
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota palu merupakan kota yang memiliki potensi sumber 

daya alam yang sangat besar. Dengan pengelolaan yang baik serta 

terencana, tentulah potensi sumber daya alam tersebut dapat 

memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pembangunan 

daerah maupun pusat. Sampai dengan saat ini, pemberdayaan 

sumber daya alam tersebut lebih diutamakan pada aspek 

pariwisata. Hal ini disebabkan karena begitu banyak daerah-

daerah dalam wilayah Kota Palu yang memiliki potensi untuk 

dijadikan sebagai objek pariwisata daerah. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi 

informasi, maka semakin meningkat juga kebutuhan manusia 

dalam hal kebutuhan fasilitas yang mendukung manusia untuk 

melakukan aktifitasnya dengan mudah. Teknologi informasi 

diharapkan memiliki peran positif dalam penyampaian informasi 

yang berkualitas, efektif dan efisien. Teknologi komputerisasi 

membuat terbuka luasnya media sebagai pemberi informasi yang 

cepat dan akurat.  

Di lain pihak perkembangan teknologi internet saat ini 

menyebabkan proses  penyebaran dan pertukaran informasi dapat 

dilakukan dengan cepat secara global tanpa ada batasan waktu. 
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Teknologi World Wide Web (WWW) atau web sebagai salah satu 

jenis layanan yang disediakan oleh internet, merupakan jenis 

layanan yang paling berkembang dan banyak digunakan saat ini. 

Perkembangan perangkat lunak pendukung web seperti bahasa 

pemrograman PHP, HTML telah menambah kemampuan web 

dari yang semula hanya bisa menampilkan halaman-halaman 

statik dimana pengguna hanya bisa melihat informasi tanpa 

adanya interaksi antara pengguna dan web, saat ini web lebih 

bersifat dinamis yang memungkinkan adanya interaksi antara 

pengguna dan web. Untuk itulah sangat penting sekali 

membangun sebuah sarana informasi dengan menggambarkan 

letak geografisnya yang berguna sebagai media pengenalan lokasi 

pariwisata dan informasi lain yang dibutuhkan. 

Kawasan obyek wisata yang dimiliki oleh Kota Palu sesuai 

karakter geografisnya, terdiri dari obyek wisata alam, obyek 

wisata budaya dan obyek wisata laut. Potensi obyek wisata pantai 

Teluk Palu yang memanjang dari wilayah Palu Barat, Palu Timur 

hingga ke Palu Utara, sangat cocok dikembangkan sebagai 

kawasan wisata bahari, Lembah Palu yang dibelah oleh Sungai 

Palu, juga tak kalah menariknya untuk dikembangkan menjadi 

salah satu kawasan wisata air di Sungai Palu. Selain situs-situs 

sejarah yang dapat dikembangkan untuk menjadi obyek wisata 

sejarah dan religi. Sebut saja misalnya (Kahar Palloe 2010). 

Kota Palu mempunyai luas wilayah 395,06 km²  terletak 

pada 0º, 36” - 0º, 56” Lintang Selatan dan 119º, 45” - 121º, 1” 
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bujur timur dan berada tepat dibawah lintang garis khatulistiwa. 

Memiliki 4 kecamatan dengan 43 kelirahan. Kecamatan tersebut 

terbagi atas kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, 

Kecamatan Palu Barat, dan kecamatan Palu Selatan. Kota Palu 

memiliki landscape khas yang unik. Dibelah oleh aliran sungai 

yang mengalir dari selatan. Sisi Barat dan Timur Kota Palu 

adalah pegunungan indah yang ceruk lonjongnya kearah utara 

membentuk garis pesisir teluk yang menawan. Dimensi gunung, 

sungai, laut dan pesisir teluk itu memberi ciri khas tersendiri bagi 

Kota Palu atau disebut juga sebagai kota empat dimensi (Dinas 

Kebudayaan & Pariwisata Sulteng). 

Objek wisata yang sudah terkenal di kota Palu adalah Teluk 

Palu, tetapi kini Kota Palu memiliki obyek wisata baru, yaitu 

Jembatan Teluk Palu (Jembatan Palu IV). Jembatan Palu 

IV merupakan sebuah jembatan yang terletak di Kota Palu 

Sulawesi Tengah, Indonesia. Jembatan ini diresmikan pada Mei 

2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan ini 

membentang di atas Teluk Talise ini berada di kelurahan Besusu 

dan Lere, yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu 

Barat. Jembatan kuning ini merupakan jembatan lengkung 

pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah Jepang dan 

Perancis (Leonardus Tonny/FJ/BD). 

Potensi budaya yang ada ini perlu diinformasikan kepada 

masyarakat umum, dalam hal ini masyarakat Palu secara khusus, 

dan masayarakat Indonesia maupun manca negara secara umum. 
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Guna mendukung proses penginformasian dengan optimal, maka 

dibutuhkan media elektronik yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat. Media yang dimaksud adalah internet melalui 

teknologi World Wide Web (WWW) atau web sebagai salah satu 

jenis layanan yang disediakan oleh internet, dimana World Wide 

Web (WWW) merupakan jenis layanan yang paling berkembang 

dan banyak digunakan saat ini. 

Dengan adanya Sistem Informasi Pariwisata, informasi 

dapat disampaikan dalam bentuk visual yang didalamnya terdapat 

informasi yang terkait dengan obyek wisata berdasarkan letak 

geografis yang ada pada tempat itu. Sehingga orang tidak akan 

bosan jika melihatnya, sebab informasi yang disampaikan melalui 

visual lebih menarik daripada yang hanya bersifat tekstual atau 

gambar saja. Teknologi ini dapat di integrasikan dengan web dan 

memanfaatkan tampilan visualisasi Geografis yang dimasukan 

kedalam web, sehingga unsur visualisasi tersebut menjadi salah 

satu unsur yang ada pada web, sehingga informasi tersebut dapat 

diakses secara umum tanpa ada batasan waktu dan tempat. 

Salah satu sistem penyajian informasi pariwisata ini adalah 

melalui penayangan dalam bentuk data atau informasi yang 

ditampilkan berdasarkan kondisi geografis yang terdapat pada 

wilayah tersebut. Sistem penyajian informasi ini sering dikenal 

sebagai Sistem Informasi Pariwisata. Informasi teknologi ini 

yaitu untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, 

mengintegrasikan, memanipulasi dan menampilkan informasi 
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yang ada di suatu area geografis yang berhubungan dengan posisi 

di permukaan bumi. 

Sistem Informasi Pariwisata merupakan sistem yang 

dirancang untuk bekerja dengan data yang di integrasikan dengan 

MAP. MAP memiliki kemampuan untuk menampilkan data dan 

melakukan operasi-operasi tertentu dengan menampilkan dan 

menganalisa data.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem 

informasi pariwisata dengan memanfaatkan letak geografis 

Berbasis Web menggunakan HTML 5, PHP dan MySql. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

merancang dan membangun sebuah sistem informasi 

pariwisata dengan memanfaatkan letak geografis Berbasis Web 

menggunakan HTML 5, PHP dan MySql. 

1.3.2 Manfaat 

Sistem informasi geografis pariwisata yang akan dibangun 

diharapkan dapat membantu pemerintah kota Palu khususnya 

pada bagian pariwisata untuk mendukung perencanaan serta 

dapat mengambil keputusan dengan baik untuk pengembangan 

objek pariwisata berdasarkan letak geografis. 

1.4 Batasan Masalah 
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Pembuatan sistem informasi pariwisata ini dibatasi pada 

pariwisata Kota Palu berdasarkan letak geografis. Untuk lebih 

jelasnya, akan diuraikan sebagai berikut : 

 Perancangan sistem informasi pariwisata menggunakan 

HTML 5. 

 Aplikasi penyimpanan data menggunakan Php dan 

MySql. 

 Informasi yang akan ditampilkan hanya sebatas Objek 

Wisata, letak Geografis, dan sarana yang terdapat di 

tempat itu. 

 Hanya mencakup wilayah Kota Palu. 

 Berbasis Web. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini menjelaskan mengenai 

pokok-pokok bahasan setiap bab yang berkaitan. 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini dikemukan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan Sistem Informasi Pariwisata 

berdasarkan letak Geografis yang ditampilkan melalui 

MAP menggunakan HTML 5, Php, My Sql, serta teori-
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teori dasar yang berkaitan dengan Sistem Informasi 

Pariwisata, yang kemudian dijadikan referensi dalam 

penulisan skripsi. 

 

Bab 3 Metode Penelitian dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan Sistem 

Informasi Geografis, penerapan Prototyping sebagai 

salah satu metode pengembangan sistem. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan tampilan antar muka, serta 

pembahasan cara kerja sistem. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini disajikan kesimpulan dari tulisan yang telah 

dibuat, serta saran bagi pihak-pihak yang terkait, 

terutama untuk kelanjutan pengembangan Sistem 

Informasi Pariwisata di Kota Palu untuk kedepannya. 

 


