
 

 
PENDAHULUAN 

 Internet sebagai media teknologi informasi adalah pilar penting dalam industri 
pariwisata secara global. Saat ini kemajuan teknologi telah mengubah industri pariwisata 

dari tradisional ke tingkat informasi yang lebih maju (Pai et al., 2014). Sebelum adanya 

media daring (internet), promosi pariwisata memakai cara yang konvensional yaitu dengan 

menggunakan media massa cetak seperti brosur, koran, majalah, dan poster yang 
memerlukan biaya yang tinggi serta jangkauan yang terbatas. Kehadiran teknologi menjadi 

potensi untuk membuat suatu pasar yang mencakup audiens yang luas dan tidak terbatas 

(Doolin et al., 2002). Untuk itulah perlunya bagi sektor pariwisata untuk dapat 

memanfaatkan kemajuan teknologi ini sebagai pendukung majunya industri pariwisata.  
Kabupaten Manggarai Barat adalah salah satu kabupaten yang ada di Nusa 

Tenggara Timur yang memiliki banyak daya tarik wisata salah satunya adalah Komodo., 

Tterletak antara, Utara: 08°14 LS-09°.00 dan 119°21 BT-120°.20 BT,. Manggarai Barat 
memiliki ibu kota yaitu Labuan Bajo. Pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat adalah 

sektor utama dalam sumber pendapatan bagi warga masyarakat lokal selain sebagai nelayan 

dan petani. Dalam wilayahnya Manggarai Barat memiliki 10 Kecamatan di antaranya 

Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, 
Kuwus, Ndoso, dan Macang Pacar. 

Pada tahun 2020 Labuan Bajo ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah 

satu dari lima destinasi super prioritas yang ada di Indonesia (Kemenparekraf, 2021). 
Dampaknya dengan statusnya sebagai destinasi super prioritas adalah banyaknya upaya 

mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan sumber daya masyarakat di 

Manggarai Barat. Labuan Bajo memiliki banyak destinasi wisata dan desa wisata. Salah 

satu yang menjadi ikon dari Labuan Bajo adalah Komodo (Varanus Komodo) yang 
merupakan reptil satu-satunya yang ada di dunia. Data dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kab. Manggarai Barat mencatat total jumlah kunjungan di 5 destinasi yaitu 

PulauRinca, Komodo, Batu Cermin, Cunca Wulang, dan Gua Rangko pada tahun 2019 
mencapai 187.098 wisatawan. Dengan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 104.659 

dan wisatawan nusantara sebanyak 82.439 wisatawan (Disparbud Manggarai Barat, 2020).  

Permasalahannya adalah hingga saat ini belum ada perencanaan dan 
pengembangan sebuah pusat informasi mengenai pariwisata di Manggarai Barat secara 

digital. Berangkat dari permasalahan tersebut, salah satu upaya untuk mendukung 

pengembangan destinasi pariwisata di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat adalah 

dengan membuat suatu sistem informasi yang berisi tentang informasi pariwisata di Labuan 
Bajo - Kabupaten Manggarai Barat. Hingga kini pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat 

hanya mengandalkan promosi dan komunikasi melalui konten-konten di media sosial yang 

belum terpusat. Pusat informasi pariwisata yang akan dibuat adalah berupa website merujuk 
seperti Provinsi Bali dengan website-nya yaitu bali.com dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan website-nya yaitu visitingjogja.com yang berisi tentang informasi mengenai atraksi, 

amenitas, dan aksesibilitas. 
Sebuah penelitian evaluasi yang pernah dilakukan oleh Doolin (2002) yang 

berjudul “Evaluating the use of the Web for tourism marketing: a case study from New 

Zealand” menyimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi website akan lebih 

efektif dalam pengelolaan informasi pariwisata dan website dapat dijadikan sebagai sebuah 
media promosi dengan banyak bentuk (multimedia) sehingga berpotensi menjangkau 

wisatawan yang lebih luas dan tertarget.  

Sebagai solusi dari permasalah di atas adalah dengan membuat sistem informasi 
dengan membuat website (situs web) pariwisata yang mengintegrasikan informasi 

pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk itulah penulis membuat artikel ilmiah 



 

dengan judul “Perancangan Web Sebagai Media Promosi Di Kabupaten Manggarai 

Barat”. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu juga adanya kerja sama dengan lembaga 
yang berwenang memberikan informasi terkait pariwisata di Manggarai Barat, dan karena 

hal tersebut perancangan website ini melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Manggarai Barat sebagai mitra kerja dalam pengerjaan proyek ini. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu belum adanya media yang menjadi pusat 

informasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, maka dapat dirumuskan masalah yaitu 
bagaimana cara wisatawan bisa mendapatkan informasi pariwisata yang ada di Manggarai 

Barat merupakan dasar masalah dilakukannya penelitian perancangan web ini? Mengingat 

juga statusnya saat ini sebagai destinasi super premium harus diimbangi dengan 

pengembangan-pengembangan konten yang ditujukan kepada wisatawan sehingga perlu 
kajian perancangan web ini sebagai media informasi dan promosi pariwisata di Kabupaten 

Manggarai Barat. 

 

TUJUAN & MANFAAT 

1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi media informasi bagi wisatawan 

di Kabupaten Manggarai Barat 
2) Dapat meningkatkan citra destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai 

Barat 

3) Dapat memudahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Manggarai Barat 

untuk meng-update informasi memgenai pariwisata yang ada di Kab. Manggarai 
Barat 

4) Dapat menjadi media promosi pariwisata yang menjangkau audiens secara luas 

 

BATASAN MASALAH 

1) Masalah informasi mengenai destinasi dan keparwisataan lainnya yang belum 

tersampaikan pada wisatawan 
2) Masalah media promosi yang digunakan belum maksimal di Kabupaten Manggarai 

Barat 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penelitian Sebelumnya 
Website merupakan solusi untuk membuat sistem informasi yang dapat diakses 

semua orang dan mempermudah pengelola untuk melakukan update informasi secara 

berkala (Ardhiyani & Mulyono, 2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Sebagai Media Promosi Pada 
Kabupaten Tebo” dengan metodologi pengumpulan data secara kualitatif untuk menilai apa 

saja yang harus ada di dalam website tersebut yang melibatkan para stakeholder dari 

pemerintahan dan wisatawan. Dengan kesimpulan bahwa penggunaan website sangat 

membantu dalam pengolahan data informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Tebo. Dari 
hasil penelitian tersebut memunculkan tantangan baru untuk penulis dapat membuat 

website yang tidak hanya memudahkan dalam memperoleh informasi, namun juga yang 

dapat menarik wisatawan datang berkunjung di destinasi.  
Penelitian mengenai perancangan website juga pernah dilakukan di Kota 

Samarinda oleh Gozali (2015). Dengan topik yang serupa yaitu merancang sebuah sistem 

informasi pariwisata di Kota Samarinda dengan masalah utama yaitu minimnya informasi 
yang dipublikasikan mengenai destinasi yang ada di Kota Samarinda. Perancangan 

dilakukan dengan menyebar kuesioner yang berisi informasi apa yang dibutuhkan terkait 



 

 
 

pariwisata yang ada di Kota Samarinda. Hasilnya adalah sebuah sistem informasi web yang 

berisi detail lokasi setiap destinasi wisata yang ada di Kota Samarinda berupa peta online 
sehingga dapat membantu user yang ingin merencanakan perjalanan wisata ke Samarinda 

(Gozali, 2015). Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa wisatawan tidak hanya butuh 

informasi mengenai atraksi namun juga detail lokasi (aksesibilitas) menuju ke destinasi. 

Kehadiran teknologi informasi telah membuktikan dirinya sebagai media yang 

mendukung pemenuhan kebutuhan individu atau organisasi yang selalu menitikberatkan 

pada efektifitas dan efisiensi (Tanaamah & Wardoyo, 2008). Sehingga tidak mengherankan 

bahwa saat ini banyak sektor industri termasuk pariwisata mulai perlahan bergerak ke era 

teknologi digital. Tanaamah & Wardoyo (2008) menuliskan pada penelitiannya yang 

berjudul “Perancangan Dan Implementasi Webgis Pariwisata Kabupaten Sumba Timur” 
bahwa pariwisata akan sangat terbantu jika teknologi dapat diimplementasikan dengan 

tepat. Penelitian tersebut menggunakan metodologi menghasilkan situ web yang di 

dalamnya terdapat mapping dari desa-desa dan destinasi yang ada di Kabupaten Sumba 
Timur. Prototype tersebut memiliki fitur seperti search, query database, browsing, dan 

zoom untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengetahui lokasi destinasi. 

Informasi yang ada di website tidak hanya tentang atraksi atau destinasi di daerah 

tersebut. Namun juga segala jenis amenitas yang dapat mendukung adanya kegiat wisata 
saat tamu berkunjung ke daerah tersebut. Menurut Woodside (2010), ada dua faktor utama 

untuk seseorang melakukan kegiatan wisata yaitu faktor penarik (pull factor) dan (push 

factor). Memberikan informasi mengenai destinasi dan segala amenitasnya yang bernilai 
merupakan pull factor yang mendorong wisatawan datang. Mendukung dari kajian 

tersebut, Alfred Gorman (2020) melakukan kajian penelitian untuk membuat rancangan 

dengan judul “Sistem Informasi Geografis Persebaran Layanan Touring Travel Berbasis 
WEB (Studi kasus: Kota Labuan Bajo Kec. Komodo, Manggarai Barat)”. Untuk 

mendukung kegiatan pariwisata di Labuan Bajo perlu adanya pendataan dan juga pusat 

informasi mengenai layanan touring travel bagi wisatawan (Alfred Gorman, 2020). Data 

diambil melalui survei lapangan yang mendata setiap tour agent yang terdaftar di 

pemerintah daerah setempat.  
Namun perancangan sistem informasi berbasis web yang dirancang oleh Alfred 

Gorman (2020) tidak memiliki informasi lain selain daftar layanan touring travel. Hal itu 

menimbulkan masalah baru yaitu wisatawan harus mencari informasi di platform atau di 
media internet yang lain. Wisatawan menginginkan website yang mengerti apa yang 

mereka butuhkan dan mengerti kebiasaan (behavior) mereka (Mills & Law, 2004). 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mills & Law (2004) menyimpulkan bahwa situs 

web pariwisata harus memiliki diantaranya adalah kemudahan dalam mencari informasi 
(easy to use), keamanan (security), dan juga website yang responsif bagi pengguna 

nantinya.   

 

 
 

 Perancangan Website 
Situs web merupakan platform digital yang dapat mempromosikan produk dan 

layanan (Chiou, 2011). Situs web yang dibuat akan menggunakan Wordpress sebagai basis 

koding situs. Wordpress dipilih karena yang pertama Wordpress adalah open-source 

program (program sumber terbuka) atau tidak berbayar dan yang kedua Wordpress sudah 
mendukung semua jenis browser baik itu perangkat laptop, computer, tablet, telefon 

genggam, dan gawai lainnya. Situs web berbasis Wordpress terbukti efektif sebagai sistem 

operasi manajemen konten (Content Management System) di situs web dan menyediakan 

banyak dukungan terhadap perangkat (Patel et al., 2011). 



 

 

 User Interface & User Experience (UI/UX) 
Situs web yang baik adalah yang mengedepankan tampilan dan bagaimana efektif 

pengalaman pengguna dalam mengaksesnya (Pai et al., 2014). Dalam perancangan website 

ini akan menggunakan Design Thinking. Konsep Design Thinking adalah desain dengan 
pendekatan yang berpusat pada manusia (human-centered) untuk membuat inovasi, 

memenuhi kebutuhan yang ada, dan membuat kesuksesan dalam bisnis (Brown, 2008). 
 

 
Gambar 1. Model Pendekatan Human-Centered oleh Tim Brown (2008) 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas nantinya Perancangan Web Sebagai Media Promosi 

Pariwisata Di Kabupaten Manggarai Barat akan membuat website yang berisi informasi 
secara lengkap mengenai ruang lingkup pariwisata yaitu atraksi, amenitas, dan 

aksesibilitas. Namun tidak hanya berisi informasi namun juga menjadi media promosi 

pariwisata di Manggarai Barat. Sehingga website tersebut dapat memberikan manfaat bagi 

wisatawan dan juga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini mengarah pada penelitian kualitatif dengan metode visual research. 

Metode penelitian visual (VRM) terdiri dari kumpulan metode yang menggabungkan 

elemen visual seperti peta, gambar, foto, video, serta objek tiga dimensi ke dalam proses 

penelitian (Shailoo Bedi & Jenaya Webb, 2020). Metode visual research digunakan untuk 

mengamati tren yang ada di internet tentang Labuan Bajo dan data yang diperoleh dari 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan untuk 

perancangan pembuatan situs web dilakukan dengan menggunakan metode SDLC 

(Software Development Life Cycle). Menurut penelitian yang dilakukan oleh YT Ticky 
(2016) metodologi SDLC ditemukan oleh Per Elliot & Stratchan pada tahun 2004. Sebagai 

adaptasi dari metodologi pengembangan sistem berskala besar, SDLC menjadi pilihan tepat 

yang efisien dalam perancangan dan pengembangan sebuah sistem (YT Tiky, 2016). Adapun 

tahapan dari Metode SDLC ada di bawah ini 
 



 

 
 

 
Gambar 2. Model metode SDLC (Software Development Life Cycle). 

 

Information gathering 
Tahap yang pertama dalam metode SDLC (Software Development Life Cycle) yaitu adalah 

mengumpulkan data dan informasi untuk pembuatan program. Informasi dapat diperoleh 

dari wawancara, observasi, survey, serta data sekunder. 

Planning 
Kemudian setelah mendapatkan data dan informasi sebagai dasarnya, tahap selanjutnya 

adalah membuat planning (perencanaan). Dalam tahap ini dilakukan segala jenis 

identifikasi keperluan apa saja dan strategi untuk merealisasikan ide untuk membuat 
program.  

Design  

Informasi dan data yang telah dikumpulkan akan dievaluasi dan ditinjau untuk mencari 
implementasi yang tepat. Ini berkaitan dengan memilih platform yang paling tepat, mencari 

konsep tema desain program, serta algoritma bahasa pemrograman yang digunakan. 

Content Writing and Assembly 

Setelah tahap design selesai, tahap selanjutnya adalah dengan merangkai semua ide dan 
konsep menjadi sebuah konten yang disusun sesuai dengan target pada awal perancangan 

program. 

Coding  
Tahap selanjutnya adalah coding, yaitu tahap dimana semua rancangan konsep akan 

dieksekusi dan diubah menjadi program. 

Testing 

Pada tahap ini program yang telah diproduksi akan ditinjau dan dites apakah sudah sesuai 
dengan konsep dan berjalan dengan seharusnya. Pada tahap ini kelemahan atau bugs pada 

suatu program yang ditemukan akan diperbaiki dan disempurnakan. 

Launch 
Setelah prototipe program melewati tahap testing, tahap selanjutnya adalah peluncuran 

program untuk dipublikasikan.  

Evaluation 
Program yang telah dipublikasikan akan mendapat umpan balik dari user atau pengguna. 

Pada tahap ini umpan balik dari user dijadikan bahan evaluasi untuk ditinjau ulang dan 

diperbaiki. 

 



 

PERANCANGAN DAN HASIL 

 
Dengan menggunakan metode SDLC ada beberapa langkah perancangan yang 

dilakukan dalam pembuatan website. Berikut adalah beberapa tahapan yang dilakukan: 

 Information gathering 
Tahap yang pertama yaitu adalah Information Gathering dengan mengumpulkan 

data dan informasi untuk pembuatan website. Informasi diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, serta data sekunder yang diberikan oleh Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kab. Manggarai Barat. 

 Planning 
Setelah mendapatkan data dan informasi, tahap selanjutnya adalah membuat 

planning (perencanaan). Dalam tahap ini dilakukan perencanaan mengenai 

informasi pariwisata apa saja yang harus ada di website serta membuat kerangka 
kerja untuk mempermudah visualisasi ide untuk kemudian diimplementasikan.  

 Design  

Selanjutnya adalah tahap dimana rancangan (design). Pada tahap ini rancangan 

mulai divisualisasikan dalam bentuk desain tampilan website, merancang tata letak 
konten, serta mendesain tampilan antarmuka tiap laman di website. 

 Content Writing and Assembly 

Setelah tahap design selesai, tahap selanjutnya adalah membuat konten yang akan 

ditampilkan di website.  Konten dapat berupa gambar maupun tulisan sebagai 

penunjang informasi yang akan dimuat.  

 Coding  
Tahap selanjutnya adalah coding, dimana semua rancangan konsep dan desain 

akan diimplementasikan dan diubah menjadi website. 

 Testing 

Setelah melewati proses coding. Situs web yang sudah dihosting akan ditinjau dan 
dites apakah sudah sesuai dengan konsep dan berjalan dengan seharusnya. Pada 

tahap ini kesalahan atau bugs pada website akan diperbaiki dan disempurnakan. 

 Launch 

Setelah prototipe program melewati tahap testing, tahap selanjutnya adalah 

peluncuran website untuk dipublikasikan dan dapat diakses secara online dan 
publik.  

 Evaluation 

Website yang telah dipublikasikan akan mendapat umpan balik dari user atau 

pengguna. Pada tahap ini umpan balik dari user yang mengakses website dijadikan 
bahan evaluasi untuk ditinjau ulang dan diperbaiki. 

 

Hasil dari kajian-kajian perancangan di atas adalah sebuah website pariwisata 
Kabupaten Manggarai Barat yang dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi 

pariwisata dan dapat diakses melalui alamat URL https://enchanting-labuanbajo.com  . 

Alamat URL tersebut dipilih karena Enchanting Labuan Bajo merupakan branding slogan 

pariwisata di Kab. Manggarai Barat.  
Berikut adalah beberapa laman informasi yang terdapat di situs web enchanting-

labuanbajo.com  yaitu: 

 

a.  Beranda 

Pada laman beranda terdapat brief atau sekilas pandang mengenai daya tarik yang 

ada di Kabupaten Manggarai Barat. Di sini wisatawan dapat menavigasikan 
website untuk mengarahkan wisatawan tentang informasi apa yang ingin mereka 

https://enchanting-labuanbajo.com/


 

 
 

cari, seperti: Destinasi wisata, wisata bahari, wisata budaya, dan hal-hal lain yang 

menyangkut pariwisata. 
 

 
Gambar 3. Beranda pada situs web 

 

b. Attraction 

Pada laman attraction pengunjung dapat melihat informasi mengenai atraksi-atraksi 

wisata yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat seperti hewan Komodo, Pulau 
Padar, Pink Beach, Goa Rangko, Pantai Pede, dan Bukit Sylvia. Tampilan yang 

diberikan memberikan akses yang mudah bagi pengguna untuk dapat memilih dengan 

mudah atraksi apa yang ingin diketahui lebih lanjut. 
 

 
Gambar 4. Laman Attraction pada situs web  

 

 

c. How to Get Here 

Pada laman blog ini berisi tentang informasi mengenai bagaimana cara wisatawan 
dapat pergi ke Kab. Manggarai Barat. Informasi aksesibilitas ini akan memudahkan 

wisatawan yang ingin pergi ke Kab. Manggarai Barat untuk dapat mengetahui rute 

mana yang harus diambil dari Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. 
 



 

 
Gambar 5. Laman How to Get Here pada situs web  

 

 

 

 

d. Travel Guide 

Pada laman travel guide ini pengunjung dapat menemukan panduan wisatawan 

yang berisi informasi mengenai rekomendasi tempat menginap, money changer, 
transportasi lokal, dan resto lokal. 

 

 
Gambar 6. Laman Travel Guide pada situs web  

 

 

 

e. Blog 

Pada laman blog ini pengunjung dapat melihat artikel dan berita terkini tentang 

pariwisata di Kab. Manggarai Barat.  

 



 

 
 

 
Gambar 5. Laman blog pada situs web 

 

f. Maps 

Selain informasi mengenai tempat dan destinasi ada juga fitur dalam website 

untuk menampilkan detail setiap lokasi-lokasi destinasi yang ada di Kabupaten 

Manggarai Barat. Peta daring yang digunakan adalah dengan mengintegrasikan 
Google Maps sehingga pengguna dapat mengakses tidak hanya dari laptop atau 

computer melainkan juga dari smartphone. 

 
Gambar 6. Laman blog pada situs web 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN  

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya destinasi pariwisata super premium 

Kabupaten Manggarai Barat perlu memiliki adanya suatu pusat informasi pariwisata. 
Dengan adanya kajian sistem informasi berbasis web ini yang berisi informasi pariwisata 

maka dapat memberikan manfaat kepada wisatawan, baik itu yang sedang berkunjung 

maupun yang akan berkunjung di Kabupaten Manggarai Barat. Selain menjadi media 

informasi, situs web ini juga dapat memberikan manfaat bagi stakeholders pariwisata di 
Kab. Manggarai Barat dengan menjadi media promosi bagi destinasi-destinasi pariwisata 

yang ada di Kab. Manggarai Barat.  
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