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PENYUSUNAN ATLAS PARIWISATA ALAM KECAMATAN TEHORU  

KABUPATEN MALUKU TENGAH BERBASIS WEB GIS 

Abstrak 

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pulau yang menyimpan 

banyak keindahan alam yang dapat dimanfaatkan seperti sesuatu yang bernilai 

salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan 

untuk rekreasi atau berlibur, pariwisata memiliki peringkat yang cukup baik di 

Indonesia dalam penerimaan Devisa, tetapi tidak semua pariwisata di Indonesia 

sudah dikelola atau bahkan belum diketahui masyarakat luas terutama daerah-

daerah terpencil salah satunya yaitu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku 

Tengah, Maluku. Berdasarkan masalah tersebut memunculkan gagasan untuk 

melakukan penelitian yaitu “Penyusunan Atlas Pariwisata Alam Kecamatan 

Tehoru  Kabupaten Maluku Tengah Berbasis Web Gis”. Bertujuan 1. Mengetahui 

keunggulan obyek pariwisata alam Kecamatan Tehoru dan 2. Melakukan 

penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru berbasis Web-GIS. 

Menggunakan metode observasi dan wawancara stakeholder yaitu pemerintah 

daerah dan pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa: 1. Keunggulan obyek wisata alam Kecamatan Tehoru yaitu 

dilakukan pengamatan secara langsung memiliki pemandangan alam yang masih 

asri dan alami tetapi berdasarkan hasil observasi dan dilakukannya pemberian 

skor, obyek wisata Air Terjun, Air Panas dan Air Jodoh termasuk pada klas 

rendah dan obyek wisata alam Danau Makariki Termasuk pada klas sedang. 2. 

Penyusunan atlas pariwisata alam berbasis Web-GIS menghasilkan atlas online 

pariwisata alam Kecamatan Tehoru yang digunakan untuk melakukan promosi 

pariwisata alam di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah yang 

didalamnya terdapat informasi tentang lokasi wisata, obyek wisata alam yang 

terdiri dari Air Jodoh/Ninivala, Air Terjun, Air Panas dan Danau  

Makariki/Tebing,  Rute menuju Obyek wisata, titik lokasi obyek wisata dan 

terdapat testimoni dari pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru sebagai 

refrensi bagi calon pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 

Berdasarkan hasil dari penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru di 

proses menggunakan Web-GIS dengan memanfaatkan Leaflet.JS sebagai Library 

dari javascript dalam membangun Web-GIS. 

Kata Kunci : Atlas Pariwisata, Obyek Wisata Alam, Web-GIS 

Abstract 

Indonesia is an archipelago that has many islands that store a lot of natural beauty 

that can be utilized like something of value, one of which is tourism. Tourism is a 

trip made for recreation or vacation, tourism has a fairly good rating in Indonesia 

in foreign exchange earnings, but not all tourism in Indonesia has been managed 

or even unknown to the wider community, especially remote areas, one of them is 
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Tehoru Subdistrict, Central Maluku Regency, Maluku. Based on these problems, 

the idea to conduct research was "Development of the Natural Tourism Atlas of 

Tehoru District, Central Maluku District, Web-Based Gis". Aiming 1. Knowing 

the superiority of natural tourism objects in Tehoru District and 2. Conducting 

Web-GIS-based natural tourism atlas Tehoru District. Using the method of 

observation and stakeholder interviews, namely local government and visitors to 

the Tehoru District natural attractions. The results of the study show that: 1. The 

superiority of natural tourism objects in Tehoru Subdistrict is that direct 

observation has natural scenery that is still beautiful and natural but based on the 

results of observations and scoring, the attractions of Waterfall, Hot Water and 

Matchmaking are included in the low class and Lake Makariki natural attractions 

included in the medium class. 2. The formulation of a Web-GIS-based natural 

tourism atlas produces an online tourism atlas of Tehoru District which is used to 

promote natural tourism in Tehoru Subdistrict, Central Maluku Regency, in which 

there is information about tourist sites, natural tourism objects consisting of Jodoh 

/ Ninivala Water, Water Waterfall, Hot Water and Lake Makariki / Cliff, Route to 

Tourist Attraction, location of tourist attractions and there are testimonies from 

visitors of Tehoru Subdistrict natural attractions as references for potential visitors 

of Tehoru Subdistrict natural attractions. Based on the results of the preparation of 

the natural tourism atlas Tehoru District in the process of using Web-GIS by 

utilizing Leaflet.JS as a Library of JavaScript in building Web-GIS. 

Keywords: Tourism Atlas, Natural Tourism Objects, Web-GIS 

1. PENDAHULUAN 

Pariwisata adalah sebuah susunan organisasi, pemerintah maupun swasta yang 

terkait dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk sebuah layanan 

yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. (Kusdianto, 1996). 

 

Gambar 1. Grafik Kunjungan Wisman Menurut tahun dan bulan Kedatangan 
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Sumber: Badan Pusat Statitsik 2018  (BPS) 

Berdasarkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tentunya sangat berpengaruh 

terhadap devisa negara seperti pada tabel 1. dimana pariwisata memiliki urutan 

keempat dalam penerimaan devisa yang seriap tahunya mengalami peningkatan 

yaitu pada tahun 2013 (10 juta US$), 2014 (11,1 juta US$), 2015 (11,6 juta US$). 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. berikut. 

Tabel 1. Pengelolaan Devisa  Indonesia menurut Lapangan Usaha 

 

Sumber : Pusdatin Kemenpar, 2014 dalam RIPPARDA Maluku Tengah 

Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Provinsi Maluku Tengah memiliki 

potensi Sumber Daya Alam yang baik dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

penghasilan bagi masyarakat setempat, wilayah maupun negara, dimana salah satu 

potensi yang dapat dimanfaatkan yaitu potensi pariwisata. Potensi wisata adalah 

segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik  

agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut (Mariotti dalam 

Yoeti, 1997). Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. berikut. 

Tabel 2. Nama dan jenis obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 

Kec.Tehoru Desa Nama Obyek Wisata Jenis 

 

 
Tehoru 

Sumber air panas Alam 

Air terjun Alam 

 
Yaputih Danau Makariki/ tebing Alam 

 

Piliana Danau binaya (ninivala) Alam 
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Sumber : Badan Pusat Statitsik Kecamatan Tehoru,  2018 

Potensi pariwisata alam yang terdapat di Kecamatan Tehoru dengan obyek 

wisata alamnya yang indah, dapat berpotensi baik bagi masyarakat setempat baik 

dari segi ekonomi dan wilayah dimana hal itu akan terwujud jika lokasi obyek 

pariwisata di Kecamatan Tehoru lebih banyak pengunjung tidak hanya dari dalam 

negeri (wisatawan lokal) tetapi juga terdapat pengunjung dari luar negeri 

(wisatawan asing) dengan melakukan promosi yang akan dikemas pada 

penyusunan Atlas berbasis Web GIS. 

Atlas pada umumnya merupakan bentuk tampilan kartografi tinggi, karena 

dalam memproduksi peta garis menyangkut dua hal yakni perencanaan dan 

dimensi structural, yang dimana atlas di gunakan dalam penelitian sebagai alat 

wisatawan untuk memberikan informasi dan lokasi wisata (Ormeling, dalam 

Prasetyaningrum et.al 2017). Web-GIS  merupakan gabungan antara design grafis 

pemetaan, peta digital dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan 

sebuah database yang saling terhubung menjadi satu bagian web desain dan web 

pemetaan yang dimana Web-GIS sebagai alat untuk mengelola peta dan informasi 

yang didapatkan dari penelitian. Qolis,dkk (2010) dalam Andre et.al (2017). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengambil judul 

Penyusunan Atlas Pariwisata Alam Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku 

Tengah Berbasis Web-GIS. Rumusan masalah beserta tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui keungglan pariwisata alam Kecamatan Tehoru untuk 

dilakukannya pembuatan atlas berbasis Web-Gis untuk dapat digunakan sebagai 

promosi wisata alam di Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah. 

2. METODE 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. (Sugiono, 2013). Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode observasi dan wawancara. Informasi melalui wawancara diperoleh 

langsung dari pengunjung dan stakeholder terkait dengan objek wisata di 

Kecamatan Tehoru. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis dua di antara 
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yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Menurut Sutrisno 

Hadi dalam Sugiono (2013). Observasi dalam lapangan bertujuan untuk 

mengetahui suatu kondisi objek wisata alam yang menjadi objek penelitian, 

kondisi tersebut anatara lain kualitas keadaan objek wisata, kondisi objek wisata, 

dukungan pengembangan objek, sarana prasarana objek wisata dan aksesibilitas 

objek dan dilakukannya skoring. Skoring adalah proses memberikan nilai 1 

sampai 3 dan 1 sampai 2 pada setiap variabel penelitian. Skor 1 diberikan untuk 

variabel yang memiliki kondisi obyek yang kurang mendukung pengembangan 

pariwisata, skor 2 diberikan untuk variabel yang memiliki kondisi obyek yang 

cukup mendukung pengembangan pariwisata, skor 3 diberikan untuk variabel 

yang sangat mendukung pengembangan pariwisata.   

Perhitungan: 

            a-b  K : interval 

        u  a : nilai skor tertinggi 

        b : nilai skor terendah 

            u : jumlah kelas  

Sumber :Samsudi, 2008  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu Menurut Esterberg dalam Sugiono (2013). Wawancara juga merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. Penelitian ini dilakukan wawancara mendalam dengan 

informan, wawancara dengan informan yang memahami obyek wisata alam 

Kecamatan Tehoru. 

Teknik pengolah pada tahap ini data diolah sedemikian rupa untuk 

memperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai 

jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian, dalam 

mengolah data-data primer dan sekunder yang diperoleh akan diolah melalui 

beberapa tahapan. Data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah ke 

dalam bentuk editing, tabulasi dan peta ,yang didukung oleh hasil dokumentasi di 

K = 
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lapangan yakni, foto untuk memperlihatkan secara visual kondisi nyata di 

lapangan. Lalu untuk melakukan penyusunan atlas pariwisata alam Kecamatan 

Tehoru berbasis Web Gis, informasi yang didapatkan dari peneliti diolah dengan 

memanfaatkan Leaflet.JS,  sebagai perpustakaan  JavaScript untuk dapat 

dijadikan atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru sebagai sarana promosi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Kecamatan Tehoru 

memiliki objek wisata, salah satunya objek wisata alam yang terdiri dari objek 

wisata Air Terjun, Air Panas, Danau Makariki/ Tebing dan Air Jodoh/Ninivala 

dimana dari ke empat objek wisata ini memiliki keindahan yang disajikan oleh 

alam yaitu panorama alam yang asri dan indah yang dapat memanjakan mata 

pengunjung objek wisata, begitu pun kesamaan dari ke empat objek wisata alam 

Kecamatan Tehoru yaitu dominan sumber air atau mata air yang tidak lain karena 

ke empat objek wisata alam Kecamatan Tehoru berada di bawah kaki gunung 

Binaya. Berikut gambar Obyek wisata Alam Kecamatan Tehoru. 

 

Gambar 2. Lokasi obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

Sumber : peneliti, 2019 
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3.1 Keunggulan Obyek Wisata 

Tabel 3. Klasifikasi obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

Nilai skor Klasifikasi 

24 – 40 Rendah 

41 – 56 Sedang 

57 – 72 Tinggi  

      Sumber : peneliti 2019 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui nilai 24 - 40 termasuk dalam kelas rendah, 

kelas ini sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk dilakukannya 

perencanaan dan pengembangan obyek wisata alam. 41-56 termaksud dalam kelas 

sedang dimana pengembangan obyek wisata hanya perlu dikembangkan. 57–72 

termasuk dalam kelas tinggi yang dimana pengembangan sudah ada dan fasilitas 

sudah tersedia hanya perlu dipertahankan seperti Tabel 2. Jumlah skor klasifikasi 

obyek wisata alam Kecamatan Tehoru berikut. 

Tabel 4. Jumlah skor klasifikasi obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

Nama Obyek Wisata  Nilai skor  Klasifikasi 

Air Panas (Desa Tehoru) 40 Rendah 

Air Terjun (Desa Tehoru) 40 Rendah 

Danau Makariki/Tebing (Desa Yaputhi) 44 Sedang 

Air Jodoh/Ninivala (Desa Piliana) 40 Rendah 

Sumber : peneliti 2019 

Obyek wisata alam Kecamatan Tehoru yang telah dilakukan observasi oleh 

peneliti didapatkan skor dari 1 sampai 2 dan 1 sampai 3. Skor 3 adalah nilai 

tertinggi dari hasil observasi dan pemberian skor. Berdasarkan parameter ada yang 

memiliki skor 3 (nilai tertinggi) maka dikatakan unggul. Deskripsi keunggulan 

obyek wisata alam sebagai berikut:  

Berdasarkan jumlah skor masing-masing obyek wisata alam Kecamatan Tehoru, 

diketahui bahwa obyek wisata Air Panas, Air Terjun dan Air Jodoh termasuk 

dalam klas rendah. Faktor yang mempengaruhi adalah seperti berikut : 
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a) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti, akses jalan 

menuju obyek wisata Air Panas, Air Terjun dan Air Jodoh yang belum  

di bangun belum layak untuk dilewati, dimana jalan masih berwujud 

jalan setapak dan tidak adanya petunjuk jalan menuju obyek wisata. 

Ketersediaan sarana prasarana yang belum memadai seperti gazebo 

dan fasilitas umum lainnya dan fasilitas pendukung seperti layanan 

puskesmas dan layanan biro perjalanan, hal ini menunjukan bahwa 

ketiga obyek wisata alam yaitu Air Panas, Air Terjun dan Air Jodoh 

membutuhkan perhatian pemerintah untuk dilakukannya perencanaan 

dan pengembangan obyek wisata alam.  

Danau Makariki/Tebing ada pada klas sedang, maka pengembangan obyek wisata 

hanya perlu dikembangkan. Diketahui bahwa obyek wisata Danau 

Makariki/Tebing merupakan obyek wisata alam yang memiliki keunggulan yang 

tidak dimiliki ketiga obyek wisata alam yang lain seperti lokasi obyek wisata yang 

lebih dekat, memiliki lahan kosong yang dijadikan sebagai lahan parkir oleh 

pengunjung obyek wisata alam Danau Makariki/Tebing dan kualitas jalan menuju 

obyek wisata Danau Makariki dekat dengan perkebunan warga yang jalan menuju 

ke obyek wisata Danau Makariki dengan sendirinya terbentuk oleh warga 

setempat, hanya saja faktor yang mempengaruhi obyek wisata alam Danau 

Makariki/Tebing masih pada klas sedang dikarenakan ketersediaan sarana 

prasarana yang belum memadai seperti gazebo dan fasilitas umum lainnya dan 

fasilitas pendukung seperti layanan puskesmas dan layanan biro perjalanan. 

3.2  Penyusunan Atlas Pariwisata Alam Kecamtan Tehoru Berbasis Webgis 

Atlas pada umumnya merupakan bentuk tampilan kartografi tinggi, karena dalam 

memproduksi peta garis menyangkut dua hal yakni perencanaan dan dimensi 

structural, yang dimana atlas di gunakan dalam penelitian sebagai alat wisatawan 

untuk memberikan informasi dan lokasi wisata (Ormeling, dalam 

Prasetyaningrum et.al 1997). 

 Web-GIS merupakan gabungan antara design grafis pemetaan, peta digital 

dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan sebuah database yang 

saling terhubung menjadi satu bagian web desain dan web pemetaan yang dimana 
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Web-GIS sebagai alat untuk mengelola peta dan informasi yang didapatkan dari 

penelitian. Qolis,dkk (2010) dalam Andre et.al (2017). Seperti Gambar 3. Bagan 

alur penyusunan atlas pariwisata berbasis web gis. 

 

Gambar 3. Bagan alur penyusunan atlas pariwisata alam berbasis web gis. 

Sumber : peneliti 2019 

Berdasarkan Gambar 3. Penyusunan atlas dilakukan dari pencarian data dan 

informasi di lokasi penelitian yaitu pariwisata alam di Kecamatan Tehoru yang 

terdiri dari empat obyek wisata yaitu Air Panas, Air Terjun, Air Jodoh/Ninivala 

dan Danau Makariki/Tebing. Data dan informasi meliputi Keunggulan obyek 

wisata alam Kecamatan Tehoru yang didapati dari observasi oleh peneliti untuk 

i 

ii 

iii 
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mengetahui keunggulan apa saja yang ada di obyek wisata alam yang dapat 

dijadikan sebagai informasi pada atlas pariwisata alam Kecamatan Tehoru. 

Wawancara dengan pengunjung (kunci informan) untuk mengetahui informasi 

mengenai obyek wisata alam Kecamatan Tehoru seperti (keunggulan obyek 

wisata, kesan terhadap obyek wisata dan saran)  dari sudut pandang pengunjung 

wisata, untuk dijadikan testimoni  pada atlas pariwisata alam yang bertujuan agar 

yang membuka,melihat dan membaca atlsa pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

berbasis web gis memiliki refrensi terhadap obyek wisata alam Kecamatan 

Tehoru. Tracking GPS bertujuan untuk mengetahui titik lokasi obyek wisata alam 

Kecamatan Tehoru dan rute menuju lokasi obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

yang dimana peneliti menggunakan aplikasi “Geo tracker” untuk mengetahui titik 

koordinat. Hasil dari Tracking GPS dijadikan peta rute menuju obyek wisata alam 

Kecamatan Tehoru dari Kota Masohi. Seperti Gambar 4.3 berikut halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4. Peta rute dari Kota Masohi menuju obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 

Sumber : peneliti, 2019
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Berdasarkan Gambar 4 akan dijadikan informasi pada atlas pariwisata alam 

Kecamatan Tehoru, rute dan titik lokasi adalah informasi yang sangat penting bagi 

pembacanya pada sebuah atlas pariwisata. 

Data penelitian yang sudah didapatkan akan di olah dalam proses editing untuk 

dimasukan pada perpustakaan webgis (Library) yaitu JavaScrip yang nama 

aplikasinya “Visual Studio code”. Visual Studio code adalah aplikasi yang 

digunakan penyeleksian kode, dari data penelitian di olah dalam proses editing 

untuk dimasukan pada JavaScrip. Seperti gambar berikut. 

 

Gambar 5. Scrip menampilkan jalan pada webgis 

Sumber : penelit, 2019 

 

Gambar 6. Scrip menampilkan titik lokasi pada webgis 

Sumber : penelit, 2019 
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Gambar 7. Scrip menampilkan testimoni pengunjung pada webgis 

Sumber : penelit, 2019 

 Berdasarkan gambar scrip pada JavaScrip dalam membangun webgis  

maka dibutuhkan XAMPP untuk mengontrol atau sebagai koneksi antara 

JavaScrip dengan webgis  untuk dapat menampilkan data informasi hasil 

visualisasi JavaScrip terhadap webgis  seperti pada Gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar 8. Tampilan Webgis (Open Street Map) 

Sumber : peneliti, 2019 

Berdasarkan Gambar 8 tampilan webgis memiliki 4 jenis tampilan Googel Maps 

yang terdiri dari Google Terrain, Google Street, Google Satellit dan Open Street 

Map, yang masing masing memiliki kelebihan yaitu seperti berikut : 
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a. Google Terrain penampakan rupa bumi lebih nyata seperti 3Dimensi 

dapat mengetahui relief pada lokasi obek wisata. 

b. Google Street menyediakan pemandangan jalan 360° dan 

membolehkan pengguna melihat bagian dari kota pilihan mereka dan 

wilayah metropolitan sekitarnya pada tingkat dasar. 

c. Google Satellit  dapat melihat kenampakan relief laut lebih jelas 

dengan begitu dapat mengetahui lokasi obyek wisata berada pada 

kepulauan zonasi bahaya atau tidak seperti terdapat banyak patahan 

gempa 

d. Open Street Map sebuah peta seluruh dunia yang gratis berbasis web 

yang memiliki informasi dan navigasi. 

Jadilah atlas pariwisata alam “offline” berbasis webgis dari data yang telah diolah 

maka hadirlah sebuah “Database” yang akan dijadikan sebagai atlas pariwisata 

alam “online” berbasis webgis dengan cara di upload pada 

https://www.000webhost.com/ untuk dapat diakses semua kalangan. Maka 

jadilah “Atlas Pariwisata Alam Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah 

Berbasis Webgis”. Seperti pada Gambar 9 berikut. 

 

Gambar 9. Atlas online pariwisata alam Kecamatan Tehoru berbasis webgis 

Sumber : peneliti, 2019 

 

https://www.000webhost.com/
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil, analisis dan pembahasan maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

a) Pariwisata alam Kecamatan Tehoru memiliki keunggulan yang 

diketahui dari observasi lapangan, wawancara informan yang terdiri 

dari pemerintah daerah dengan pengunjung dan survei lapangan yaitu 

tracking GPS (Global Positioning System / Sistem Pemosisi Global) 

untuk mengtahui rute dari titik koordinat awal yaitu Bandara Patimura 

Ambon menuju lokasi wisata alam Kecamatan Tehoru dan rute dari 

Pelabuhan Amahai ke Kecamatan Tehoru menuju obyek wisata alam 

di Kecamatan Tehoru, hal ini sangatlah membantu dan mempermudah 

pengunjung wisatawan lokal, luar daerah maupun pengunjung 

wisatawan asing untuk lebih mudah mengetahui keunggulan obyek 

wisata alam di Kecamatan Tehoru dan memiliki refrensi tentang obyek 

wisata alam Kecamatan Tehoru dan langsung mengetahui rute, jarak 

dan waktu tempuh, jenis transportasi dan estimasi biaya transportasi  

menuju obyek wisata alam Kecamatan Tehoru. 

b) Obyek wisata alam Kecamatan Tehoru membutuhkan publikasi untuk 

meningkatkan jumlah pengunjung dengan begitu akan banyak yang 

datang berkunjung maka akan lebih cepat terpublis dan apa yang 

dibutuhkan seperti suntikan dana dari pihak investor untuk 

perkembangan lokasi wisata alam akan segera terwujud, dengan begitu 

apa yang diharapkan pengunjung obyek wisata alam seperti fasilitas 

umum, gazebo dan lainnya akan segera terpenuhi, maka hasil yang 

didapatkan, di proses menggunakan Web-GIS dengan memanfaatkan 

Leaflet.JS sebagai Library dari javascript dalam membangun Web-GIS 

yang menghasilkan atlas online pariwisata alam Kecamatan Tehoru 

yang dapat akses oleh seluruh kalangan. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan terdapat saran untuk penelitian 

selanjutnya mengenai penyusunan atlas berbasis web gis : 

a) Lahirnya penelitian ini dikarenakan tidak diketahuinya lokasi obyek 

wisata, rute menuju obyek wisata dan informasi lainnya maka dari itu 

dilakukannya pembuatan atlas online  pariwisata alam berbasis web gis 

dengan harapan penelitian selanjutnya lebih baik lagi dalam 

melakukan pengelolaan web gis yang memiliki tingkat kesulitan yang 

cukup tinggi. 

b) Tracking GPS atau Sistem Pemosisi Global yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan handphon dengan menggunakan aplikasi 

tracking GPS yang keakuratan nya rendah, diharapkan kedepannya 

dapat menggunakan alat atau aplikasi tracking GPS yang lebih bagus 

dan baik lagi. 

c) Dukungan data dan informasi dari informan yang terkait Kepala Camat 

Kecamata Tehoru pengunjung obyek wisata alam Kecamatan Tehoru 

dan kemudahan memperoleh data dari instansi meliputi Dinas Bapeda 

Kabupaten Maluku Tengah Dan Dinas Pariwisata. harapan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun negara dan kedepannya 

bisa lebih  medukungan kepada peneliti selanjutnya. 
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