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Abstract

Tourism  is one of the many sector that has potential to producing
income for the Salatiga government. Therefore, there are various ways
have been done by the Salatiga government or by the experts to improve
the quality of  tourism.One example way to improve quality is by
implementing information technology in tourism, or more commonly known
by the term E-tourism. E-Tourism can be a way out for the government
to solve problems of tourism development and the problem is insufficient
information for tourist. With the availability of various aspects of tourism
information such as tourist attractions, travel agents, and events that can
be accessed 24 hours a day will help tourists to make decisions on travel
plans to make Salatiga.
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1.  Pendahuluan

Saat ini pengembangan dan promosi  pariwisata merupakan salah satu bidang
yang sedang gencar digalakkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk
mendatangkan devisa dan keuntungan bagi pemerintah. Dengan adanya kemajuan
teknologi informasi seperti sekarang, pengembangan dan promosi pariwisata terlihat
semakin nyata. Penggunaan website sebagai alat mempromosikan pariwisata semakin
marak digunakan, dapat dilihat dengan maraknya situs-situs  pariwisata di Internet.
Sistem Informasi sebagai sistem yang bertujuan untuk menghasilkan informasi. Melalui
pendekatan prosedur, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur yang
mempunyai tujuan tertentu. Informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah
menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata yang berupa nilai dan
dapat dijadikan pertimbangan bagi pengambilan keputusan baik sekarang ataupun
di masa depan. Internet sebagai jaringan komputer global di seluruh dunia, dapat
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik dan dapat diakses dari mana
saja. Dengan adanya internet, kemudahan akses informasi yang dilakukan baik
individu ataupun instansi sangatlah terbuka. Untuk itu visualisasi sistem informasi
pariwisata berbasis internet merupakan hal yang perlu dilakukan saat ini. Dengan
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adanya akses internet informasi mengenai pariwista dapat dengan mudah
diinformasikan kepada wisatawan. Website merupakan bagian yang sangat dikenal
dalam internet, karena melalui website orang bisa mengenal barbagai hal mengenai
pariwisata. Salatiga sebagai salah satu kota yang memiliki potensi pariwisata yang
cukup besar, hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai acara adat atau event
yang memberikan daya tarik bagi wisatawan. Besarnya potensi pariwisata tidak
diimbangi dengan langkah untuk promosi pariwisata, sehingga membuat Salatiga
menjadi kurang begitu dikenal para wisatawan. Penelitian ini didasarkan pada
perlunya perancangan Sistem Informasi Pariwisata Salatiga yang berbasis website
yang dapat memberikan solusi untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Salatiga.

2.  Kajian Pustaka

Sistem mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mempelajari sebuah
sistem. Sistem adalah kumpulan beberapa elemen yang saling berinteraksi satu sama
lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah sistem terdiri dari bagian-
bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa
sasaran atau maksud, tujuan dan sasaran yang sama. Informasi adalah bahan pokok
dalam pemberitaan, informasi bukan hanya fakta/kenyataan melainkan lebih luas
lagi tentang proses dan penggunaan informasi itu sendiri. Informasi harus bergerak,
mudah dimengerti, utuh dan bulat. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi
sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil
keputusan untuk saat ini ataupun saat mendatang [1]. Nilai suatu informasi (value of
information) ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaatnya lebih efektif dibandingkan
dengan biaya mendapatkannya dan apabila informasi tersebut tidak dinilai dengan
keuntungan dan nilai uang tetapi ditaksir dengan nilai efektifitasnya. Sistem informasi
merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi untuk mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan
yang diperlukan. [1]

Pariwisata selalu berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Pariwisata
berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai  banyak,
berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai
perjalanan atau berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam
bahasa inggris. Atas dasar itu maka kata Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan
yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tour. [2] Menurut Undang-
undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, wisatawan adalah orang yang
melakukan kegiatan wisata. Wisatawan dapat digolongkan berdasarkan sifat
perjalanan dan lokasi dimana perjalanan dilakukan. Di antaranya wisatawan asing
yaitu orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki negara
lain yang bukan merupakan negara dimana dia tinggal, wisatawan domestik-asing
yaitu orang asing yang bertempat tinggal di suatu daerah lainnya karena tugas dan
melakukan perjalanan wisata di negara lain, wisatawan domestik yaitu warganegara
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suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di negara sendiri tanpa melewati
batas wilayah negaranya, wisatawan persinggahan yaitu wisatawan yang sedang
melakukan perjalanan di suatu negara terpaksa mampir dan wisatawan bisnis yaitu
orang yang bertujuan untuk bisnis sambil melakukan perjalanan wisata [3]. Ada
beberapa komponen penting dalam pariwisata yang disebut pelaku wisata, yang
terdiri diri dari wisatawan, adalah konsumen atau pengguna produk layanan.
Perubahan yang terjadi dalam kehidupan wisatawan berdampak langsung pada
permintaan wisata [4]. Definisi wisatawan menurut IUOTO berarti orang yang
berpergian untuk menghadiri pertemuan dalam kedudukannya sebagai wakil badan
ilmiah, pemerintahan, keagamaan, keolahragaan dan yang lain. Yaitu orang yang
berpergian untuk bersenang-senang; orang yang berpergian untuk urusan bisnis;
orang yang mengadakan pelayaran wisata meskipun singgah selama kurang dari 24
jam. Sedangkan kelompok yang tidak termasuk wisatawan adalah orang yang sedang
mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan mencari nafkah, orang yang datang di
suatu tempat dengan maksud untuk menetap disitu dan orang yang berpergian dengan
melintasi suatu negara tanpa singgah meskipun perjalanan itu memakan waktu lebih
dari 24 jam.  Industri Pariwisata, adalah semua usaha yang menghasilkan barang
dan jasa bagi pariwisata yang dapat dikelompokkan kedalam  dua  golongan utama
yakni pelaku langsung yang terdiri dari para pengusaha wisata yang menawarkan
jasa secara langsung kepada wisatawan; pelaku tidak langsung, yakni usaha yang
mengkhususkan diri pada produk yang secara tidak langsung mendukung
kepariwisataan, misalnya usaha kerajinan tangan, penjual makanan dan sebagainya.
Pendukung Jasa Wisata, adalah usaha yang tidak secara langsung menawarkan
produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wistawan sebagai pengguna
jasa dan produk seperti jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga dan sebagainya.
Pemerintah  memiliki otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai
infrastruktur yang berkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah
bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.
Masyarakat Lokal menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena
sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus
menentukan kualitas produk wisata. Ada empat karakteristik utama untuk
mengembangkan sebuah E-tourism yaitu produk pariwisata, dampak berantai yang
ditimbulkan oleh industri pariwisata, struktur industri pariwisata, ketersediaan
perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mempersiapkan karateristik
E-Tourism, maka perlu dilakukan pembangunan untuk mencapai penyempurnaan
pasar elekronik seperti warisan sistem yang telah ada, keberagaman informasi, tidak
ada standar global dalam penukaran data operasi tanpa batas. Desain pengembangan
pariwisata berbasiskan E-Tourism menekankan pada sistem pemesanan online.
Desain ini pada dasarnya memberikan gambaran yang cukup tentang bagaimana
sistem sistem pengembangan pariwisata berbasiskan E-Tourism seharusnya berjalan,
dan sebagai acuan dalam pengembangan pariwisata di masa yang akan datang [6].
Gambar 1 menjelasakan konsep layanan untuk memuaskan turis atau konsumen
yang  didasarkan oleh beberapa aspek penting kesiapan sistem yang mencakup
akomodasi, transportasi, serta fasilitas yang dapat mendukung aktivitas yang
diinginkan oleh konsumen.
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Gambar 1 Desain Sistem Paket Liburan yang Akan Datang [6]

 Sedangkan yang menjadi dasar penting bagi konsumen mencakup antara
lain harga dan juga kesiapan fasilitas, sehingga jarak yang selama ini menjadi masalah
dalam penyampaian informasi dapat diselesaikan dengan jalan online bookings,atau
dengan kata lain seorang konsumen mendapatkan informasi yang lebih solid, akurat
dan cepat sehingga para wisatawan dapat secara langsung memutuskan daerah mana
yang menjadi tujuan wisatanya. Secara keseluruhan sistem pengembangan
kepariwisataan yang berbasis E-Tourism terdiri dari tiga komponen utama yaitu
pengumpulan data, standarisasi, dan konsulidasi, manajemen serta implementasi,
dan yang ketiga adalah pemasarannya.

3.  Metode Penelitian

Metode perancangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall.
Waterfall adalah metode yang melakukan pendekatan secara sistematis dan urut
mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding,
testing/verification dan maintenance. Disebut dengan metode waterfall karena
tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan
berjalan berurutan. Secara umum tahapan pada model waterfall dapat dilihat pada
Gambar 2.

Gambar 2 Metode Waterfall
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Tahapan dari metode waterfall dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tahap Perancangan, merupakan tahap dimana data dan fakta dikumpulkan untuk

diaplikasikan dalam sistem. Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data
adalah dengan cara melakukan wawancara dengan kepala dinas Pariwisata
Salatiga. Selain itu data juga diperoleh dengan mencari literatur dan dokumen
yang berhubungan dengan pariwisata dan E-Tourism.

2.  Tahap Analisis atau Requirement, setelah data terkumpul kemudian dicari
kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk menerapkan E-Tourism
dalam  sistem informasi pariwisata Salatiga. Kebutuhan yang diperlukan antara
lain hardware dan software yang diperlukan.

3. Tahap Perancangan Sistem. Hasil tahap analisa menjadi acuan yang digunakan
dalam tahap desain perancangan sistem sebagai cara untuk mendapatkan
pemecahan masalah alternatif yang dapat diusulkan dalam pengembangan sistem
seperti pemodelan untuk halaman website, proses database dan sistem yang
akan dikembangkan. Tahapan ini terbagi dalam beberapa tahapan lagi antara
lain desain model dan proses, desain struktur database, dan desain arsitektur
sistem.

4. Tahap Implementasi, merupakan tahapan akhir dalam pengembangan apliaksi/
sistem, dimana diharapkan aplikasi dapat di terapkan dalam kegiatan nyata yang
berhubungan dengan sistem tersebut. Terdapat evaluasi dan perbaikan yang
digunakan untuk penyempurnaan aplikasi sehingga dapat berjalan optimal sesuai
dengan yang diharapkan.

5.  Tahap Pengujian, proses pengujian berfokus pada logika internal software,
memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji dan pada eksternal fungsional,
yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan dan memastikan
bahwa input yang dibatasi akan memberikan hasil aktual yang sesuai dengan
hasil yang dibutuhkan.

6.  Tahap Pemeliharaan. Sistem Informasi yang ada pasti akan mengalami perubahan,
dikarenakan informasi yang ditampilkan harus terus berubah dan di perbaharui.
Untuk itu perlu dilakukan pemeliharaan terhadap website secara berkala.
Informasi yang dirasa kurang up to date harus segera dihapus dan diganti dengan
informasi yang baru.

4.  Implementasi dan Pengujian Sistem

Sebelum diimplementasikan, sistem harus didesain terlebih dahulu. Desain
sistem dapat membantu proses pengembangan dari pembuatan website. Implementasi
E-tourism pada Sistem Informasi Pariwisata Salatiga dibagi menjadi dua bagian
yaitu admin dan user. Use case Diagram adalah diagram yang memperlihatkan
Use case (sekumpulan aksi) dengan aktor (himpunan penggunaan Use case). Diagram
digunakan untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu sistem yang
dibutuhkan dan diharapkan oleh pengguna. User menggunakan beberapa use case
antara lain buku tamu, testimony, reservasi, upload foto, peta interaktif, dan forum.
Gambar 3 memberikan penjelasan singkat mengenai setiap use case. Buku tamu,
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pada use case yaitu user pelanggan bisa bertanya, memberikan saran, kritik kepada
pengelola dinas pariwisata. Testimoni pada use case dimana user pelanggan bisa
memberikan testimoni tentang kota Salatiga. Reservasi pada use case, user pelanggan
bisa melakukan pemesanan hotel dan travel sesuai dengan yang diinginkan. Upload
foto pada use case, user pelanggan bisa meng-upload foto Salatiga yang dimiliki.
Peta interaktif dalam use case, user  pelanggan bisa mencari lokasi dari fasilitas
seperti hotel, kuliner, objek wisata, dan travel agen di Salatiga. Forum  pada use
case, user pelanggan bisa berinteraksi dengan user pelanggan lainnya dalam diskusi
yang memiliki beragam topik.

Gambar 3 Use Case User Pelanggan

Gambar 4 menunjukkan diagram use case admin, ada beberapa use case
yang dapat dilakukan oleh admin, antara lain manage description, manage content,
manage foto, manage buku tamu, manage testimoni, manage kirim link, manage
pemesanan travel, manage pemesanan hotel, manage member, manage admin.

Gambar 4 Use Case Admin

Manage Description. Sebagai admin bisa melakukan perubahan edit, tambah,
atau delete pada setiap sub description yang ada pada website. Manage Content,
admin bisa melakukan perubahan edit, tambah, atau delete pada content yang
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ada pada website. Content yang tersedia dalam website antara lain objek wisata,
hotel, kuliner, transpotasi, event, artikel menarik, foto, buku tamu, testimoni member
dan admin. Manage kirim link, admin bisa menghapus alamat email yang sudah
tidak terpakai dan sudah dikirimi link dari website. Manage Pemesanan, admin
bisa memilah data dan mengatur  pemesanan yang dilakukan oleh user baik travel
ataupun hotel  yang dilakukan oleh pelanggan. Ada dua aplikasi dalam implementasi
program yaitu aplikasi login admin dan aplikasi login user. Login user diperuntukkan
bagi user untuk melihat informasi yang dibutuhkan mengenai kota Salatiga. Sedangkan
Aplikasi login admin diperuntukkan bagi administrator untuk mengelola  website.
Pengelolaan website meliputi update informasi, update  content, menjawab
pertanyaan dari user dan menghapus berita yang dirasa sudah kedaluarsa. Untuk
lebih jelas mengenai Perancangan dan Implementasi aplikasi E-tourism pada Sistem
Informasi Pariwisata Kota Salatiga adalah dijelaskan pada Gambar 5. Halaman
Utama pada Gambar 5 yang menunjukkan Sistem Informasi Pariwisata dimulai ketika
user membuka halaman website. Halaman beranda dibagi menjadi tiga bagian utama,
bagian kiri terdapat menu seperti objek wisata, hotel, kuliner, transpotasi, event,
artikel menarik, buku tamu, testimoni dan foto Salatiga; bagian tengah merupakan
deskripsi dan isi dari setiap menu yang ditampilkan; dan bagian kanan berisi form
bagi user untuk melakukan login. Form login digunakan bagi user yang ingin
melakukan aktivitas seperti mengisi buku tamu, mengisi testimoni, meng-upload
foto dan  berperan aktif dalam forum. Untuk login, user harus memasukkan
username dan password. Jika user tersebut lupa akan password yang dimilikinya
maka cukup dengan menulisakan email yang mereka miliki, password tersebut akan
dikirim ke alamat email yang dimiliki oleh user.

Gambar 5  Halaman Utama

Gambar 6 menjelaskan Peta Salatiga. Dalam Aplikasi peta, user diajak untuk
berinteraktif dengan cara mencari lokasi kuliner, hotel, tempat wisata yang ingin
diketahui. Untuk hotel dan travel, informasi yang ada dilengkapi dengan alamat
lengkap dari setiap hotel dan travel agent. Pada saat user memilih salah satu dari
menu  tersebut, akan muncul daftar beberapa tempat yang berhubungan dengan
menu yang dipilih. Saat nama tempat tersebut diklik, maka peta akan menunjukkan
lokasi dimana tempat tersebut berada.Untuk lebih memperjelas peta, ada fasilitas
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Zoom in dan Zoom Out untuk memperbesar dan memperkecil ukuran gambar.

Gambar 6 Peta Salatiga

Gambar 7 menjelaskan fasilitas buku tamu yang disediakan bagi user untuk
bertanya informasi seputar kota Salatiga ataupun  memberikan masukkan dan kritikan
demi kemajuan kota Salatiga. Untuk mengisi buku tamu, member wajib mengisi
nama, alamat email, lokasi, serta pesan yang akan dituliskan. Setelah mengisi form
yang ada member wajib mengisi kode validasi untuk menampilkan pesan tersebut.

Gambar 7 Buku Tamu

Gambar 8 menjelaskan fasilitas testimoni yang merupakan fasilitas bagi user
dalam mengenang kota Salatiga dengan bercerita mengenai pengalaman menarik
yang dimiliki tentang Salatiga. Untuk mengisi testimoni, member wajib mengisi nama,
usia, pekerjaan, Email, judul cerita, dan cerita yang ingin ditampilkan. Untuk
menampilkan cerita user harus mengisi kode validasi terlebih dahulu.
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Gambar 8 Testimoni

Gambar 9 menunjukkan form pemesanan hotel dalam membantu user untuk
melakukan pemesanan kamar hotel. Untuk proses kerjanya, setelah data diisi dan
tersimpan, admin akan membantu untuk mendistribusikan data tersebut ke hotel
yang dipesan oleh member. Setelah itu, pihak hotel sendiri yang akan menghubungi
user bersangkutan. Karena fasilitas ini hanya merupakan fasilitas yang ditujukan
membantu user, maka user tidak dikenakan  biaya.

Gambar 9 Reservasi Hotel

Fasilitas reservasi travel pada Gambar 10 merupakan fasilitas  yang dapat
digunakan oleh member untuk memesan tiket travel. Setelah member mengisi form
dan mengirimnya pada admin, maka admin akan segera memberikan informasi
pemesanan kepada pihak travel, dan selanjutnya pihak travel yang akan menghubungi
member yang bersangkutan.
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Gambar 10 Reservasi Travel

Salah satu fasilitas lain yang dimiliki oleh member adalah upload foto. Jika
member memiliki koleksi foto pribadi ataupun gambar mengenai kota Salatiga, bisa
di-upload kedalam website ini. Member hanya perlu meng-input-kan foto yang
ingin mereka upload dan memberikan judul pada foto yang ingin mereka upload di
tempat yang sudah tersedia.

Gambar 11  Foto Salatiga

Management description berfungsi untuk merubah, menambahi, atau
menghapus deskripsi content-content yang yang ada di dalam website Sistem
Informasi Pariwisata Kota Salatiga. Untuk melakukan perubahan, admin hanya
perlu mengetikkan pada tempat yang tersedia.
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Gambar 12  Manage Description

Management Content berfungsi untuk memperbaharui content yang ada
pada website Sistem Infomasi Pariwisata Salatiga. Dalam website ini terdapat enam
content pariwisata, antara lain objek wisata, hotel dan penginapan, kuliner,
transpotasi, event dan artikel. Selain content pariwisata tersebut, juga terdapat
beberapa content tambahan seperti management  foto, management tanya (buku
tamu), management opini (curhat), management member dan  management
admin. Dalam management content, ada tiga hal yang bisa dilakukan admin.
Admin bisa menambah content baru, mengedit content yang ada dan menghapus
content yang ada. Gambarannya bisa dilihat pada Gambar 13. Sebagai contoh
adalah management content wisata.

Gambar 13  Manage Content

Dalam Management reservasi pada Gambar 14 terdapat dua tipe yaitu
reservasi hotel dan reservasi travel. Tugas admin data dipisahkan menjadi dua
tempat yaitu “reserve belum dibaca” untuk informasi pemesanan yang belum
disampaikan pada pihak hotel dan travel dan “reserve sudah dibaca” untuk informasi
pemesanan yang sudah dibaca dan sudah disampaikan pada pihak hotel dan travel
yang bersangkutan.
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Gambar 14  Manage Reservasi Hotel

Gambar 15 memperlihatkan gambaran Management kirim link, dimana admin
bisa mengetahui email mana saja yang sudah menerima link dari website Sistem
informasi Pariwisata Salatiga. Jika Data tersebut tidak dipakai, maka data tersebut
dapat dihapus oleh admin.

Gambar 15  Manage Kirim Link

5.  Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang
Sistem Informasi Pariwisata Kota Salatiga berbasis E-Tourism, dapat ditarik
kesimpulan bahwa Kota Salatiga memiliki potensi wisata yang cukup besar dan
dapat dijadikan salah sektor andalan untuk mendapatkan devisa. Namun
pengembangan ini harus didukung dengan pola perencanaan dan pengembangan
yang menyeluruh dan melibatkan pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan
memanfaatkan E-Tourism dapat mendorong promosi serta penyediaan informasi
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secara lengkap bagi wisatawan. Ketersediaan berbagai aspek informasi seperti
akomodasi, objek wisata, travel agent serta event yang ada, akan sangat membantu
wisatawan untuk mengambil keputusan dalam melakukan rencana perjalanan menuju
Salatiga. Beberapa hal yang menjadi masukan antara lain diperlukan personil yang
memenuhi kualifikasi untuk dapat menangani semua hal tentang Sistem Informasi
Pariwisata kota Salatiga, sehingga nantinya mampu mengoperasikan sistem agar
proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah harus
mempunyai keterlibatan  yang aktif dan komitmen yang tinggi dalam implementasi
TI  terutama dalam pengembangan pariwisata. Data dan Informasi yang ada di dalam
website harus sesering mungkin diperbaharui sehingga nantinya dapat membantu
para wisatawan yang mencari berita tentang Kota Salatiga. Informasi lainnya
mengenai kota Salatiga mempunyai link ke website ini sehingga nantinya informasi
mengenai kota Salatiga juga dapat semakin bervariasi tidak hanya melulu mengenai
pariwisata.
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