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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI WEBSITE TERMINAL GIRI 

ADIPURA WONOGIRI DENGAN MENGGUNAKAN WORDPRESS 

Bachtiar Rivai, Nurgiyatna 

Abstraks 

Terminal Giri Adipura dibangun sejak tahun 1988 yang pertama kali bernama Terminal Krisak. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan jumlah penumpang semakin bertambah maka Terminal 

Giri Adipura yang dulunya bernama Terminal Krisak di renovasi lebih luas dari sebelumnya. 

Belum adanya media penyampaian informasi secara online mengenai Terminal Giri Adipura 

tersebut, Maka dari itu Terminal Giri Adipura memerlukan media penyampaian informasi. Dengan 

pokok permasalahan yang ada disini penulis membuat perancangan sistem informasi website 

Terminal Giri Adipura Wonogiri dengan menggunakan wordpress, yang bertujuan supaya 

masyarakat atau user pengunjung website serta penumpang bus dapat memperoleh informasi 

dengan mudah mengenai Terminal Giri Adipura Wonogiri. Permbuatan website Terminal Giri 

Adipura ini berisikan mengenai informasi berita, fasilitas , dan  kontak dari agen bus yang ada di 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. Pengujian sistem informasi website Terminal Giri Adipura ini 

dilakukan kepada pegawai dinas perhubungan yg bertugas di Terminal Giri Adipura Wonogiri dan 

masyarakat umum atau user pengunjung website. Penulis melakukan interview kepada petugas 

dinas perhubugan Terminal Giri Adipura Wonogiri, menurutnya dengan adanya website ini 

sangatlah membantu dalam penyampaian informasi. Selain interview dengan dinas perhubungan 

Terminal Giri Adipura Wonogiri disini penulis juga melakukan interview dengan masyarakat 

umum ataupun user pengunjung website, menurutnya dengan adanya website ini sangatlah 

membantu dalam mendapatkan informasi serta melakukan pemesanan tiket bus yang ada di 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

Kata kunci : Terminal Giri Adipura Wonogiri, Website, Wordpress 

Abstracts 

Terminal Giri clean city built since 1988 were first named Terminal Krisak. Along with the 

changing times and the number of passengers is increasing the Terminal Giri clean city formerly 

known as Terminal Krisak in renovation wider than ever. The absence of media to deliver 

information online about the clean city Giri Terminal, Terminal Giri Therefore Verse necessitates 

communication media. The subject matter contained herein author makes the design of 

information systems Giri Verse Terminal Wonogiri website using wordpress, which aims to be the 

community or user of website visitors and passengers can obtain information easily about Giri 

Terminal Wonogiri clean city. Permbuatan website Giri Verse Terminal contains information 

about news, facilities, and contacts from a bus agent that is in Terminal Wonogiri Giri clean city. 

Testing of information systems Terminal Giri website is done to clean city transportation 

department employee who served in Terminal Giri clean city and community Wonogiri age or 

visitor friendly website. The author interviewed the service officer perhubugan Giri Verse 

Terminal Wonogiri, according to their website is very helpful in disseminating information. In 

addition to interviews with the transportation department Giri Verse Terminal Wonogiri here the 

authors also conducted interviews with the general public or a visitor friendly website, according 

to their website is very helpful in getting information and book bus tickets in Terminal Wonogiri 

Giri clean city. 
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1. Pendahuluan 

Terminal Giri Adipura Wonogiri yang sebelumnya bernama Terminal Krisak 

dibangun pada tahun 1988. Seiring dengan perkembangan jaman dan jumlah 

penumpang bertambah, maka Terminal Giri Adipura memerlukan media 

penyamainan informasi secara online. Yang memungkinkan untuk penyampaian 

informasi informasi mengenai Terminal tersebut. Pokok dari masalah yang 

dihadapi adalah masyarakat ataupun user pengunjung website serta penumpang 

masih kesulitan dalam hal mencari informasi mengenai Terminal Giri Adipura 

Wonogiri. Dari pokok permasalahan yang ada disini penulis membuat 

perancangan sistem informasi website Terminal Giri Adipura Wonogiri dengan 

menggunakan wordpress sehingga bertujuan untuk memudahkan masyarakan 

guna memperoleh informasi secara cepat yang berkenanan dengan Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. 

Ibrahim (2014) , perancangannya mengenai Sistem Pemesanan Tiket Pesawat 

Berbasis Website. Perancangannya dalam penelitiannya menggunakan PHP, 

MySQL sebagai media penulisan kode program. Metode yang digunakan dalam 

perancangan ini yaitu metode Object Oriented Analyst and Design dengan 

menggunakan Unfield Modeling Language (UML) serta PHP sebagai program 

dan My SQL sebagai data basenya. Dengan aplikasi ini dapat memudahkan 

penumpang pesawat dalam melakukan pemesanan tiket. 

Chalin (2015) , dalam perancangannya Development Of Mobile Web For The 

Libary. Menerangkan dengan sistem informasi berbasis websiteini dapat dengan 

mudah di akses melalui smartphone dan dapat membantu mengatasi kesulitasan 

dalam penyampaian informasi maupun berita oleh siapapun tanpa di batasi ruang 

dan waktu. 

Indriasari (2012) , dalam perancangannya dengan media informasi website 

dapat dengan mudah mencari informasi. 

Adi (2016), penelitianwebsite dapat dibuat melalui aplikasiContent 

Management System (CMS) yang dapat digunakan dalam mengupdate informasi. 

Wordpress merupakan salah satu aplikasi dari CMS untuk pembuatan website 

yang dapat diedit dengan mudah. 
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Supriyono (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilihan rumah 

tinggal termasuk salah satu contoh permasalahan pengambilan keputusan 

berdasarkan banyak faktor atau kriteria. Sistem pemilihan rumah tinggal dengan 

metode WP di implementasikan dalam sistem website. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk menyediakan sebuah perangkat berbasis website dalam 

menyelesaikan pemilihan rumah tinggal berbasis metode WP. Hasil dari 

pengujian ini  

2. Metode Penelitian 

Website Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian secara praktis. Dimana 

menggunakan metode ekperimen dan kualitatif yaitu wawancara dengan user dan 

pengumpulan data informasi informasi yang sudah ada. 

2.1.Use case Diagram 

Use case Diagram adalah gambaran dari sudut pandang sistem tersebut, sehingga 

lebih pada fungsionalitas. 

Gambar Use Case Admin 

Berikut adalah tampilan dari gambar Use case Admin, dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini gambar 1. 

 

Gambar 1 Use case Admin 

 

Menambahkan Info Agen & 

Rute Perjalanan 

Mengedit password 

Menambahkan Berita 

Mengedit fasilitas 

Mengedit Beranda 

Halaman Login 
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Keterangan gambar 1 Use case Admin 

 Halaman Login Admin 

Admin harus login terlebih dahulu dengan memasukan username dan 

pasword dari akun website yang dibuat 

 Mengedit Beranda 

Menambahkan postingan terbaru berupa berita dan informasi dari 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Mengedit Halaman Fasilitas 

Menambah dan Memberikan Informasi fasilitas yang sudah ada di 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Menambahkan Halaman Berita  

Menambahkan postingan berita yang berkenaan dengan Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. 

 Mengedit Halaman Info Agen & Rute Perjalanan 

Menambahkan Informasi Agen Bus serta Rute perjalanan yang ingin 

dituju. 

 Mengedit Pasword 

Mengubah atau Mengganti pasword untuk login dari website tersebut. 

Gmabar Use case User 

Berikut adalah tampilan dari gambar Use case User, dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Use case User 

Keterangan Gambar 2 Use case User  

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat beranda 

Melihat Halaman info agen & 

rute perjalanan 

Melihat Berita 

Melihat  Fasilitas 
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 Melihat Halaman Beranda 

Halaman utama dariwebsite Terminal Giri Adipura Wonogiri, yang 

berisikan postingan berita serta informasi, foto dari Terminal Giri Adipura 

Wonogiri. 

 Melihat Halaman Fasilitas 

Masyarakat maupun user pengguna website dapat mengetahui fasilitas 

fasilitas yang ada di Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Melihat Halaman Berita 

Berisikan tentang berita-berita yang berkenaan dengan Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. 

 Melihat Halaman Info Agen dan Rute Perjalanan 

Berisikan informasi pemesanan tiket dan rute perjalanan yang ingin dituju. 

2.2.Perangkat yang Digunakan 

Semua perangkat yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer dengan 

speksifikasi : procesor intel core i3, vga nvidia geforce 930m, ram 2 giga ddr3, 

serta, Perangkat lunak meliputi : Microsoft Windows 10, CMS Wordpress dan 

Mozzila firefox, Google Crome ,Internet Explore 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari pembuatan website ini dapat dilihat dan diakses dengan alamat 

www.terminalgiriadipura.com dengan memiliki dua halaman yaitu halaman 

admin dan halaman user. 

3.1. Halaman Admin 

Merupakan halaman yang memenejemen semua data yang ada di website 

Terminal Giri Adipura Wonogiri 

3.1.1. Halaman Login Admin 

Halaman Login adalah halaman yang berisikanusername serta pasword. Berikut 

adalah tampilan dari gambar login dapt dilihat dari gambar 3 

http://www.terminalgiriadipura.com/


6 
 

 

Gambar 3. Halaman Login 

3.1.2. Halaman Dasbor 

Halaman Dasbor adalah halaman yang beriksikan semua psotingan 

dariwebsiteTerminal Giri Adipura Wonogiri.Berikut ini adalah tampilan dari 

gambar halaman dasbor,dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4 Halaman Dasbor 

3.1.3. Halaman Laman 

Halaman Laman adalah halaman yang berisi semua sub menu yg ada di website 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. Berikut tampilan dari gambar halaman laman 

ini, dapat dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Halaman laman. 

3.1.4. Halaman Slideshow 

Halaman slideshow adalah halaman yang menampilkan gambar-gambar 

padawebsite Terminal Giri Adipura Wonogiri. Berikut adalah tampilan dari 

gambar halaman slide show,dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Slideshow 

3.2. Halaman User 

Halaman User adalah halaman khusus disajinkan untuk pengunjung website. pada 

halaman ini pengunjung dapat melihat dan mencari informasi yang berkenaan 

dengan Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

3.2.1. Halaman Beranda 

Halaman Beranda merupakan halaman yang berisi informasi dari Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. Berikut adalah tampilan dari gambar beranda,dapat dilihat 

pada gambar 7. 
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Gambar 7. Halaman Beranda 

3.2.2. Halaman Fasilitas 

Halaman Fasilitas merupakan halaman berisikan tentang fasilitas-fasilitas yang 

ada di Terminal Giri Adipura Wonogiri.Berikut ini tampilan dari gambar halaman 

fasilitas,dapat dilihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Halaman Fasilitas  

3.2.3. Halaman Berita 

Halaman Berita yaitu halaman yang berisi tentang berita mengenai dengan 

Terminal Giri Adipura Wonogiri. Berikut tampilan dari gambar berita, dilihat 

pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Halaman Berita  
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3.2.4. Halaman Info Agen & Rute Perjalanan  

Halaman Info Agen dan Rute Perjalanan adalah halaman yang berisikan semua 

agen bus yg ada di Terminal Giri Adipura Wonogiri serta pemesanan tiket bus dan 

rute perjalanan yang akan dituju. Berikut adalah tampilan dari gambar info agen 

dan rute perjalanan, dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Halaman Info Agen & Rute Perjalanan 

3.3. Pembahasan 

3.3.1. Pengujian dengan Macam Browser 

Pengujian pertama menggunakan browser mozzila firefox. Berikut adalah 

tampilan dari gambar pengujian melalui mozzilla firefox, dapat dilihat pada 

gambar 11. 

 

Gambar 11. Pengujian mozzila firefox 

Selanjutnya pengujian dilakukan dengan menggunakan browserinternet explore. 

Berikut adalah tampilan dari gambar pengujian melalui browser internet explore, 

dilihat pada gambar 12. 
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Gambar 12. Pengujian internet explore 

Pengujian yang terakhir dengan menggunakan browser google chrome, berikut 

adalah tampilan gambar dari pengujian browser google chrome, dapat dilihat pada 

gambar 14. 

 

Gambar 13. Pengujian google chrome 

3.3.2. Pengujian Berbagai Ukuran Layar 

Website ini memeiliki fitur responsif, yang dapat di akses dengan berbagai macam 

ukuran browser. Pada pengujian pertama dilakukan dengan media notebook. 

Berikut adalah tampilan dari gambar pengujian media notebook, dilihat pada 

gambar 14. 

 

Gambar 14. Pengujian media notebook 

Selanjutnya dilakukan dengan media smartphone, berikut ini tampilan gambar 

dari pengujian media smartphone, dilihat pada gambar 16. 
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Gambar 15. Pengujian melalui smartphone 

3.3.3. Pengujian Oleh User 

Pengujian website ini dengan kualitatif yaitu melakukan interview dengan 

pegawai dinas perhubungan merupakanadmindariwebsite serta masyarakat umum 

sebagai user pengunjung website.  

Berikut ini adalah pertanyaan yang di gunakan dalam melakukan interview : 

1. Bagaimana menurut anda tentang adanya website Terminal Giri Adipura ? 

2. Apakah fitur dari website sudah jelas,mewakili semua informasi yang 

sudah ada di Terminal Giri Adipura Wonogiri? 

3. Apakah kelebihan dari website Terminal Giri Adipura Wonogiri? 

Responden pada penelitian ini berjumlah lima orang antara lain, satu pegawai 

dinas perhubungan yang sebagai admin, satu masyarakat umum, satu agen bus, 

satu pedagang dan satu sopir bus yang ada di Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Pegawai dinas perhubungan wonogiri yang sebagai admin 

Menurut Ardi S.Kom pegawai yang bertugas sebagai admin website Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. Menjelaskan bahwa tampilan website sudah cukup bagus, 

dengan adanya tampilan berita serta informasi dari Terminal Giri Adipura 

Wonogiri, dan juga akses ke halaman admin sangatlah mudah. 

 Agen bus 

Menurut Efendi yang juga sebagai agen salah satu bus di Terminal Giri, 

Menjelaskan bahwa tampilan dari website ini sangatlah menarik,sudah terdapat 
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kontak agen bus juga sehingga para penumpang dapat melakukan pemesanan tiket 

tanpa datang langsung keterminal. 

 Masyarakat umum/User pengunjung website 

Menurut Susi dari segi tampilan dan informasi mengenai website ini sudah 

lengkap,serta dapat dengan mudah diakses. 

 Pedagang Oleh Oleh Terminal Giri Adipura Wonogiri 

Menurut Ibu Sri Supadmi selaku pedagang olah-oleh di Terminal Giri Adipura, 

dengan adanya website ini semoga dapat membantu memberikan informasi 

informasi mengenai Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Sopir Bus Po.Haryanto 

Menurut Pak Susanto selaku sopir dari Po Bus Haryanto, website ini sudah 

menarik, isinya pun juga sudah jelas mewakili semua informasi yang sudah ada di 

terminal ini. Kedepanya dengan adanya website ini semoga dapat menggerakan 

perusahaan opersionsl bus untuk membuat website resmi dari perusahaan bus itu 

sendiri. 

3.3.4. Perbedaan keadaan Sebelum dan Sesudah Adanya Website 

Perbedaan keadaannya sebelum dan sesudah adanya website dapat di lihat pada di 

bawah ini: 

I. Sebelum adanya website 

 Belum adanya media penyampaian informasi mengenai Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. 

 Masih kesulitannya pengunjung maupun penumpang dalam mencari 

informasi mengenai Terminal Giri Adipursa Wonogiri 

II. Sesudah adanya website 

 Website ini sudah terdapat berita maupun informasi dari Terminal Giri 

Adipura Wonogiri. 

 Pengunjung maupun masyarakat umum yang khususnya penumpang dapat 

melakukan pemesanan tiket tanpa datang langsung ke Terminal. 

4. Kesimpulan  
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Website Terminal Giri Adipura Wonogiri ini menggunakan aplikasi wordpress. 

Pada website iniberisikan informasi Terminal Giri Adipura Wonogiri. Pengujian 

padawebsite ini dilakukan dengan interview kepada pegawai terminal sebagai 

admin, serta masyarakat umum sebagai user, dari interview pengujian diatas dapat 

disimpulkan bahwa website tersebut dapat membantu masyarakat untuk 

memperoleh informasi dan berita secara online serta dapat membantu masyarakat 

maupun penumpang dalam melakukan pemesanan tiket secara langsung tanpa 

harus datang ke Terminal Giri Adipura Wonogiri dan dengan perancangan wesite 

ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam kemajuan di bidang 

transportasi maupun ekonomi bagi kota wonogiri. Website ini dapat diakses 

dengan alamat www.terminalgiriadipura.com 

PERSANTUNAN 

 Ardi S.kom pegawai dinas perhubungan yang sebagai admin dari 

websiteTerminal Giri Adipura Wonogiri. Yang sudah membantu dalam 

memberikan data dan informasi Terminal Giri Adipura Wonogiri. 

 Wahyu Lulianto, S.Kom yang telah membantu dalam perancangan serta 
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