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ABSTRAK 

 

Sistem Informasi Geografis Pariwisata adalah sistem informasi yang dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan informasi wisatawan. Informasi dibedakan menjadi tiga bagian yaitu informasi 

wisata, lokasi wisata dan pemetaan lokasi wisata.  

Permasalahan penelitian ini adalah kurang tersedianya peta pariwisata yang lengkap di Desa 

Selopanggung untuk wisatawan domestik dan mancanegara, Kurangnya informasi mengenai 

keberadaan objek wisata dan Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi geografis pariwisata.   

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan waterfall. Dengan 4 tahapan yaitu analisa 

sistem, desain, implementasi dan pengujian. Dalam proses perencanaan dilakukan pengumpulan data 

berupa identifikasi masalah dengan cara observasi untuk menentukan kebutuhan user. Dalam proses 

analisa dilakukan menganalisa proses bisnis. Untuk desain digunakan untuk merancang proses bisnis 

menggunakan BPMN, pemodelan data menggunakan UML, selanjutnya dijabarkan di database dengan 

menggunakan MySQL dan desain tampilan pengguna. Tahap selanjutnya adalah implementasi dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan tools Sublime Text.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem informasi geografis ini dilakukan untuk 

memudahkan pencarian lokasi pariwisata, menampilkan peta letak wisata dan informasi wisata yang 

terletak di desa Selopanggung Kecamatan Semen. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan dapat direkomendasikan pengembangan 

penelitian selanjutnya yaitu Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi lebih animatif dengan 

menambahkan flash agar dapat lebih menarik, Tambahkan fitur berita yang berisi tentang wisata, 

Menambahkan sebuah video dan Kedepannya aplikasi ini bisa lebih dikembangkan untuk lokasi 

wisata Jawa Timur. 
 

Kata Kunci : GIS, Google API, Wisata Selopanggung 

 

 

I. LATAR BELAKANG  

Sehubungan dengan berkembangan 

teknologi informasi, maka dengan 

sewajarnya akan memaksa para masyarakat 

dalam memanfaatkan teknologi tersebut 

dengan maksimal mungkin dari segala segi 

kehidupan. Informasi tentunya bermacam-

macam,  salah satunya untuk media 

promosi pariwisata yang belum begitu 

dikenal oleh masyarakat luas khususnya di 

Desa Selopanggung Kecamatan Semen ini 

mempunyai keindahan alam yang begitu 

indah, namun masyarakat yang berada di 

luar daerah tidak akan begitu mengerti 

dengan belum adanya media informasi yang 

bisa menonjolkan wisata tersebut biar 

dikenal semua orang secara luas. 

Desa Selopanggung Kecamatan Semen 

adalah sebuah kawasan yang dekat dengan 

suasan hutan pinus dan timur gunung wilis, 
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dengan panorama lembah dan ngarai yang 

cantik. Sebagian besar masyarakatnya 

adalah bekerja sebagai petani padi dan 

sayuran, hasil buminya menjadi supliyer 

daerah di daerah kediri, terdapat sentra 

pasar sayur dan lain-lain . Selain daerahya 

sentra sayur daerah Desa Selopanggung  ini 

di jadikan daerah kawasan penuh wisata. 

Desa tersebut letaknya geografis, potensi 

yang sudah dikenal banyak orang, terlebih 

mempunyai wisata hutan yang banyak 

didatangi warga yang datang dari luar 

Kabupaten Kediri karena mempunyai 

berbagai wisata yaitu, lembah peri-peri, 

bendungan embung, sungai, hutan pinus, 

watu jagul, dan makam pahlawan Tan 

Malaka. 

     Selain itu, Desa Selopanggung  

Kecamatan Semen merupakan daerah yang 

berbukit-bukit dan indah untuk ditata, oleh 

karena itu desa tersebut merupakan 

perlintasan jalur yang cukup refesentatif 

untuk dikembangkan sebagai kawasan 

pariwisata. Maka sangatlah layak Desa 

Selopanggung Kecamatan Semen 

dikembangkan menjadi objek dan daya 

tarik wisatawan. Desa  Selopanggung 

memiliki potensi wisata yang menarik 

untuk dijadikan sebagai aset pemasukan 

pendapatan daerah, dengan kemajuan 

teknologi informasi saat ini sangat 

menunjang kemajuan wisata di desa,  

terciptanya sebuah jaringan komputer 

global yang dikenal dengan nama internet. 

     Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti 

ingin bermaksud mengusulkan  

Perancangan Sistem Informasi Geografis 

Pariwisata Berbasis Website. Dengan 

adanya sistem ini sehingga wisatawan dapat 

lebih mudah dalam mengetahui pariwisata 

yang akan dituju. Oleh karena itu aplikasi 

web perlu dibuat, sehingga dapat membantu 

wisatawan dalam mengetahui informasi 

pariwisata Desa Selopanggung yang 

lengkap di mana saja dan kapan saja. Selain 

itu, dalam aplikasi web tersebut terdapat 

informasi lokasi mengenai pariwisata dan 

tempat sejarah yang ada di Desa 

Selopanggung  dengan menggunakan 

Google API sebagai pendukung dalam 

menampilkan peta, sehingga wisatawan 

dapat menuju lokasi wisata dengan mudah. 

II. METODE 

Di dalam mengerjakan sebuah penelitian, 

tentulah sebagai seorang penulis harus 

menyusun terlebih dahulu langkah-langkah 

atau tahapan-tahapan pengerjaan yang 

penulis kerjakan dalam proses pembuatan 

sistem informasi geografis pariwisata. 

Metode pengembangan sistem mengacu 

pada model waterfall atau yang sering 

disebut juga dengan model air terjun. 

Model ini mengusulkan sebuah pendekatan 

perangkat lunak yang sistematik dan 

sekuensial yang dimulai pada tingkat dan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Agung Pramaidianto Putro | 14.1.03.03.0043 

Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 4|| 
 
 

kemajuan sistem pada seluruh analisis, 

desain, pengujian, dan pemeliharaan. 

2.1 Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis 

kebutuhan dari aplikasi yang akan 

dirancang dan dibuat, malalui aplikasi 

bizagi yang akan menampilkan bentuk 

gambaran BPMN meliputi analisis dari 

mulai user mencari tempat lokasi pariwisata 

sampai ketujuan  dari mulai sistem lama 

dan sistem yang akan diusulkan bisa 

disebut juga sistem baru. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Proses Bisnis Sistem Baru 

 Dalam pengembangan sistem baru ini, 

wisatawan akan begitu mudah dalam 

mencari tempat lokasi. Dengan bantuan 

akses internet yang secara luas sudah 

dikenal dikalangan masayarakat. Tapi 

sistem ini akan mengembangakan wisata 

dengan membuat sebuah website pariwisata 

dan didalam website tersebut akan 

memberikan sebuah menu yang akan 

menampilkan peta lokasi pariwista. User 

akan mengakses halaman web tersebut dan 

pilih menu peta SIG atau peta lokasi dengan 

begitu admin akan memberikan tampilan 

sebuah alur lokasi melalui google map dan 

user dengan begitu mudah menerima peta 

lokasi wisata tersebut.  

2.2 Desain 

Pada tahap ini, perancangan desain 

yang diusulkan pada pembuatan sistem 

informasi geografis pariwisata seperti 

desain arsitektur sistem,proses 

menggunakan UML. Meliputi ( usecase, 

activity diagram, sequence dan class 

diagram), desain database dan desain 

tampilan pengguna atau user interface. 

2.2.1 Arsitektur Sistem 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Arsitektur Sistem 

Sistem ini akan menggambarkan alur 

apilkasi yang akan dikembangkan di tempat 

wisata tersebut. Apabila terdapat 

permintaan dari aplikasi untuk mengakses 

sebuah peta lokasi, makan akan dilakukan 

request data yang diminta ke server google 

maps. Hasilnya adalah berupa gambar peta, 

serta objek-objek yang dimiliki oleh peta 

goole maps yang selanjutnya akan 

dikembalikan ke web browser berupa 

tampilan peta yang memiliki point-point 

lokasi yang di minta oleh user atau admin.  

Aplikasi web GIS ini memiliki empat fitur 

utama yaitu menampilkan tempat lokasi, 
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pencarian lokasi, daftar lokasi, dan yang 

terakhir menampilkan peta lokasi. Sistem 

gografis ini menggunakan beberapa aplikasi 

yaitu : Mozila firefox, google crome, 

google map, untuk sistem operasinya 

menggunakan windows 7 . 

Spesifikasi perangkat keras (Hardware) 

sebagai berikut : 

1. Procesor : Intel Core i3-2330M  

2. Harddisk : 500 Gb HDD 

3. RAM : 2GB 

Spesifikasi perangkat lunak (Software) 

sebagai berikut : 

1. Xamp v3.2.1 

2. Google Maps API 

3. Sublime text 

2.2.2 Desain Database 

Pada database ini menggunakan 6 tabel 

yaitu tabel admin, table galery, tabel 

kategori, tabel komentar, tabel lokasi dan 

tabel profil, berikut desain masing-masing 

table. 

               Tabel 3.1 Admin 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_int Int  5 Primary key 

username Varchar  20  

password Varchar  50  

nama Varchar  20  

Tabel 3.2 Galery 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_Galery Int  5 Primary key 

judul Varchar  100  

Isi_berita Text   

gambar Varchar  50  

tanggal Date    

penulis varchar 20  

dibaca varchar 50  

Tabel 3.3 Kategori 

 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_int Int  5 Primary key 

Nama_kategori Varchar  20  

keterangan Varchar 100  

ikon Varchar  20  

Tabel 3.4 Komentar 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_komentar Int  5 Primary key 

Nama Varchar  25  

email Varchar  20  

website Varchar  20  

komentar Varchar  300  

Tabel 3.5 Lokasi 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_int Int  5 Primary key 

Kategori  Varchar 50  

nama Varchar  50  

alamat text   

gambar varchar 50  

Tabel 3.6 Profil 

NAMA TYPE SIZE KETERANGAN 

Id_profil Int  5 Primary key 

judul Varchar 100  

Isi profil text   

2.3 Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap ini, sistem informasi yang 

telah didesain pada tahap sebelumnya akan 

diimplementasikan dan dilakukan pengujian 

sistem. Desain yang telah direncang akan 

diimplementasikan ke dalam MySQL 

sebagai database, PHP sebagai bahasa 

pemrograman, dan Apache pada aplikasi 

XAMPP sebagai web server lokalnya. 

Metode pengujian digunakan untuk 

mengetahui fungsi yang telah ditentukan 

bahwa suatu sistem telah dirancang dapat 

menunjukan bahwa masing-masing fungsi 

sepenuhnya beroperasi. Pada penelitian kali 

ini pengujian yang digunakan adalah black 

box testing yang hanya berfokus pada 

pengujian fungsionalnya saja atau 
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pengujian yang berfokus pada keluaran 

hasil dari respon masukan. 

III. HASIL  

3.1 User Interface 

Telah dibuat aplikasi berbasis web 

menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL, dengan 

menggunakan web server  lokal Apache 

XAMPP. Berikut beberapa tampilan antar 

muka dari aplikasi tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Tampilan login 

Ini tampilan untuk login admin sebelum 

mengubah data yang ada di dalam sistem 

informasi geografis pariwisata. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Tampilan Input nama      

lokasi wisata 

Tampilan untuk input nama lokasi besrta 

alamat lokasi wisata, yang bisa 

mengubah data ini hanya admin. 

 

 

 

 

  

Gambar 3.3 : Tampilan Daftar Lokasi 

Wisata 

Tampilan untuk input nama lokasi besrta 

alamat lokasi wisata, yang bisa mengubah 

data ini hanya admin. 

.  

 

 

 

 

Gambar 3.4 : Tampilan daftar lokasi wisata 

dan peta wisata 

Tampilan ini menunjukan data yang sudah 

dimasukan sudah valid, ditampilan ini juga 

juga ada fitul action yang berguna untuk 

mengubah data yang salah atau kurang 

valid. 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.5 : Tampilan Peta Lokasi 

Wisata 

Tampilan ini terhubung langsung melalui 

google API, dan menampilakn fitur-fitur di 

dalam google maps. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah 

dibahas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembuatan sistem informasi geografis ini 

dilakukan untuk memudahkan pencarian 

lokasi pariwisata, informasi wisata yang 

terletak di desa Selopanggung Kecamatan 
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semen.  Sistem ini akan  menampilkan peta 

letak wisata bertujuan untuk memudahkan  

perjalanan menuju tempat wisata tersebut. 
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