
 
 

Perancangan Sistem E-Tourism Berbasis Web sebagai 

Media Pemasaran Pariwisata Kota Jepara 

 

 

Artikel Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti : 

Nove Andria Terina (672009116) 

Titi Susilowati Prabawa, S.Pd., M.A., Ph.D. 

Augie David Manuputty, S.Kom., M.Cs. 
 

 

 

Program Studi Teknik Informatika  

Fakultas Teknologi Informasi  

Universitas Kristen SatyaWacana 

Salatiga 

November 2012 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



1 
 

Perancangan Sistem E-Tourism Berbasis Web sebagai 

Media Pemasaran Pariwisata Kota Jepara 

 
1)

 Nove Andria Terina, 
2)

 Titi Susilowati Prabawa, 
3)

 Augie David Manuputty 

Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Kristen Satya Wacana 

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50771, Indonesia 

Email: 
1)

 noveandriaterina@gmail.com, 
2)

 titisusilowati@gmail.com, 
  

3)
 augiemanuputty@gmail.com 

 
 

Abstract 

Jepara is a city that has considerable tourism potential, there is a wide range of 

attractions, crafts and unique cultural customs. Wealth of tourism potential is not 

very well known among tourists, this has resulted in the number of tourist visits to 

Jepara has not experienced a significant increase. With the development of  

sophisticated technology, tourism industry can maximize its performance.The 

utilization of information technology in the tourism sector put in the form of 

electronic tourism (e-tourism), e-tourism helps the tourism business processes as 

well as taking advantage of the internet to interact with all the stakeholders in the 

tourism sector. Tourism marketing methods using the internet is one of the best 

way at the moment, because the use of the internet to search tourism information 

is very high. E-tourism as a new breakthrough in the promotion, marketing and 

sales of tourism is expected to be a solution to produce a significant increase in 

the tourism sector in the Jepara city. 
Keywords: tourism, information technology, e-tourism 

 

 

Abstrak 

Jepara merupakan kota yang memiliki potensi wisata cukup besar, terdapat 

berbagai macam objek wisata, kerajinan serta adat budaya yang khas. Kekayaan 

potensi wisata tersebut belum terlalu dikenal di kalangan wisatawan, sehingga 

mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Jepara belum mengalami 

peningkatan yang signifikan. Dengan perkembangan teknologi yang kian canggih 

dapat membantu sektor pariwisata dalam memaksimalkan kinerjanya. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pariwisata diletakkan dalam 

bentuk electronic tourism (e-tourism), e-tourism membantu proses bisnis dalam 

pariwisata serta mengambil keuntungan dari internet untuk berinteraksi dengan 

semua pihak yang berkepentingan dalam sektor pariwisata. Motode pemasaran 

pariwisata menggunakan internet merupakan salah satu cara terbaik pada saat ini, 

karena penggunaan internet untuk pencarian informasi pariwisata sangatlah tinggi.  

E-tourism sebagai terobosan baru pada promosi, pemasaran dan penjualan 

pariwisata diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan peningkatan yang 

signifikan pada sektor pariwisata di kota Jepara. 
Kata Kunci : pariwisata, teknologi informasi, e-tourism 
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1.  Pendahuluan 
Pariwisata memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat, 

sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, sosial,  dan  budaya yang 

berkelanjutan. Pentingnya peran pariwisata dalam pembangunan telah mendorong 

pemerintah dalam melaksanan pengembangan dan promosi pariwisata. Seiring 

berjalannya waktu, kehadiran teknologi juga telah memberikan kontribusi dalam 

pengembangan sektor pariwisata. Peran Teknologi Informasi (TI) terutama 

internet merupakan aspek penting untuk pemasaran pariwisata, karena pada saat 

ini pencarian informasi banyak dilakukan menggunakan internet. Internet 

merupakan produk TI yang telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling 

penting bagi konsumen[1]. Dalam hubungan dengan pariwisata dijelaskan bahwa 

pencarian di internet untuk informasi tarif kamar, agen situs-situs wisata dan agen 

pemesanan cenderung menjadi pilihan terbaik bagi pelanggan [2]. Penggunaan 

internet sebagai media pencarian informasi pariwisata juga memberikan 

keuntungan bagi industri pariwisata, karena industri pariwisata dapat 

memanfaatkan internet sebagai media promosi yang efektif, sekaligus menjadi 

media periklanan yang lebih terjangkau bila dibandingkan dengan media televisi 

ataupun media cetak [3]. 

Perkembangan teknologi yang kian canggih juga mendorong 

berkembangnya teknologi pada website. Dari website yang semula bersifat 

sederhana dan statis, kini website telah berkembang menjadi lebih dinamis, 

dengan tampilan menarik dan dilengkapi dengan berbagai fitur. Penggunaan 

teknologi HTML 5 (Hypertext Markup Language) dengan berbagai fitur baru dan 

kelebihan dari versi HTML sebelumnya, memberikan kemudahan bagi 

programmer dalam merancang website dengan tampilan lebih menarik. 

Dipadukan dengan penggunaan PHP (Hypertext Preprocessor) yang merupakan 

bahasa script serverside yang disisipkan pada dokumen HTML, memungkinkan 

web dapat dibuat lebih dinamis sehingga maintenance situs website tersebut 

menjadi lebih mudah. 

Jepara merupakan kota yang memiliki potensi wisata cukup besar, terdapat 

banyak obyek wisata dan berbagai hasil kerajinan. Selain itu terdapat pula ragam 

budaya, seperti upacara atau acara adat yang banyak memberikan daya tarik 

terhadap wisatawan. Berdasarkan data statistik kunjungan wisatawan di 

Kabupaten Jepara tahun 2007 sampai 2012, dapat dilihat bahwa rata-rata setiap 

tahunnya telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 6,47%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kota Jepara memang memiliki potensi wisata, namun 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut masih kurang signifikan. 

Keterbatasan informasi menjadikan pariwisata Jepara belum terlalu dikenal di 

kalangan wisatawan, sehingga jumlah kunjungan wisatawan ke kota Jepara belum 

mengalami peningkatan yang signifikan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka muncul gagasan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan TI dalam sektor pariwisata atau sering disebut 

dengan electronic tourism (e-tourism). Sebuah gagasan untuk melakukan 

perancangan sistem e-tourism berbasis web sebagai media pemasaran pariwisata 

Kota Jepara. Sistem ini diharapkan dapat membantu wisatawan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pariwisata kota Jepara, serta memberikan 
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kemudahan bagi wisatawan dalam melakukan perencanaan wisata ke Kota Jepara. 

Teknologi yang akan digunakan dalam perancangan sistem ini yaitu beberapa fitur 

baru dari HTML5 yang dipadukan dengan pemrograman PHP. 

 

2.  Tinjauan Pustaka 

Pemanfaatan TI dalam sektor pariwisata telah banyak dikembangkan 

sebagai sarana promosi. Perkembangan website pariwisata semakin dilengkapi 

dengan teknologi canggih untuk menyediakan berbagai fitur yang lebih menarik 

dan bermafaat bagi wisatawan. Jepara telah memiliki website pariwisata resmi 

yang menjadi sumber informasi mengenai pariwisata di Jepara, namun website ini 

belum dikembangkan secara maksimal. Pada saat ini pengembangan website 

pariwisata Jepara masih sangat sederhana, website masih bersifat statis dan hanya 

penyediaan informasi pariwisata yang belum dilengkapi dengan fitur 

pemesanan/online booking. Hal ini menjadi kelemahan dalam sistem promosi 

pariwisata di Jepara karena promosi yang diberikan melalui website hanya berupa 

informasi mengenai produk wisata, namun tidak menyediakan sebuah produk jadi 

yang siap dibeli oleh konsumen/wisatawan. Belajar dari hal tersebut, penulis 

terinspirasi untuk melakukan perancangan website pariwisata sekaligus sebagai 

media e-tourism dalam rangka promosi pariwisata kota Jepara. 

Penelitian mengenai perancangan dan inplementasi e-tourism telah banyak 

dilakukan. Pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Perancangan dan 

Implementasi E-Tourism pada Sistem Informasi Pariwisata Salatiga” dirancang 

sistem untuk memberikan informasi mengenai pariwisata Salatiga. Sistem ini 

dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan yaitu buku tamu, testimoni, upload 

foto, peta interaktif, reservasi hotel dan travel [4]. Penelitian berikutnya yaitu 

“Perancangan dan Implementasi E-Tourism Kawasan Pariwisata Kota Tomohon”. 

Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem yang menyediakan informasi 

mengenai kawasaan pariwisata Kota Tomohon, sistem difokuskan sebagai media 

online service yang menyediakan layanan online seperti reservasi hotel dan travel 

[5]. 

Pada kedua penelitian terdahulu tersebut, pada fitur reservasi yang dibangun   

masih membutuhkan pihak lain untuk menyampaikan data reservasi kepada pihak 

yang hotel/travel yang bersangkutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu pada sistem ini telah memberikan hak akses untuk 

pihak penyedia komponen wisata seperti hotel dan transport sehingga proses 

reservasi dan komunikasi antara pelanggan/wisatawan dengan pihak yang 

bersangkutan dapat langsung melalui sistem ini. 

 

Peran IT dalam Pariwisata 

Teknologi Informasi dalam sektor pariwisata jelas sangat diperlukan, 

kehadiran TI telah memberikan perubahan besar dalam sektor pariwisata. Dalam 

jurnal yang berjudul “Role of Information Technologi in Tourism” dinyatakan 

bahwa penggunaan teknologi modern pada situasi pariwisata di India telah 

memberikan peningkatan yang sangat signifikan [6]. Teknologi online dalam 

industri pariwisata memiliki dampak signifikan pada komunikasi, transaksi dan 

hubungan antara berbagai industri operator dan dengan pelanggan, serta antara 
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regulator dan operator [7]. 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dikatakan bahwa penggunaan 

teknologi memberikan dampak yang signifikan dalam industri pariwisata. 

Bagaimana teknologi bekerja sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar 

dalam pariwisata? Hal ini dapat dijelaskan melalui peran teknologi dalam siklus 

wisata/ travel cycle dan dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, sebagaimana 

akan dijelaskan dalam uraian berikut  ini : 

 

Travel Cycle 

Travel cycle atau siklus wisata menggambarkan tahapan-tahapan yang terus 

mengalir dalam proses wisata. Fase dalam siklus perjalanan wisata sebenarnya 

adalah tahap dimana seseorang membagi pengalaman wisata yang dialaminya, 

kemudian pengalaman tersebut menginspirasi orang lain sehingga menjadi mimpi 

bagi orang lain untuk melakukan perjalanan wisata tersebut [8]. Tahap-tahap dari 

siklus wisata dapat dilihat pada gambar 1 :  

 
Gambar 1 The Travel Cycle[8] 

 

Gambar 1 menunjukkan siklus yang terjadi dalam proses wisata. Tahap 

pertama dari siklus wisata yaitu dreaming (bermimpi), pada tahap inilah 

seseorang memperoleh inspirasi untuk mendatangi objek wisata tertentu. Sebelum 

memutuskan dimana dan bagaimana akan berwisata, seseorang akan mencari 

informasi dari ulasan dalam web pariwisata, blog, video perjalanan wisata, dll. 

Pada tahap ini terlihat peranan TI, dimana pada saat ini internet digunakan sebagai 

media pencarian informasi pariwisata. 

Sebagai cara untuk mewujudkan mimpinya, maka seseorang akan 

melakukan researching untuk mencari informasi yang lebih detail mengenai 

tujuan wisata yang diinginkan tersebut. Pencarian informasi ini dilakukan untuk 

menyakinkan wisatawan sebelum melakukan pemesanan (booking).  Setelah 

menentukan objek wisata yang akan dikunjungi maka seorang calon wisatawan 

akan melakukan tahapan booking. Tahap ini dilakukan untuk memperoeh 

kepastian agar calon wisatawan dapat melakukan perjalanan wisata yang 

diinginkan, saat ini pemesanan online menjadi pilihan yang sangat populer bagi 

calon wisatawan. 

Tahap selanjutnya yaitu experiencing, tahap ketika wisatawan sedang 

menikmati perjalanan wisatanya. Pada tahap ini wisatawan memiliki kesempatan 

untuk memperoleh pengalaman baru yang mungkin tidak ada dalam ulasan yang 

diperolehnya. Setelah melakukan perjalanan wisatanya maka tahap selanjutnya 
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yaitu tahap sharing (berbagi), tahapan ketika seorang wisatawan membagikan 

pengalaman liburannya, dan sangat tren bahwa pengalaman satu orang yang 

dibagi akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan demikian siklus wisata ini 

akan dimulai kembali. Sebagian besar wisatawan membaca ulasan dari wisatawan 

lain dan jumlah ini akan terus bertambah. 

Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam siklus wisata, 

dapat terlihat jelas bahwa peranan TI sangat dibutuhkan hampir dalam setiap 

tahap yang terjadi dalam siklus wisata. Kehadiran TI sangat diperlukan bagi 

wisatawan dalam memenuhi informasi mengenai pariwisata selama wisatawan 

merencanakan dan melakukan perjalanan wisatanya, bahkan TI masih diperlukan 

ketika wisatawan telah mengakhiri perjalanan wisatanya. Hal ini terbukti lewat 

ulasan yang diberikan oleh wisatawan setelah melakukan wisata. 

 

Kebutuhan Wisatawan 

Peran TI dalam pariwisata dapat dilihat melalui seberapa penting kehadiran 

TI dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Untuk mengetahui hal tersebut maka 

dibutuhkan tinjauan mengenai komponen yang menjadi kebutuhan wisatawan 

dalam merencanakan dan melakukan perjalanan wisatanya. Pariwisata memiliki 

beberapa komponen yang saling menunjang untuk menciptakan kesatuan yang 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam sebuah perjalana wisata. Terdapat tiga 

komponen utama dalam pariwisata yaitu sektor transportasi, sektor akomodasi dan 

sektor objek wisata [9]. Ketiga komponen tersebut merupakan komponen utama 

yang diperlukan oleh wisatawan dalam perjalanan wisatanya, sehingga dalam 

sebuah website pariwisata wajib memberikan informasi mengenai komponen 

utama tersebut. 

Selain kebutuhan akan komponen wisata, wisatawan masih membutuhkan 

layanan yang lebih dalam melakukan perjalanan wisatanya. Wisatawan siap 

membayar untuk ketertarikannya terhadap suatu objek wisata, tetapi pada saat 

yang sama mengharapkan tingkat kualitas pelayanan yang tinggi. Kualitas layanan 

yang diharapkan oleh wisatawan bahkan dimulai ketika kunjungan yang 

sebenarnya belum terjadi. Berikut ini parameter yang signifikan mengenai layanan 

yang diharapkan oleh wisatawan :  

1) Informasi mengenai paket, jam buka, harga masuk. 

2) Informasi sejarah objek wisata. 

3) Foto dan klip video dari objek wisata.  

4) Informasi tentang cara untuk menuju ke tempat wisata. 

5) Reservasi online. 

6) Informasi tentang atraksi lainnya di tempat tersebut. 

Berdasarkan ulasan mengenai komponen pariwisata dan layanan yang 

diharapkan oleh wisatawan, dapat diperoleh gambaran mengenai informasi apa 

saja yang menjadi kebutuhan bagi wisatawan. TI dapat hadir untuk memenuhi 

kebutuhan wisatawan dengan mengemas informasi-informasi tersebut melalui 

website pariwisata yang dapat diakses wisatawan melalui media internet. 

 

Konsep E-tourism 

Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pariwisata diletakkan dalam 
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bentuk electronic tourism (e-tourism). E-tourism adalah konsep yang 

menggambarkan hubungan antara TI dan pariwisata. Menurut pendapat (Buhalis, 

2005) e-tourism adalah pemanfaaatan teknologi informasi dan komunikasi secara 

maksimal dalam managemen pariwisata sehinga kinerja industri pariwisata lebih 

efektif dan efisien. E-tourism membantu keseluruhan dari proses bisnis dalam 

pariwisata serta mengambil keuntungan dari internet untuk berinteraksi dengan 

semua pemangku kepentingan dan pelanggan [10]. Dalam sebuah publikasi yang 

dibuat WTO (World Tourism Organization), “Tourism E-commerce”, dituliskan 

bahwa pengertian e-tourism adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan 

hubungan pariwisata, membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata 

untuk meningkatkan proses bisnis, serta meningkatkan proses knowledge-sharing. 

E-tourism memanfaatkan beberapa fitur dari teknologi informasi, seperti basis 

data informasi pariwisata, basis data pengguna, pembayaran elektronik, 

menggunakan jaringan komputer sebagai sarana pengiriman dan transaksi jasa, 

sebagai bagian dari e-commerce. 

Berdasarkan dua definisi mengenai e-tourism tersebut telah memberikan 

gambaran yang cukup jelas mengenai konsep penggunaan TI dalam pariwisata 

serta berbagai manfaatnya. Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan 

sebelumnya, e-tourism juga memiliki maanfaat yang penting dalam promosi 

pariwisata. Dalam Issues Brief (UNTAD, 2005), dinyatakan bahwa teknologi 

informasi dan komunikasi telah memberikan dampak pada promosi, pemasaran 

dan penjualan pariwisata. Dampak ini timbul karena adanya pemanfaatan e-

tourism dalam melakukan transformasi radilkal dalam industri pariwisata, yang 

disebabkan karena pada saat ini masyarakat mencari tujuan wisata di internet [11]. 

Penerapan e-tourism secara maksimal dapat menjadi sarana yang efektif untuk 

pemasaran pariwisata [12]. Pengembangan pariwisata berbasis e-tourism, 

menekankan pada sistem pemesanan online. Desain ini pada dasarnya 

memberikan gambaran yang cukup tentang bagaimana sistem pengembangan 

pariwisata berbasiskan e-tourism seharusnya berjalan, diharapkan sistem ini bisa 

dijadiakn tulang punggung pengembangan pariwisata pada masa yang akan 

datang [13]. 

 

3. Metode dan Perancangan 

Metode pengembangaan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

prototype model. Prototype model merupakan sebuah proses untuk membangun 

sebuah model dari sebuah sistem berdasarkan kebutuhan user, dengan kondisi 

user tidak memberikan detail input, proses dan detail output [14]. Terdapat 3 

tahapan dalam prototype model yaitu, listen to customer (pengumpulan 

kebutuhan), build/revise mock-up (perancangan) dan customer test-drives mock-

up (evaluasi prototype). Tahapan dalam prototype dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Prototyping Model [14] 

 

Listen to customer (pengumpulan kebutuhan) 

Analisa kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan dalam 

perancangan sebuah sistem. Pada tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan 

sistem yang akan dibangun, sistem yang dimaksud adalah Perancangan Sistem E-

tourism Berbasis Web sebagai Media Pemasaran Pariwisata Kota Jepara. Tahap 

analisa kebutuhan sistem dilakukan dengan dua cara yaitu metode kepustakaan 

dan wawancara. Metode kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan referensi-

referensi sebagai pembelajaran mengenai pemanfaatan IT dalam pariwisata 

khususnya teknologi website. Tahap kedua yaitu dengan melakukan wawancara 

terhadap Bapak  Mugiyanto selaku bagian pemasaran di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Jepara, wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 

2013. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan 

digunakan dalam perancangan aplikasi. Berdasarkan wawancara dapat 

disimpulkan bahwa kebutuhan sistem yang diinginkan yaitu sistem yang 

dihasilkan memuat informasi mengenai pariwisata kota Jepara, sistem yang 

dihasilkan memiliki tampilan yang menarik dan mudah digunakan (user friendly), 

dan sistem yang dihasikan mampu melayani pemesanan secara online. Pada tahap 

ini juga dilakukan pengumpulan kebutuhan terhadap software dan hardware yang 

dibutuhkan. 

 

Build/revise mock-up (perancangan) 

Build/revise mock-up atau perancangan perangkat lunak merupakan tahap 

kedua dimana perancangan sistem mulai dilakukan. Perancangan sistem dibuat 

dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). DFD adalah suatu gambaran 

grafis dari suatu sistem yang menggambarkan semua alur data beserta proses- 

proses yang terdapat di dalam sistem. 
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Sistem E-Tourism

Kota Jepara

Administrator Pengunjung
Hotel dan 

Transport

1, 2A,  4A, 5A, 6A

2B, 3, 4B, 5B, 6B, 7, 8, 9

18, 19A

21B, 22B

20, 21A, 22A

16, 17, 19B

Member

11, 14B, 15B

10, 13, 14A, 15A

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3  Diagram Context 

 

Gambar 3 menunjukkan DFD Diagram context yang di dalamnya terdapat 

empat entitas luar yang berhubungan dengan sistem yaitu administrator, member, 

pengunjung dan pihak hotel dan transport. Administrator adalah pengelola sistem 

e-tourism di dinas, member adalah user yang sudah terdaftar, pengunjung 

merupakan pengunjung dari website yang tidak terdaftar, Hotel dan Transport 

(meliputi travel dan kapal)  merupakan pihak hotel, travel dan kapal yang telah 

terdaftar. Kempat entitas luar tersebut memilliki hak akses yang berbeda yaitu 1) 

Administrator memiliki hak akses penuh terhadap sistem untuk mengelola dan 

Data yang mengalir dari dan ke Administrator : 

1.  Username dan Password  

2A. Data Administrator  5B. Info Komponen Pariwisata 

2B. Info Administrator 6A.  Data Galeri 

3. Info Member 

4A. Data Akun Hotel dan Travel 

4B. Info Akun Hotel dan Travel 

5A.  Data Komponen Pariwisata 

6B.  Info Galeri 

7. Info Reservasi 

8.     Info Testimoni 

9.     Info Buku Tamu  

Data yang mengalir dari dan ke Member : 

10.    Username dan Password 

11.    Info Komponen Pariwisata 

14A.   Data reservasi 

14B.   Info Reservasi 

12.    Info Galeri  15A.   Data Testimoni 

13.    Data Buku Tamu 15B.   Info Testimoni 

Data yang mengalir dari dan ke Pengunjung : 

16.  Info Komponen Pariwisata 19A.   Data Testimoni 

17. Info Galeri  19B.   Info Testimoni 

18. Data Buku Tamu  

Data yang mengalir dari dan ke Hotel dan Transport : 

20.  Username dan password 
21A.  Data Hotel dan Transport 

 

21B.  Info Hotel dan Transport 

22A.  Data Reserasi 

22B.  Info Reserasi 
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melihat data administrator, data member, data akun hotel dan transport, data 

komponen pariwisata (meliputi data event, wisata, hotel, restoran dan transport), 

data galeri, data reservasi, data testimoni, dan data buku tamu. 2) Member 

memiliki hak akses untuk melihat data komponen pariwisata (meliputi data event, 

wisata, hotel, restoran dan transport), data galeri, melakukan reservasi, 

menambahkan testimoni, mengisi buku tamu dan menyusun rencana perjalanan. 

3) Pengunjung memiliki hak akses yang sama dengan member hanya fasilitas 

reservasi yang tidak dapat diakses oleh pengunjung. 4) Pihak hotel dan trasnport 

(meliputi travel dan kapal) memiliki hak akses untuk mengelola data masing-

masing hotel dan transport serta dapat melihat data reservasi masing-masing hotel 

dan transpor. 
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Lihat Hotel

Lihat Transport

wisata
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event

hotel

reservasi transport

testimoni
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Data Reservasi

          Data Reservasi
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Data Buku Tamu

Data Buku Tamu
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Data Testimoni

Lihat Restoran

restoran

Data Restoran

Info Restoran Info Hotel
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Data Rencana

Perjalanan Data Testimoni
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Galeri
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Gambar 4  DFD Level 1 Member 

 

Gambar 4 menunjukan DFD Level 1 Member, Dalam DFD Level 1 Member 

ini terlihat proses-proses yang terjadi dalam sistem yang berhubungan dengan 

member. DFD Level 1 Member menggambarkan semua proses yang dapat 

dilakukan oleh member dan aliran data yang terjadi pada setiap prosesnya. 

Terdapat 10 proses yang terjadi pada DFD Level 1 Member yaitu : Proses Lihat 

Wisata, Proses Lihat Event, Proses Lihat Galeri, Proses Lihat Hotel, Proses Lihat 

Restoran, Proses Lihat Transport, Proses Reservasi, Proses Rencana Perjalanan, 

Proses Testimoni dan Proses Buku Tamu. Proses Reservasi merupakan proses 

yang hanya dapat dilakukan oleh member karena untuk mendapatkan fasilitas 
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reservasi hurus melakukan login terlebih dahulu. Semua proses yang terdapat 

pada DFD Level 1 Member kecuali proses reservasi, merupakan proses-proses 

yang juga dapat dilakukan bagi pengunjung.  

DFD level 1 Administrator merupakan DFD yang menggambarkan hak 

akses yang dimiliki oleh Administrator terhadap sistem dan semua proses yang 

terjadi di dalam sistem. DFD level 1 Administrator ditunjukkan pada Gambar 5. 

Administrator
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Info Restoran
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dan Transport
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Data Restoran

Data akun
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 Buku Tamu
Info Buku Tamu

testimoni

Data Testimoni

Pengelolaan 

Event
Info Event

Data event

event

Data Event

akun
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Gambar 5  DFD Level 1 Administrator 

 

DFD Level 1 Administrator menggambarkan proses-proses yang dapat 

dilakukan oleh Administrator beserta aliran data yang terjadi dalam setiap 

prosesnya. Administrator merupakan user yang mengelola semua data dalam 

sistem ini, diperlukan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman 

adminstrator. Terdapat 12 proses yang terdapat pada FDF Level 1 Administrator 

yaitu : Pengelolaan Admin, Pengelolaan Member, Pengelolaan Akun Hotel dan 

Transport, Pengelolaan Event, Pengelolaan Wisata, Pengelolaan Galeri, 

Pengelolaan Restoran, Pengelolaan Hotel, Pengelolaan Transport, Lihat  

Reservasi, Pengelolaan Testimoni dan Pengelolaan Buku Tamu. 

DFD Level 1 Pihak Hotel dan Transport menunjukan semua proses yang 

dapat dilakukan oleh pihak hotel dan transport, untuk pihak transport dibagi 
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menjadi dua yaitu travel dan kapal. DFD Level 1 Pihak Hotel ditujukkan pada 

Gambar 6, DFD Level 1 Pihak Travel ditujukkan pada Gambar 7 dan DFD Level 

1 Pihak Kapal ditujukkan pada Gambar 8. 
 

Pihak Hotel

Pengelalaan 

Data Hotel

Pengelolaan 

Data Kamar

Pengelolaan 

Data Reservasi

Hotel

Data Reservasi Hotel

Info Reservasi HotelInfo Hotel

Data Hotel

hotel hotel_room reservasi_hotel

Info hotel Info kamar Info reservasi

Data kamar

Info kamar

Data 

kamarData hotel
Data 

reservasi

 
 

Gambar 6  DFD Level 1 Hotel 

 

Proses yang terdapat pada DFD Level 1 Hotel merupakan proses-proses 

yang dapat dilakukan oleh pihak hotel dan berbagai aliran data yang terjadi dalam 

setiap proses. Diperlukan proses login agar dapat mengakses halaman untuk 

masing-masing hotel, untuk mengakses sistem pihak hotel melakukan login 

dengan akun yang telah dimiliki oleh masing-masing hotel. Setelah melakukan 

login maka sistem akan mengarahkan ke halaman yang sesuai dengan akun login 

hotel tersebut. Pihak Hotel dapat melakukan proses pengelolaan data hotel, 

pengelolaan data kamar dan pengelolaan data reservasi hotel. 
 

Pihak Travel
Pengelalaan 

Data Travel

Pengelolaan 

Data Reservasi

Travel

Data Reservasi Travel

Info Reservasi TravelInfo Travel

Data Travel

travel reservasi_travel

info reservasi 

trevel

data reservasi 

trevel
info trevel data trevel

 
Gambar 7  DFD Level 1 Travel 

 

 

Proses yang terdapat pada DFD Level 1 Travel merupakan proses-proses 

yang dapat dilakukan oleh pihak travel dan berbagai aliran data yang terjadi dalam 

setiap proses. Diperlukan proses login agar dapat mengakses halaman untuk 

masing-masing travel, pihak travel melakukan login dengan akun yang telah 

dimiliki oleh masing-masing travel. Setelah melakukan login maka sistem akan 

mengarahkan ke halaman yang sesuai dengan akun login travel tersebut. Pihak 
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travel dapat melakuan proses pengelolaan data travel dan pengelolaan data 

reservasi travel. 
 

Pihak Kapal
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Data Kapal
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Gambar 8  DFD Level 1 Kapal 

 

Proses yang terdapat pada DFD Level 1 Kapal merupakan proses-proses 

yang dapat dilakukan oleh pihak kapal dan berbagai aliran data yang terjadi dalam 

setiap proses. Diperlukan proses login agar dapat mengakses halaman untuk 

masing-masing kapal, pihak kapal melakukan login dengan akun yang telah 

dimiliki oleh masing-masing kapal. Setelah melakukan login maka sistem akan 

mengarahkan ke halaman yang sesuai dengan akun login kapal tersebut. Pihak 

Kapal dapat melakuan proses pengelolaan data kapal, pengelolaan data jadwal 

kapal dan pengelolaan data reservasi kapal. 

Model relasional tabel yaitu rancangan tabel-tabel database dan relasi antar 

tabel yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibutuhkan dalam sistem. 

Gambar 9 merupakan model relasi diagram pada sistem ini. 
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Gambar 8  Model Relasi Diagram 
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Customer test-drives mock-up (evaluasi prototype) 

Customer test-drives mock-up atau tahap evaluasi prototype merupakan 

tahap pengevaluasian atau pengujian terhadap sistem software yang telah 

dibangun, apakah sudah memenuhi kebutuhan dan apa saja yang menjadi 

kekurangan dari sistem. Pada perancangan sistem ini terjadi dua kali evaluasi 

prototype.  

Setelah menghasilkan prototype pertama, dilakukan evaluasi terhadap 

hasil prototype tersebut. Hasil evaluasi terhadap prototype yang pertama yaitu 

adanya kekurangan pada tampilan website dan terdapat kekurangan pada fasilitas 

reservasi online. Proses yang terjadi pada fasilitas reservasi online yaitu member 

melakukan input data reservasi kemudian data tersebut dapat diterima langsung 

oleh pihak yang bersangkutan (pihak swasta yang menyediakan produk komponen 

wisata seperti hotel, travel dan kapal). Pihak hotel, travel dan kapal memiliki hak 

akses untuk dapat melihat data reservasi yang masuk kepada mereka, data 

reservasi tersebut dapat langsung diterima tanpa melalui pihak perantara. Setelah 

data reservasi diterima oleh pihak yang bersangkutan akan dilakukan konfirmasi 

melalui email maupun telepon.  

Prototype kedua dilakukan karena pada hasil prototype pertama masih 

memiliki beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Pada prototype yang kedua 

ini telah ada beberapa perbaikan pada tampilan website yaitu adanya perubahan 

background, penataan serta penambahan beberapa menu agar tampilan menjadi 

lebih baik. Pada fasilitas reservasi online telah ditambahkan fitur untuk membantu 

komunikasi antara member dan pihak hotel, travel maupun kapal. Sehingga proses 

konfirmasi serta semua proses transaksi antara member dan pihak yang 

bersangkutan dapat dilakukan langsung melalui sistem ini. Hasil prototype kedua 

ini sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi dari prototype yang pertama. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian, dan hasil analisis disertai pembahasannya pada masing-masing bagian 

aplikasi. Terdapat empat user dalam sistem ini yaitu pengunjung, member, 

administrator dan pihak hotel, travel dan kapal. Pengunjung dapat mengakses 

menu-menu yang terdapat pada website. Menu-menu yang dapat diakses yaitu 

menu home, about, event, wisata, hotel, restoran, transport dan testimoni. 

Pengunjung dapat melihat semua informasi mengenai pariwisata kota Jepara 

melalui menu yang disediakan tersebut. Selain dapat memperoleh informasi 

mengenai pariwisata kota Jepara, pengunjung juga mendapatkan beberapa fasilitas 

tambahan yaitu mengisi buku tamu, menambahkan testimoni dan menyusun 

rencana perjalanan. Member merupakan pengunjung yang telah terdaftar dalam 

sistem, member dapat melakukan reservasi untuk beberapa komponen wisata yaitu 

reservasi untuk hotel, travel dan kapal. Fasilitas reservasi ini hanya dapat dimiliki 

oleh member karena diperlukan login sebelum melakukan proses reservasi. 

Analisa sistem yang dibangun difokuskan pada fungsi sistem sebagai 

media online service. Sistem e-tourism sebagai media online service dibangun 

untuk memberikan pelayanan secara online bagi wisatawan, layanan online yang 
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disediakan pada sistem ini salah satunya yaitu fasilitas reservasi online. Fasilitas 

reservasi online yang disediakan dapat melayani reservasi terhadap tiga 

komponen yaitu reservasi hotel, travel dan kapal. 

 

 
Gambar 9 Tampilan form reservasi hotel 

 

Gambar 9 menujukkan form reservasi hotel. Member dapat melakukan 

reservasi pada semua hotel yang terdapat pada menu hotel. Untuk melakukan 

reservasi pengunjung harus mengisi tanggal check in, tanggal check out jumlah 

kamar yang dipesan, dan permintaan khusus. 
 

 
Gambar 10 Tampilan form reservasi travel 

 

Gambar 10 menujukkan form reservasi travel. Member dapat melakukan 

reservasi travel untuk travel-travel yang terdapat pada halaman menu transport. 

Untuk melakukan reservasi travel, member harus mengisi tanggal, hari dan jam 

keberangkatan, tempat penjemputan, tempat tujuan, jumlah kursi yang dipesan, 

dan permintaan khusus. 
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Gambar 11 Tampilan form reservasi kapal 

 

Gambar 11 menujukkan form reservasi kapal. Member dapat melakukan 

reservasi kapal yang terdapat pada halaman menu transport. Untuk melakukan 

reservasi kapal, member memilih untuk harus mengisi tanggal, hari dan jam 

keberangkatan, tempat penjemputan, tempat tujuan, jumlah kursi yang dipesan, 

dan permintaan khusus. 
Fungsi reservasi yang disediakan oleh sistem ini akan mengirimkan data 

reservasi yang dimasukkan oleh pengunjung pada database sistem. Data reservasi 

tersebut dapat dilihat langsung oleh pihak hotel, travel maupun kapal, sehingga 

pihak yang bersangkutan dapat memberikan konfirmasi terhadap reservasi yang 

dilakukan oleh member. Hal ini dimaksudkan agar proses konfirmasi kepada 

pelanggan dapat dilayani lebih cepat karena data reservasi dapat diterima 

langsung oleh pihak yang bersangkutan tanpa melalui perantara lain. Proses 

konfirmasi dan komunikasi antara member dan pihak yang bersangkutan dapat 

dilakukan melalui sistem ini, dimana member dapat melihat status reservasi yang 

telah dilakukan. Setelah melakukan reservasi, pada daftar reservasi akan 

menujukkan status wait yang berarti masih menunggu konfirmasi dari pihak yang 

bersangkutan, setelah data reservasi telah mendapatkan konfirmasi dari pihak 

yang bersangkutan status akan berubah menjadi ok serta akan ada keterangan 

yang diberikan mengenai detail pemesanan seperti total harga serta proses 

pembayaran yang harus dilakukan oleh member. Berdasarkan keterangan yang 

diberikan oleh pihak yang bersangkutan, maka member dapat melakukan proses 

pembayaran, kemudian bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh member 

diupload melalui sitem ini. Setelah semua proses selesai, status akan berubah 

menjadi completed dan pihak hotel atau transport akan mengirimkan kode 

booking sebagai bukti bahwa member telah melakukan pemesanan. Kode booking 

tersebut nantinya akan digunakan untuk ditukar dengan tiket asli. 

Sistem e-tourism ini juga menyediakan fitur untuk membuat rencana 

perjalanan, fasilitas ini dapat digunakan oleh pengunjung untuk membuat daftar 

objek wisata mana saja yang ingin dikunjungi. Pengunjung dapat memilih objek 

wisata yang terdapat pada menu wisata, kemudian objek wisata yang dipilih 

tersebut akan masuk pada daftar rencana perjalanan. Pada tampilan daftar rencana 

perjalanan akan dimasukkan data mengenai objek wisata seperti nama objek 

wisata, gambar, deskripsi, alamat dan map lokasi objek wisata. Daftar rencana 
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perjalanan ini dapat didownload oleh pengunjung dalam bentuk file .pdf. Hal ini 

bertujuan agar daftar rencana perjalan yang telah disusun dapat digunakan sebagai 

pedoman saat melakukan perjalanan wisata di Jepara. Tampilan daftar rencana 

perjalanan ditunjukkan pada gambar 12. 

 

 

 
 

Gambar 12 Tampilan Daftar Rencana Perjalanan 
 

Gambar 13 menjelaskan fitur Testimoni yang sediakan untuk pengunjung, 

untuk membagi pengalaman dan cerita menarik tentang kota Jepara. Untuk 

menambahkan testimoni pada website ini, pengunjung harus mengisi data pada 

form testimoni yaitu nama, foto, email, alamat dan cerita yang ingin dibagikan. 

Data yang telah masuk tersebut akan ditampilkan pada daftar testimoni. 
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Gambar 13 Tampilan Menu Testimoni 

 

 

Pengujian Sistem 

Pengujian sistem ini dilakukan kepada 25 responden yang merupakan 

wisatawan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan 

yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan cara, responden akan mengunakan 

sistem ini kemudian diminta untuk mengisi kuisioner. Daftar pertanyaan pada 

kuisioner dapat dilihat pada Tabel 1 dan hasil keseluruhan kuisioner dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
Tabel 1 Daftar Pertanyaan Kuisioner 

No Soal Pilihan Jawaban 

a b c d e 

1 Apakah website ini membantu 

anda dalam mendapatkan 

informasi mengenai pariwisata 

Jepara? 

Sangat 

mem-

bantu 

Mem-

bantu 

Cukup 

mem-

bantu 

Tidak 

mem-

bantu 

Sangat 

tidak mem-

bantu 

2 Apakah informasi mengenai 

pariwisata Jepara dalam website 

ini sudah lengkap? 

Sangat 

lengkap 

Lengkap Cukup 

lengkap 

Tidak 

lengkap 

Sangat 

tidak 

lengkap 

3 Apakah tampilan website ini 

menarik? 

Sangat 

menarik 

Menarik Cukup 

menarik 

Tidak 

menarik 

Sangat 

tidak 

menarik 

4 Apakah website ini mudah 

digunakan? 

Sangat 

mudah 

Mudah Cukup 

mudah 

Tidak 

mudah 

Sangat 

tidak 

mudah 

5 Apakah dengan fitur reservasi 

online dalam website ini 

membantu anda dalam melakukan 

pemesanan hotel dan transport? 

Sangat 

mem-

bantu 

Mem-

bantu 

Cukup 

mem-

bantu 

Tidak 

mem-

bantu 

Sangat 

tidak mem-

bantu 

6 Apakah dengan adanya website Sangat Mem- Cukup Tidak Sangat 
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ini dapat membantu anda ketika 

ingin melakukan wisata ke 

Jepara? 

mem-

bantu 

bantu mem-

bantu 

mem-

bantu 

tidak mem-

bantu 

 
Tabel 2 Hasil Keseluruhan Kuisioner 

Jawaban 

Soal 

a b c d e 

 

1 12 7 6 0 0 

2 9 14 2 0 0 

3 12 10 3 0 0 

4 11 9 5 0 0 

5 8 10 7 0 0 

6 5 14 4 2 0 

Jumlah 57 64 27 2 0 

 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rata-rata responden memberikan 

jawaban a,b dan c. Pemberian jawaban d hanya sebanyak dua pada soal ke-6 dan 

tidak ada yang memilih jawaban e pada setiap soal. Melalui hasil kuisioner ini, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa website 

ini dapat membantu wisatawan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai 

pariwisata Jepara, tampilan website menarik dan mudah digunakan serta dengan 

adanya website ini dapat membantu wisatawan dalam melakukan perencanaan 

wisata ke Jepara. 

Pengujian berikutnya adalah pengujian yang dilakukan di Kantor Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Pengujian dilakukan dengan 

mempresentasikan aplikasi dengan menjelaskan berbagai fungsi dan proses pada 

sistem ini kepada Bpk. Muhgiyanto selaku bagian pemasaran. Beliau mengatakan 

bahwa informasi pariwisata yang disajikan pada website ini cukup lengkap 

sehingga akan membantu wisatawan dalam mendapatkan  informasi mengenai 

pariwisata Jepara, tampilan website menarik dan mudah digunakan. Adanya 

fasilitas reservasi akan sangat membantu wisatawan dalam melakukan 

perencanaan wisata ke Jepara, serta dapat terjalinnya kerjasama antara pihak dinas 

dan pihak swasta dalam memajukan wisata Jepara. Beliau juga menambahkan 

bahwa sistem ini sangat membantu dinas pariwisata Jepara dalam mengelola data 

pariwisata Jepara yang sebelumnya memang belum dimiliki oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.  

 

5. Kesimpulan 

Perancangan sistem e-tourism berbasis web sebagai media pemasaran 

pariwisata kota Jepara dibangun dengan menggunakan HTML5 dan pemrograman 

PHP. Penggunaan teknologi HTML5 dengan beberapa fitur baru yang dipadukan 

dengan pemrograman PHP dapat mempermudah programmer dalam pembuatan 

website yang dinamis.  

Hasil perancangan sistem e-tourism berbasis web sebagai media pemasaran 

pariwisata kota Jepara ini dapat membantu wisatawan dalam mendapatkan 

informasi mengenai pariwisata kota Jepara. Adanya beberapa fitur tambahan 
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seperti fasilitas reservasi online dan fasilitas untuk menyusun rencana perjalanan 

wisata dapat memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam melakukan 

perencanaan perjalanan wisata ke kota Jepara. Sistem ini juga menyediakan 

fasilitas bagi pihak swasta penyedia produk wisata yang sudah terdaftar seperti 

pihak hotel, travel dan kapal. Manfaat yang dapat diberikan  terdapat dalam proses 

reservasi, dimana data reservasi yang telah masuk dapat diterima langsung oleh 

pihak yang bersangkutan. Fasilitas ini juga memberikan hak bagi pihak hotel dan 

transport untuk mengelola data produk komponen wisata yang mereka tawarkan, 

sehingga data yang tersaji dalam website ini dapat diperbarui langsung dari pihak 

yang bersangkutan. Perancangan sistem ini juga sekaligus membantu Dinas 

Pariwisata Kota Jepara dalam program pemasaran pariwisata dan pengelolaan 

data pariwisata kota Jepara.  
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