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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia selalu ingin mencapai kepuasan dalam pemenuhan 

kebutuhan jasmani maupun kebutuhan batin, hingga kesejahteraan manusia 

meningkat. Salah satu kebutuhan batin adalah berekreasi atau berwisata 

(berpariwisata). 

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai 

komponenen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Melihat 

pariwisata suatu sistem, berarti berbagai kepariwisataan  saling 

ketergantungan dan saling berterkaitan (interconnectedness) antara berbagai 

komponenen.  

Dalam kepariwisataan, manajemen pengelolaan dan pembangunan 

sangat diperlukan dan dioptimalkan potensi daerah yang dimiliki sesuai 

dengan kemampuannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 32 tahun 

2004 telah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mandiri dan 

demokratis terutama dalam menyelenggarakan rumah tangganya. Pemerintah 

telah mencanangkan pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pembangunan 

nasional secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, salah satunya 

yaitu pembangunan di sektor pariwisata. 

Surakarta adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, 

yang terletak pada jalur strategis yaitu pertemuan jalur dari Semarang dan 
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Yogyakarta menuju Surabaya juga Bali. Wilayah di sekitar kota ini juga 

sering pula disebut sebagai wilayah Eks Karesidenan Surakarta, yaitu bekas 

wilayah karesidenan, pada awal masa Republik. Karisidenan Surakarta 

termasuk dalam daerah tujuan wisata dengan penekanan pengembangan 

adalah obyek wisata buatan, budaya dan alam. Karisidenan Surakarta 

merupakan pintu gerbang kehadiran wisatawan dalam dan luar negeri, dengan 

dibukanya Bandara Adi Sumarmo sebagai bandara internasional. Selanjutnya 

wisatawan dapat melakukan penyebaran ke seluruh obyek wisata di seluruh 

wilayah Jawa Tengah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Hal 

tersebut ditunjang pula dengan potensi beberapa wilayah di Karisidenan 

Surakarta yang memiliki modal dasar fisik dan sejarah yang sudah cukup 

dikenal oleh masyarakat umum. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak pertumbuhan 

ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan devisa dan perluasan 

kesempatan kerja bagi masyarakat disekitarnya. Tujuannya untuk 

memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan 

Indonesia. Untuk mendukung tujuan pariwisata tersebut maka diperlukan 

berbagai kebijakan-kebijakan serta didukung sarana dan prasana yang 

memadai,  khususnya di bidang kepariwisataan. 

Pariwisata saat ini telah terjadi perubahan consumers-behaviour 

pattern atau pola konsumsi dari para wisatawan. Wisatawan tidak lagi 

terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola 

konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun 
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tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati 

produk atau kreasi budaya (culture)dan peninggalan sejarah (heritage) serta 

nature atau ekowisata dari suatu daerah atau negara. 

Perubahan pola wisata ini perlu segera disikapi dengan berbagai 

strategi pengembangan produk pariwisata maupun promosi baik di sisi 

pemerintah maupun swasta. Di sisi pemerintahan perlu dilakukan perubahan 

skala prioritas kebijakan sehingga peran sebagai fasilitator dapat 

dioptimalkan untuk mengantisipasi hal ini. Ada porsi kegiatan yang harus 

disiapkan dan dilaksanakan oleh swasta yang lebih mempunyai sense of 

business karena memang sifat kegiatannya berorientasi bisnis. Secara 

sederhana pembagian upaya promosi misalnya akan dapat ditempuh langkah-

langkah dimana untuk pemerintah pusat melakukan country-image 

promotion, daerah melakukan destination promotion sesuai dengan 

keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta 

melakukan product promotion masing-masing pelaku industri. 

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi mempercepat 

perkembangan dinamika globalisasi dunia, termasuk diantaranya 

perkembangan dunia hiburan, rekreasi dan pariwisata. Sehingga dalam 

mempromosikan produk wisata di Karisidenan Surakarta diperlukan media 

perantara yaitu sebuah sistem manajemen destinasi wisata di Karisisdenan 

Surakarta yang dapat memberikan informasi mengenai obyek wisata, kuliner, 

kerajinan, akomodasi, transportasi yang terdapat di Karisidenan Surakarta. 
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Berikut rancangan skema dari Sistem Manajemen Destinasi di Eks-

Karisidenan Surakarta : 

 

Gambar 1.1 Skema destinasi layanan manajemen destinasi 

Berdasarkan pemikiran diatas maka pendekatan yang dilakukan 

mengarah pada sistem manajemen pengelolaan destinasi pariwisata yang 

meningkatkan investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, persiapan 

untuk pemasaran pariwisata, dan memperkirakan keuangan yang digunakan 

selama melakukan kegiatan wisata di Eks-Karisidenan Surakarta 

berbasisteknologi informasi dan komunikasi. Maka peneliti membuat skripsi 

dengan judul “Sistem Manajemen Destinasi Wisata di Eks-Karisidenan 

Surakarta”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka permasalahan yang 

diambil adalah : 
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1. Bagaimana menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada 

konsumen yang ditujukan untuk persiapan konsumen dalam perjalan 

wisatanya? 

2. Bagaimana seorang wisatawan dapat memperkirakan uang yang 

dikeluarkan selama berwisata dengan cara memilih tempat wisata, 

akomodasi, kuliner, kerajinan dan kendaraan yang digunakan dalam 

bentuk membuat sebuah paket wisata secara sendiri? 

1.3 Batasan Masalah 

Skripsi ini menekankan pada Sistem Manajemen Destinasi Wisata 

Di Eks-Karisidenan Surakarta yang mencakup beberapa hal, sebagai berikut 

ini: 

1. Sistem ini memberikan informasi kepariwisataan di Eks-Karisidenan 

Surakarta baik di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, 

Klaten, Boyolali dan Kotamadya Surakarta. 

2. Pada akomodasi tidak semua tempat menginap akan ditampilkan secara 

detail. 

3. Informasi mengenai obyek wisata di peroleh dari 

http://birohumas.jatengprov.go.id dan website resmi dari kabupaten 

terkait. 

4. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java Script, HTML, PHP, CSS dan MySQL sebagai 

database. 
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5. Tiket dan harga yang terdapat di dalam sistem ini sewaktu-waktu dapat 

berubah sehingga akan terjadi perbedaan antara sistem dan di lapangan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat Sistem 

Manajemen Destinasi Wisata Di Eks-Karisidenan Surakarta. Sedangkan 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengumpulkan, mengatur dan mendistribusikan informasi 

mengenai produk wisata kepada lebih banyak konsumen dan distributor 

pariwisata di seluruh dunia. 

2. Merancang sistem manjaemen destinasi wisata  se-Eks Karisidenan 

Surakarta berbasiskan website untuk memudahkan seorang wisatawan 

dalam memperoleh informasi. 

3. Memperkirakan keuangan yang akan dikeluarkan selama berwisata baik 

dari wisata yang  dikunjungi, wahana, akomodasi, kuliner, dan transportasi 

yang akan digunakan. 

1.5 ManfaatPenelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya pada informasi kepariwisataan di 

Eks-Karisidenan Surakarta. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan 

potensi wisata di Eks-Karisidenan Surakarta berbasis web yang lebih 

interaktif dan memberikan masukan atau rekomendasi pengambilan 

kebijakan mengenai obyek wisata mana yang perlu di kembangkan bagi 

pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten-

kabupaten di Eks-Karisidenan Surakarta. Bagi masyarakat, penelitian ini di 

harapkan dapat membantu wisatawan sebagai acuhan sebelum melakukan 

perjalanan pariwisata dan memprediksi biaya yang dikeluarkan dalam 

berwisata. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam  lima bab 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan penelitian, manfaat yang 

didapatkan dari penulisan penelitian, metodologi serta sistematika 

penulisan yang dipakai pada penulisan penelitian ini 

BAB II  TINJAUAN PUSATAKA 

Bab ini berisi tentang telaah pusataka dan landasan teori-teori yang 

berkaitan dengan pembuatan dalam pembuatan skripsi ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang langkah proses perancangan yang 

dilakukan dalam merancang dan membuat Sistem Manajemen 

Destinasi Wisata Di Eks-Karisidenan Surakarta secara keseluruhan. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang penerapan rancangan Sistem 

Manajemen Destinasi Wisata di Eks-Karisidenan Surakarta dengan 

menampilkan antar muka, cara kerja dan penggunaanya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta 

saran yang berhubungan dengan penyusunan skripsi 

 

 

 

 


