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Abstrak 

 

Sistem komputer merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang efisiensi kerja dalam segala bidang. Salah 

satu teknologi komputer yang saat ini berkembang begitu pesat adalah teknologi informasi pada web. Teknologi informasi 

pada web dapat digunakan untuk mencari informasi baik untuk pendidikan, dunia kerja, dan lainnya; diantaranya untuk 

menyampaikan informasi mengenai pariwisata. Oleh karena itu pada skripsi ini akan dibahas mengenai perancangan dan 

implementasi sistem informasi pariwisata Kabupaten Purwakarta. Penulis menyusun penelitian dengan menggunakan 

metodologi penelitian yang terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, dan studi lapangan. Sedangkan untuk perancangan 

aplikasi menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisa, perancangan, implementasi, pengujian/testing dan 

pemeliharaan. Tampilan yang dibuat meliputi Tampilan Menu Beranda, Tampilan Menu Sejarah, Tampilan Menu Wisata, 

Tampilan Menu Kuliner, Kolom Pencarian, dan Tampilan Menu Login Admin. Informasi Kabupaten Purwakarta dapat 

dipublikasikan ke khalayak umum, user dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi mengenai sejarah, tempat 

wisata, dan kuliner yang ada di wilayah sekitar Kabupaten Purwakarta.  
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1. latar belakang 

  
Perkembangan teknologi informasi semakin 

berkembang dengan cepat dan sangat 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Salah 

satu teknologi yang digunakan adalah internet. 

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, 

maka pengguna diberi keleluasaan dalam 

berkomunikasi tanpa dibatasi ole ruang dan 

waktu. Peningkatan kualitas dan kemammpuan 

masyarakat dapat dilakkukan dengan internet 

dan web sebagai alat untuk mengakses berbagai 

macamm jenis yangg kita inginkan. Upaya ini 

dapat dilakkukan dengan memulai membangun 

situs web pada setiap daerah. Web daerah dapat 

mebantu untuk memberikan informasi dan 

mengkomunikasikan profil, sejarah, tempat 

wisata, kuliner, kelebihan, dan berbagai 

keunggulan pariwisata kepada masyarakat 

umum. Seiring dengan perkembangannya, setiap 

daerah menggunakan media website untuk 

memperkenalkan daerrah tersebut pada 

masyarakat luas. Melihat kebutuhan inilah maka 

Pemerintah Kabuapten Purwakarta bidang 

Pariwisata memerlukan suatu aplikasi bebrbasis 

web yang dapat diakses dengan ceepat, mudah, 

dan efisisen. Selain itu aplikasi tersebut dapat 

sebagai media promosi bagi Kabupaten 

Purwakarta terutama bidang Pariwisata, yang 

akan disebarluaskan kepada masyarakat melalui 

internet. Berdasarakan latar belakang diaats, 

maka perlu dibaut suatu perancangan sistem 

informasi khususnya mengenai informasi 

pariwisata di kota Purwakarta. Oleh karena itu, 

Penulis mengambil judul: “PERANCANGAN 

DAN IMPLEMENTASI SISTEM  

 

INFORMASI PARIWISATA KOTA 

PURWAKARTA BEBRBASIS WEB” yang 

diharapkan mampu meyebarluaskan informasi 

mengenai kota Purwakarta kepada khalayak 

umum. 

2. metodologi penelitian 

2.1 Metode Pengumpulan Data   
Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini 

mengggunakan metode sebagai berikut: 

 

a. Studi lapangan, yaitu dengan mealakukan 

pengamatan di lingkungan Dinas Pariwisata 

di Kabupaten Purwakarta dengan maksud 

memperoleh data-data yangg benar untuk 

dijadikan acuan bahann penyusunan skripsi 

ini. 

b. Wawancara yaitu dengan melakukan studi 

wawancara kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan, seperti pegawai dinas 

pariwisata. 

c. Tinjauan pustaka yaitu dengan mencari 

sumber-sumber dan data-data penunjang 

dalam pembuatan perancangan web 

pariwisata Kabupaten Purwakarta.. 

2.2  Metode Pengembangan Perangkat 

Lunak 
Pengembangan dan pembuatan perangkat lunka 

Perancangan dan implementasi sistem informasi 

pariwisata Kota Purwakarrta berbasis web ini 

adalah dengan menggunakan metode waterfall. 

Berikut merupakan gambaran dari metode 

waterfall: 

 

 
Gambar 1. Metode Waterfall (Sumber : 

Pressman, 2010) 

3. analisis dan pembahasan 
Dalam merancang sistem informasi 

pariwisata Kota Purwakarta berbasis web ini 

diperlukan beberapa tahapan analisis: 
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a. Informasi menentukan kebutuhan user 

tentang informasi mengenai pariwisata di 

Kota Purwakarta. 

b. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

merancang sistem dengan cara wawancara 

kepada pihak bersangkutan, dimana dalam 

hal ini adalah dinas pariwisata kota 

purwakarta. 

c. Mempresentasikan pengetahuan didapat. 

d. Menetukan metode pengembangan yang 

akan digunakan. 

e. Menettukan target user yang akan 

mengggunakan sistem ini. 

 

Pada perancangan skripsi ini diperlukan 

adanya pencarian pengetahuan tentang 

pariwisata kota purwakarta mengenai lokasi atau 

berbagai kuliner yang ada di sekitar kawasan 

purwakarta. Pencarian pengetahuan seputar 

pariwisata diperoleh dengan cara: 

 

a. Melakukan wawancara dengan pihhak Dinas 

Pariwisata Kota Purwakarta. 

b. Melakukan studi literature mengenai sejarah 

dan tata letak seputar daerah purwakarta. 

c. Mengumpulkan informasi dari internet 

tentangg seputar daerah Purwakarta. 

 

Agar sistem informasi ini berjalan dengan 

baik, maka diperlukan dukungan perangkat 

keras (hardware): 

 

a. Processor   : Pentium intel IV 2,66 

GHZ 

b. RAM  : 256 Mb 

c. Harddisk  : 40 GHZ 

d. Monitor   : Standard 

e. Keyboard, mouse  : Standard 

 

Kebutuhan perangkat lunak (software) yang 

dibutuhkan untuk menunjang perancangan 

sistem informasi pariwisata ini adalah sebagai 

beikut: 

 

a. PHP Installer (PHP Engine / interprete) 

fungsinya merupakan alat bantu 

pemrograman yang memberikan kemudahan 

dalam melakukan yugas tertentu. 

b. MySQL fungsinya untuk menghitung 

jumlah baris,, yaitu denggan menggunakan 

perintah COUNT(). Metode ini biasa 

digunakan untuk melakukan pengecekan 

jumlah data dalam sebuah tabel yang isinya 

ratusan hiingga ribuan, yang tidak dapat 

dihitung secara manual. 

c. Mozilla Firefox /  google chrome fungsinya 

sebagai peramban web yang berguna untuk 

menjelajahi internet. 

d. XAMPP fungsinya sebagai sebuah web 

server yang gratis dan open source cross 

platform yang didalamnya terdapat apache 

HTTP server, mysql database. 

 

Perancangan sistem terdiri dari context 

diagram, data flow diagram (DFD) level 0, dan 

entity relational daigram (ERD). Berikut 

perancangan yang dibuat oleh Penulis: 

 

a. Context Diagram 

 

.  

Gambar 2. Context Diagram 

b. Data Flow Diagram Level 0 

 

 
 

Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0 

c. Entity Relationship Diagram 

 

 
 

Gambar 4. Entity Relationship Diagram 
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Penulis merancang tampilan untuk sistem 

informasi periwisata di Kabupaten Purwakarta 

sebagai berikut: 

 

a. Perancangan tampilan login untuk admin 

 

 
 

Gambar 5. Perancangan tampilan menu Login admin 

 

b. Perancangan tampilan menu beranda 

 
 

Gambar 6. Perancangan tampilan menu Login admin 

 

c. Perancangan tampilan menu sejarah 

 

 
 

Gambar 7. Perancangan tampilan menu sejarah 

d. Perancangan tampilan menu kuliner 

 

 
 

Gambar 8. Perancangan tampilan menu kuliner 

 

e. Perancangan tampilan menu wisata 

 

 
 

Gambar 9. Perancangan tampilan menu wisata 

 

Pengujian pada sistem informasi pariwisata 

menggunakan black-box dan white-box testing. 

Berikut hasil pengujian yang telah dilakukan: 

 

a. Pengujian menggunakan black-box testing 

 

 
 

Gambar 10. Pengujian black-box testing 

 

b. Pengujian menggunakan white-box testing 
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Gambar 11. Pengujian white-box testing 

 

4. KESIMPULAN 
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

perancangan sistem informamsi pariwisata Kota 

Purwakarta web ini adalah: 

 

a. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media 

informasi tentang dinas pariwisata Kabupaten 

Purwakarta. 

b. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai media 

untuk mempromosikan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Purwakarta. 

c. Masyarakat luas dapat melihat info yang ada 

tentang pariwisata Kabupaten Purwakarta 

melalui web pariwisata Kabupaten Purwakarta 

yang mencakup sejarah, wisata, dan kuliner. 

d.  
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