
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

Sektor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu sektor yang sangat 

potensial dan perlu mendapatkan perhatian yang baik bagi pemerintah daerah 

untuk keberlangsungan pembangunan suatu daerah. Hal ini didukung melalui 

otonomi daerah yakni sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan 

bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena 

sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan dibidang ekonomi 

yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap 

perekonomian negara.   

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Undang-undang 

Nomor 59 Tahun 1999 diresmikan pada Tanggal 12 Oktober 1999, merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Kampar, dengan ibukota Pangkalan Kerinci. Pada 

Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa tempat pariwisata yang 

menarik perhatian wisatawan. Beberapa diantaranya yaitu Wisata Alam yang 

meliputi Taman Nasional Tesso Nilo, Bono Sungai Kampar, Danau Tajwid, 

Hutan Rindang. Wisata Budaya yakni Upacara Potang Balimau. Wisata Sejarah 

Makam Mahmud Syah dari Malaka, Komplek Makam Raja-Raja Pelalawan, 

Istana Kesultanan Pelalawan, Balai Adat Pelalawan, Makam Panglima Kudin. 

Serta Wisata Minat Khusus yang meliputi Tugu Equator, Tugu Selamat Datang 

Kota Pangkalan Kerinci, dan Pemandangan Kota Pangkalan Kerinci. Sejumlah 

objek wisata yang ada di Pelalawan mampu menarik minat wisatawan dalam 

negeri (domestik) dan wisatawan mancanegara.  

Menurut data dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 

(Disparbudpora) Kabupaten Pelalawan perbandingan jumlah kunjungan pada 

tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 

2014 lalu sebanyak 50.172 wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri yang 
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melakukan kunjungan yakni wisatawan domestik sebanyak 50.000 pengunjung 

dan wisatawan mancanegara sebanyak 173 pengunjung. Pada tahun berikutnya 

jumlah wisatawan meningkat dengan jumlah 57.901 pengunjung dengan jumlah 

wisatawan domestik sebanyak 57.338 pengunjung dan untuk wisatawan 

mancanegara sebanyak 563 pengunjung merupakan peningkatan yang besar 

dibandingkan tahun sebelumnya.  

Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk 

melakukan promosi yakni melaui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan 

spanduk pemberitahuan festival. Adapun cara lainnya dalam mempromosikan 

objek wisata Pelalawan dilakukan dengan media elektronik seperti iklan 

komersial Djarum dan My Trip My Adventure sebuah acara televisi ber-genre 

dokumenter wisata ke tempat-tempat menarik di Indonesia. Selain itu dalam 

proses mempromosikan objek wisata Pelalawan juga dilakukan dengan 

diselenggarakannya Pelalawan Expo, upaya promosi juga dilakukan oleh Mentri 

Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia karena potensi dari beberapa 

objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini yang mulai dilirik 

wisatawan mancanegara seperti Bono yang merupakan objek wisata berskala 

Internasional yang keistimewaannya semakin mendunia setelah terpecahkannya 

rekor dunia oleh tiga peselancar dari Australia yang berhasil melakukan olahraga 

surfing terpanjang dan terlama. 

 Menurut hasil redaksi dari nationalgeographic.co.id (Purnomo, 2016) pada 

10 maret 2016 rekor individual dilakukan oleh peselancar James Cotton yang 

berhasil memecahkan rekor dunia dengan berselancar sejauh 17,2 Kilometer atau 

selama 1,2 jam. Dan rekor surfing berkelompok sejauh 37,2 Kilometer oleh 

Cotton bersama dua rekannya Roger Gamble dan Zig Van der Sluys, hadirnya 

turis yang penasaran untuk memecahkan rekor dunia membuktikan bahwa atraksi 

ombak Bono di Kabupaten Pelalawan layak dipasarkan ke level global. Namun 

saat dilakukan pemecahan rekor dunia di Bono agen wisata turis mancanegara 

masih menggunakan pihak ketiga yaitu melibatkan agen dari Singapura yang 

menyediakan sarana dan prasarana selama turis melakukan kunjungan karena 

wisatawan mancanegara tidak memiliki informasi tentang tempat wisata dan 
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sulitnya akses menuju tempat wisata oleh para wisatawan mancanegara. Saat ini 

Pemerintah pusat bekerjasama dengan beberapa negara untuk melakukan promosi 

ke luar negeri untuk memperkenalkan keistimewaan dari objek wisata di 

Pelalawan. Sulitnya memperoleh informasi tentang objek wisata di Pelalawan 

dapat menyebabkan kurangnya jumlah wisatawan yang ingin berkunjung 

khususnya wisatawan mancanegara yang tidak mengetahui potensi dari Bono 

yang sangat fenomenal terutama bagi kalangan pecinta olahraga surfing. Menurut 

Widiastuti (2008) Sumber informasi yang paling sering digunakan oleh wisatawan  

nusantara maupun asing sebagai panduan perjalanan wisata adalah melalui 

internet. Wisatawan aktif dalam melakukan pencarian informasi awal untuk 

berwisata. Dari berbagai sumber informasi tersebut, internet merupakan saluran 

informasi yang sebagian besar digunakan oleh wisatawan asing (87,3%) 

dibandingkan penggunaan majalah, koran, ataupun tabloid yang hanya mencapai 

5%.  

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang dilakukan, saat ini objek 

wisata daerah yang informasinya sampai kepada masyarakat hanya beberapa 

objek wisata yang potensial saja yang lebih dikenal oleh wisatawan, padahal 

banyak tempat-tempat wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Hal 

tersebut dikarenakan media Internet belum dimanfaatkan dengan baik dalam 

melakukan promosi serta sarana promosi lebih difokuskan dengan 

penyelenggaraan festival dan event-event budaya saja. Wisatawan yang ingin 

melakukan kunjungan kesulitan memperoleh fasilitas transportasi, kuliner, 

penginapan, dan layanan umum dikarenakan tidak adanya informasi yang tersedia 

mengenai fasilitas-fasilitas tersebut sehingga menyebabkan wisatawan tidak bisa 

merencanakan perjalanan wisata sebelum melakukan kunjungan. Dalam 

pencetakan brosur pembagian atau penyebaran brosur hanya dilakukan pada 

event-event tertentu, misalkan pada saat pergelaran festival dan acara Pelalawan 

Expo dirasakan masih kurang efektif dan belum tepat sasaran karena penyebaran 

brosur dilakukan dalam ruang lingkup tempat tersebut saja, dan pemasangan 

spanduk festival juga hanya dalam ruang lingkup Kabupaten Pelalawan saja. 

Pergelaran Pelalawan Expo untuk sarana promosi hampir mengeluarkan anggaran 
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biaya sebanyak 300 juta dalam sekali penyelenggaraannya selama sepekan. 

Menurut hasil wawancara dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

secara umum sistem informasi yang mengelola tentang tempat-tempat pariwisata 

di Kabupaten Pelalawan belum ada, namun pada situs resmi pemerintahan 

disbudparpora.pelalawankab.go.id dapat dilihat beberapa gambar tentang tempat 

pariwisata yang potensial di Kabupaten Pelalawan akan tetapi deskripsi tentang 

tempat-tempat pariwisata tersebut tidak ada dan informasi yang ditampilkan 

belum secara detail serta untuk dijadikan sebagai media promosi belum terlihat 

menarik.   

Untuk itu dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pelalawan dalam mendukung dan memasarkan kepariwisataan daerah maka perlu 

dirancang dan dibangun suatu portal pariwisata agar informasi tentang objek-

objek wisata dapat diakses dengan mudah oleh para wisatawan. Dengan 

diperlukannya portal pariwisata yang mengelola informasi secara detail tentang 

objek wisata, hotel, transportasi, souvenir dan industri kerajinan tangan khas 

Pelalawan akan membuat wisatawan tidak kesulitan dalam mengakses informasi 

wisata, ulasan wisata, serta review mengenai tempat wisata sehingga dapat 

menjadi referensi untuk calon wisatawan yang ingin melakukan kunjungan di 

Kabupaten Pelalawan sehingga wisatawan dapat melakukan rencana perjalanan 

wisatanya terlebih dahulu. Informasi tentang pariwisata merupakan hal yang harus 

dimiliki sebagai media promosi dan sarana pendukung dalam pengembangan 

objek wisata di Pelalawan agar lebih dikenal oleh dunia luar. Hal ini juga dapat 

memberikan dampak positif dari segi finansial agar dana yang dikeluarkan untuk 

sarana promosi dapat dikelola lebih efektif dan bisa dimanfaatkan guna upaya 

pengembangan sarana dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang 

memadai karena masih sulitnya akses menuju tempat pariwisata di Pelalawan 

pada saat ini. Diharapkan dengan upaya pemerintah dalam melakukan berbagai 

perencanaan sarana dan prasarana kedepannya akan mampu menunjang kawasan 

pariwisata di Kabupaten Pelalawan. 

Penelitian tentang portal informasi kepariwisataan sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Lesomar dkk (2015) meneliti tentang Rancang 
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Bangun Portal Web Pariwisata Maluku Tenggara. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebuah Portal Web Pariwisata Maluku Tenggara yang menyediakan informasi 

tempat wisata beserta informasi-informasi yang berkaitan. Prasetya (2011) 

meneliti tentang Aplikasi Virtual Tour berbasis web sebagai media promosi 

pariwisata. Menghasilkan media promosi dan pemasaran secara efektif sehingga 

berpotensi menarik minat kunjungan wisatawan. 

Dari uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang potensi objek wisata 

Kabupaten Pelalawan untuk mempromosikannya kepada calon wisatawan. Dalam 

penelitian ini akan dirancang dan dibangun suatu portal pariwisata yang dapat 

digunakan sebagai sarana informasi, sarana pendukung wisatawan, dan media 

promosi Pemerintah Kabupaten Pelalawan agar menarik minat banyak wisatawan. 

Oleh karena itu judul yang diambil untuk Tugas Akhir ini yaitu: “Portal 

Pariwisata Kabupaten Pelalawan Berbasis Web (Studi Kasus: 

Disparbudpora Kabupaten Pelalawan)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana menganalisa, merancang serta membangun portal 

informasi pariwisata Kabupaten Pelalawan sebagai media promosi pariwisata 

berbasis web. 

1.3  Batasan Masalah 

Agar penelitian dalam tugas akhir terarah, maka batasan masalah meliputi: 

1. Penelitian akan dilakukan di Disparbudpora Kabupaten Pelalawan. 

2. Model pengembangan sistem akan menggunakan model waterfall. 

3. Analisis dan perancangan menggunakan metode OOAD (Object Oriented 

Analysis Design) dengan tools UML untuk menganalisis dan mendesain 

sistem. 

4. Implementasi sistem dilakukan pada tahapan pengkodingan dan testing 

menggunakan form black box dan pengujian UAT (user acceptance test). 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 



6 

 

1. Untuk membangun portal pariwisata di Kabupaten Pelalawan sebagai media 

promosi dan sarana pendukung bagi pemerintah untuk para wisatawan.  

2. Untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki objek-objek wisata di 

Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dalam suatu portal web. 

3. Untuk memberikan informasi layanan publik kepada wisatawan yang ingin 

melakukan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pelalawan. 

1.5  Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mewujudkan upaya Pemerintah dalam mengembangkan objek-objek wisata 

di Pelalawan agar kedepannya dapat memperoleh jumlah kunjungan 

wisatawan lokal dan mancanegara yang semakin meningkat. 

2. Sebagai media promosi dan sarana pendukung bagi pemerintah untuk para 

wisatawan lokal dan mancanegara sehingga memudahkan dalam mengakses 

informasi. 

3. Memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan agar kedepannya lebih 

banyak kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara dari berbagai belahan 

dunia untuk mengenal potensi dari objek-objek wisata yang ada di Kabupaten 

Pelalawan.  

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup 

kajian, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung untuk melakukan analisa, perancangan, serta membangun portal 

pariwisata Kabupaten Pelalawan ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal sampai selesai dan didapatkan 

hasil. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisis dan merancang portal 

pariwisata Kabupaten Pelalawan berbasis web. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang bagaimana mengimplementasikan dan menguji 

portal pariwisata Kabupaten Pelalawan berbasis web. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar jurnal, paper, buku atau alamat website rujukan yang digunakan 

dalam penulisan. 
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