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RINCKASAN

Keberadaan sumber daya alam yane terdapat di Kabupaten corontalo Utara merupakan salah
satu potensi yang dapat mendorong peningkatan perekonomian sehingga dapat menjadi
andalan bagi sumber pendapatan daemh. Salah satu sektor yang berperan p€nting dalan
memanfaatkan sumber daya alarn ini adalah sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan s€ktor pariwisata di Kabupaten Gorontelo Utara melalui pengoptimalan
penyediaan data dan informasi pariwisata melalui pengembangan Sistem tnformasi
Pariwisataberbasis GIS },ans dapat di akses melalui WebSiLe dair peran*at Mobile.Metode
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei untuk pengumpulan data dan
analisis data, sedangkan untuk mengarnlisis dan merencanakan arsit€kh'r sistem, serts
membargun perangkat lunak sistem informasi pariwisata digunakan metode pengembangan
siEterr, prcb\'ping. Melalui sistem ini rnaka calon wisatawan baik mancanegam meupun
domestik dapat dengan mudah mengakses data dan infomasi obyek-obyek wisata di
kabupaten Corontalo Uiam, sehinega dapat dapat meningkatkar jurnlah wisatawan dan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peneimaan daerah dari sektor

Kala Kunci : ParisisaLa, 5lO, Wehtit?, Mobtle
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BAI] I

PENDAIIULUAN

l.l.Latar B€lakang

Kabupatcn Gorontalo Utara rrerupakan Kabupaten temluda di propinsi

Gorontalo yang berdiri patla tahun 2007. Scjak bcrdirinya, Kabupaten Gorcntalo

Utara mengandalkan bcrbagai potensi surnber daya alam dnn nlanusja yang

dimilikilya sebagai sumber utama pendapatan daerah. Salah satu potensi yang dapat

mendorong peningkatan perekonomian sehingga dapat menjadi andalan sumbcr

pendapatan dncrah adaldh soktor pariwisata. Sektor ini dihnrapkan dapat

mcnciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhaD perekonomian.

KablLpaten Goronlalo tJtara memiliki kcunggulan geografis, dimana Goronlxlo

Utara menjadi jalur utama penghubung dua propinsi (SULU ll dan SULTING) dan

luas pantainya yang mencapai 217.7 knr dengan jumlah pulau sebanyak 52 pulau

serta di dukung dengan sarana dan prasarana yang mcmadai, nlenjadikan potensr

pa wisald yang dimiliki mcnjadi sangat besar. Selain itrL dalarn hal kckayatn budaya,

Kabupntcn Corontalo Utara merupakan bagian dari "duo linn lo pohalaa" yang ad,a

di Gorontalo dan memiliki peoinggalan bcrsljnrah dari peniaiahan Potugis dan

Belanda.

Besamya potcnsi pariwisata yang ada di Krbupaten Gorontalo Utara, perlu

dikembangkan dan digali secara maksimal untuk mcn;ngkatkan pendapatan da.:rah.

Berbagai Lrpaya lelah dilakukan oleh pcmcrintah Kabupaten Go-{}ntalo Utara dalam

mengernbangkan potcnsi pariwisata yang dimilikinya, rnulai dcngan mengikuti

berbagai event-event promosi pariwisata di dxlam dan luar negeri. sampai dengan

membual we6.\i/e obyek<rbyek wisata yang ada di Kabupaten Goronlalo Utara.

Namun usaha tcllsebut belurn maksirnal, disebabkan oleh data dan infornasi tentang

pofcnsi pariwisata yang ada di daerah ini belun tel-sedia sccara optirl'lal, sehingga hal

tersebul merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam mcnarik para

wisatawan untuk bcrkunjung kedaerah ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengoptirnalan penyedraan datd dan

inlonnasi melalui pcngcrnbangan Sistcrn Infonnasi Pariwisata berbasis (ieographical

lnlornt lon .!,rtem (CIs) yang dapat di akses melalui ,/,?rt[e dan perangkat



Mobllc. Sisteu ini mntinya berisi profil tcmpat wisata, crcnr padwisata, pcta lokasr

obyek-obyek wisata, rutc dan transportasi ke obyek-obyek wisata dan fasilitas

pendukung obyck-obyck wisata. Diharapkan dengon admya sistcfi iti, llaka calon

wisafrwnn baik mancanegnra nraupun domestik dopat dengan mudah mengakses daln

dan inlonnasi obyek-obyek wisala di kabupaten Gorontalo Utara, sehinggo dopai

mcningkatkan jumlah wisatawan yarg berkunjung dan juga dapat Dteningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

1.2, Rumusan Masalah

Adapun yang mcnjadi rumusan masalah dalr$ penelitian ini adalah bagaimana

mengcmbangkan Sisteln lnformasi Padwisata bcrbasis GIS yang dapat di

implcmcntasikan pada Wqbsjte dan pcrangl€t tllobile unluk mcngoptimalkan

penyediaan dala dan inltrrmasi potcnsi obyek pariwisata yang ad0 di KAbupaten

coronl0lo Utara?

t,3.llrgcnsi (Keutamaan) P€nelitian

Mcnu t Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kobupaten Gorontalo Utara.

kunjungan wisatawan pada tahun 20ll unluk wisdlawon domestik b€r.iulrlah 1005

orang dan wisatawan nlancanegara halya berjumlah 27 orang. Kurang tersedianya

data dan infonrrasi teotang potensi pariwisata yang ada di Kabupateo Gorontalo

Utan, rncnycbabkall ninat wi$at4wan yang akan bcrwisata di Kabupatcn Gorontalo

Utara.iuga berkLrrang. Data dan informasi terscbut benrpa profil tcmpat wisata. eterl

pariwisali, pela lokasi obyek-obyek wisata, rutc dan transpo dsi ke obyek-obyek

wisatfl seda fhsilitas pendukung obyek-obyek padwisata. Kctersediaan dala dan

inibrmasi, serta kcmudahan daiam mcngaksesnya sangal diperhrkan oleh wisatwan,

sehingga dapat meningkatkan minat danjumlah wisatawan yang akall berkuniung.

Pcngembangan Oaographical Inlbnndlion,SF/.?t? (GlS) dapat menlban(u

dalam mcngatasi kurangnya data dan inlbrmasi tentang potensi pariwisah. GIS

nerupakan salah satu tekrdogi jnfbmasi yang sangat fiutallir saat ini yang dapat

digunakan unluk nerrdsrtkkan, mcnyimpan, mernanggil kerrbali, rlengolah,

mengarrolisis dan menghasilkan data berefcrcnsi gcografis atau date geospasial untuk



dapat mendukung pengambilan keputusan.Pengembangan perangkat lunak

Pariwisata berbasis CISyang dapat diakses dengan mudah rnelalui Website dan

peftns.4t mobile (.SmarlPhone), sangat penting untuk segera dikembangkan,

sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan penerimaan daerah dari sektol

pariwisata.


