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Abstrak
Bali merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan wisata oleh masyarakat luar
maupun turis lokal yang ingin berlibur. Keindahan wisata Bali dan pesona alamnya membuat para
wisatawan ingin selalu berkunjung ke Bali. Kendala yang saat ini sering ditemui di lapangan
adalah dima turis maupun wisatawan lokal bingung untuk menentukan tempat wisata yang ingin di
tuju, suatu contoh wisatawan yang ingin berwisata mengunjungi wisata religi saja mereka harus
mencari informasi ke berbagai narasumber atau masyarakat sekitar untuk menemukan lokasi
wisata religi yang di tuju. Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu perancangan sistem
informasi geografis pemetaan wilayah di Bali untuk pengelompokan wisata budaya dengan
beberapa pengelompokan yaitu: wisata budaya religi, wisata budaya bahari, wisata budaya
kuliner dan wisata budaya fauna. Dimana dengan di bangunnya suatu perancangan sistem
informasi geografis ini diharapkan wisatawan lebih mudah lagi untuk berkunjung ke Bali. Hasil
dari penelitian ini nantinya akan memberikan perancangan untuk sistem informasi geografis
pemetaan wisata budaya di Bali. Hanya memberikan perancangan dari sistem tersebut tanpa
membangun sistem dan implementasi sistem yang ingin di bangun.
Kata kunci— Sistem Informasi, Pembelajaran, Perancangan Sistem

Abstract
Bali is one area that is becoming a tourist destination by the outside community as well as
local tourists who want to vacation. The beauty of Bali and its natural charm makes tourists want
always been to Bali. Constraints are currently often encountered in the field are dima tourists and
local tourists at a loss to determine the sites that you want to go, an example of the travelers who
want to travel to visit religious tourism course they have to get to the various speakers or people
around to find the location of religious tourist headed. Of these problems we need a geographical
information system design mapping regions in Bali for grouping cultural tourism with several
groupings, namely: religious cultural tourism, cultural tourism nautical, culinary and cultural
tourism cultural tourism fauna. Where as in the rise and a geographic information system design is
expected rating easier again to visit Bali. The results of this study will provide for the design of
geographic information systems mapping of cultural tourism in Bali. Just give the design of the
system without having to build the system and implementation of the system that you want to wake
up.
Keywords— System Information , Learning , Design
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PENDAHULUAN
Bali merupakan salah satu wilayah yang menjadi tujuan wisata oleh masyarakat luar
maupun turis lokal yang ingin berlibur.
Keindahan wisata Bali dan pesona alamnya membuat para wisatawan ingin selalu berkunjung ke
Bali. Wisata di Bali beraneka macam dari wisata bahari, wisata fauna, wisata religi, wisata kuliner
dan lainnya. Hampir di setiap pelosok sudut di Bali memiliki wisata yang indah dan dikagumi oleh
banyak pengunjung, hal inilah yang menyebabkan Bali dikenal sebagai pulai yang memiliki wisata
budaya yang cukup indah. Sektor wisata yang beragam dengan keunikannya dan didukung dengan
fasilitas transportasi di kawasan wisata tersebut dapat memberikan suatu income untuk pemerintah
kota tersebut. Dari sekian banyak lokasi wisata budaya dan wisata lainnya yang ada di Bali
seringkali wisatawan masih bingung dan susah untuk menentukan lokasi yang ingin dikunjunginya.
Kendala yang saat ini sering ditemui di lapangan adalah dima turis maupun wisatawan lokal
bingung untuk menentukan tempat wisata yang ingin di tuju, suatu contoh wisatawan yang ingin
berwisata mengunjungi wisata religi saja mereka harus mencari informasi ke berbagai narasumber
atau masyarakat sekitar untuk menemukan lokasi wisata religi yang di tuju. Hal lain yang ada di
lapangan adalah wisatawan yang ingin berkunjung ke salah satu kabupaten atau daerah yang ada di
Bali masih bingung untuk menentukan arah yang dituju dan lokasi wisata apa saja yang ada di
daerah tersebut. Kurangnya suatu informasi dan pemetaan wilayah di daerah tersebut menyebabkan
para wisatawan meghabiskan banyak waktu dijalan hanya untuk mengumpulkan suatu informasi.
Melihat permasalahan tersebut dengan melihat juga perkembangan teknologi sistem
informasi geografis yang ada saat ini menimbulkan suatu permasalahan baru dengan memberikan
solusi untuk membuatkan suatu perancangan sistem. Sistem informasi geografis dibuat dengan
menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan sejumlah data yaitu : data geografis atau data
yang berkaitan dengan posisi obyek di permukaan bumi. Teknologi sistem informasi geografis
mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database yang biasa digunakan saat ini, seperti
halnya yaitu pengambilan visualisasiyang khas serta berbagai keuntungan yang mampu ditawarkan
pada analisis geografis melalui gambar-gambar peta. Sistem informasi geografis ditawarkan
analisis geografis melalui gambar-gambar petanya.
SIG dapat disajikan dalam bentuk aplikasi desktop maupun aplikasi berbasis web. SIG juga
dapat memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa, membuat peramalan kejadian, dan
perencanaan strategis lainnya serta dapat membantu menganalisis permasalahan umum seperti
masalah ekonomi, penduduk, sosial pemerintahan, pertahanan serta bidang pariwisata. Dari
perkembangan sistem informasi geografis tersebut maka dapat terjawab permasalahan yang ada
saat ini mengenai wisata budaya.
Dimana permasalahan yang umum dilihat di lapangan adalah banyaknya wisatawan asing
maupun lokal yang belum mengetahui informasi tentang wisata dan lokasi wisata yang ada di Bali.
Kurangnya suatu pemetaan wilayah untuk penentuan lokasi wisata budaya di bali yang nantinya
dapat mempermudah penyampaian informasi serta pengetahuan wisatawan terhadap wisata budaya
di Bali. Selain itu dengan pemetaan wisata budaya yang ada dapat memberikan suatu pelajaran dan
menjadi media pembelajaran bagi para wisatawan maupun turis yang datang ke Bali.
Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu perancangan sistem informasi geografis
pemetaan wilayah di Bali untuk pengelompokan wisata budaya dengan beberapa pengelompokan
yaitu: wisata budaya religi, wisata budaya bahari, wisata budaya kuliner dan wisata budaya fauna.
Dimana dengan di bangunnya suatu perancangan sistem informasi geografis ini diharapkan
wisatawan lebih mudah lagi untuk berkunjung ke Bali. Hasil dari penelitian ini nantinya akan
memberikan perancangan untuk sistem informasi geografis pemetaan wisata budaya di Bali. Hanya
memberikan perancangan dari sistem tersebut tanpa membangun sistem dan implementasi sistem
yang ingin di bangun.
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METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan menjelaskan alur dari penelitian yang akan dilaksanakan. Alur penelitian yang
dilakukan seperti pada gambar di bawah ini:
Pendefinisian
masalah

Pengumpulan
data

Analisis sistem

Pengambilan
kesimpulan

Perancangan
sistem

Gambar 1. Alur Penelitian

Adapun penjelasan dari gambar 1 diatas adalah sebagai berikut:
1. Pendefinisian masalah
Pendefinisian permasalahan dari sistem yang ingin dirancang untuk menambah pemahaman
mengenai hal tersebut.
2.

Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan
perancangan sistem informasi administrasi penelitian.

3.

Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan pemahaman akan proses-proses yang terjadi sehingga dapat
dilakukan suatu pemodelan sistem. Analisis sistem dilakukan dengan mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi dalam proses administrasi penelitian. Hasil dari analisis
permasalahan akan digunakan dalam perancangan sistem yang diperlukan.

4.

Perancangan Sistem
Perancangan sistem dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis. Perancangan sistem
merupakan perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity
Relationship Diagram (ERD). Pada tahap ini juga dilakukan perancangan basis data sistem.

5.

Pengambilan kesimpulan

Tahap ini menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan
Teknik Pengumpulan Data
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data-data yang
diperlukan selama penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
:
a.

Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang
tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Tujuan observasi adalah
mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang
terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam
kejadian yang diamati tersebut.
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b.

Study Literatur
Metode pengumpulan data yang diperoleh dari sumber- sumber pustaka seperti majalah,
internet dan buku refrensi atu dokumen-dokumen tertentu yang berhubungan dengan sistem
informasi berbasis web. Sumber-sumber pustaka inilah yang penyusun harapkan dapat menjadi
acuan untuk melakukan penelitian ini dan dapat mengambil suatu kesimpulan untuk suatu hal yang
akan dicari.
c.

Teknik Analisis
Analisis sistem dilakukan melalui lima tahapan yaitu menentukan ruang lingkup awal
(defining the initial scope), menentukan kebutuhan (defining the requirements), mendesain
arsitektur proses bisnis (designing the bussiness process architecture) dan Mendesain Arsitektur
Sistem (Designing the Systems Architecture). Dalam perancangan sistem yang akan digunakan
menggunakan DFD sebagai setandar pemodelannya
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan dibahas mengenai perancangan sistem pembelajaran wisata budaya di
bali berdasarkan daerah-daerah yang ada di bali. Perancangan sistem mencakup ruanglingkup awal,
kebutuhan sistem informasi, design arsitektur, fungsionalitas perangkat lunak.
Perancangan
Ruang lingkup awal pada penelitian ini adalah pada perancangan sistem informasi geografis
pemetaan wilayah di Bali untuk pengelompokan wisata budaya dengan beberapa pengelompokan
yaitu: wisata budaya religi, wisata budaya bahari, wisata budaya kuliner dan wisata budaya fauna.
Dimana dengan di bangunnya suatu perancangan sistem informasi geografis ini diharapkan
wisatawan lebih mudah lagi untuk berkunjung ke Bali. Hasil dari penelitian ini nantinya akan
memberikan perancangan untuk sistem informasi geografis pemetaan wisata budaya di Bali.
Menentukan Kebutuhan
Kebutuhan perancangan sistem informasi geografis pemetaan wilayah di Bali untuk
pengelompokan wisata budaya yang diperlukan pada penelitian ini adalah:
1. Pengumpulan data daerah-daerah wisata di Bali berdasarkan wisata budaya religi, wisata
budaya bahari, wisata budaya kuliner dan wisata budaya fauna.
2. Menentukan kordinat dari daerah-daerah di Bali yang memiliki wisata budaya religi, wisata
budaya bahari, wisata budaya kuliner dan wisata budaya fauna.
3. Perencanaan fungsionalitas dari perangkat lunak yang akan dirangcang yaitu :
1. Pencarian daerah wisata di bali berdasarkan kritera wisata yang telah ditetapka.
2. Pencarian daerah wisata di Bali berdasarkan lokasi daerah yang ada di bali.
3. Informasi dan penjelasan mengenai daerah wisata yang ada di bali berdasarkan lokasi
daerah.
Fungsionalitas Perangkat Lunak
1. Fungsionalitas perangkat lunak geografis pemetaan wilayah di Bali untuk pengelompokan
wisata budaya adalah sebagai berikut:
Pencarian Daerah Wisata di Bali Berdasarkan Kriteria Wisata Budaya
Pada fungsi ini user dapat melakukan pencarian daerah wisata berdasarkan kriteria yang di
inginkan seperti, wisata budaya religi, wisata budaya bahari, wisata budaya kuliner dan wisata
budaya fauna. Setelah melakukan pemilihan kriteria wisata budaya maka sistem akan
melakukan pemetaan dan memunculkan daerah-daerah di Bali yang memiliki wisata budaya
sesuai dengan keinginan pengguna.
2. Fungsi Pencarian Daerah Wisata di Bali Berdasarkan Lokasi Daerah
Pada fungsi ini pencarian tidak dilakukan berasarkan wisata budaya, namun berdasarkan satu
daerah yang ada di Bali. Fungsi ini diawali dengan memilih salah satu daerah yang terdapat di
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Bali, selanjutnya sistem akan melakukan pemetaan wisata budaya apa saja yang terdapat pada
daerah yang dipilih oleh pengguna, serta lokasi detail dari wisata budaya.
3. Fungsi Informasi dan penjelasan
Pada fungsi informasi dan penjelasan berfungsi untuk mengetahui wisata budaya lebih
detailnya, baik dari lokasi di mana wisata budaya tersebut berada dan juga penjelasan
mengenai profil wisata tersebut.
Mendesain Arsitektur Proses Bisnis
DFD (Data Flow Diagram)
Diagram ini berfungsi untuk menjelaskan alur dari perangkat lunak yang dirancang.
Diagram Context
Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan mekanisme kerja dari suatu
sistem secara garis besar atau secara umum dimana diagram konteks merupakan konsep dasar dari
pengembangan suatu sistem. Pada Diagram Konteks terdapat entity – entity yang melakukan
kegiatan memberi data dan menerima data. Ada tida entity utama pada diagram konteks ini yaitu
admin, user dan API gis. Pada diagram konteks hanya mewakili satu proses saja, dimana satu
proses itu mencakup keseluruhan sistem yang ada.
info_jns_wisata
dt_jns_wisata
info_lokasi
dt_lokasi
dt_penjelasan_wisata

info_nama_lokasi
info_alamat_w
info_penjelasan_wisata

1

info_penjelasan_wisata
dt_login
info_login

Admin

dt_longitude_latitude
info_longitude_latitude

SI
Pembelajaran
Wisata
Budaya

cari_lokasi
info_lokasi
cari_jns_wisata
info_jns_wisata

User

dt_nm_lokasi
info_nm_lokasi

dt_alamat
info_alamat

reply_data
req_data

API
GIS

Gambar 2. Diagram Konteks

Data Flow Diagram Level 0
Pada level 0 ini merupakan penjabaran atau pemecahan dari diagram konteks. Dan pada level 0
proses diagram konteks itu dipecah lagi menjadi lima bagian.
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reply_data
req_data
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Gambar 3. Data Flow Diagram Level 0

Perancangan Basis Data
Tahap ini melakukan perancangan database pada sistem informasi berbasis web yang
menggunakan ERD (Entity Relantionship Diagram) dan juga disertakan dengan konseptual
database dan structur table database.

Entiry Relation Diagram
ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan dalam DFD,
ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan
antara data.

Gambar 4. Entity Relation Diagram
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Konseptual Database
Konseptual database merupakan detail dari entity relationship diagram dimana terdapat
attribute atau struktur file yang merupakan interpretasi dari sistem basis data yang digunakan
sebagai media penyimpanan. Dibawah merupakan konseptual database dari sistem pembelajaran
wisata budaya di Bali.

Gambar 5.Konseptual Database

Desain Interface Sistem
Halaman Home
Halaman home adalah halam yang muncul ketika user mengakses system pembelajaran wisata
budaya. Pada halaman ini terdapat peta wialayah bali dan dua inputan untuk melakukan pencarian
lokasi wisata atau kategori wisata.

Gambar 6. Halaman Home
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Halaman Pencarian Lokasi Wisata
Halaman pencarian lokasi wisata digunakan untuk mencari lokasi atau daerah di pulau Bali. Hasil
pencarian akan menampilkan kategori wisata apa saja yang terdapat pada lokasi yang dicari.
Terlihat pada gambar 6.

Gambar 7. Pencarian Lokasi Wisata

Hasil Pencarian Lokasi Wisata
Hasil pencarian ini menampilan kriteria apa saja yang terdapat pada satu lokasi. Untuk dapat
melihat detail penjelasan user dapat klik pada kriteria wisata yang muncul, dan akan muncul tooltip
penjelasan singkat mengenai lokasi wisata. Selanjutnya klik detail untuk melihat detail penjelasan.

Gambar 8. Hasil Pencarian Lokasi Wisata
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Penjelasan Lokasi Wisata
Pada halaman ini informasi lokasi wisata dijelasan secara rinci. Agar lebih informative penjelasan
disertai dengan foto objeck wisata yang terkait dengan lokasi wisata.

Gambar 9. Penjelasan Lokasi Wisata

Pencarian Kategori Wisata
Halaman pencarian kategori wisata digunakan untuk mencari kategori di pulau Bali. Hasil
pencarian akan menampilkan kategori wisata terdapat di daerah mana saja di pulai Bali. Terlihat
pada gambar 9.

Gambar 10. Pencarian Kategori Wisata

Hasil Pencarian Kategori Wisata
Hasil pencarian ini menampilan kriteria wisata terdapat di mana pada wilayah Bali. Untuk
dapat melihat detail penjelasan user dapat klik pada kriteria wisata yang muncul, dan akan muncul
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tooltip penjelasan singkat mengenai lokasi wisata. Selanjutnya klik detail untuk melihat detail
penjelasan

Gambar 11. Hasil Pencarian Kategori Wisata

Penjelasan Lokasi Wisata
Pada halaman ini informasi lokasi wisata dijelasan secara rinci. Agar lebih informative penjelasan
disertai dengan foto objeck wisata yang terkait dengan lokasi wisata.

Gambar 12. Penjelasan Lokasi Wisata

Technology Arsitektur
Pada gambar 12 di bawah merupakan arsetektur teknologi yang akan dibangun dari system
pembelajaran wisata budaya di Bali. Pada gambar di bawah terdapat PC yang di gunakan untuk
admin dalam melakukan maintenance data, yang nantinya di simpan pada server. Untuk user dapat
menggunakan perangkat computer maupun smartphone. System yang akan dibangun nantinya
berbasis responsive jadi dapat menyesuaikan pada device yang digunakan.
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Gambar 13. Technology Arsitektur

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah penelitian ini menghasilkan suatu
perancangan sistem berupa diagram konteks, diagram level 0 dan teknologi arsitektur yang akan
digunakan oleh system saat proses pengembangan.

SARAN
Dari hasil penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan yaitu penelitian ini masih sebatas
perancangan sistem untuk tahap selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan menjadi
pembangunan sistem dan pengujian dari sistem yang telah dibangun. Untuk tahap selanjutnya agar
dirancang lebih mendetail untuk aliran data dari sistem dan pengujian sistem yang akan di bangun.
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