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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Informasi dan promosi sangat penting untuk memperkenalkan suatu 

daerah. Potensi untuk Pegunungan Muria adalah indikasi kekayaan alam dan 

produk yang layak untuk dibanggakan. Produk desa yang ditemukan di muria 

harus tersebar di seluruh komunitas dan ketahui oleh masyarakat luas. Tetapi 

terdapat kendala dikarenakan belum tersedianya media informasi khusus 

Pegunungan Muria di Kabupaten Kudus. 

Masyarakat desa dan pemerintah desa mengandalkan papan nama wisata 

di pinggir jalan, dari mulut ke mulut, dan spanduk untuk mempromosikan wisata, 

namun cara-cara tersebut tidak efektif dalam menyebarkan informasi. Masyarakat 

yang lebih besar sekarang lebih memilih untuk menggunakan cara langsungnya 

yaitu internet sebagai akibat dari kemajuan teknologi saat ini dan peningkatan 

ekonomi di berbagai industri. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan 

permasalahan yang dibahas di latar belakang, telah dilakukan upaya untuk 

menghasilkan media promosi dan informasi tentang lokasi wisata di Muria, 

dibutuhkan Web Pengenalan dan Peningkatan Daya Tarik Wisata Muria. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari purwarupa web pengenalan dan peningkatan daya 

tarik wisata muria sebagai berikut:  

1. Website hanya menampilkan informasi tentang tempat wisata, kuliner, 

produk unggulan (oleh-oleh), transportasi, dan penginapan 

2. Terdapat 4 hak akses yaitu pengguna, pemilik toko oleh-oleh, pemilik 

warung makan, dan superuser (admin) 

3. Pemilik toko dan pemilik warung makan hanya dapat mempromosikan 

produknya 

4. Menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL 
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1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Web Pengenalan dan 

Peningkatan Daya Tarik Wisata Muria untuk media pengenalan dan promosi 

wisata di Muria. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Rincian dan keterkaitan antara bab-bab dijelaskan dalam penulisan 

sistematika. Sistematika penulisan tercantum sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori dan penelitian 

sebelumnya. 

BAB III METODOLOGI 

 Pada bab ini berisi tentang deskripsi sistem, rancangan 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi tentang pengujian terhadap aplikasi atau program yang 

telah dikembangkan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan yang 

diperoleh serta saran-saran yang sifatnya membangun terhadap pengembangan 

sistem yang telah dibuat supaya lebih baik.  

 

 


