakan MySql sebagai sistem
manajemen database.
1.4

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi Pariwisata

Kabupaten Polewali Mandar. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi
wisata untuk semua wisatawan.
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1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat dari Sistem Informasi yang dibuat adalah diharapkan membantu

pengguna atau pengunjung mengakses informasi Tempat wisata yang ada di
Kabupaten Polewali Mandar.
1.6

Sistematika Penulisan
Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi yang akan dibuat:

BAB 1. PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang pembahasan sumber pustaka yang digunakan
sebagai pedoman perancangan penelitian dan penjelasan yang berhubungan dengan
penelitian yang digunakan sebagai sumber landasan dalam penelitian.
BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini berisi tentang pembahasan analisis sistem, analasis kebutuhan
dan perancangan sistem yang akan digunakan.
BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menguraikan tentang pembuatan sistem informasi yang
merupakan implementasi dari hasil analisa dan perancangan, pengujian sistem dan
kesimpulan.
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BAB 5. PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penerapan
sistem dan saran-saran guna pengembangan sistem yang telah dibuat.

