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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tempat untuk menikmati indahnya matahari terbit di sekitar 

daerah Batam yaitu Desa Sembulang. Desa Sembulang ini terletak di pulau 

Rempang di sebelah tenggara pulau Batam. Untuk mencapai Desa Sembulang, 

kita bisa menggunakan kendaraan pribai melintasi Trans-Barelang atau dengan 

menggunakan angkutan umum rute Jodoh – Sembulang / Sembulang – Jodoh. 

Melalui jalan Trans-Barelang ini, kita akan melewati jembatan 1 hingga jembatan 

5 barelang, dan jalan masuk Desa Sembulang ini ditandai dengan adanya gapura 

yang bertuliskan “ Selamat datang di kelurahan Sembulang “. Dengan memasuki 

gapura Desa Sembulang, kita akan diperlihatkan dengan indahnya pemandangan 

perkebunan yang terhampar luas disepanjang jalan, dan disana banyak sekali 

ditanami berbagai macam tanaman buah dan sayur dan dengan suhu sejuk 

membuat perjalanan menjadi lebih terasa nyaman. 

Desa Sembulang ini juga memiliki sebuah pantai yang sangat indah yang 

bisa kita nikmati keindahannya sambil duduk di bangku yang berjejeran di tepi 

pantai atau dari pondok – pondok kayu yang juga di bangun untuk memberikan 

kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung ke sana. 

Sembulang ini juga memiliki satu buah dermaga yang biasa digunakan 

untuk penyeberangan ke pulau – pulau di seberang. Dari dermaga ini, kita juga 

bisa melihat bibir pantai yang melintang luas dengan sangat indah serta 

pepohonan kepala yang ada di sepanjang pantai. 
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Selain tempat rekreasi, Sembulang juga merupakan sebuah pusat 

pemerintahan yang dimana Desa Sembulang ini memiliki sebuah kantor 

kecamatan Galang dan kantor kelurahan Sembulang disertai dengan satu buah 

puskesmas. Alun – Alun kecamatan biasanya digunakan sebagai tempat untuk 

pertemuan dan kegiatan olahraga oleh masyarakat Sembulang. Penduduk yang 

tinggal disana rata – rata berprofesi sebagai nelayan. 

Dengan banyaknya wisatawan yang tidak mengetahui betapa indahnya 

Desa Sembulang ini, maka penulis membuat sebuah website dengan judul 

“Perancangan dan Implementasi Website Pariwisata di Desa Sembulang 

dengan Metode Extreme Programming”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat diidentifikasikan dari latar belakang 

masalah diatas yaitu : 

1. Bagaimana membuat website pariwisata dengan metode Extreme 

Progamming? 

2. Bagaimana cara mempromosikan tempat wisata yang ada di desa 

Sembulang? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup 

untuk penelitian ini sebagai berikut: 

1. Website yang dibuat tidak membahas tentang scurity sistem secara 

mendalam. 
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2. Aplikasi yang dirancang bersifat online. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian sistem ini yaitu: 

1. Merancang sebuah website yang dapat menunjukkan tempat wisata yang 

ada di Desa Sembulang. 

2. Membantu memperkenalkan tempat wisata yang ada di Desa Sembulang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitan dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengguna 

Mempermudah wisatawan untuk mengetahui tempat wisata yang ada di 

Desa Sembulang serta memberikan informasi-informasi event yang ada di 

Desa Sembulang sehingga wisatawan yang ingin berkunjung atau yang 

sudah ada di Desa Sembulang ini bisa berpartisipasi dalam event tersebut. 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai website 

pariwisata serta mendapatkan pengalaman selama perjalanan di Desa 

Sembulang ini. 

3. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam merancang sebuah 

website pariwisata dalam membantu mempromosikan tempat wisata yang 

ada di Desa Sembulang. 
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4. Bagi Desa Sembulang 

Dengan adanya website pariwisata ini, diharapkan dapat meningkatkan 

program visit Desa Sembulang khususnya kepada masyarakat Indonesia 

dan diharapkan juga dapat membantu mempermudah wisatawan dalam 

mencari tempat wisata yang ada di Desa Sembulang. Website ini juga 

memberikan bayangan tempat wisata yang ada di Desa Sembulang 

sehingga wisatawan yang datang ke Desa Sembulang ini bisa mengetahui 

tempat wisata sebelum berkunjung ke Desa Sembulang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut yaitu sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat secara 

singkat : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini, peneliti membahas latar belakang masalah, permasalahan 

apa saja yang dihadapi, membataskan masalah – masalah sehingga tidak keluar 

dari tujuan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan yang terakhir yaitu 

sistematika penulisan. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka terharap perancangan 

sebelumnya dan aturan – aturan yang terhubung serta konteks teoritis yang dapat  

landasan dengan menyusun penelitian. 
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3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas metode yang digunakan dalam penelitian dalam 

mencapai tujuan dari penelitian. Pada bagian ini juga membahas tentang analisis 

system, alur penelitian, perancangan back-end system dan perancangan front-end 

system. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, peneliti membahas lebih detail tentang penelitiannya. 

Dimana pada bab ini peneliti akan membahas secara singkat proses-proses yang 

ada pada system yang sudah dilakukan, permasalahan apa saja yang muncul 

ketika menjalankan system kemudian hasil akhir dari penelitian. 

5. BAB V PENUTUP 

Bab penutup adalah bab bagian terakhir dari skripsi dimana disini akan 

membahas tentang kritik dan saran dari keseluruhan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti kepada pembaca skripsi ini ataupun peneliti lain yang akan 

mengembangkan system seperti ini. 


