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Abstract 

 

Tourism is one of main sectors that support the economics of an area. To 

optimalize the tourism potential of  Ambon, The Tourism Department of Ambon needs 

Tourism Information System that provides an accurate and complete information and this 

system will help the decisions making and determining policy in tourism sector. The 

Tourism Information System is presented provided as Reporting Service, which can be 

accessed through desktop or web application without remodelling the report application. 

In addition, reporting service can representate the data in a form of table or graphic so 

that it can be easily understood by user in decision making process. System which is built 

will generate reports of tourists visits per period of time and tourist locations. 
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Abstrak 

 

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam menopang perekonomian 

suatu daerah. Dalam usaha mengoptimalkan potensi wisata kota Ambon, Dinas 

Pariwisata Kota Ambon membutuhkan Sistem Informasi Pariwisata yang dapat 

memberikan informasi yang akurat dan lengkap sehingga dapat mendukung pengambilan 

keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Sistem Informasi Pariwisata 

disajikan dalam bentuk Reporting Service, dimana report tersebut dapat diakses melalui 

aplikasi desktop maupun aplikasi web dengan tanpa membuat ulang aplikasi report-nya. 

Selain itu reporting service juga dapat merepresentasikan data dalam bentuk tabel 

maupun grafik sehingga mudah dipahami oleh user dalam proses pengambilan keputusan. 

Sistem yang dibangun menghasilkan laporan kunjungan wisatawan per periode waktu dan 

lokasi wisata. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi Pariwisata, Reporting Service 
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1. Pendahuluan 

 

 Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beraneka ragam keindahan 

alam. Setiap daerah di Indonesia mempunyai banyak keindahaan alam yang dapat 

digunakan sebagai daya pikat wisatawan. Perlu disadari bahwa melalui pariwisata, 

sebuah daerah atau negara bisa mengembangkan perekonomian bagi daerah 

tersebut dan juga memperkenalkan seni, budaya, dan potensi geografisnya. 

Pengembangan kepariwisataan saat ini, belum sepenuhnya mendapat perhatian 

utama karena dinilai belum memberikan kontribusi yang besar bagi Negara. 

Ketiadaan manajerial destinasi pariwisata yang baik menjadi masalah lain yang 

kini dihadapi dunia pariwisata tanah air [1]. 

 Sebagai salah satu sektor yang bisa menyumbang devisa bagi negara, sektor 

pariwisata memerlukan dukungan penuh dari pemerintah, baik secara infrastruktur 

yang memadai. Untuk infrastruktur fisik, pemerintah perlu memperhatikan 

kelayakan fasilitas yang mendukung. Sedangkan infrastruktur lainnya yang tidak 

boleh diabaikan adalah Sistem Informasi Pariwisata yang terintegrasi dengan baik. 

Melalui Sistem Informasi Pariwisata ini, pemerintah maupun pengelola industri 

pariwisata dapat melakukan analisis terhadap perkembangan sektor pariwisata 

serta mengambil keputusan, kebijakan, maupun tindakan yang dapat menunjang 

perkembangan daerah wisata yang bersangkutan. 

 Sistem Informasi Pariwisata dapat digunakan untuk melakukan analisis 

trend pasar dan hal-hal yang sifatnya strategis dalam pengembangan wisata. 

Keakuratan data yang disediakan bagi pengambil data (pemerintah) akan sangat 

berpengaruh pada kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat. Penggunaan 

teknologi informasi akan membantu penyediaan data untuk kepentingan ini, 

karena dapat diakses dengan cepat ketika dibutuhkan, dapat diperbarui kapan saja, 

serta mempunyai kapasitas penyimpanan data yang besar tanpa harus 

membutuhkan tempat atau ruang [2]. 

 Dalam usahanya mengoptimalkan potensi wisatanya, Dinas Pariwisata Kota 

Ambon menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah minimnya informasi 

dan data yang lengkap mengenai potensi daerah. Sejalan dengan keinginan untuk 

memajukan dunia pariwisata maka dibutuhkan sebuah Sistem Informasi 

Pariwisata yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan lengkap sehingga 

dapat mendukung pengambilan keputusan dan penentu kebijakan di bidang 

pariwisata. Untuk mempermudah proses analisisnya, data yang sudah diolah 

disajikan dalam bentuk laporan. Pada umumnya, pada saat dilakukan 

pengembangan aplikasi dari awal, laporan menempati urutan terakhir untuk 

dikembangkan karena laporan tergantung pada proses bisnis yang terjadi sehingga 

proses data harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan alur operasional yang 

berlaku. Atau pada saat pembuatan modul laporan dan terjadi perubahan alur 

proses, maka laporan harus dimodifikasi menyesuaikan dengan perubahan yang 

terjadi. Bahkan tanpa perubahan proses pun, ada kemungkinan laporan diubah 

karena pimpinan atau pengguna aplikasi menginginkan kustomisasi laporan, 

ataupun menginginkan format dan jenis laporan yang berbeda. Dengan demikian 

laporan yang tersaji dapat memberikan informasi yang sesuai (customized) dengan 

kebutuhan Dinas Pariwisata Kota Ambon. 
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 Dengan implementasi Reporting Service dalam Sistem Informasi Pariwisata, 

diharapkan data pariwisata yang ada dapat diolah dan disajikan dengan baik, 

sehingga laporan yang dibuat dapat mendukung keputusan yang diambil, dapat 

digunakan demi perkembangan sektor pariwisata di daerah yang bersangkutan. 

Reporting service dapat menyajikan data dalam bentuk grafik maupun tabel dan 

dapat diakses melalui web maupun aplikasi desktop. Beberapa fitur yang lain 

adalah Tablix (Table dan Matrix), penampilan report yang lebih flexible, layout, 

side by side view, agregationview, rich format capability, chart (beberapa dari 

dundas), dan gauge. Hal ini dapat mempermudah Dinas Pariwisata Kota Ambon 

dalam melakukan pengembangan aplikasi dalam hal ini penyatuan laporan melalui 

aplikasi lain tanpa harus melakukan proses penulisan ulang laporan yang telah 

dibuat. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pariwisata sudah 

dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Salah satunya adalah penelitian yang 

berjudul “Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Karanganyar Berbasis Sistem 

Informasi Geografi”. Sistem ini menampilkan peta obyek wisata yang ada di 

Kabupaten Karanganyar beserta deskripsinya, dan diharapkan pengguna 

(wisatawan dan calon wisatawan) dapat dengan mudah menemukan rute jalan atau 

jalur untuk menuju ke obyek wisata tertentu. Adanya kemudahan yang didapat, 

maka akan menambah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten 

Karanganyar untuk berwisata sehingga dapat memberikan kontribusi pada 

meningkatnya pendapatan daerah. Hal tersebut juga dapat meningkatkan daya 

saing program pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Perangkat 

lunak Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Karanganyar Berbasis Sistem 

Informasi Geografi ini bersifat interaktif, yaitu adanya interaksi antara pengguna 

dengan sistem. Artinya jika pengguna memberikan masukan pada sistem (saat 

pencarian ataupun memilih obyek wisata) maka sistem akan memberikan 

informasi sesuai dengan masukan dari pengguna [3].  

Penelitian lain terkait dengan Sistem Informasi Pariwisata juga dilakukan di 

Dinas Pariwisata Yogyakarta. Penelitian yang berjudul “Modul Sistem Informasi 

Pariwisata Multi User Menggunakan Konsep E-Mall” membahas mengenai 

pengelolaan website Dinas Pariwisata Yogyakarta yang tidak berjalan dengan 

optimal dimana data atau informasi yang ditawarkan kepada pembaca tidak ter-

update dengan cepat. Pengelolaan website yang belum optimal sangat terasa di 

aspek promosi wisata. Di dalam website masih belum adanya strategi dan 

pengelolaan promosi yang tepat bagi para penyedia fasilitas wisata terutama 

industri kecil dan menengah. Dengan berbagai kekurangan yang dimiliki website 

Dinas Pariwisata saat ini dapat dikatakan belum memberikan informasi yang 

cukup bagi kebutuhan wisatawan, semua pihak saling bersaing untuk 

mendapatkan banyak keuntungan [4]. 

 Sistem Informasi Pariwisata membutuhkan integrasi yang menyeluruh dari 

semua pihak terkait. Penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pariwisata di 

Kabupaten Tangerang Berbasis Web”  mengemukakan kendala dimana tidak 
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adanya integrasi antara peta persebaran lokasi pariwisata yang dibuat secara 

manual oleh tiap daerah dengan data-data mengenai informasi pariwisata  dari 

Dinas Pariwisata membuat user mengalami kesulitan untuk mengetahui dengan 

pasti di mana saja keberadaan serta segala informasi mengenai pariwisata di 

Kabupaten Tangerang. Solusi untuk menjawab permasalahan tersebut adalah 

dengan merancang sebuah sistem informasi pariwisata yang bisa 

mengintegrasikan semua informasi yang terkait dengan pariwisata di Kabupaten 

Tangerang dan menampilkannya secara cepat dan akurat. Diharapkan sistem 

informasi ini dapat menghasilkan dampak positif bagi perkembangan dan 

kemajuan Kabupaten Tangerang khususnya dalam hal melestarikan pariwisata [5]. 

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini 

dititikberatkan pada kebutuhan Dinas Pariwisata untuk melakukan pengambilan 

keputusan dan penentuan kebijakan pariwisata berdasarkan informasi yang 

disajikan melalui report yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi reporting 

services. Sistem deploy reporting yang berada pada web server memungkinkan 

semua aplikasi terkait dapat menggunakan report yang telah dibuat, baik melalui 

aplikasi desktop maupun aplikasi web. 

Istilah pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yang 

terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-

kali, berputar-putar atau berkeliling. Sedangkan wisata berarti bepergian. Secara 

garis besar, dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Pengertian Pariwisata dalam Undang-undang RI No. 

9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan dalam Bab I pasal 1, dinyatakan bahwa 

wisata adalah : “Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 

daya tarik wisata”. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan 

maksud bukan untuk berusaha (business) atau untuk mencari nafkah di tempat 

yang dikunjungi, atau semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna 

pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam 

[6]. 

Peningkatan pendapatan, kesejahteraan, dan gaya hidup masyarakat 

menyebabkan wisata menjadi suatu kebutuhan yang penting. Sumber informasi 

mengenai pariwisata pun beragam, mulai dari media elektronik, media internet, 

media cetak, dan masih banyak lagi sehingga memungkinkan masyarakat 

memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang objek-objek wisata yang ada. 

Sistem Informasi Pariwisata adalah sekumpulan komponen yang saling 

bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan data yang berhubungan dengan hasil kebudayaan, tata cara 

hidup suatu masyarakat serta kekhasan alam yang dimiliki daerah tertentu yang 

berbeda dengan lingkungan keseharian [3]. 

 Di samping kebutuhan para wisatawan terhadap informasi yang akurat dan 

lengkap, terdapat pula pihak-pihak lainnya yang membutuhkan data beserta 

informasi terkait, di antaranya yaitu pengelolaan industri kepariwisataan dan 

pemerintahan karena memiliki peran dalam mengambil keputusan dan sebagai 

penentu kebijakan di bidang kepariwisataan. Kebutuhan akan informasi ini 
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berbeda di setiap pihak, sesuai dengan kebutuhannya. Bagi para wisatawan, 

kemudahan dalam pengaksesan akan membantunya dalam merencanakan 

perjalanan wisatanya. Sebagai pihak pengelola industri pariwisata beserta  pihak 

pemerintah, dengan keberadaan Sistem Informasi Manajemen yang baik dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan. Adanya Sistem Informasi yang 

terintegrasi dan dengan adanya dukungan sistem komputerisasi, manajemen data 

pariwisata akan lebih mencapai sasarannya [7]. 

 Data-data yang diperlukan dalam suatu perencanaan pariwisata, di antaranya 

adalah Data Perencanaan Pengembangan, Data Wisatawan, Data Industri 

Pariwisata, dan Data Tujuan Pariwisata. Data Perencanaan Pengembangan 

merupakan pengembangan wilayah yang menjadi tujuan wisata dan kebijakannya, 

karakteristik di daerah yang menjadi obyek wisata, pesona alam, aksesibilitas, 

fasilitas, SDM, dan informasi obyek wisata, dan segmen pasar. Data Wisatawan 

adalah profil wisatawan, jumlah pengunjung, pendapatan devisa, dan tinjauan 

geografis, demografis, psikografis, serta perilaku dari wisatawan. Data Industri 

Pariwisata adalah hotel dan akomodasi, biro travel/ perjalanan transportasi 

(transportasi), jasa penjual makanan dan minuman, dan jasa konsultan. Data 

Tujuan Pariwisata adalah pesona alam, budaya, serta minat khusus, fasilitas, 

aksesibilitas, lingkungan, kebijakan dan regulasi, manajemen destinasi, dan 

komunikasi dan informasi [7]. 

 Sistem Informasi Pariwisata dapat berjalan dengan baik apabila didukung 

dengan sumber informasi yang baik pula. Data atau informasi yang dihasilkan 

dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Informasi yang baik 

didapatkan apabila user mempunyai sistem pelaporan yang dapat memenuhi 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan. User dapat memanfaatkan SQL Server 

Reporting Services (SSRS) untuk menyediakan laporan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. SQL Server Reporting Services (SSRS) adalah platform laporan 

berbasis server yang menyediakan fungsionalitas pembuatan laporan untuk 

berbagai sumber data. SSRS terdiri dari kumpulan tools yang digunakan untuk 

membuat, mengatur dan mengirim laporan, dan API yang memudahkan developer 

untuk mengintegrasikan laporan dengan aplikasi custom.  

 SSRS memungkinkan laporan dapat dibuat dalam bentuk tabular, grafikal 

dari sumber data relational (OLTP), multidimensional (OLAP), atau bahkan 

XML. User dapat mempublikasikan laporan, menjadwal pemrosesan laporan, atau 

mengakses laporan pada saat diinginkan. SSRS juga memungkinkan pembuatan 

laporan ad-hoc berdasarkan model yang didefinisikan, dan mengeksplorasi data 

secara interaktif berdasarkan modelnya. Terdapat berbagai format untuk 

menampilkan dan mengekspor laporan ke aplikasi lain, dan mensubskripsi report 

yang telah dipublikasi. Laporan dapat dilihat melalui koneksi web atau sebagai 

bagian dari aplikasi Windows atau situs SharePoint. Dalam kaitannya dengan BI, 

SSRS adalah fitur yang digunakan untuk menampilkan data dari database 

multidimensional yang membantu melakukan analisis data. 

 SSRS menyediakan tools dan layanan untuk membantu pembuatan, 

deployment, dan manajemen laporan, termasuk fitur pemrograman untuk 

mengembangkan laporan tambahan sesuai kebutuhan pengguna. SSRS adalah 
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platform pelaporan dengan fungsi yang komprehensif untuk banyak sumber data, 

bukan hanya SQL Server 2008 R2, tetapi juga mendukung Oracle database. 

 Dengan SSRS, pengguna dapat membuat laporan interaktif, tabular, grafis 

dan free-form dari sumber data relasional seperti Oracle database, atau 

multidimensional atau sumber data XML. Pengguna dapat membuat laporan, 

mengatur jadwal pemrosesan dan penerbitan laporan serta pengaksesan laporan 

secara on-demand. SSRS juga mendukung fitur pembuatan laporan secara ad-hoc 

maupun berdasarkan model yang didefinisikan terlebih dahulu. Laporan yang 

dihasilkan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk Excel (.xls), PDF (.pdf), dan 

Word Document (.doc) atau hanya dengan menggunakan Web Browser sebagai 

bagian dari enterprise portal [8]. 

 
Gambar 1 Cara Kerja SSRS [8] 

 

 Gambar 1 menunjukkan gambaran umum dari cara kerja SSRS. Ketika 

client melakukan execute query pada SSRS, query tersebut akan dilewatkan pada 

NLB (Network Load Balancer) yang berfungsi sebagai penghubung ke Reporting 

Service Server. Supaya beban kerja server tidak berlebihan, maka NLB akan 

membagi beban kerja ke masing-masing Reporting Service Server (RS Server). 

Masing-masing dari RS Server ini akan mencari data yang dibutuhkan pada 

Report Catalog. Jika data yang dibutuhkan tersedia, maka RS Server akan 

melakukan permintaan pada database dan database akan mengembalikan hasil 

query yang diminta. RS Server akan menampilkan data  kepada client berupa 

grafik atau tabel sesuai dengan desain report  yang dibuat. 

 Tools SSRS yang sering digunakan adalah Report Designer, Report Model 

Builder, Report Builder, Reporting Services Configuration Manager, Report 

Manager,  dan Report Server  [9]. Report Designer digunakan untuk membuat 

laporan dalam bentuk tabular, matrix chart, ataupun bentuk bebas. Report 

Designer diakses menggunakan BIDS (Business Intelegence Development 

Studio). Report Model Builder digunakan untuk membuat, memodifikasi, dan 

mempublikasikan model laporan yang digunakan sebagai dasar dari laporan ad-

hoc dari Report Builder. Report Model Designer diakses menggunakan BIDS;. 

Report Builder, digunakan untuk membuat laporan ad-hoc dalam bentuk tabular, 

matrix, dan chart. Apabila Report Designer ditujukan untuk orang-orang yang 

memahami dan terbiasa dengan SQL statement, maka Report Builder dibuat agar 

orang yang tidak memahami SQL statement dapat membuat laporan sendiri. 

Untuk mengakses struktur data dari suatu sumber data digunakan Report Model 

yang telah dibuat sebelumnya dengan Report Model Builder. Reporting Services 

http://sqlcat.com/blogs/technicalnotes/WindowsLiveWriter/ReportingServicesScaleOutArchitecture_A890/image_2.png


6 

 

Configuration Manager, digunakan untuk membuat dan mengatur database 

Reporting Services, mengatur service account yang digunakan oleh Report Server, 

mengatur URL Report Server dan Report Manager, mengatur server yang 

digunakan untuk mengirim E-mail, dan melakukan backup-restore kunci simetris 

yang digunakan untuk mengenkripsi koneksi dan credential yang disimpan.  

Report Manager, digunakan untuk mengakses dan mengatur properti dan 

keamanan laporan dengan menggunakan koneksi HTTP. Report Manager juga 

digunakan untuk melihat, mencari, dan melakukan subskripsi laporan. Report 

Server, komponen utama SSRS yang bertugas membuat dan memproses laporan 

yang akan ditampilkan oleh Report Manager atau aplikasi custom. 

 Siklus hidup dari SSRS, antara lain adalah 1) Pembuatan Laporan, 

pembuatan laporan dapat dilakukan dengan menggunakan Report Designer atau 

Report Builder. Setelah laporan sesuai dengan bentuk yang diinginkan, 

laporannya dipublikasikan/disimpan ke Report Server atau situs SharePoint yang 

hasilnya bisa dilihat melalui Report Manager, 2) Pengaturan Laporan, dengan 

menggunakan SSRS proses pengaturan laporan dan hal-hal lainnya seperti folder 

dan koneksi sumber data dilakukan dari lokasi terpusat. Selain itu keamanan 

folder dan laporan dapat diatur, mengatur properti, dan membuat jadwal 

pengiriman laporan; dan 3) Akses dan Pengiriman Laporan, terdapat dua metode 

akses dan pengiriman laporan di SSRS. Yang pertama adalah akses pada saat 

diinginkan (on-demand) yang mengijinkan pengguna memilih laporan yang akan 

dilihat, baik menggunakan Report Manager, SharePoint, atau aplikasi custom. 

Yang kedua adalah akses subskripsi yang secara otomatis membuat dan 

mengirimkan laporan via e-mail atau via file share. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Identifikasi masalah, (2) Perancangan 

sistem, (3) Perancangan database dan reporting services, (4) Implementasi sistem, 

(5) Pengujian sistem. 
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Gambar 2 Tahapan Penelitian [10] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: identifikasi masalah. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap 

permasalahan yang ada, yaitu mendapatkan data dan literatur yang terkait dengan 

proses sistem informasi pariwisata dan reporting services yang akan digunakan 

dalam proses perancangan sistem informasi Dinas Pariwisata Ambon. Hasil yang 

didapatkan pada tahap ini adalah informasi berupa proses pencatatan dan 

pelaporan yang dilakukan masih manual oleh Dinas Pariwisata Kota Ambon 

dalam melakukan rekap data pengunjung pada lokasi wisata. Proses manual yang 

dimaksud adalah data disimpan dalam bentuk excel. Data per tahun akan disimpan 

pada excel yang berbeda sehingga sulit untuk melakukan rekap data pada periode 

beberapa tahun. Selain itu data belum disimpan dalam bentuk database sehingga 

proses pembuatan laporan per tahun dalam kurun waktu beberapa tahun sangat 

sulit dilakukan; Tahap kedua: perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan 

proses perancangan sistem menggunakan UML untuk mengetahui setiap proses 

beserta semua aktifitas dari masing-masing user yang akan dibangun pada sistem. 

Selain itu dilakukan pula perancangan pada user interface berupa prototype 

system; Tahap ketiga: perancangan database dan reporting services. Pada tahap 

ini dilakukan proses perancangan database meliputi perancangan tabel yang akan 

digunakan pada sistem. Selain itu pada tahap ini juga dibuat perancangan 

reporting service yang akan digunakan dalam sistem; Tahap keempat: 

implementasi sistem. Tahap ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari tahap 

perancangan sistem. Sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan yang telah 

didefinisikan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini dibangun sistem informasi 

pariwisata yang mana di dalamnya terdapat penggunaan reporting services dalam 
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membuat pelaporan yang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata Kota Ambon; dan 

tahap kelima: pengujian sistem. Pada Tahap ini dilakukan pengujian sistem, yaitu 

menjalankan proses implementasi sistem, dengan menguji hasil akhir yang 

dihasilkan oleh sistem. 

 Perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Languange (UML), 

yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. 

Use case Diagram merupakan diagram yang menjelaskan manfaat sistem, jika 

dilihat dari sudut pandang orang atau sesuatu yang berada di luar sistem yang 

sedang dibangun (aktor). Jenis diagram ini dapat digunakan untuk menangkap 

requirements sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja 

[11]. 

Pengolahan Pegawai

Pengolahan Periode

Pengolahan Sub Price

Pengolahan Transaksi

Pengolahan Sub Kategori

Pengolahan Lokasi

Pengolahan Kategori

Tambah

Hapus

Edit
Lihat

Pengolahan User

Manajemen Data User

User

Pengolahan Report

Manajemen Data Admin

Admin

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

 
Gambar 3 Use Case Diagram Sistem 

Gambar 3 menunjukkan use case diagram pada sistem, dijelaskan sebagai 

berikut. Sistem memiliki dua aktor yakni user dan admin. User adalah pegawai 

Dinas Pariwisata Kota Ambon yang berfungsi untuk memasukkan data jumlah 

kunjungan wisata per lokasi. Sedangkan admin adalah orang yang mempunyai hak 

untuk memasukkan data master yang dibutuhkan oleh sistem dalam hal ini 

dilakukan oleh Kepala Bidang Produk dan Usaha Pariwisata Kota Ambon. Admin 

mempunyai hak dalam pengolahan data periode, data pegawai, data kategori, data 

sub kategori, data lokasi, data sub price, data transaksi, data user, dan pengolahan 

report. Sedangkan user mempunyai hak dalam pengolahan data pegawai, data 

user, data transaksi, dan pengolahan report. Selain use case diagram, terdapat 

pula perancangan activity diagram yang mana merupakan proses pemodelan alur 

kerja pada sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas langkah per langkah pada 

proses tersebut [11]. 
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Mulai

Login

Invalid

Valid

Pilih Menu

Selesai

Menu Utama

Menu User

Menu Pegawai

Menu 

Transaksi

Menu Report

Edit dan Lihat 

Data User

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Transaksi

Lihat Report

Edit dan Lihat 

Data Pegawai

DatabaseAplikasiUser

 

Gambar 4 Activity Diagram User 

 

Gambar 4 merupakan activity diagram user. User mempunyai beberapa 

hak yang dapat dilakukan pada sistem. Seorang user hanya dapat melihat dan 

melakukan proses edit data pegawai dan data user yang dimiliki olehnya. Data-

data tersebut akan ditampilkan apabila user melewati proses login dengan benar. 

Selain itu seorang user juga dapat melakukan proses tambah, hapus, edit, dan lihat 

data transaksi. Hak akses terakhir yang dimiliki oleh user adalah pengolahan 

report. User dapat mengakses semua report yang ada pada sistem. 

 

Mulai

Login

Invalid

Valid

Pilih Menu

Selesai

Menu Utama

Menu User

Menu Pegawai

Menu 

Transaksi

Menu Report

Menu Periode

Menu Kategori

Menu Sub 

Kategori

Menu Sub Price

Edit, Tambah, Hapus 

dan Lihat Data User

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Transaksi

Lihat Report

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Pegawai

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Periode

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Kategori

Edit, Tambah, Hapus dan 

Lihat Data Sub Kategori

Edit, Tambah, Hapus 

dan Lihat Data Sub Price

DatabaseAplikasiAdmin

 

Gambar 5 Activity Diagram Admin 

 

Gambar 5 merupakan activity diagram admin. Admin mempunyai 

beberapa hak yang dapat dilakukan pada aplikasi yang dibuat seperti yang terlihat 

pada Gambar 5. Seorang admin mempunyai hak penuh dalam sistem meliputi hak 

untuk menambah, menghapus, mengubah, dan melihat data pegawai, periode, sub 

kategori, kategori, sub price, transaksi, user, lokasi, serta hak untuk melihat 

semua report yang ada pada sistem. 
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Class diagram merupakan diagram yang membantu dalam visualisasi 

struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Dalam diagram ini, diperlihatkan hubungan 

antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas [11]. 

 
Gambar 6 Class Digram Sistem 

Gambar 6 merupakan class diagram sistem yang menggambarkan relasi 

antara satu class dengan class yang lain. Setiap class terdiri dari atribut dan 

operation. Atribut merupakan daftar kolom beserta tipe data yang digunakan 

sesuai dengan tabel yang ada di dalam database. Sedangkan operation merupakan 

rancangan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi yang 

dibuat. Pada diagram terlihat class pegawai berelasi dengan class user dengan 

derajat relasi 1 to 1 yang berarti bahwa 1 pegawai hanya memiliki 1 user. Class 

periode berelasi dengan class sub price dengan derajat relasi 1 to n yang berarti 1 

periode dapat memiliki lebih dari 1 sub price. Sama seperti class periode, class 

lokasi juga berelasi dengan class sub price dengan derajat relasi 1 to n dimana 1 

lokasi wisata dapat memiliki lebih dari sub price. Class kategori berelasi dengan 

class sub kategori dengan derajat relasi 1 to n dimana 1 kategori memiliki lebih 

dari 1 sub kategori. Class lokasi berelasi dengan class transaksi dengan derajat 

relasi 1 to n yang berarti 1 lokasi dapat memiliki lebih dari 1 transaksi. Class 

pegawai berelasi dengan class transaksi dengan derajat relasi 1 to n dimana 1 

pegawai dapat memasukkan lebih dari 1 data transaksi. 
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Gambar 7 Rancangan Reporting Service 

 

Gambar 7 merupakan rancangan untuk reporting service. User akan 

melakukan koneksi ke aplikasi untuk menjalankan fungsi sebagaimana yang 

sudah terlihat pada use case diagram. Kemudian aplikasi akan melakukan koneksi 

ke report server untuk mencari dan menampilkan report sesuai dengan yang 

diminta oleh user. Apabila report ditemukan, maka perintah yang ada pada report 

ke dalam database dieksekusi. Hasil eksekusi tersebut berupa data yang akan 

ditampilkan kepada user. Perancangan aplikasi ini menggunakan 1 (satu) buah 

komputer yang berfungsi sebagai server dan client. Sehingga semua perangkat 

yang ada pada Gambar 7 diletakkan pada komputer yang sama seperti yang 

terlihat pada Gambar 8. 

Server

Aplikasi Database

Report Server

 
 Gambar 8 Deployment Diagram Sistem  

 

Gambar 8 merupakan deployment diagram sistem, dimana terlihat semua 

komponen aplikasi sistem diletakkan pada satu server. Aplikasi akan mengambil 

data secara langsung dari database dan ditampilkan ke user melalui reporting 

server. Report server akan menyimpan semua report yang dibuat oleh user dan 

akan ditampilkan ke user melalui aplikasi sesuai dengan nama report yang 

dipanggil. 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian, dan hasil analisis disertai pembahasan masing-masing bagian. 
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Gambar 9 Halaman Utama Aplikasi 

Gambar 9 merupakan halaman utama yang ada pada sistem. Seluruh menu 

yang ada pada halaman utama dapat diakses, apabila status user adalah admin. 

Terdapat beberapa menu yang dapat diakses oleh admin yakni, menu master yang 

berisi pengolahan data lokasi wisata, kategori, sub kategori, pegawai, periode, dan 

user. 

Proses pengisian data dimulai dengan memasukkan semua data yang 

berhubungan dengan sistem informasi pariwisata. Admin dapat melakukan proses 

pengisian data lokasi wisata dengan cara memilih menu yang ada pada aplikasi. 

Langkah berikutnya adalah mengisi data kunjungan wisatawan yang berkunjung 

pada setiap objek lokasi wisata. 

 

 

Gambar 10 Form Pengolahan Kunjungan Wisatawan 

Gambar 10 merupakan form pengolahan kunjungan wisatawan. Semua 

informasi yang diterima dari setiap lokasi wisata akan dimasukkan ke dalam 

sistem. Informasi ini berfungsi untuk mengetahui jumlah kunjungan wisata pada 

setiap lokasi berdasarkan periode waktu yang dimasukkan  oleh user. 
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Kode Program 1 Perintah untuk Proses Kunjungan Lokasi Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perintah baris ke-2 dan baris ke-3 pada Kode Program 1 merupakan fungsi 

yang digunakan untuk validasi masukan dari user. Proses tidak akan  dilanjutkan 

apabila data yang dimasukkan tidak valid. Perintah baris ke-5 sampai dengan baris 

ke-7 merupakan perintah untuk menambah data kunjungan ke database. 

Setelah melakukan pengujian aplikasi maka langkah selanjutnya adalah 

implementasi reporting services pada aplikasi yang telah dibuat. Gambar 11 

merupakan laporan yang menampilkan informasi dari lokasi wisata yang ada di 

Maluku. 

 

Gambar 11 Report Lokasi Wisata 

Setiap lokasi wisata akan diisi dengan jumlah kunjungan wisatawan baik 

secara jumlah jiwa maupun jumlah kendaraan. Informasi jumlah jiwa dan jumlah 

kendaraan didapatkan dari hasil penjualan tiket wisata yang terjual. Laporan 

jumlah kunjungan wisata dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

1. Try 

2. If cmbNama.Text = "" Or cmbsub.Text = "" Or txtjum.Text = "" 

Then 

3. MsgBox("Periksa Kembali Data Anda") 

4. Else 

5. Dim ctc As New TransaksiCurrentClass 

6. If (ctc.createNew(DateTimePicker1.Value, cmbNama.Text, 

cmbsub.Text, CInt(txtjum.Text), (txthrg.Text), txtket.Text) <> 

0) Then 

7. MsgBox("Data Laporan Kunjungan Tersimpan") 

8. End If 

9. Me.resetForm() 

10. txtkode.Focus() 
11. End If 
12. Catch ex As Exception 
13. MsgBox("Proses Penyimpanan Data Gagal") 
14. End Try 
15. refreshDataGrid() 
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Gambar 12 Report Kunjungan Wisata dan Tingkat Kendaraan 

Gambar 12 merupakan report yang menampilkan informasi jumlah 

kunjungan wisata dan tingkat kendaraan pada setiap lokasi wisata dalam periode 

waktu. Setiap bar pada grafik menyatakan jumlah kunjungan baik wisatawan 

maupun kendaraan pada setiap lokasi wisata. Jumlah dari masing-masing lokasi 

wisata akan menyatakan jumlah kunjungan wisata baik wisatawan maupun 

kendaraan pada periode waktu satu tahun. 

 
Kode Program 2 Perintah untuk Menampilkan Grafik Kunjungan 

 

 

 

 

 

Kode Program 2 merupakan perintah SQL yang digunakan untuk 

menampilkan data kunjungan wisata seperti yang terlihat pada grafik sebelah 

kanan yang ada pada Gambar 12. Perintah baris ke-1 sampai dengan baris ke-4 

merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan kolom yang akan 

ditampilkan ke grafik. Perintah baris ke-5 sampai dengan baris ke-8 merupakan 

nama tabel yang digunakan beserta kondisi untuk menampilkan data dengan 

kategori bukan kendaraan. Perintah yang sama akan digunakan untuk 

menampilkan data yang ada pada grafik sebelah kanan Gambar 12. Perintah yang 

digunakan untuk menampilkan data sama dengan perintah pada Kode Program 2, 

tetapi perintah baris ke-8 adalah data dengan jenis kendaraan seperti yang terlihat 

pada Kode Program 3. 

 

 

 

1. SELECT Tbl_Transaksi.Jumlah, Tbl_Lokasi.Nama,  

2. bl_Lokasi.KodeWisata , Tbl_Transaksi.Tanggal, 

3. datepart(yyyy,Tbl_Transaksi.Tanggal) Tahun,  

4. atepart(mm,Tbl_Transaksi.Tanggal) Bulan 

5. FROM Tbl_Lokasi  ,Tbl_SubKategori , Tbl_Transaksi where  

6. bl_Lokasi.KodeWisata = Tbl_Transaksi.KodeWisata  

7. and Tbl_SubKategori.KodeSub = Tbl_Transaksi .KodeSub 

8. and Jenis <> 'Kendaraan' 
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Kode Program 3 Perintah untuk Menampilkan Grafik Kunjungan Kendaraan 

 

 

 

 

 

Selain menampilkan informasi umum dari jumlah kunjungan wisatawan 

maupun kendaraan bermotor, sistem juga menyimpan informasi jumlah 

pendapatan untuk tiap lokasi wisata seperti yang terlihat pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13 Report Pendapatan Kunjungan Wisata dan Tingkat Kendaraan 

Gambar 13 merupakan report yang menampilkan informasi jumlah 

pendapatan kunjungan wisata dan tingkat kendaraan pada setiap lokasi wisata 

dalam periode waktu. Jumlah pendapatan merupakan akumulasi dari nilai hasil 

penjualan tiket masuk baik untuk kendaraan maupun wisatawan yang berkunjung 

ke lokasi tersebut. Setiap bar pada grafik menyatakan jumlah pendapatan yang 

telah dikonversi dalam jutaan rupiah per setiap lokasi wisata. Apabila informasi 

pendapatan per lokasi wisata digabungkan maka akan menghasilkan satu bar 

chart yang menyatakan jumlah pendapatan untuk semua lokasi wisata pada 

periode waktu satu tahun. 

 

1. SELECT Tbl_Transaksi.Jumlah, Tbl_Lokasi.Nama,  

2. bl_Lokasi.KodeWisata , Tbl_Transaksi.Tanggal, 

3. datepart(yyyy,Tbl_Transaksi.Tanggal) Tahun,  

4. datepart(mm,Tbl_Transaksi.Tanggal) Bulan 

5. FROM Tbl_Lokasi  ,Tbl_SubKategori , Tbl_Transaksi where  

6. tbl_Lokasi.KodeWisata = Tbl_Transaksi.KodeWisata  

7. and Tbl_SubKategori.KodeSub = Tbl_Transaksi .KodeSub 

8. and Jenis = 'Kendaraan' 
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Gambar 14 Report Rekap  Jumlah Kunjungan 

Gambar 14 merupakan laporan yang digunakan untuk menampilkan rekap 

kunjungan wisata pada setiap lokasi wisata yang ada di Kota Ambon. Data akan 

dikelompokkan berdasarkan lokasi dan kategori kunjungan (jumlah jiwa maupun 

jumlah kendaraan). Kode Program 4 merupakan perintah yang digunakan untuk 

menampilkan laporan rekap jumlah kunjungan. Perintah baris ke-1 sampai dengan 

baris ke-5 pada Kode Program 4 merupakan perintah yang digunakan untuk 

menampilkan kolom dari tabel yang akan ditampilkan ke laporan. Perintah baris 

ke-6 sampai dengan baris ke-12 merupakan perintah yang digunakan untuk  

menentukan tabel-tabel beserta relasi yang digunakan untuk menampilkan data ke 

laporan seperti pada Gambar 13. 
 

Kode Program 4 Perintah untuk Menampilkan Grafik Rekap Kunjungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report yang terdapat pada  Gambar 11 sampai dengan Gambar 14 

merupakan report yang dapat diakses pada aplikasi. Kode Program 5 merupakan 

perintah yang digunakan untuk menampilkan report pada report server untuk 

ditampilkan ke user. 

 
Kode Program 5 Perintah untuk Proses Koneksi Report 

 

 

 

 

 

 

1. Me.ReportViewer1.ProcessingMode = 

Microsoft.Reporting.WinForms.ProcessingMode.Remote 

2. Me.ReportViewer1.ServerReport.ReportServerUrl = New 

Uri("http://localhost/ReportServer") 

3. Me.ReportViewer1.ServerReport.ReportPath = 

"/SSRS_SIPariwisata/Rpt_GrafikKunjungan.rdl" 

4. Me.ReportViewer1.ServerReport.Refresh() 

5. Me.ReportViewer1.RefreshReport() 

1. SELECT Tbl_Lokasi.Nama, Tbl_Lokasi.Lokasi,  
2. bl_Lokasi.Deskripsi, Tbl_Lokasi.Foto,  
3. bl_Transaksi.Tanggal, Tbl_SubKategori.Nama AS Expr1,  
4. tbl_Kategori.Nama AS Expr2, Tbl_Transaksi.Jumlah, 
5. Tbl_Transaksi.Price, Tbl_Transaksi.Keterangan, 
6. Tbl_Lokasi.KodeWisata FROM Tbl_Kategori INNER JOIN 
7. Tbl_SubKategori ON Tbl_Kategori.KodeKategori =  
8. Tbl_SubKategori.KodeKategori INNER JOIN 
9. Tbl_Transaksi ON Tbl_SubKategori.KodeSub = 
10. Tbl_Transaksi.KodeSub INNER JOIN 
11. Tbl_Lokasi ON Tbl_Transaksi.KodeWisata = 
12. Tbl_Lokasi.KodeWisata 
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Perintah baris ke-2 pada Kode Program 5 merupakan fungsi yang 

digunakan untuk deklarasi server dimana seluruh report disimpan. Perintah baris 

ke-3 merupakan deklarasi nama report dan path lokasi penyimpanan report pada 

server. Perintah baris ke-4 dan baris ke-5 merupakan perintah untuk menampilkan 

report sesuai dengan perintah pada baris ke-3. 

Keuntungan dari penggunaan reporting service pada sistem ini adalah 

laporan yang ditampilkan dalam bentuk grafik maupun tabel sehingga lebih 

mudah untuk dipahami oleh user. Selain itu sistem laporan yang dibuat dapat 

diakses melalui browser tanpa harus melakukan login ke dalam aplikasi sistem 

informasi yang telah dibuat. Report yang dibuat juga dapat diakses melalui 

aplikasi berbasis web tanpa harus menulis ulang laporan yang telah dibuat. 

Pengujian Sistem menggunakan pengujian black box yaitu pengujian yang 

akan menjelaskan status dari masing-masing proses dalam sistem, apakah sudah 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Hasil pengujian sistem menggunakan 

black box ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1 Hasil Black Box Testing untuk Proses Output 

No 
Poin 

Pengujian 

Validasi 

Input 
Data Input Hasil Uji 

Status 

Uji 

1 

Pengujian 

Form 

Login 

Verifikasi 

username 

dan 

password. 

Username 

dan 

password 

Sistem akan memberikan 

peringatan kepada user 

apabila tidak mengisi 

username atau password. 

Selain itu apabila 

password dan username 

sama dengan yang 

terdaftar pada database, 

maka user dapat 

mengakses halaman 

utama.  

Valid 

2 

Pengujian 

Form 

Master  

Data 

Data yang 

dibutuhkan 

untuk 

masing-

masing  

form. 

Data-data 

yang harus 

diisi karena 

merupakan 

primary key 

pada 

masing-

masing 

tabel yang 

ada di 

dalam 

database. 

Sistem akan memberikan 

peringatan bahwa data 

yang diisi tidak lengkap 

dan data tersebut tidak 

akan disimpan dalam 

database apabila ada 

data yang tidak valid. 

Sebaliknya sistem akan 

menyimpan data yang 

valid ke dalam database. 

Valid 

3 

Pengujian 

Output 

(SSRS) 

Parameter 

Report 

Nama 

report dan 

parameter 

Report yang ditampilkan 

sesuai dengan yang di-

request oleh user. Hasil 

Valid 
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yang 

dimasukkan 

yang ditampilkan oleh 

report pun sesuai dengan 

permintaan yang 

dilakukan oleh user. 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, maka dapat disimpulkan bahwa 

sistem yang dibuat telah berjalan dengan baik. Setelah masing-masing proses uji 

coba dijalankan secara berulang kali sesuai dengan keinginan user, maka sistem 

akan dievaluasi apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak. Aplikasi yang 

dibuat dapat menampilkan informasi yang dapat digunakan oleh user untuk 

mengetahui jumlah kunjungan wisata Kota Ambon untuk objek lokasi yang ada. 

Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah kunjungan dari waktu ke 

waktu untuk objek wisata yang ada di Kota Ambon sehingga dapat diketahui 

apakah jumlah wisatawan semakin menurun atau semakin meningkat dalam 

periode waktu tertentu. 

Sistem juga dapat membantu user dalam melakukan proses penyimpanan 

dan manajemen data apabila diperlukan. Selain itu sistem yang ada juga dapat 

membantu pegawai dalam efektifitas kerja. Hal ini dikarenakan sistem yang 

berjalan sebelumnya masih bersifat manual dan membutuhkan ketelitian dalam 

melakukan proses pengolahan data. Report yang dihasilkan lebih mudah untuk 

dipahami oleh user karena dibuat dalam bentuk grafik, tabel, maupun tablix. 

SSRS memungkinkan user untuk menyimpan report dalam format PDF, Excel, 

maupun Word sehingga dapat mempermudah user untuk melakukan pengolahan 

report kembali apabila diperlukan. 

Selain menampilkan hasil pengujian dengan black box, juga dilakukan 

pengujian sistem melalui wawancara langsung dengan user. Adapun hasil analisis 

atas pengujian berdasarkan wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Bpk Benjamin Gasperz, MT. (Kepala Dinas Pariwisata Kota 

Ambon), aplikasi dapat membantu pihak manajemen untuk melakukan kontrol 

data atas jumlah kunjungan wisatawan pada setiap objek lokasi wisata yang 

ada di Kota Ambon. Selain itu, aplikasi juga dapat memberikan laporan 

berupa total pemasukan dan pengeluaran per objek wisata. Hal ini dapat 

mempermudah manajemen dalam melakukan kontrol keuangan. 

2. Menurut Ibu Fibra Bremer, SE. (Staff Pegawai), sistem dapat membantu 

pegawai dalam melakukan proses penyimpanan dan manajemen data apabila 

diperlukan. Selain itu sistem yang ada juga dapat membantu pegawai dalam 

efektifitas kerja. Hal ini dikarenakan sistem yang berjalan sebelumnya masih 

bersifat manual dan membutuhkan ketelitian dalam melakukan proses 

pengolahan data. 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian aplikasi maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan reporting service dapat memudahkan user 

dalam penyajian laporan kunjungan wisata dalam bentuk tabel, grafik, maupun 
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tablix. Selain itu  reporting service juga dapat diakses melalui aplikasi web 

maupun melalui aplikasi desktop. Hal ini berarti bahwa laporan yang dibuat dapat 

digunakan kapan saja baik melalui pengembangan aplikasi web maupun aplikasi 

desktop tanpa harus melakukan penulisan ulang laporan yang dibutuhkan. User 

dapat mengakses reporting service melalui browser tanpa harus melakukan login 

aplikasi terlebih dahulu. Saran untuk pengembangan sistem adalah menambahkan 

sistem informasi pariwisata yang dapat diakses oleh setiap lokasi wisata untuk 

memasukkan data kunjungan secara online sehingga Dinas Pariwisata Kota 

Ambon dapat melihat secara langsung jumlah kunjungan secara real time tanpa 

dibatasi oleh ruang dan waktu. 
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