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Abstrak 

Pariwisata di Kabupaten Sukoharjo belum dikenal oleh wisatawan lokal maupun 

asing disebabkan karena sejumlah potensi obyek wisata belum memadai dan belum 

terpublikasi. Salah satu bentuk promosi wisata sudah dilakukan melalui internet, 

namun informasi dalam web tersebut belum maksimal karena kurangnya penyajian 

SIG mengenai potensi wisata di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan permasalahan 

tersebut memunculkan gagasan untuk melakukan penelitian “Analisis Potensi dan 

Pengembangan Daya Tarik Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo Berbasis Web 

SIG Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan (1) Menganalisis dan 

mengklasifikasikan tingkat potensi obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo dan (2) 

Melakukan pengembangkan sistem web SIG pariwisata untuk mendukung potensi 

obyek wisata dan sebagai media promosi di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis skoring untuk menentukan potensi internal, 

eksternal, dan gabungan serta analisis pemetaan untuk mengembangan sistem web 

SIG pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan potensi obyek wisata di Kabupaten 

Sukoharjo dilakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi aksesibilitas, 

daya tarik, dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil observasi 

dilakukannya pemberian skor yang terbagi menjadi 3 kelas, potensi kelas tinggi 

terdapat di obyek wisata The Heritage Palace, potensi kelas sedang di obyek wisata 

Batu Seribu, Gunung Sepikul, dan Pesanggrahan Langenharjo, dan potensi kelas 

rendah di obyek wisata Bendungan Colo dan Makam Kiai Balak. Sistem Informasi 

Geografis Pariwisata Kabupaten Sukoharjo berbasis web yang didalamnya terdapat 

tampilan halaman profil, peta obyek wisata, detail obyek wisata, peta rute obyek 

wisata, buku pengunjung, dan daftar pengunjung sebagai testimoni. 

Kata Kunci : Pengembangan, Potensi, Obyek Wisata, Web SIG Pariwisata 

 

 
Abstract 

Tourism in Sukoharjo Regency is not yet known by local and foreign tourists due 

to a number of tourism potentials that have not been adequate and have not been 

published. One form of tourism promotion has been carried out through the internet, 

but the information on the web has not been maximized due to the lack of 

presentation of GIS regarding tourism potential in Sukoharjo Regency. Based on 

these problems, the idea emerged to conduct research "Analysis of Potential and 

Development of Tourist Attractions in Sukoharjo Regency Based on GIS Web in 

2019". This study aims to (1) analyze and classify the level of tourism potential in 

Sukoharjo Regency and (2) develop a tourism GIS web system to support tourism 
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potential and as a promotional media in Sukoharjo Regency. The method used in 

this research is observation and interviews. The analytical method used is scoring 

analysis to determine internal, external, and combined potential as well as mapping 

analysis to develop a tourism GIS web system. The results showed that the potential 

for tourism objects in Sukoharjo Regency was carried out by direct observation to 

determine the condition of accessibility, attractiveness, and other supporting 

facilities. Based on the results of observations, scores were divided into 3 classes, 

high class potential was found in The Heritage Palace tourism object, medium class 

potential was at Batu Seribu tourism object, Sepikul Mountain, and Langenharjo 

Pesanggrahan, and low class potential was at Colo Dam and Tomb tourism object. 

Kiai Balak. The Sukoharjo Regency Tourism Geographic Information System is 

web-based which includes profile page views, tourist attraction maps, tourist 

attraction details, tourist route maps, visitor books, and visitor lists as testimonials. 

Keywords: Development, Potential, Tourism Object, Tourism Web GIS 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 Geografi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek-aspek yang ada di 

permukaan bumi dan konsep spasial untuk pemanfaatan pembangunan yang ada 

di bumi (Haris, 2012). Geografi Pariwisata menurut Heru Pramono (2012) 

adalah studi terapan dari konsep-konsep, teori-teori, dan pendekatanpendekatan 

geografi terhadap aspek-aspek pariwisata pada wilayah permukaan bumi 

pendekatan keruangan, ekologi, dan komplek wilayah. Kepentingan, proses dan 

permasalahan keberhasilan pembangunan bisa diukur dan dianalisis melalui 

ketiga pendekatan tersebut (Bintarto dan Surastopo, 1984). Pariwisata menurut 

Undang–undang No.9 Tahun 1990 adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan 

Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat. Wisata 

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi (UU No.9 

Tahun 1990). 

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten terkecil kedua di 

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 46.666 ha yang 

menjadikan daerah andalan sektor kepariwisataan dengan adanya berbagai 

potensi sumber daya yang tersedia (BPS Kabupaten Sukoharjo). Potensi wisata 

menurut Mariotti dalam Yoeti (1983) adalah segala sesuatu yang terdapat di 
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daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang 

berkunjung ketempat tersebut. Beberapa obyek wisata unggulan yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu obyek wisata alam berupa Batu Seribu dan Gunung 

Sepikul, obyek wisata buatan berupa The Heritage Palace dan Bendungan Colo, 

sedangkan obyek wisata budaya berupa Makam Kiai Balak dan Pesanggrahan 

Langenharjo. Daftar kunjungan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di 

Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Obyek Wisata Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2015-2019 

 

 
Tahun 

Obyek Wisata 

Batu Seribu 
Gunung 

Sepikul 

The Heritage 

Palace 

Bendungan 

Colo 

Makam 

Kiai Balak 

Pesanggrahan 

Langenharjo 

2015 34.056 0 0 9.660 20.300 975 

2016 36.619 0 0 10.820 20.890 984 

2017 36.459 2.035 0 18.872 20.439 1.033 

2018 30.000 5.996 225.000 19.423 18.766 1.004 

2019 140.350 8.607 306.000 19.270 17.507 917 

(Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2015-2019) 
 

Tabel mengenai deskripsi potensi wisata dan pengembangan website dari 

masing-masing obyek wisata dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2 Potensi dan Pengembangan Website Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo 

 

Obyek 

Wisata 
Jenis Potensi Obyek Wisata Pengembangan Website 

 

 
Batu Seribu 

 

 
Alam 

 

Kolam renang yang airnya langsung 

diambil dari mata air umbul pacinan dan 

dikelilingi pohon disertai gemercik air 

Sudah tersedia website 

potensi desa di 

Kecamatan Bulu dan 

sudah terpubiklasi. 
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  yang mengalir menerobos batu-batu di 

sepanjang aliran sungai. 

 

 
Gunung 

Sepikul 

 

 
Alam 

Dua bukit batu kembar berdampingan 

yang menjulang dengan kokoh dan 

memiliki keindahan alam berlatar 

belakang berupa gunung Batu Seribu. 

Belum menyediakan 

media promosi berupa 

website. 

 

 
The Heritage 

Palace 

 

 

Buatan 

Bangunan yang berdiri sejak tahun 1892 

dengan desain romawi yang didalam 

bangunannya menampilkan berbagai 

atraksi berupa mobil antik, museum 3D 

Trick Art, dan omah kuwalik. 

Sudah tersedia website 

pariwisata The Heritage 

Palace dan sudah 

terpubiklasi. 

 
Bendungan 

Colo 

 

 
Buatan 

Struktur bendungan dan desainnya 

menarik dengan barisan ratusan batu 

beton persegi yang simetris dan tertata 

rapi sebagai pemecah arus air. 

Belum menyediakan 

media promosi berupa 

website. 

 

 
Makam Kiai 

Balak 

 

 

Budaya 

Kebudayaan ziarah yang telah ada sejak 

lama dan merupakan obyek wisata 

unggulan Kabupaten Sukoharjo 

memiliki tradisi Pulung Langse yang 

diyakini mampu mendatangkan berkah. 

 
Belum menyediakan 

media promosi berupa 

website. 

 
Pesanggrahan 

Langenharjo 

 

 
Budaya 

Sumber mata air belerang yang terletak 

di pusat kota digunakan sebagai 

pemandian umum yang dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit kulit. 

Belum menyediakan 

media promosi berupa 

website. 

 

Pengembangan potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo 

masih bersifat konvensional, yang artinya pengembangan dilakukan hanya 

berfokus pada sumber daya alam yang ada tanpa memadukan dengan 

kreatifitas masyarakat dan juga teknologi canggih di masa dewasa ini. 
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Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sukoharjo belum mengelola dan mengembangkan obyek wisata di 

Kabupaten Sukoharjo dengan baik. Salah satu bentuk promosi wisata sudah 

dilakukan oleh pemerintah melalui internet, namun informasi web tersebut 

belum maksimal karena kurangnya penyajian SIG mengenai potensi wisata di 

Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan web 

SIG pariwisata di Kabupaten Sukoharjo, agar pariwisata di Kabupaten 

Sukoharjo dapat dikenal luas dan banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal 

maupun mancanegara (Suryantoro, 2008 dalam Santoso 2002). 

Web SIG adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menampilkan data informasi yang menunjukkan suatu lokasi 

obyek tertentu dengan menggunakan jaringan internet (Painho, 2001). 

Keunggulan dari web SIG pariwisata Kabupaten Sukoharjo yaitu memiliki 

peranan dalam melakukan pemetaan potensi geografi sumber daya pariwisata 

yaitu obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo, sebagai petunjuk informasi 

perjalanan bagi wisatawan, sebagai sumber referensi mengenai potensi obyek 

wisata dimana wisatawan memberikan testimoni di buku pengunjung web SIG 

pariwsata, dan juga sebagai bentuk media promosi dalam bentuk web secara 

online sehingga mudah diakses oleh masyarakat luas. 

Melihat lebih dalam lagi tentang potensi daya tarik wisata di Kabupaten 

Sukoharjo dengan dukungan pengembangan web SIG pariwisata, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Potensi dan 

Pengembangan Daya Tarik Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo Berbasis 

Web SIG Tahun 2019”. Rumusan masalah beserta tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui tingkat potensi obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo dan 

mengembangkan sistem web SIG pariwisata untuk mendukung potensi obyek 

wisata yang belum dikembangkan secara optimal dan juga sebagai bentuk 

promosi obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo. 
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2. METODE 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Data yang digunakan pada 

penelitian ini ialah data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder 

melalui instansi terkait. Informasi melalui wawancara diperoleh langsung dari 

pengelola untuk medapatkan informasi dan permasalah obyek wisata. 

Wawancara pengunjung obyek wisata digunakan untuk testimoni mengenai 

kesan dan pesan pada obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo sebagai sumber 

referensi bagi calon wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek wisata 

tersebut. Observasi yang diamati yaitu kondisi aksesibilitas, daya tarik, dan 

fasilitas pendukung serta pengambilan dokumentasi dan titik koordinat lokasi 

obyek wisata. Instansi yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Sukoharjo dan BPS Kabupaten Sukoharjo. 

Teknik pengolahan data meliputi editing, skoring, dan proses 

pengembangan web SIG pariwisata. Editing bertujuan mengetahui kelengkapan 

data yang terkumpul melalui instrumen penelitian. Skoring bertujuan 

menentuan skor pada setiap jawaban responden yang telah dilakukan dengan 

membuat klasifikasi maupun kategori yang cocok tergantung pada pengamat 

dan pendapat responden (Pratama, 2015). Proses pengembangan web SIG 

pariwisata bertujuan sebagai media promosi pariwisata dalam bentuk web SIG 

sehingga dapat memberikan kemudahan untuk mengetahui informasi obyek 

wisata dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Informasi yang didapat dalam 

peneliti diolah dengan menggunakan bahasa program PHP dengan 

memanfaatkan Leaflet.JS, dan database MySQL. Sistem web SIG secara online 

ini harus dilakukan pengujian terlebih dahulu apakah script berjalan baik dan 

dapat dijalankan. Hasil pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box 

Equivalence Partitioning. Analisis data yang digunakan adalah analisis skoring 

dan analisis pemetaan. Analisis skoring, variabel yang diperoleh yaitu dari data 

potensi eksternal dan internal obyek diukur untuk menentukan klasifikasi 

tingkat potensi gabungan. Klasifikasi ini dibedakan 3 kelas, yaitu  rendah, 
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sedang dan tinggi. Analisis pemetaan obyek wisata berbasis web SIG dimana 

mencangkup peta persebaran dan rute lokasi yang disertai fungsi tampilan menu 

web SIG. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Kabupaten 

Sukoharjo memiliki obyek wisata yang cukup terkenal yang terdiri dari wisata 

Batu Seribu, Gunung Sepikul, The Heritage Palace, Bendungan Colo, Makam 

Kiai Balak dan Pasenggrahan Langenharjo. Berikut gambar lokasi obyek wisata 

di Kabupaten Sukoharjo. 

 
Gambar 1. Peta Persebaran Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo 

 
3.1. Penilaian Klasifikasi Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo 

 
Penilaian klasifikasi potensi pada obyek wisata yang dinilai yaitu 

diantaranya potensi internal, eksternal, dan gabungan dengan menggunakan 

metode skoring dan memberikan skor pada setiap variabel yang sudah 

ditentukan. Potensi Internal Obyek Wisata adalah potensi yang dimiliki oleh 

obyek wisata itu sendiri, lingkungan obyek dan kawasan obyek yang 
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mendukung (Sujali, 1989). Potensi Eksternal Obyek Wisata adalah potensi 

wisata yang mendukung perkembangan suatu obyek wisata, terdiri dari 

aksesibilitas fasilitas penunjang dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989). Hasil 

total skor yang sudah dinilai dari hasil wawancara pengelola dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu kelas klasifikasi potensi rendah, 

sedang, dan tinggi. Berikut hasil penilaian obyek wisata Kabupaten Sukoharjo 

dengan menggunakan metode skoring. 

Tabel 3 Jumlah Skor Tingkat Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sukoharjo 

 

 
No 

 
Nama Obyek Wisata 

Hasil Skoring 
Nilai 

Total 

Tingkat 

Potensi 
Potensi 

Internal 

Potensi 

Eksternal 

1. Batu Seribu 11 18 29 Sedang 

2. Gunung Sepikul 9 15 24 Sedang 

3. The Heritage Palace 12 21 33 Tinggi 

4. Bendungan Colo 6 15 21 Rendah 

5. Makam Kiai Balak 6 14 20 Rendah 

6. Pesanggrahan Langenharjo 8 17 25 Sedang 

(Sumber : Penulis, 2021) 
 

Berdasarkan jumlah skor masing-masing obyek wisata di Kabupaten 

Sukoharjo, diketahui bahwa obyek wisata yang memiliki jumlah skor dengan 

tingkat potensi rendah berada di obyek wisata Bendungan Colo dan Makam 

Kiai Balak dimana faktor yang mempengaruhi adalah kondisi aksesibilitas 

belum memadai dengan jalan yang sempit dan lokasi tersembunyi, papan 

petunjuk jalan belum terlihat jelas. Daya tarik yang ditunjukkan masih minim 

dan perlunya penambahan fasilitas umum agar wisatawan yang mengunjungi 

obyek wisata dapat menemukannya. Kedua obyek wisata ini perlu perhatian 

khusus dari pemerintah untuk dilakukannya perencanaan dan pengembangan 

obyek wisata. 
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Obyek wisata dengan tingkat potensi sedang berada di obyek wisata 

Batu Seribu, Gunung Sepikul, dan Pesanggrahan Langenharjo. Obyek wisata 

Batu Seribu dan Gunung Sepikul merupakan obyek wisata alam dengan 

kondisi aksesibilitas jalan yang cukup sulit dijangkau yaitu menanjak dan 

sempit sehingga kendaraan bis sulit dilaluinya. Jarak lokasi dari Kota 

Sukoharjo ke obyek wisata ini juga berjauhan menyebabkan wisatawan yang 

berdatangan banyak yang berasal dari lokal ataupun masyarakat sekitar. Obyek 

wisata Pesanggrahan Langenharjo merupakan obyek wisata dengan lokasi 

yang mudah dijangkau tetapi fasilitas yang didapat kurang menunjang, disisi 

lain wisata ini masih kurang terawat. Ketiga obyek wisata ini perlu 

dikembangkan seperti menambah atau memperbaiki fasilitas obyek wisata. 

Obyek wisata yang memiliki jumlah skor dengan tingkat potensi tinggi 

berada di obyek wisata The Heritage Palace yang artinya obyek wisata 

memiliki keunggulan dan keunikan yang jarang ditemukan ditempat lain dan 

memiliki lebih dari satu daya tarik. Kondisi aksesibilitas menuju obyek wisata 

ini sudah tergolong baik yaitu jalan arteri, beraspal halus, dan lebar. Sarana 

angkutan dapat ditemui bis, BST, kereta api dan gojek. Fasilitas dan sarana 

prasarana pendukung pada obyek wisata ini juga sudah tersedia. Kondisi 

lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah membuat wisatawan betah 

untuk berlama-lama tinggal di obyek wisata tersebut. Obyek wisata ini 

merupakan obyek wisata yang sudah dikembangkan dan fasilitas yang tersedia 

di obyek wisata perlu dipertahankan. 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

analisis spasial atau keruangan yaitu mengkaji tentang potensi pariwisata yang 

ada di Kabupaten Sukoharjo yang mana potensi merupakan penyediaan ruang. 

Struktur keruangan yang berkaitan dengan tiga elemen penting pembentuk 

suatu keruangan berupa arah, jarak, luas, dan bentuk. Suatu ruang tertentu 

dengan batas-batas tertentu yang memiliki daya tarik tertentu berupa air, udara, 

tanah, dan sebagainya yang mampu menarik orang untuk berekreasi atau 

berwisata dan menampung orang untuk melakukan kegiatan wisata. Pariwisata 

erat kaitannya pada pemanfaatan ruang, lokasi-lokasi daerah tujuan wisata, 
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lokasi dimana wisatawan bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Dengan 

demikian geografi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menyediakan ruang sebagai daerah tujuan wisata yang sesuai dengan 

permintaan wisatawan dan memberikan kepuasan wisatawan yang berbeda 

karakternya. 

 

3.2. Pengembangan Sistem Web SIG Pariwisata Kabupaten Sukoharjo 

 
Peranan website dinilai sangat penting dalam pengembangan pariwisata 

terlebih khusus tersaji dengan peta sangat bermanfaat bagi pengunjung selain 

mengetahui informasi potensi juga dapat mengetahui letak lokasi maupun rute 

perjalanan obyek wisata. Berikut adalah keterangan proses pengembangan 

sistem Web SIG. 

1.) Data spasial dan data non spasial dari wawancara oleh pengelola untuk 

mengetahui informasi mengenai potensi tiap obyek wisata, dan pengunjung 

untuk dijadikan testimoni web SIG pariwisata berupa kesan dan pesan. 

Pengambilan titik lokasi untuk mendapatkan titik koordinat dan dokumentasi 

dengan mengambil gambar kondisi obyek wisata. 

2.) Pembuatan script untuk menampilkan data GeoJson ke dalam Map Server 

dengan menggunakan Wampserver. Penulisan script dapat dilakukan dengan 

aplikasi Visual Studio Code. Pembuatan database di MySQL dilakukan dengan 

membuat database melalui phpMyAdmin. 

3.) Diperlukan pengujian apakah script berjalan dengan baik sehingga hasil akhir 

Web SIG Pariwisata dapat dijalankan secara online. Hasil pengujian dilakukan 

dengan menggunakan metode Black Box Equivalence Partitioning yaitu 

menguji mengetahui bahwa bagian-bagian dalam sistem aplikasi telah benar 

menampilkan pesan-pesan kesalahan jika terjadi kesalahan dalam penginputan 

data. (Sandy, 2015). 
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Tabel 4 Pengujian Sistem dengan metode Black Box Equivalence Partitioning 

 
No. Pengujian Detail 

1. Fungsi Halaman 

Peta Obyek Wisata 

a. Melakukan proses zoom in pada peta 

b. Melakukan proses zoom out pada peta 

c. Melakukan proses zoom area pada peta 

d. Melakukan proses pencarian (search) 

e. Menggeser peta 

f. Mengatur skala 

g. Menampilkan marker peta berupa kecamatan 

h. Menampilkan marker peta berupa detail informasi 

obyek wisata 

2. Fungsi Halaman 

Peta Rute Obyek 

Wisata 

a. Menampilkan marker peta berupa rute lokasi dari Kota 

Sukoharjo menuju ke obyek wisata 

b. Menampilkan informasi mengenai arah, jarak, dan 

waktu yang dibutuhkan untuk menuju lokasi obyek 

wisata. 

c. Mengubah layer peta berupa basemap 

3. Fungsi halaman 

Buku pengunjung 

a. Proses menginput buku pengunjung 

b. Proses menampilkan daftar pengunjung 

 
 

4.) Publikasi situs dilakukan mengupload data web dan database kedalam server 

hosting dan domain. Layanan hosting yang digunakan adalah 000webhost.com. 

Hasil akhir dari website yang telah dihosting kemudian diberi nama domain 

yaitu https://bit.ly/WebSigPariwisataSukoharjo. seperti pada gambar 2 berikut. 

https://bit.ly/WebSigPariwisataSukoharjo.%20seperti%20pada%20gambar%207


12  

 

 

 

 
 

Gambar 2 Tampilan Web SIG Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Secara Online 
 

 

5.) Tampilan web SIG pariwisata merupakan hasil output dari sistem ini yaitu 

berupa halaman web untuk menampilkan berbagai informasi dari data-data 

yang telah dimasukkan. Berikut Tampilan halaman SIG Kabupaten Sukoharjo. 

- Halaman Profil 

Halaman profil menjelaskan tentang letak geografis, batas administrasi, dan 

sarana prasarana yang ada di Kabupaten Sukoharjo. 

- Halaman Peta Obyek Wisata 

Halaman ini menampilkan peta lokasi obyek wisata dan detail obyek wisata 

di Kabupaten Sukoharjo. Halaman ini juga menampilkan berbagai navigasi 

tools seperti search, zoom in, zoom out, dan zoom area. 

- Halaman Detail Obyek Wisata 

Halaman ini menampilkan informasi tentang potensi di tiap obyek wisata di 

Kabupaten Sukoharjo berupa aksesibilitas, daya tarik, dan fasilitas. 

- Halaman Peta Rute Obyek Wisata 

Halaman ini menampilkan peta rute dari Kota Sukoharjo menuju ke lokasi 

obyek wisata dan juga terdapat informasi mengenai jarak, waktu yang 

dibutuhkan, dan petunjuk arah menuju lokasi wisata. 
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- Halaman Buku Pengunjung 

Halaman ini ditunjukkan bagi pengunjung web yang ingin memberi 

masukan atau menyampaikan pesan dan kesan mengenai obyek wisata di 

Kabupaten Sukoharjo. Hasil wawancara dari pengunjung pada penelitian ini 

digunakan untuk mengisi halaman web SIG pariwisata ini. 

- Halaman Daftar Pengunjung 

Halaman ini berisi daftar pengunjung yang menampilkan kesan pesan 

mengenai obyek wisata sebagai salah satu testimoni dan sumber referensi 

bagi calon pengunjung yang ingin berwisata ke obyek wisata tersebut. 

 
4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil, analisis, dan pembahasan maka peneliti mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penilaian potensi obyek wisata di Kabupaten Sukoharjo memiliki hasil nilai 

skoring yang bervariasi. Salah satu obyek wisata yang memiliki potensi skor 

kelas tinggi yaitu terdapat di obyek wisata The Heritage Palace. Potensi kelas 

sedang terdapat pada obyek wisata Batu Seribu, Gunung Sepikul, dan 

Pesanggrahan Langenharjo. Sedangkan tingkat potensi rendah terdapat pada 

obyek wisata Bendungan Colo dan Makam Kiai Balak. 

2. Pengembangan sistem web SIG pariwisata dilakukan dengan memasukkan 

data-data yang telah terkumpul ke dalam database MySQL dan diperlukan 

pengujian apakah script berjalan dengan baik sehingga hasil akhir web SIG 

Pariwisata secara online dapat dijalankan. Hasil pengujian dilakukan dengan 

meliputi halaman profil, halaman peta obyek wisata, halaman detail, halaman 

peta rute lokasi obyek wisata, halaman pengunjung, dan halaman daftar 

pengunjung. Setiap halaman menu web SIG memiliki fungsi yang berbeda. 

3. Web SIG merupakan media yang paling tepat sebagai publikasi dan atau 

promosi wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Gabungan peta lokasi rute, 

foto, dan deskripsi mengenai informasi potensi dalam sebuah web menjadikan 
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wisatawan lebih mudah untuk mengunjungi sebuah obyek wisata dan berfungsi 

untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan begitu banyaknya 

wisatawan yang berkunjung maka akan cepat terpublis dan apa yang dibutuhkan 

seperti suntikan dana dari pihak pemerintah maupun investor untuk 

perkembangan lokasi obyek wisata akan segera terwujud. 

 
3.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut. 

1. Lahirnya penelitian ini dikarenakan tidak diketahuinya lokasi obyek wisata, rute 

menuju obyek wisata, dan informasi lainnya maka dilakukannya pengembangan 

web SIG pariwisata Kabupaten Sukoharjo dengan harapan penelitian 

selanjutnya lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan web SIG. 

2. Web SIG pariwisata yang telah dikembangkan ini diharapkan dapat membantu 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan pengelola obyek 

wisata dalam menyampaikan informasi mengenai potensi obyek wisata di 

Kabupaten Sukoharjo. 

3. Hasil testimoni dari pengunjung obyek wisata juga diharapkan mampu memberi 

masukan mengenai obyek wisata agar pemerintah dapat mengembangkan 

potensi obyek wisata semaksimal mungkin mulai dari memberi dana kepada 

dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan pengelola obyek 

wisata untuk mengembangkan potensi berupa penambahan maupun perbaikan 

fasilitas agar layak untuk digunakan dan juga memberi kenyamanan bagi 

wisatawan. Hal ini merupakan wujud agar obyek wisata di Kabupaten 

Sukoharjo menjadi destinasi wisata favorit. 
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