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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Lamongan adalah kabupaten di Jawa Timur yang terdiri dari 476 

desa yang tersebar di 23 kecamatan yang merupakan kabupaten yang memiliki desa 

terbanyak di Jawa Timur. Peningkatan perkembangan pembangunan di wilayah 

Kabupaten Lamongan juga cukup pesat, yaitu dengan maraknya pertumbuhan 

penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada timbulnya peningkatan 

kegiatan lalu lintas.  

Letak Geografis Kabupaten Lamongan yang berada di pesisir utara Provinsi 

Jawa Timur, membuat Kabupaten Lamongan masuk kawasan kota metropolitan 

Surabaya. Membuat kabupaten Lamongan mempunyai posisi yang sangat stategis 

dalam mengembangkan dunia pariwisata. 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting bagi Indonesia. 

Komponen kekayaan alam dan budaya menjadi bagian penting dalam pariwisata 

Indonesia. Kekayaan yang melimpah menjadikan pariwisata Indonesia digemari oleh 

pengunjung domestik maupun luar negeri. Hal tersebut menjadikan persaingan yang 

ketat antar industri pariwisata yang menuntut pengelola untuk meningkatkan daya 

saing dengan cara berinovasi salah satunya melalui pengembangan strategi pemasaran 

dari pemasaran tradisional ke strategi pemasaran modern. 

Sistem informasi pariwisata di Kabupaten Lamongan berbasis Website sangat 

diperlukan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat luar yang ingin 

mengetahui daerah-daerah pariwisata yang ada di Kabupaten Lamongan. 

Diperlukan suatu sistem informasi pariwisata di daerah Kabupaten Lamongan 

berbasis Website untuk menarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk 

berwisata ke Kabupaten  Lamongan. Karena di era sekarang yang serba modern, 

wisatawan yang berkunjung pun tidak hanya para keluarga. Namun kaum-kaum 

millenial juga banyak mendatangi wisata-wisata di Kabupaten Lamongan. Maka dari 

itu, diperlukan beragam informasi mengenai tempat-tempat atau spot-spot foto yang 

hits dan instagramable yang cocok untuk para kaum millenial di dalam sistem 

informasi pariwisata tersebut. Semakin banyak wisatawan  yang berkunjung maka 

pendapatan daerah dan masyarakat sekitarnya akan mengalami peningkatan. Selain 

itu dengan adanya sistem informasi pariwisata berbasis Website maka objek-objek 

wisata di daerah Kabupaten Lamongan akan lebih dikenal oleh masyarakata luar serta 

memotivasi bagi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan pengelolaan pada 

tempat-tempat pariwisata tersebut. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dituliskan rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana mengimplementasi REST 

API dalam pengembangan sistem informasi pariwisata di Kabupaten Lamongan 

berbasis Website?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, dalam laporan Tugas Akhir ini 

penulis perlu membatasi masalah agar tidak menyimpang dari tujuan semula, yaitu 

Website yang dibuat hanya menampilkan tentang informasi obyek wisata, kuliner, 

penginapan, sarana dan prasarana ke tempat wisata di Kabupaten Lamongan dan 

atribut-atribut pendukungnya. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi pariwisata di 

Kabupaten Lamongan berbasis Web dengan menggunakan metode dari Rest Api 

Google sebagai sumber informasi online untuk mempromosikan obyek wisata serta 

kekayaan lain yang ada di daerah Lamongan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pengguna 

Sistem informasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luar 

mengenai objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. 

b. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis 

mengenai sistem informasi berbasis web. 

 Penerapan teori-teori yang telah didapatkan dari akademis maupun 

pengetahuan baru yang tidak didapatkan selama perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 


