
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten dengan potensi wisata yang

sangat besar di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini dikenal juga dengan

sebutan “Solok nan Indah” dan terkenal sebagai kabupaten dengan danau

terbanyak di daerah Provinsi Sumatera Barat. Selama ini pihak Kabupaten Solok

melakukan promosi wisata dengan cara mengadakan kunjungan ke daerah dan

negara lain, mengadakan event-event berskala nasional dan internasional serta

menyebarkan leaflet pariwisata Kabupaten Solok di hotel-hotel yang tersebar

diseluruh Indonesia. Leaflet dibuat dengan ringkas dan tidak mencakup seluruh

aspek kepariwisataan Kabupaten Solok, leaflet yang tersebar mencakup informasi

kondisi umum kabupaten Solok, letak geografis, fasilitas, kebudayaan serta

beberapa daerah wisata alam yang ada di kabupaten solok dengan ringkas. Ruang

lingkup penyebaran leaflet sangat terbatas, pembaca leaflet adalah orang yang

berkunjung ke tempat dimana leaflet disebarkan, dengan kata lain pembaca bukan

benar-benar orang yang sedang mencari informasi kepariwisataan Kabupaten

Solok.

Pemerintah Kabupaten Solok memutuskan membangun kepariwisataan

dan industri sejak tahun 1990 dengan tujuan meningkatkan perekonomian dimasa

mendatang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Murthado dan

Muhammad Rifky Shihab (2011) menyimpulkan bahwa jumlah situs memiliki

hubungan yang relevan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di

bidang  pariwisata. Maka itu untuk mencapai tujuan Kabupaten Solok tersebut,

perlu dibuat sebuah situs kepariwisataan.

Kabupaten Solok belum memiliki media promosi online sendiri, selama ini

pawisata Kabupaten Solok dapat dilihat pada situs http://www.antarasumbar.com

yang merupakan situs milik kantor berita Antara khusus untuk Provinsi Sumatera

Barat yang memuat beberapa daerah wisata di setiap Kabupaten dan Kota se-



Sumatera Barat. Situs ini hanya mencakup tujuh dari banyak daerah wisata alam

Kabupaten Solok. Selain itu, informasi kepariwisataan Kabupaten Solok terdapat

pada situs resmi Kabupaten Solok yang beralamat di http://solokkab.go.id yang

memuat peluang investasi bidang pariwisata di Kabupaten Solok. Dua situs ini

tidak memuat kepariwisataan Kabupaten Solok secara lengkap, informasi yang

tersedia masih sangat minim dan tidak cukup mampu menarik kunjungan

wisatawan  ke daerah Kabupaten Solok.

Situs pariwisata merupakan media promosi yang efektif dan efisien untuk

menarik minat wisatawan untuk datang ke sebuah tujuan wisata. Salah satu situs

yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara lengkap adalah web

portal, web portal dapat menampilkan banyak informasi dari berbagai situs lain

yang ditampilkan sebagai halaman web portal itu sendiri. Untuk mencapai tujuan

pembangunan kepariwisataan Kabupaten Solok, penulis merasa perlu membuat

sebuah web portal pariwisata yang menjadi pintu gerbang masuk ke situs-situs

lain yang memuat informasi kepariwisataan Kabupaten Solok, juga sebagai media

promosi pariwisata Kabupaten Solok melalui media internet sehingga jangkauan

promosi pariwisata Kabupaten Solok menjadi lebih luas, lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan di bahas dalam tugas

akhir ini adalah bagaimana membangun dan mengimplementasikan web portal

pariwisata di Kabupaten Solok.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini meliputi hal-hal

sebagai berikut:

1. Web portal yang akan dibuat mencakup aspek wisata alam, wisata budaya,

wisata sejarah dan wisata minat khusus.

2. Web portal yang akan dibuat mencakup aspek kepariwisataan pada seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Solok.



3. Web portal dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan

database MySQL.

4. Database web portal dibuat tersendiri, dalam artian tidak terintegrasi

dengan situs manapun yang telah ada.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membangun sebuah web portal sebagai media promosi pariwisata

Kabupaten Solok.

2. Untuk mengimplementasikan web portal pariwisata Kabupaten Solok.

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari pembuatan Tugas Akhir ini bagi pihak-pihak terkait adalah

sebagai berikut:

1. Bagi Kabupaten Solok

a. Sebagai media promosi pariwisata Kabupaten Solok

b. Mengetahui perspektif pengunjung terhadap pariwisata Kabupaten

Solok untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan.

2. Bagi pengunjung/visitor

a. Mendapatkan informasi tentang pariwisata Kabupaten Solok

b. Mendapatkan referensi mengenai situasi dan persiapan yang

diperlukan untuk berwisata ke Kabupaten Solok

c. Berbagi pengalaman selama berwisata di Kabupaten Solok

3. Bagi penulis

a. Menerapkan ilmu yang didapat di perkuliahan

b. Menjalin hubungan silaturrahmi dengan pihak Kabupaten Solok

c. Menambah pengalaman dalam pembuatan web portal



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk  memudahkan dalam memahami hasil penelitian tugas akhir, maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah,

batasan masalah, tujua dan manfaat serta sistematika penulisan

yang akan dibuat pada Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam

pengerjaan Tugas Akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam pengerjaan

Tugas Akhir ini. Meliputi metode pengumpulan data dan

langkah-langkah pengerjaan Tugas Akhir ini.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang hasil analisa dan perancangan web portal

pariwisata Kabupaten Solok yang akan dibuat.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang proses implementasi dan pengujian web

portal pariwisata Kabupaten Solok yang dibuat.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis tentang web

portal Pariwisata Kabupaten Solok yang dibuat.




