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1-l LATAR BELAKANG I'IASALAH-

Dari Pelita ka pefita pari$isata gelalu ditampat-

kan sebagai salah satu unsur dari pada pembangunan

Nasional - fita menyadari bahna pangambangan pariwisata

menyangkut banyak segi kehidupan masyarakat' namun

dilain pihak kesadaran masyarakat mengenai makna p€n-

gembangan pariwisata baik dari diri pribadi maupun

masyarakat, secara umum dirasa sangat kttrang-

Pariurisata merupakan sesuatu ydng perlu kita tingkatkan

secara terus me;narus" tertttama dalam pemberian Informa-

si secara c€lpat, tepat dan akurat-

Wisatawan yang sedang mengadakan perjalanan tentunya

rnembutuhkan beberapa hal sebagai berikut :

- Untuk menuju kesuatu tempat, atau tujuan wisatawan

membutuhkan pengangkutan baik melalui darat,laut

maupun udara-

Setelah tiba ditempat tujuan wisatawan butuh

tempat mengihap, apakah itu hotel, losmano rumah

saudara atau teman dan lain-lain-

untuk kelangsungan hidupnya peran rumah makan

atau restorant sangat penting-

seseorang yang melakukan perjalanan tentu mem-

punyai tujuan-tujuan tertentu,oleh karenanya
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perlu obyek-obyek uisata-

Seseorang dapat hanya seksdar ingin santai dipan-

tai, digunung atau ingin malihat obyak nisata

yang ada dikota, didesa yang dikunjungi,seperti

musium, candi-candi, seni budalra, adat istiadat,

peninggalan sajarah lainnlra-

Disamping itu wisatawan dapat juga bertujuan

untuk

lain-lain-

kepantingan olah raga, konperensi dan

- t'tasih banyak lagi yang dibutuhkan oleh nisatanan

mi sal Dya , ci ndaramata, benda-benda pos: sart'a

rasa aman dan tidak terganggu: penduduk yang

ramah dan lain sebagainya-

Barpijak pada hal-hal itulah buku ini Panulis

susun dan Penulis buat dalam bentuk dan bahasa yang

amat. sedarhana dengan harapan mudah dimangerti oleh

pembaca pada umumnlta dan dikalangan mahasisna sekolah

Tinggi rtanajemen Informatika dan Teknik Komput€r

( srrKoFl ) surabaya pada khususnya-

Proses pengolahan data yang capat, tepat dan

akurat dalam suatu palalranan Informasio khususnya

mengenai obyek Wisata yang ada di daerah Jana Timur,

adalah marupakan sistem Informasi yang dapat membantu

Kantor Dinas parirrlisata Daarah Propinsi Daerah Tingkat

I JaHa Timur itu sendiri,STIK
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Dinas Pariwisata Daarah Propinsi Daerah Tingkat I

JaHa Timur dalam hal ini baik proses pengolahan datanya

maupun pelayanan rnformasi yang diberikan selama ini

masih diberikan secara manual -

Dengan adanya jumtah obyak }fisata yang ada di

Daarah Jawa Timur cukup banyak, maka untuk itu perlunya

dibuatkan suatu Program Aplikasi Informasi Pelayanan

Obyek tlfisata Daerah Jana Timur dengan m€lnggunakan

bantuan peralatan komputer-

Program aplikasi ini dapat dipandang sabagai

sistem pengarsipan yang eanggih dan efektif, dengan

demikian komput,er marupakan alat bantu yang dapat

diandalkan pemakaiannya dalam pengolahan data serta

pembuatan program Aplikasi ini - Jadi pelayanan informa-

si paris{isata ini pada prosers penggunaannya memiliki

kemampuan yang dapat diandalkan dalam membarikan pela-

lranan informasi pariwisata di Jawa Timur, dan merupakan

suatu program Apl i kasi yang dapat membantu pros€'s

pengolahan data kedalam database, sahingga pelayanan

informasi ini dapat dimanfaatkan saafaktif mungkin oleh

pemakai nya -

Dari hasiL Survey yang Penulis lakukan di Kantor

Dinas Pariwisata Daarah Propinsi Daerah Tingkat I JaHa

Timur, Penulis mendapatkan sumber data manganai Obyak

hlisata vancl ada di Daerah JaHa Timur-STIK
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Data-data yang perlu didapatkan sebagai bahan

p€mbuatan suatu Program Aplikasi Pelayanan Infornasi

obyek lrfisatao meliputi data-data sebagai berikut :

- Janis obyek nisata

Jarak kota tujuan wisata

Jarak Dasa lokasi tlbyek llisata

Nama kota tujuan ulisata

Nama desa fokasi Obyek lfisata

Nama kacamatan lokasi Ufisata

Nama ObyBk hlisata

Dalam pros€rs pengolahan data-data tarsabut menggunakan

program yang berfungsi sebagai pemasukkan data kadalam

database dan dalam prosesnya dapat manyajikan suatu

informasi yang dapat membantu dalam pangambilan keputu-

san- Dengan demikian adanya Program Aplikasi ini dapat

m€lmpermudah dalam panyampaian Informasi khususnya

mengenai obyek Ulisata yang ada di Daarah Jana Timur,

dan dangan waktu lrang singkat dan cepat menghasilkan

suatu Informasi yang tepat dan akurat sarta sangat

membantu sekali pekerjaan karyanan di Kantor Oinas

Parinisata Daerah Propinsi Daarah Tingkat I Jaf,a Timur-

I .2 - TUJUAN.

Pembuatan program aplikasi pelayanan informasi

obyek urisata daerah JaHa Timur, salain msnambah hal

baru dalam informasi juga menarapkan teori yang di
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dapat pada saat kuliah dengan mengkomputarisasikan

sistam pelayanan informasi obyek nisata daarah JaHa

Timur- Informasi obyek nisata ini berupa :

Jarak kota wisata-

Nama kota tdisata serta potensi nisata yang ada

disuatu daerah-

Nama Dssa Ufisatanya dan Kacamatan-

Serta beberapa jenis Obyek tlisata yang ada di Jaua

T i mur,

Salain mempermudah proses penyimpanan data juga sangat

lepat bila ditarapkannya sistem pelayanan informasi

obyek wisata ini dengan bantuan komputer-

I .3- ENVIRONI.IENT.

Perangkat keras (t-tardware) atau perangkat lunak

(softuare) yang diperlukan untuk program Aplikasi

Informasi Pariuisata Daerah Jana Timur yaitu :

Perangkat keras,

t- Komputer PC-XT / rc*nr 286 atau labih t,inggi-

2- Monitor bernarna-

3- HardDisk min ?O HB

perangkat lunak-

I - Paket, Softuare Fox8ass Plus,

2- Clipper Compiler

3- Sistem operasi ini menggunakan IIS*DOS vsrsi 4-OfSTIK
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