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Abstrak 

Pariwisata merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan devisa dan kesempatan kerja bagi masyarakat di 

sekitarnya. Karisidenan Surakarta termasuk dalam daerah tujuan wisata dengan 

berbagai obyek wisata buatan, sejarah, budaya dan alam serta sebagai  pintu 

gerbang kehadiran wisatawan dalam dan luar negeri, dengan adanya Bandara Adi 

Sumarmo sebagai bandara internasional. Peranan sistem manajemen destinasi 

wisata dalam mengelola kepariwisataan di Karisidenan Surakarta sangat 

dibutuhkan, untuk mengelola dan mendistribusikan informasi mengenai produk 

wisata membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu model sistem 

yang dapat diterapkan yaitu Sistem Manajemen Destinasi Wisata. Sistem 

Manajemen Destinasi Wisata yang dibangun yaitu pengembangan Sistem 

Informasi Kepariwisataan di Eks-Karisidenan Surakarta dan menentukan paket 

wisata secara sendiri yang berfungsi untuk menentukan sendiri obyek wisata 

yang akan dikunjungi dan memperkirakan materi yang akan dikeluarkan. Dalam 

membangun sistem manajemen destinasi wisata didukung perancangan database, 

use case, activty diagram, data flow diagram. Sistem manajemen destinasi yang 

dibangun, memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mendapatkan 

informasi kepariwisataan, memperkirakan materi yang dikeluarkan, dan 

informasi kepariwisataan lainnya. 

Kata kunci : pariwisata, karisidenan surakarta, sistem manajemen 

destinasi, paket wisata. 

 

Abstrack 

Tourism is one of the activator of economic growth that purpose to 

increase foreign exchange and job opportunity for community. Karisidenan 

Surakarta included in a tourist destination with a variety of artificial attractions, 

history, culture and nature as well as the gate presence of tourists at home and 

abroad, with the airport as an international airport Adisumarmo. The role of 

tourism destination management system in managing tourism in Karisidenan 

Surakarta is needed, to manage and distribute information about the tourism 

product requires use of information technology. That called by Tour Destination 

Management System. Tour Destinations Management System built the System 

offer to  Information System for people who paln a journey in Eks Karisidenan 

mailto:Pujakusuma.muba@gmail.com


2 

 

Surakarta. Determine on their own tour packages that depend on tourist attraction 

to be visited and estimated cost will be diplayed. In building tourism destination 

management system supported database design, use case, activty diagrams, and 

data flow diagrams.Destination management system makes esier to get tourism 

information, cost estimation, and other information. 

Keywords: tourism, Karisidenan Surakarta, destination management 

system, package tours. 

 

Pendahuluan  

Pariwisata adalah suatu 

aktivitas yang kompleks, yang dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang 

besar, yang mempunyai berbagai 

komponenen seperti ekonomi, 

ekologi, politik, sosial dan budaya. 

Melihat pariwisata suatu sistem, 

berarti berbagai kepariwisataan  

saling ketergantungan dan saling 

berterkaitan (interconnectedness) 

antara berbagai komponenen.  

Karisidenan Surakarta 

merupakan pintu gerbang kehadiran 

wisatawan dalam dan luar negeri, 

dengan dibukanya Bandara Adi 

Sumarmo sebagai bandara 

internasional. Selanjutnya wisatawan 

dapat melakukan penyebaran ke 

seluruh obyek wisata di seluruh 

wilayah Jawa Tengah pada 

khususnya dan Indonesia pada 

umumnya. Hal tersebut ditunjang 

pula dengan potensi beberapa 

wilayah di Karisidenan Surakarta 

yang memiliki modal dasar fisik dan 

sejarah yang sudah cukup dikenal 

oleh masyarakat umum. 

Perkembangan teknologi 

informasi mempercepat 

perkembangan dinamika globalisasi 

dunia, termasuk diantaranya 

perkembangan dunia hiburan, 

rekreasi dan pariwisata. Sehingga 

dalam mempromosikan produk 

wisata di Karisidenan Surakarta 

diperlukan media perantara yaitu 

sebuah sistem manajemen destinasi 

wisata di Karisisdenan Surakarta 

yang dapat memberikan informasi 

mengenai obyek wisata, kuliner, 

kerajinan, akomodasi, transportasi 

serta memberika simulasi 

keuanganan yang akan di kelurakan 

pada saat melakukan kegiatan wisata. 

Berikut rancangan skema dari Sistem 

Manajemen Destinasi di Eks-

Karisidenan Surakarta: 
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Rencana 
Liburan

Transportasi Akomodasi Kuliner Berita Kerajinan Kota wisata

Tour Operator

Pemandu 
wisata

Agen Wisata 

Kereta api

Bus 

Taxi 

Becak

Ojek

Andong 

Hotel 

Villa 

Losmen 

Wisma 

Makanan 
Tradisional

Makanan khas 
daerah

Oleh-oleh

Angkringan 

Warung Lesehan

Berita

Kesenian 

Hiburan / event

Mall 

Toko Sovenir 

Minimarket 

Pasar Tradisional

Surakarta

Sukoharjo

Boyolali

Klaten

Pusat Kerajinan Sragen

Karanganyar

Wonogiri

Homestay

Gambar 1 Skema destinasi layanan 

manajemen destinasi 

Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan informasi 

mengenai produk wisata di Eks-

Karisidenan Surakarta dan 

memberikan simulasi keuangan yang 

akan di keluarkan selama melakukan 

kegiatan wisata dari obyek wisata, 

wahana, kuliner, akomodasi dan 

transportasi. 

Tinjauan Pustaka 

Menurut Imam Bukhori 

(2010) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pariwisata Berbasis E-

Tourism Kabupaten Pacitan” 

menjelaskan sistem eTourism dan 

pengembangan Sistem informasi 

kepariwisataan Kabupaten Pacitan 

dan pemesanan paket wisata, dengan 

sistem ini wisatawan bisa memesan 

paket wisata yang dipasarkan oleh 

tour operator atau BPW. Sistem ini 

memberikan kemudahan bagi 

wisatawan untuk mendapatkan 

informasi kepariwisataan, pemesanan 

paket wisata, pembatalan transaksi, 

konfirmasi transaksi dan travel agent 

bisa memasarkan paket wisata dan 

informasi kepariwisataan lain. 

Berdasarkan penelitian-

penelitian yang telah ada, maka 

peneliti bermaksud melakukan 

penelitian yang lebih memfokuskan 

pada faktor-faktor dalam 

menginformasikan dan 

mempublikasikan obyek wisata yang 

terdapat di Eks-Karisidenan Surakarta 

dan memprediksikan materi yang 

akan dikeluarkan selama melakukan 

wisata atau menentukan sendiri 

wisata yang akan di kunjungi 

berbasiskan web. 

Landasan Teori 

Sistem yang akan dibuat 

dalam penelitian ini adalah sebuah 

sistem manajemen destinasi wisata 

yang memerlukan beberapa definisi 

yang berhubungan dengan kebutuhan 
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dalam pembuatan  sistem ini. 

Pengertian Pariwisata  

Pariwisata adalah aktivitas 

perjalanan yang dilakukan untuk 

sementara waktu dari tempat 

tinggal semula ke daerah tujuan 

dengan alasan bukan untuk 

menetap atau mencari nafkah 

melainkan hanya untuk bersenang-

senang, memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang 

atau waktu libur serta tujuan-

tujuan lainnya.(Meyers, Koen 

2009). 

1. Pariwisata berbasis TI 

(Teknologi Informasi)  

Dunia pariwisata adalah 

menjadi salah satu bidang garapan 

pemerintah daerah dalam 

mengimplementasikan 

egovernment untuk 

mempublikasikan atau 

memasarkan potensi wisata di 

daerah. Berbasis teknologi 

informasi dalam hal ini berarti 

adanya suatu sistem informasi 

manajemen yang berbasis pada 

pengolahan data elektronik.Untuk 

mencapai tujuan tersebut 

diperlukan informasi tentang 

tujuan wisata, objek wisata yang 

menarik, sarana yang tersedia 

seperti transportasi untuk 

mencapai tujuan wisata, produk 

wisata yang diminati dan lain 

sebagainya.  

2. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah 

sekumpulan komponen pembentuk 

sistem yang mempunyai 

keterkaitan antara satu komponen 

dengan komponen lainnya yang 

bertujuan menghasilkan suatu 

informasi dalam suatu bidang 

tertentu. 

3. Sekilas Pemrogram Web 

Situs atau web dapat 

dikategorikan menjadi dua yaitu 

web statis dan web dinamis atau 

interaktif. Web statis adalah web 

yang berisi atau menampilkan 

informasi-informasi yang sifatnya 

statis (tetap), sedangkan web 

dinamis adalah web yang 

menampilkan informasi serta dapat 

berinteraksi dengan user yang 

sifatnya dinamis. 

Gambaran Umum Sistem 

Secara umum cara kerja 

sistem manajemen destinasi wisata 

untuk memberikan pelayanan 

informasi kepariwisataan yang 



5 

 

terdapat di Eks-Karisidenan Surakarta 

dan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Web Server

Internet

Admin
(Administrator)

Visitor dan Tour Agent

Gambar 2 Gambaran kerja sistem 

Menurut gambar 2 dapat 

dilihat bahwa sistem manajemen 

destinasi wisata ini diaplikasikan 

dalam jaringan internet. Dalam kerja 

sistem ini ada dua hal yang terpenting 

yaitu software web server dan 

software web browser. 

Server menyimpan atau 

menyediakan informasi dan 

memproses permintaan dari client, 

apabila ada client meminta informasi 

maka server akan mengirimkan. 

Informasi yang diakses dapat berupa 

teks, gambar. Server juga akan 

mengirimkan  perintah-perintah ke 

client tentang bagaimana cara 

menampilkan semua informasi 

tersebut. Client membuat permintaan 

informasi tersebut kepada end user 

(pemakaian akhir). 

Pada client terbagi menjadi 

dua client yaitu admin dan 

pengunjung yang memiliki tugas yang 

berbeda. Sebagai admin bertugas 

untuk mengelola sistem manajemen 

destinasi wisata. Sebagai visitor atau 

wisatawan mengakses sistem 

manajemen destinasi wisata melalui 

web browser untuk melihat informasi 

yang terdapat di dalam sistem 

manajemen destinasi wisata dan 

membuat paket wisata yang berfungsi 

untuk memprediksikan materi yang 

akan dikeluarkan selama melakukan 

kegiatan wisata. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang 

dirancang dalam diagram alir 

penelitian sebagai berikut : 

Start

Pengumpulan Data

Analisa Data

Pengecekan 

kelengkapan data

Desain dan 

perancangan sistem

Evaluasi sistem

Pembuatan sistem 

Pengujian sistem

Sistem berhasil 
Memperbaiki 

sistem 

Implementasi 

Laporan 

End 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Gambar 3 Diagram Alir Penelitian 
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Berdasarkan diagram alir 

penelitian penulis menjelaskan 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Persiapan  

b. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdiri 

dari : 

1. Konsultasi langsung dengan 

pihak yang ahli pada bidang 

tersebut, dalam hal ini adalah 

dosen pembimbing, pihak dari 

dinas Pariwisata dan juga pihak 

yang terkait dengan sistem ini. 

2. Observasi yaitu melakukan 

pengamatan langsung mengenai 

kondisi fisik yang ada. 

3. Studi literatur untuk 

mendapatkan literatur yang 

telah ada, berupa buku, media 

internet dan referensi yang 

terkait dengan judul ini. 

4. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari 

pengumpulan data di atas 

kemudiaan dianalisis, untuk 

menetapkan data mana yang 

dipakai dan bila terjadi 

kekurangan data dapat 

dilakukan penambahan. 

c. Desain dan Perancangan Sistem 

Setelah data terkumpul dan 

dianalisis kemudian dilakukan 

perancangan sistem yang terdiri 

dari perancangan Skenario Use 

Case, Activity Diagram, 

perancangan database ERD (Entity 

Relation Diagram), dan 

perancangan DFD (Data Flow 

Diagram). 

d. Evaluasi Sistem 

Sebelum menuju proses 

pembuatan sistem terlebih dahulu 

sistem yang telah disusun di 

perancangan sistem dievaluasi 

guna mengetahui kekurangan-

kekurangan sementara dari sistem 

tersebut. 

e. Pembuatan Sistem  

Dalam proses ini dilakukan 

pembuatan tampilan sistem, 

pembuatan database, dan 

penyusunan coding program. 

f. Pengujian Sistem 

Dalam pengujian sistem, sistem 

akan diuji dengan cara 

memasukkan data yang sudah 

diperoleh. Jika masih terjadi 

kesalahan maka akan diperiksa 

kembali mulai dari perancangan 

sistem sampai didapat hasil yang 

maksimal. 
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g. Implementasi dan Penyusunan 

Laporan 

Setelah dilakukan pengujian 

sistem kemudian dilakukan proses 

implementasi dan penyusunan 

laporan yang bertujuan untuk 

mempermudah pengembangan 

selanjutnya. 

h. Penelitian berakhir. 

Perancangan Sistem 

1. Perancangan Use Case Diagram 

 

Gambar 4 Use case diagram 

Penjelasan dari gambar diatas : 

Tabel 1 Use Case Diagram 

 

2. Perancangan Activity Diagram 

1. Wisatawan  

a. Activity Diagram memilih 

obyek wisata 

 

Gambar 5 Activity memilih 

obyek wisata 

b. Activity Diagram memilih 

paket wisata 

 

Gambar 6 Activity memilih 

paket wisata 

2. Admininstrator (Admin ) 

Diagram aktifitas yang 

dilakukan oleh administrator 

antara lain sebagai berikut : 

Aktor Nama Use Case Deskripsi use case

Admin Mengelola sistem

manajemen destinasi

wisata

Use case ini berfungsi untuk mengelola sistem

manajemen destinasi wisata seperti menambahkan (add ), 

mengedit (update), dan menghapus (delete ) data atau

informasi yang terdapat di dalam sistem ini.

Admin Melihat sistem

manajemen destinasi

wisata

Use case ini berfungsi untuk melihat hasil dari sistem

manajemen destinasi wisata.

Pengunjun

g / User 

Melihat sistem

manajemen destinasi

wisata

Use case ini berfungsi untuk melihat informasi dari

sistem manajemen destinasi wisata

Pengunjun

g / User

Membuat paket

wisata

Use case ini berfungsi untuk membuat paket wisata yang

dengan tujuan dapat memperkirakan keuangan yang akan

di keluarkan selama berwisata.
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a. Activity Diagram Login 

 

Gambar 7 Activity Login User 

b. Activity Diagram 

Maintenance Kota Wisata 

 

Gambar 8 Activity 

Maintenance Kota Wisata 

c. Activity Diagram 

Maintenance Wahana 

 

Gambar 9 Activity 

Maintenance wahana 

Hasil dan Pembahasana 

Hasil yang telah dicapai dari 

penelitian ini adalah sebuah sistem 

manajemen destinasi wisata di Eks-

karisidenan Surakarta. Hasil 

penelitian ini berisi tentang informasi 

kepariwisataan di Eks-Karisidenan 

Surakarta baik di Kabupaten Sragen, 

Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, 

Klaten, Boyolali dan Kotamadya 

Surakarta serta memperkirakan 

keuangan yang akan dikeluarkan 

selama berwisata baik dari wisata 

yang  dikunjungi, wahana, 

akomodasi, kuliner dan transportasi 

yang akan digunakan selama 

melakukan kegiatan wisata yang 

berbasiskan website. 

1. Halaman Admin, Visitor 

Secara umum Admin, Visitor 

(pengunjung) mengakses halaman 

yang sama, tetapi perbedaan kedua 

tersebut adalah : 

a. Admin harus melakukan login 

terlebih dahulu, admin 

merupakan orang yang 

mengatur dan memanagemen 

semua data yang terdapat pada 

sistem manajemen destinasi 

wisata ini. Aktifitas yang dapat 

yang dapat dilakukan oleh 
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admin yaitu : memanagemen 

data berita, data kota wisata, 

data kuliner, data kerajinan, 

data akomodasi, dan data 

transportasi.  

b. Visitor (pengunjung) hanya 

dapat melakukan aktifitas 

seperti melihat berita, kota 

wisata, kerajinan, kuliner, 

akomodasi, transportasi, dan 

mengisi buku tamu. Pengunjung 

juga dapat membuat paket 

wisata dengan memilih obyek 

wisata secara manual dan dapat 

memperkirakan materi yang 

akan selama berwisata di Eks-

Karisidenan Surakarta. 

2. Halaman Utama 

Halaman Utama merupakan 

halaman yang tampil pertama kali 

ketika user mengetikkan alamat 

dari Sistem Manajemen Destinasi 

Wisata Se-Eks Karisidenan 

Surakarta pada web browser. 

Halaman beranda berisi prakata 

selamat datang dan menampilkan 

peta Karisidenan Surakarta yang 

jika di klik akan menuju kota 

wisata yang dituju. 

 

Gambar 10 Halaman Beranda 

3. Halaman Admin 

Halaman admin merupakan 

halaman yang akses yang 

diberikan kepada admin, sehingga 

admin dapat melaksanakan 

tugasnya dalam memanajemen 

data-data yang pada sistem 

manajemen destinasi wisata di 

Karisidenan Surakarta. 

 

Gambar 11 Halaman Admin 

4. Halaman Paket Wisata 

Halaman paket wisata merupakan 

halaman yang berfungsi untuk 

memberikan informasi mengenai 

simulasi biaya yang akan di 
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keluarkan selama melakukan 

kegiatan wisata di Eks-Karisidenan 

Surakarta. 

 

Gambar 12 Paket Wisata 

Analisa dan Pembahasan 

Sistem manajemen destinasi 

wisata berbasis web yang telah dibuat 

akan dilakukan pengujian untuk 

mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari sistem ini. Pengujian 

dilakukan dilakukan dua tahap yaitu 

dari penulis dan pengujian dari 

mahasiswa. 

1. Pengujian dari penulis 

Pengujian yang dilakukan oleh 

penulis pada saat pembuatan 

sistem manajemen destinasi wisata 

berbasis web setelah selesai dibuat 

untuk menemukan kesalahan dan 

memperbaikinya.  

2. Pengujian dari mahasiswa 

Pengujian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dilakukan dengan cara 

memperlihatkan sistem yang 

dibuat, dan memberikan kuisoner 

kepada beberapa mahasiswa yang 

telah melihat sistem manajemen 

destinasi wisata ini.  

Pengujian dan penilaian itu 

meliputi sistem, tampilan, 

penyampaian, data/informasi, menu, 

kelengkapan menu, kelengakapan 

sistem. Berikut ini merupakan data 

yang didapatkan dari 20 user atau 

pengguna. 

Tabel 2 Hasil Pengujian Sistem 

 

Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari 20 user atau pengguna 

maka dapat dilihat mengunakan 

grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 13 Grafik Hasil 

Pengujian 

Nama pengujian sistem Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D

Sistem 3 17

tampilan 2 15 3

Pentunjuk navigasi 3 16 1

Training user 3 11 6

Kecepatan penyampaiannya 1 15 4

Data / Informasi 3 14 3

Manfaat informasi 3 17

Menu / feature 1 17 2

Harga 17 3

Keselurahan sistem 3 16 1
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Pengisian kuisioner dari 20 

user atau pengguna yang meliputi 

mahasiswa mendapatkan hasil 

persentase berdasarkan persamaan 

diatas sebagai berikut : 

a. Hasil persentase untuk sistem 

yaitu: 15% menyatakan sistem 

mananjemen destinasi wisata 

sangat mudah, dan 85% 

menyatakan mudah. 

b. Hasil persentase untuk tampilan 

yaitu : 10% menyatakan tampilan 

dari sistem mananjemen destinasi 

wisata sangat bagus, 75% 

menyatakan bagus dan 15% 

menyatakan tidak bagus 

c. Hasil persentase untuk petunjuk 

atau navigasi yaitu : 15% 

menyatakan sistem mananjemen 

destinasi wisata sangat jelas, 80% 

menyatakan jelas dan 5% 

menyatakan tidak jelas. 

d. Hasil persentase untuk training 

user yaitu : 15% menyatakan 

sistem mananjemen destinasi 

wisata sangat perlu training, 55% 

menyatakan oerlu training dan 

30% menyatakan tidak 

memerlukan training. 

e. Hasil persentase untuk kecepatan 

penyampainanya yaitu : 5% 

menyatakan sistem mananjemen 

destinasi wisata sangat cepat dalam 

menyampaikan informasinya, 75% 

menyatakan cepat dan 20% 

menyatakan tidak cepat. 

f. Hasil persentase untuk Data dan 

inforrmasi yaitu : 15% menyatakan 

sistem mananjemen destinasi 

wisata akurat, 70% menyatakan 

akurat dan 15% menyatakan tidak 

akurat. 

g. Hasil persentase untuk manfaat 

informasi yaitu : 15% menyatakan 

sistem mananjemen destinasi 

wisata sangat membantu, 85% 

menyatakan membantu. 

h. Hasil persentase untuk menu atau 

feature yaitu : 5% menyatakan 

sistem mananjemen destinasi 

wisata sangat sesuai, 85% 

menyatakan sesuai dan 10% 

menyatakan tidak sesuai. 

i. Hasil persentase untuk harga yaitu 

: 85% menyatakan sistem 

mananjemen destinasi wisata 

sesuai, 15% menyatakan tidak 

sesuai. 

j. Hasil persentase untuk keseluruhan 

sistem yaitu : 15% menyatakan 

sistem mananjemen destinasi 

wisata menghasilkan, 80% 
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menyatakan menghasilkan dan 5% 

menyatakan tidak menghasilkan. 

Kesimpulan 

1. Sistem manajemen destinasi wisata 

ini memberikan informasi 

mengenai produk wisata di Eks-

Karisidenan Surakarta secara 

online kepada pengunjung dan 

dapat memperkirakan estimasi 

materi atau uang yang akan 

dikeluarkan selama melakukan 

wisata. 

2. Pada sistem manajemen destinasi 

wisata dapat memperkirakan 

estimasi atau materi berupa tiket 

masuk wisata, tiket wahana, paket 

inap, harga kulier dan transportasi 

yang digunakan untuk menuju ke 

tempat wisata. 

Saran 

1. Pengembangan sistem manajemen 

destinasi wisata pada obyek wisata 

untuk lebih lanjut tidak hanya 

dibagi per kabupaten, tetapi 

berdasarkan jenis dari obyek 

wisata dari masing-masing 

kabupaten. 

2. Menu dan kontens pada sistem ini 

bisa ditambahkan lagi, agar dapat 

lebih membantu wisatawan untuk 

lebih paham dan tertarik untuk 

melakukan wisata. 
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