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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang 

berbatasa langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Terdiri 

dari 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan dan desa dengan jumlah 

2408 pulau besar dan kecil. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu 

destinasi wisatawan mancanegara. Obek wisata yang ada berupa pantai yang 

terletak dibeberapa kabupaten dan kota. Selain wisata bahari, provinsi kepulauan 

riau memiliki jenis objek wisata cagar budaya dan sejarah, salah satunya yang ada 

pada Desa Dembulang. 

Sembulang merupakan salah satu desa dipulau Galang tepatnya terletak di 

pesisir perairan Pulau Rempang. Jaraknya pun tidak terlalu jauh jika ditempuh dari 

Kota Batam, hanya 75 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dengan 

kecepatan rata-rata 40 km/jam. Panorama alam di sekitar jalur yang dilalui 

membuat fikiran terasa fresh kembali karena jalur yang dilalui banyak melewati 

bentangan pepohonan maupun perkebunan-perkebunan milik warga yang 

memberikan kesan sejuk. Selain itu di sekitar jalur juga terlihat rumah-rumah 

penduduk dengan nuansa perkampungan yang alami. Segala bentuk kegiatan yang 

ada pada desa tersebut hanya disampaikan melalui majalah dinding yang ada di 

kantor kelurahan. Adapun sarana informasi yang dapat diperoleh pada social media
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platform YouTube dirasa kurang menyampaikan informasi mengenai desa secara 

keseluruhan. 

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sinematic Video Promosi 

Untuk Desa Sembulang Menggunakan Drone” karena Kelurahan Sembulang 

belum mempunyai video yang dapat menunjang sarana promosi desa tersebut 

sebagai destinasi wisata  yang memberikan informasi mengenai Kelurahan 

Sembulang. 

Keunggulan dari media promosi Desa Sembulang yang di rancang yaitu 

menggunakan konsep cinematic. Keungulan dari cinematic adalah nilai artistic dari 

moment yang terekam dan juga dapat menyampaikan suatu ide ke dalam sebuah 

film, dimana dalam video ini menceritakan tentang suatu persahabatan serta dengan 

visualisasi yang menarik dengan menggunakan sinematografi yang dinamis 

sehingga penonton tidak hanya melihat video promosi seperti biasanya tetapi 

melihat video promosi layaknya melihat sebuah film. Selain itu dalam hal 

pengambilan gambar dengan menggunakan drone sehingga dapat menampilkan 

geografis Desa Sembulang secara keseluruhan dan detail. 

 Drone atau unmanned aerial vehicle (UAV) merupakan kendaraan tanpa 

awak yang dapat dikontrol dari jarak jauh serta dapat di program untuk terbang 

secara mandiri, dapat terlihat seperti pesawat atau helicopter kecil dengan system 

multi rotor. (Vergouw, Nagel, Bondt, & Custers, 2016)  
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Penggunaan drone pada penelitian ini yaitu drone yang telah dilengkapi 

dengan kamera, sensor dan elektronik lainnya, yang dapat merekam gambar 

maupun menampilkan streaming video. (King, 2014) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hay (2016), video yang diambil 

menggunakan drone merupakan sesuatu yang menarik bagi destination marketing 

organizations (DMOs), untuk melengkapi gambar statis dan video pendek untuk 

mempromosikan sesuatu. Media yang dipilih untuk menyampaikan informasi yang 

dipilih yaitu melalui social media YouTube.  

Berdasarkan observasi lapangan, di dapatkan bahwa potensi, keunikan dan 

keunggulan Desa Sembulang belum dapat tersampaikan dengan baik melalui 

media-media yang selama ini pernah di gunakan, Berikut data yang diperoleh dari 

google trend pada 4 tahun terakhir. 

Table 1.1. jumlah pencarian yang digunakan pengguna internet dengan keyword 

“Sembulang” 

Tahun Jumlah Tren Pencarian 
2015 903 
2016 956 
2017 962 
2018 1339 

 

Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan pencarian yang signifikan 

setiap tahunnya, oleh karena itu perlu adanya sebuah media promosi yang menarik 

dan juga dapat menjadi sebuah identitas dari Desa Sembulang. Dengan 

menggunakan konsep cinematic diharapkan orang yang melihat video promosi itu 

tidak sebagai media promosi tetapi melihat video promosi itu sebagai sebuah film. 

Restu Hasanuddin Rismanto.Perancangan Sinematik Video Promosi untuk Desa Sembulang Menggunakan Drone. 
UIB Repository©2019



4 

 
Universitas Internasional Batam 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penuilis dapat 

merumuskan tiga masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana merancang sebuah video promosi wisata Desa Sembulang 

dengan menggunakan drone? 

2. Bagaimana memberikan informasi Desa Sembulang kepada 

masyarakat batam dan pengguna internet dengan konsep sinematic? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Penulis mendapati beberapa batasan masalah pada penelitian ini: 

1. Project pembuatan video promosi dilakukan di Desa Sembulang, 

Kecamatan Galang. 

2. Tema yang diambil dalam pembuatan video promosi ini yaitu 

cinematic video. 

3. Pengambilan video mengguanakan drone DJI Mavic Air. 

4. Media promosi yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi 

yaitu YouTube. 

 

1.4  Tujuan Proyek 

Penelitian yang berjudul  “Perancangan Sinematik Video Promosi Desa 

Sembulang dengan menggunakan Drone” ini  mempunyai tujuan antara lain: 

1. Memperkenalkan destinasi wisata alam dan budaya yang ada di Desa 

Sembulang melalui media video promosi. 
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2. Menyajikan informasi mengenai wisata Desa Sembulang melalui 

media video promosi.  

3. Meningkatkan jumlah pengunjung desa wisata Sembulang sehingga 

diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar lokasi 

desa wisata Sembulang.  

4. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S-1) program studi Sistem 

Informasi di Universitas Internasional Batam. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari tugas akhir perancangan sinematik video promosi 

Desa Sembulang  bagi Penonton, Peneliti, Akademisi, dan lingkungan masyarakat 

Sembulang yaitu:  

1. Bagi Pengguna 

a. Memperkenalkan kepada masyarakat terutama bagi wisatawan 

tentang Keindahan berwisata di Desa Sembulang. 

b. Memberikan masyarakat terutama wisatawan tentang informasi 

mengenai Desa Sembulang yang menarik. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait perancangan sinematik video 

promosi dengan menggunakan Drone bagi peneliti. 

b. Menyelesaikan proyek akhir sebagai salah satu syarat kelulusan 

strata 1(S-1) program studi Sistem Informasi 
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3. Bagi Akademisi 

Mampu menambah wawasan serta pemahaman untuk 

meningkatkan kemampuan Mahasiswa dalam merancang Sinematic 

video Promosi dengan Menggunakan Teknik Drone. 

4. Bagi Kelurahan Sembulang 

a. Memiliki video promosi yang diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah pengunjung wisata desa tersebut. 

b. Memperkenalkan keindahan dan destinasi wisata yang ada di 

keluarahan Sembulang kepada masyarakat luas. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Berikut kerangka dari sistematika yang akan dibahas dalam penelitian 

pembuatan video promosi desa wisata Sembulang yang dibuat secara singkat 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang ringkasan latar belakang 

penelitian yang ditemui dilapangan, batasan masalah penelitian, tujuan 

utama proyek, manfaat luaran proyek serta penyampaian sistematika 

pembahasan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai pertimbangan peneliti dalam merancang sebuah media promosi 

serta landasan teori yang berhubungan dengan perancangan Sinematic 
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Video Promosi dengan menggunakan Teknik Drone, isi bab dapat berupa 

pengertian dari beberapa istilah yang digunakan hingga objek yang 

berhubungan dengan disiplin ilmu dan masalah yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini memuat tentang metode yang akan digunakan untuk 

mengiplementasikan rancangan penelitian serta pengembangan 

penelitian. Memaparkan secara detil tentang tahapan produksi yang akan 

digunakan, terdiri dari alur penelitian, menganalisa permasalahan, serta 

perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini akan menjelaskan tantang implementasi yang dilakukan terhadap 

penelitian, mendefinisikan implementasi dari hasil perancangan dan 

membahas sistem yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan 

implementasi perancangan secara keseluruhan serta penambahan saran-

saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya. 
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