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ABSTRAK 

 
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang kaya akan tempat wisata. Budaya yang masih 

kuat dan peninggalan-peninggalan sejarah yang terawat menjadikan Yogyakarta menjadi salah destinasi liburan 

yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Selain tempat-tempat wisata terkenal 

seperti Malioboro, Parangtritis, dan Alun-Alun Kidul, DIY masih memiliki tempat lain seperti Desa Wisata. Bila 

dibandingkan dengan tempat wisata yang disebutkan sebelumnya, desa wisata masih kurang popluer.  Hal yang 

menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya informasi tentang desa wisata yang ada di DIY. Pengenalan desa 

wisata melalu website bisa menjadi solusi dari permasalah tersebut. Tujuan penggunaan web pada desa wisata 

diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan desa wisata, sehingga berdampak pada pertumubuhan ekonomi 

masyarakat yang ada di desa wisata dan menjaga eksistensi desa wisata yang ada di DIY. Selain menjadi penyedia 

informasi, website desa wisata juga memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk melakukan reservasi atau 

pemesanan secara online. 
 
 
Kata kunci : Website, Desa Wisata, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemesanan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah 

satu provinsi yang kaya akan tempat wisata. Budaya 

yang masih kuat dan peninggalan-peninggalan sejarah 

yang terawat menjadikan Yogyakarta menjadi salah 

destinasi liburan yang banyak dikunjungi wisatawan 

baik dari lokal maupun mancanegara. Wisata DIY 

yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah 

Malioboro, Candi Prambanan, Pantai Parangtritis, 

Alun-Alun Kidul dan lain-lain. Menurut Tribun Jogja 

News.com, jumlah wisatawan di DIY meningkat 5-20 

persen untuk tahun 2017. Peningkatan ini jelas 

berdampak positif pada pendapatan masyarakat 

sekitar tempat wisata. 

Selain tempat-tempat tersebut, DIY masih 

memiliki wisata lain yaitu desa wisata seperti desa 

wisata Turi, desa wisata Pulesari, desa wisata 

Ketingan dan lain sebagainya.  Desa wisata masih 

kurang populer dibandingkan dengan tempat wisata 

seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan kurangnya informasi tentang desa wisata 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.  Untuk itu, 

melalui penelitian ini penulis mengajukan solusi 

untuk hal tersebut. 

Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Wisata 

Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Web 

merupakan sistem informasi yang dibangun dengan 

menerapkan metode Responsive Web Design (RWD), 

dimana Responsive Web Design merupakan sebuah 

metode perancangan web yang memberikan tampilan 

sistem yang lebih rapi bila diakses melalui perangkat 

yang memiliki resolusi lebih kecil. Sekarang ini, 

orang-orang lebih cenderung memperoleh informasi 

melalui perangkat mobile. Hal inilah yang menjadi 

alasan desain web responsive pada suatu sistem 

informasi perlu diterapkan. Apabila sistem informasi 

tersebut tidak menerapkan web responsive, maka 

sistem tersebut akan memiliki tampilan yang tidak 

rapi, sehingga nilai dari segi user-experience tentu 

berkurang. Sistem informasi yang menerapkan web 

responsive memiliki kemampuan untuk merespon 

ukuran halaman sesuai dengan lebar layar perambaan 

(browser) yang terpasang pada jenis perangkat yang 

berbeda-beda tersebut. 

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Hasil Penelitian 

 Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 
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tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Penelitian oleh [1] dengan judul Pengembangan 

Website Pariwisata Candi Di Daerah  Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas bagaiman 

merancang sistem informasi yang memberikan 

informasi dan sebagai media promosi wisata candi 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang 

masuk pada ke sistem berupa data admin, data 

member, data candi, data kuliner, data penginapan, 

data reservasi dan data geografis. Hasil akhir dari 

penelitian tersebut berupa aplikasi yang dapat 

memberikan informasi terbaru dan promosi tentang 

wisata candi serta membantu wisatawan dalam 

menentukan destinasi wisata candi yang akan 

dikunjungi.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh [2] dengan 

judul Membangun Aplikasi Pengenalan Candi-Candi 

Di Yogyakrta Berbasis Andoid. Penelitian tersebut 

membahasa tentang bagaimana mengimplementaskan 

aplikasi pengenalan candi-candi yang ada di 

Yogyakarta menggunakan Andorid. Hasil akhir dari 

penelitian tersebut berupa aplikasi yang dapat 

meningkatkan efektifitas pemberian informasi, 

sejarah dan  jenis candi serta mempermudah 

pengunjung menentukan lokasi wisata yang akan 

dikunjungi. 

Penelitian lain dengan tema yang sama dilakukan 

oleh [3] dengan judul Sistem Administrasi dan 

Reservasi Wisatawan (Studi kasus: Desa Wisata 

Pulesari). Membahas tentang bagaimana membangun 

sistem yang mampu memberikan kemudahan dalam 

pengelolaan administrasi dan penjadwalan wisatawan 

yang akan berkunjung ke wisata desa Pulesari serta 

mampu memberikan laporan keuangan sesuai dengan 

periode yang tentukan. Peneliti membangun sistem 

menggunakan bahasa pemograman web yaitu PHP 

dan HTML serta MySQL sebagai database. 

Penelitian lain yang dilakukan [4] dengan judul 

Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi 

Geografis Untuk Perjalanan Wisata Berbasis Website. 

Data masukan yang diolah oleh sistem adalah data 

user,  data kabupaten dan data jenis wisata. Penelitian 

tersebut memiliki hasil akhir berupa sistem yang 

mampu memberikan informasi mengenai lokasi 

wisata berdasarkan rekomendasi dari penikmat wisata 

serta sistem yang dibangun mampu menentukan 

lokasi dari masing-masing wisata dengan 

mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis 

(SIG). 

Dari penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, 

penelitian yang akan penulis lakukan memiliki 

persamaan dalam topik penelitian yaitu tentang 

wisata, sedangkan perbedaannya terletak pada objek 

wisata, dimana dalam penelitian ini penulis 

mengambil 15 desa wisata yang ada di DIY serta 

perbedaan lainnya yaitu penulis menerapkan metode 

Responsive Web Design (RWD), dimana Responsive 

Web Design merupakan sebuah metode perancangan 

web yang memberikan tampilan sistem yang rapi bila 

diakses melalui perangkat yang memiliki resolusi 

lebih kecil. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen 
Menurut [5] sistem informasi manajemen adalah 

himpunan manusia dan sumber daya modal yang 

didedikasikan untuk mengumpulkan dan mengelola 

data sehingga seluruh tingkatan manajemen memiliki 

informasi yang mereka butuhkan untuk 

merencanakan dan mengendalikan aktivitas 

organisasi. 

Menurut [6] sistem informasi manajemen adalah 

sistem pendukung manajemen yang menghasilkan 

laporan, tampilan dan respon yang sudah ditentukan 

sebelumnya, dalam basis laporan periodik, 

pengecualian, permintaan atau karena kehendak. 

Sedangkan menurut [7] sistem informasi 

manajemen adalah studi tentang sistem informasi 

yang berfokus pada penggunaannya dalam bisnis dan 

manajemen. 

 

2.2.2 Desa Wisata 

Menurut kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata 

DIY, desa wisata adalah komitmen masyarakat suatu 

desa untuk merubah desanya menjadi tempat wisata 

berdasarkan semangat gotong royong. 

Berdasarkan data dari buku Statik Kepariwisataan 

Daerah Istimewa Yogyakarta 2016, Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki 27 desa wisata. Berikut 15 desa 

wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

1. Desa Wisata Bejiharjo 

Dewa Bejo atau desa wisata Bejiharjo merupakan 

salah satu desa wisata di kabupaten Gunungkidul 

yang terletak di kecamatan Karangmojo tidak jauh 

dari ibu kota kabupaten Gunungkidul, 

Wonosari. Potensi wisata yang beragam  membuat 

desa Bejiharjo sering menjadi tujuan wisata baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi alam,  

pengunjung akan diajak untuk menyusuri goa, karena  

desa Bejiharjo  terdapat banyak goa yang bisa 

dijadikan wisata petualangan, diantaranya Goa 

pindul, goa Glatik, goa Banyumoto, telaga Mriwis 

putih, sendang sumurup, dan lain-lain [8]. 

Dewa Bejo merupakan perintis dari wisata susur 

sungai bawah tanah Goa Pindul, Bejiharjo. Seiring 

berjalannya waktu, banyak pengelola baru yang hadir 

dalam menjual Goa Pindul sebagai atraksi wisata. 

Namun hanya Dewa Bejo yang mendapatkan SK 

(Surat Keterangan) dari Pemerintah Daerah sebagai 

pengelola resmi Desa Wisata Bejiharjo termasuk juga 

atraksi wisata yang ada di dalamnya [9]. 



2. Desa Wisata Candran 

Desa wisata Candran dicetuskan oleh mantan 

lurah Kebonagung yaitu Kristyo Bintoro. Beliau 

berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan 

warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani. 

Menambahkan fungsi sumber daya lingkungan dan 

manusia yang dimiliki agar tidak hanya dikelola 

sebagai bidang pertanian saja namun dapat dikelola 

sebagai bidang pariwisata yang menguntungkan.  

Agenda yang ditawarkan oleh desa wisata Candran 

ialah agenda tour atau paket wisata yang 

diperuntukan bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara. Desa wisata Candran terletak di desa 

Kebon Agung, Imogiri, Bantul. Desa Candran masih 

kental dengan tradisi Jawa seperti kenduri, nyadran, 

wiwitan, dan sebagainya. Selan itu, desa Candran 

juga memiliki berbagai macam kesenian seperti gejog 

lesung, nini thowong, tari topeng tani, dan lain 

sebagainya [10]. 

 

3. Desa Wisata Dolan Ndeso Boro (DolaNdeso 

Boro) 

DolaNdeso Boro adalah tempat wisata dan 

outbound yang memiliki konsep tradisional yang 

mengedepankan pelestarian lingkungan berdasar pada 

nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dengan slogan 

‘Culture For Nature’ menjadikan DolaNdeso Boro 

salah satu tempat yang bisa dikunjungi. DolaNdeso 

Boro terletak di Desa Banjarasri, Kec. Kalibawang, 

Kab. Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sebuah desa yang terletak di lembah bukit Menoreh 

dengan ketinggian110 dpl dan suhu harian 28ºC – 32 

ºC. Objek wisata ini diberi nama DolanNdeso Boro 

dengan maksud bahwa objek wisata ini dapat 

dijadikan sebagai tempat untuk menghilangkan rasa 

penat setelah bekerja di kota, karena dengan 

mengunjungi DolaNdeso Boro, pengunjung 

disuguhkan pemandangan pegunungan Menoreh yang 

indah dan angin semilir bernuansa pedesaan [11]. 

 

4. Desa Wisata Jelok 

DEWIELOK merupakan sebutan untuk Desa 

Wisata Jelok, yang beralamatkan  di dusun Jelok, 

desa  Beji, kecamatan Patuk, kabupaten Gunugkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak DEWIELOK 

cukup strategis dan tidak jauh dari pusat Kota 

Yogyakarta, tepatnya di Jalan Wonosari km 24 

sekitar 30 km kearah Tenggara Kota Yogyakarta atau 

15 km arah Barat Kota Wonosari. DEWIELOK 

menjadi salah satu pilihan utuk berlibur dan sebagai 

tempat outbound. Daya tarik dari alam dan suasana 

desa sekitar yang masih alami menjadikan 

DEWIELOK ,mampu bersaing  dengan desa wisata 

lainya. Adapun fasilitas wisata yang disediakan oleh 

DEWIELOK antara lain susur sungai Oyo, tracking, 

kesenian karawitan dan gamelan, upacara rasulan, 

dan sebagainya serta pesona alam lain yang sangat 

indah [12]. 

 

5. Desa Wisata Jipangan 

Desa Wisata Kerajinan Jipangan terletak di dusun 

Jipangan, desa Bangunjiwo, kecamatan Kasihan, 

kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Secara geografis pedukuhan Jipangan merupakan 

daerah pegunungan dan berupa hamparan sawah. 

Pedukuhan Jipangan berbatasan dengan Pedukuhan 

Banyon, Pendowoharjo dan sungai Bedog (timur).  

Desa Kerajinan Jipangan mempunyai rintisan atau 

gagasan untuk mempromosikan hasil produk industri 

kerajinan sebagai desa tujuan wisata baik wisatawan 

domestik maupun wisatawan mancanegara [13]. 

 

6. Desa Wisata Kebonagung 

Desa Kebonagung merupakan salah satu rintisan 

desa wisata di kabupaten Bantul, berdiri pada tahun 

1999, dengan unggulan yang disajikan adalah potensi 

Wisata Pendidikan Pertanian dan Budaya. Titlenya 

sebagai desa wisata pertanian dan budaya, tentu 

kegiatan yang akan dilakukan disini sangat jarang 

ditemui di tempat wisata lain [14]. 

Ketika  Desa Wisata Kebonagung, pengunjung 

akan diajak langsung mengenal bagaimana cara 

menanam padi, membajak sawah, menggembala itik, 

dan melakukan kegiatan sehari-hari warga desa 

Kebonagung seperti praktek membuat tempe dan 

emping. Selain itu, pengunjung juga bisa belajar 

Jathilan, Gamelan, Salawat, Macapat, Karawitan dan 

mengikuti Kenduri. Di Desa Wisata Kebonagung juga 

terdapat museum pertanian yang didalamnya banyak 

menyimpan alat-alat pertanian sejak jaman kuno [15]. 

 

7. Desa Wisata Kelor 

Desa wisata Kelor menawarkan suasana 

perdesaan yang didominasi oleh penduduk yang 

bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan 

pembudidaya jamur. Kehidupan penduduk perdesaan 

jawa yang berfalsafah “nrimo ing pandum” mampu 

menarik perhatian pengunjung untuk merasakan 

bagaimana kehidupan yang bersahaja dan bersahabat 

dengan alam. Arena perkemahan tersedia untuk para 

wisatawan yang ingin merasakan suasana asri 

perdesaan dengan hidup di alam secara langsung 

dikelilingi oleh kebun salak yang memberikan 

suasana khas perdesaan di daerah Sleman, area 

perkemahan tersebut mampu membantu untuk 

melupakan hiruk pikuk kehidupan sejenak.  

Di arena perkemahan tersedia pula arena 

outbound, didukung wahana Flying Fox dan berbagai 

wahana permainan outbound siap menantang 

andreanalin pengunjung. Selain menikmati sungai 

Gendhol yang masih bersih dan dingin, pengunjung 

juga ditawarkan wahana river tracking yaitu 



menyusuri sungai Gendhol yang melintasi desa Kelor. 

Petualangan menyusuri sungai mampu menyatukan 

pengunjung dengan alam terutama dengan suasana 

sungai. Pelajaran akan kelestarian alam mampu 

tertanam di desa wisata ini, memberikan pengunjung 

perasaan rindu untuk kembali lagi mengunjungi desa 

wisata ini [16]. 
 
8. Desa Wisata Kembangarum 

Desa wisata Kembangarum merupakan desa 

wisata yang diresmikan pada pertengahan tahun 2005. 

Desa ini menawarkan edukasi dan alam sebagai sajian 

wisata bagi pengunjung. Program-program yang 

dirancang dan dibangun di desa wisata ini 

mengedepankan edukasi atau pendidikan bagi anak-

anak khususnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

sanggar lukis dan perpustakaan yang dibangun 

menarik untuk anak-anak. Perpustakaan dan sanggar 

lukis ini berada di dekat sungai dan taman sehingga 

menambah suasana sejuk di desa tersebut. Berbagai 

permainan tradisional seperti Enggrang, Engklek, 

Dakon, Gobak Sodor, dan lainnya dapat dimainkan di 

lokasi tersebut. Sungai di desa ini juga dijadikan 

sebagai sarana permainan. Sungai tersebut bukan 

merupakan sungai yang kotor dan tidak terawat, 

tetapi sungai ini sengaja dirawat dan dibuat sebagai 

arena permainan [17]. 

 

9. Desa Wisata Krebet 

Krebet merupakan salah satu desa wisata yang ada 

di Yogyakarta. Desa ini terletak di daerah yang cukup 

tandus dan berkapur. Kegiatan pertanian yang 

menjadi mata pencaharian utama warga hanya 

mengandalkan air pada musim hujan. Oleh karena itu 

masyarakat mulai mengembangkan keahlian lain 

salah satunya adalah kerajinan dari kayu yang 

dibatik. Tidak hanya belajar membatik kayu dan 

belajar kesenian,  di desa wisata Krebet ini juga bisa 

jelajah desa menggunakan sepeda dan bercocok 

tanam. Ada juga kegiatan bermain permainan ndeso 

yang sudah mulai ditinggalkan [18]. 

 

10.  Desa Wisata Nglanggeran 

 Desa wisata Nglanggeran berada di kecamatan 

Patuk, Gunungkidul dengan jarak tempuh kurang 

lebih 25 km dari kota Yogyakarta. Untuk menuju ke 

Desa Nglanggeran, wisatawan bisa menggunakan 

kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Desa 

wisata Nglanggeran mempunyai dua objek wisata 

utama yaitu Gunung Api Purba Nglanggeran dan 

Embung taman buah Nglanggeran. Desa Wisata 

Nglanggeran mendapat Penghargaan Pariwisata 

Berbasis Masyarakat ASEAN (CBT) pada bulan 

Januari 2017. Sejak saat itu, banyak turis dan 

organisasi dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk 

melihat bagaimana semua daya tariknya [19]. 

11.  Desa Wisata Nglinggo 

 Desa Wisata Nglinggo adalah sebuah dusun di 

desa Pagerhajo Menoreh. Dusun ini punya daya tarik 

alam pegunungan, wisata tracking, air terjun Watu 

Jonggol, nuansa pedesaan, perkebunan teh dan kopi. 

Masyarakat Nglinggo masih menjaga tradisi 

kehidupan Jawa dan kesenian tradisional dalam 

kehidupan sehari-hari. Para pengunjung bisa tinggal 

bersama keluarga di rumah pedesaan termasuk 

terlibat dalam aktivitas pembuatan gula Aren, 

memetik teh atau kopi, proses pembuatan teh atau 

kopi dan belajar beternak serta memerah susu 

kambing etawa. Dengan paket khusus para 

pengunjung juga bisa belajar sekaligus meyaksikan 

pertunjukan Jatihilan dan Lengger Tapeng yang khas 

dari dusun Nglinggo dan belajar melukis. Disamping 

itu dapat pula menikmati keindahan hutan pinus 

dengan paket off road dari yang fun samapi dengan 

yang ekstrem [20]. 

 

12.  Desa Wisata Pulesari 

 Desa wisata Pulesari merupakan desa wisata yang 

berdiri sendiri yang berawal dari masyarakat, oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat bedasar semangat 

gotong royong membangun sebuah desa serta 

komitmen bersama. Banyaknya potensi yang ada di 

desa Pulesari yang perlu dilestarikan dan 

dikembangkan maka munculah sebuah gagasan, 

sebuah ide untuk membetuk sebuah desa wisata.  

Awal mulai mencanangkan konsep pariwisata pada 

tanggal 26 Mei 2012 dan dilakukan lounching desa 

wisata dan diresmikan pada tanggal 09 November 

2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sleman.  

 Desa wisata Pulesari menyajikan sebuah wisata 

alam dan audaya tradisi dalam artian desa yang 

mempunyai potensi alam yang luar biasa sehingga 

perlu pelestarian serta dikembangkan dan 

dimanfaatkan sewajarnya tanpa merubah sebuah 

esensi dari pada kawasan pedesaan [21]. 

 

13.  Desa Wisata Sambi 

 Desa Wisata Sambi merupakan desa alami asli 

Jogja, yang terletak di jalan Kaliurang km. 19,2 

padukuhan Sambi, desa Pakembinangun, kecamatan 

Pakem, kabupaten Sleman, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Desa wisata Sambi memiliki beragam 

potensi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Desa 

wisata yang berada cukup dekat dengan gunung 

Merapi ini, menghadirkan panorama alam yang 

sangat indah untuk dinikmati sehingga dapat 

memberikan kesegaran dan ketentraman hati, 

panorama alam pesawahan, pepohonan yang rindang 

serta kejernihan airnya juga rumah-rumah adat seperti 

joglo, limasan, simon, dengan halaman yang luas, 

bisa dipakai sebagai tempat bermain sambil 



menikmati sejuknya udara serta suasana desa alami 

asli Jogja [22]. 

14.  Desa Wisata Tembi 

 Desa Wisata Tembi yang digadang-gadang 

sebagai salah satu pionir munculnya desa wisata di 

Yogyakarta. Desa Wisata Tembi didirikan pada tahun 

2007. Saat itu desa wisata ini menawarkan keasrian 

kehidupan pedesaan dan aktivitas kerajinan yang 

memang menjadi salah satu daya jual pariwisata di 

kawasan Bantul. Hingga kini, Desa Wisata Tembi 

masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin 

merasakan bagaimana kehidupan di pedesaan. Desa 

wisata Tembi juga memiliki Museum Rumah Budaya 

Tembi atau Tembi House of Culture yang merupakan 

sebuah museum yang mengkhususkan pada 

kebudayaan Jawa.  

Museum Rumah Budaya Tembi memiliki koleksi 

yang cukup variatif, diantaranya peralatan tradisional 

masyarakat jawa seperti peralatan dapur (tungku, 

dandang), persenjataan masyarakat Jawa (keris, 

tombak), peralatan untuk bertani (bajak), peralatan 

seni (gamelan, batik). Tak ketinggalan pula koleksi 

peninggalan berupa foto-foto jaman dahulu, poster 

kuno, sepeda maupun sepeda motor kuno, bahkan 

Museum Rumah Budaya Tembi memiliki 

perpustakaan yang memiliki koleksi naskah hingga 

mencapai kurang lebih 5000 buah. Museum ini buka 

setiap hari Senin-Jumat, pukul 09.00-16.00 WIB [23]. 

 

15.  Desa Wisata Tinalah 

 Desa Wisata Tinalah merupakan desa wisata 

yang terletak di kawasan sungai Tinalah dan 

pegunungan Menoreh yang memiliki konsep 

penyatuan alam dan nilai-nilai budaya dengan slogan 

Pesona Alam dan Budaya. Desa wisata Tinalah sering 

juga disebut dengan nama Dewi Tinalah. 

Dewi Tinalah terletak di jalan Persandian km. 5 

desa Purwoharjo, kecamatan Samigaluh, kabupaten 

Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa 

wisata ini terletak di lembah Bukit Menoreh pada 

ketingian 117 mdpl dengan suhu harian 25-32 ºC. 

Kawasan pegunungan dan sungai dapat dijadikan 

sebagai tempat untuk menghilangkan rasa penat, 

mengembalikan kesegaran, dan semangat setelah 

kesibukan aktivitas kerja yang padat [24]. 

 

2.2.3 Entity Relationship Diagram 

ERD adalah penggambaran grafis isi sebuah 

database yang menunjukan berbagai entitas yang 

dimodelkan dan hubungan yang penting diantarannya 

[5]. 

Menurut [7] Entity Relationship Diagram adalah 

perancangan data dan alat bantu pembuatan diagram 

pengembangan sistem yang membangun hubungan 

antara entitas dalam proses bisnis.  

Notasi yang digunakan pada penggambaran ERD 

mengacu pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 1. Notasi ERD 

 

No Gambar Keterangan 

1  

 

 

 

 

 

Entitas atau bentuk 

persegi panjang 

merupakan sesuatu 

objek data yang ada di 

dalam sistem, nyata 

maupun abstrak dimana 

data tersimpan atau 

dimana terdapat data. 

2  

 

 

 

 

Relationship merupakan 

hubungan alamiah yang 

terjadi antar entitas. 

Umumnya diberi nama 

dengan kata kerja dasar 

3  

 

 

 

 

 

Atribut atau bentuk 

elips adalah sesuatu 

yang menjelaskan apa 

sebenarnya yang 

dimaksud entitas atau 

relationship dan 

mewakili atribut dari 

masing-masing en 

Sutabri titas. 

4  Garis merupakan 

penghubung antar 

entitas 

sumber: Fathansyah  (2015). 

 

2.2.4 Data Flow Diagram  (DFD) 

     [25] mengatakan sebuah Data Flow Diagram 

(DFD) secara grafis menjelaskan arus data data 

sebuah organisasi. 

Sedangkan menurut [7] DFD adalah perangkat 

utama untuk analisis struktural yang secara grafis 

menggambarkan komponen proses suatu sistem dan 

alur data diantaranya. Berikut simbol dari DFD yang 

dapat dilihat pada tabel 2.2. 

 
Tabel 2 Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol  Nama   Penjelasan  

 

 

 

Sumber dan 

tujuan data. 

Karyawan dan 

organisasi yang 

mengirim data ke 

dan menerima 

data dari sistem 

digambarkan 

dengan kotak. 

 

 

 

 

Entitas 

Relasi 

 

Attribut 



Sambungan Tabel 2 Data Flow Diagram (DFD) 

Simbol  Nama   Penjelasan  

 

 

Arus data Arus data yang 

masuk ke dalam 

dan ke luar dari 

sebuah 

prosesdigambarka

n dengan anak 

panah 

 Proses Proses yang 

mengubah data 

dari input menjadi 

output 

digambarkan 

dengan lingkaran 

 Penyimpan 

data 

Penyimpanan 

data 

digambarkan 

dengan dua garis 

horizontal 

(paralel). 
Sumber: Krismiaji, (2015). 

2.2.5 Bootstrap 

Menurut [26]  Bootstrap merupakan framework 

untuk membangun desain web secara responsif. 

Artinya, tampilan web yang dibuat oleh Bootstrap 

akan menyesuaikan ukuran layer dan browser yang 

digunakan baik di desktop, tablet ataupun mobile 

device, dengan Bootstrap juga dapat membangun web 

dinamis ataupun statis. 

Sedangkan menurut [27] Bootstrap adalah sebuah 

library framework CSS yang dibuat kusus untuk 

bagian pengebangan front-end website. Bootstrap 

juga merupakan salah satu framework HTML, CSS 

dan Javascript yang paling populer dikalangan web 

developer yang digunakan untuk mengembangkan 

sebuah website yang responsive. Sehingga halaman 

website nantinya dapat menyesuaikan dengan ukuran 

monitor device (desktop, tablet, ponsel) yang 

digunakan pengguna disaat mengakses website dari 

browser. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek Penelitian 

 Pada penelitian  ini yang menjadi objek penelitian 

adalah dasa-desa wislata yang ada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki 1 kota, 4 kabupaten, 78 kecamatan dan 438 

kelurahan/desa. Menurut data dari buku Statistik 

Pariwisata DIY tahun 2016 yang menjadi desa wisata 

adalah sebanyak 132 desa. Desa wisata yang diambil 

untuk penelitian ini adalah sebanya 15 desa wisata 

dimana desa-desa tersebut, yaitu 5 dari kabupaten 

Bantul, 3 dari kabupaten Gunungkidul, 3 dari 

kabupaten Kulon Progo, dan 4 di kabupaten Sleman. 

Data yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya 

adalah alamat desa wisata, profil disingkat desa 

wisata, foto desa wisata dan paket wisata yang 

tersedia di desa tersebut. 

 
3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian  ini menggunakan metode Web 

Site Design Method (WSDM). Pendekatan dengan 

metodelogi Web Site Design Method lebih 

berorientasi pada pendekatan berbasis pengguna, 

dimana yang diutamakan adalah kebutuhan pengguna 

akan kebergunaan website sehingga tercapai 

kebergunaan website secara maksimal. 

 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 
Data-data yang diperoleh sebagai dasar dalam 

penyusunan laporan ini diambil dengan menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca 

buku dan referensi yang berhubungan dengan 

objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk 

memberikan bekal teoritis kepada peneliti, 

mengenai konsep dasar sistem, tahap-tahap 

dalam menganalisis dan merancang sistem 

serta tahap-tahap untuk melaporkan penelitian. 

 

2. Observasi  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung 

tentang objek wisata dan fasilitas-fasilitas 

yang ada disetiap desa wisata. 
 

3.2.2 Metode Pendekatan Sistem 
Segala yang akan dikembangkan seharusnya 

memiliki kerangka kerja, demikian pula dengan 

langkah-langkah pengembangan sistem. Berikut 

metode pendekatan dan pengembangan sistem yang 

penulis gunakan: 

1. Metode Pendekatan Sistem 

Metode pendekatan sistem yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Object Oriented 

Development, yaitu suatu cara pengembangan 

perangkat lunak dan sistem informasi 

berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada 

didunia nyata, dimana dalam metode ini 

menggunakan alat bantu yaitu Diagram Arus 

Data (DAD) yang terdiri dari: External Entity, 

Data Flow, Process dan Data Store. 

 

2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode 

pengembangan System Waterfall. Sistem 

Waterfall adalah sebuah sistem yang 



melakukan pendekatan secara sistematis dan 

turut mulai level rekayasa perangkat lunak, 

lalu menuju ke analisis, perancangan, 

implementasi, pengujian dan pemeliharaan. 

AnalisisAnalisis

Perancangan Perancangan 

Pembuatan Pembuatan 

Pengkodean Pengkodean 

Pengujian Pengujian 

 
 

Gambar 1 Metode Pengembangan Sistem. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Desain sistem informasi desa wisata ini tebagi 

menjadi tiga bagian yaitu perancangan sistem, 

perancangan basisdata dan perancangan interface. 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis 

tahap selanjutnya adalah perancangan sistem yang 

dilakukan dengan menggunakan diagaram jenjang, 

diagram konteks, Diagram Alir Data (DAD), relasi 

antar entitas (ERD), desain tampilan dan source code. 

Pada perancangan sistem terdapat 2 hak akses yaitu 

admin dan user (pengunjung). 

Perancangan basis data dilakukan dengan 

mengidentifikasi entitas yang terlibat dalam sistem 

melalui tabel-tabel yang digunakan dalam database. 

Nama database  yang digunakan adalah db_wisata. 

Tabel atau entitas yang digunakan meliputi tabel 

admin, tabel user, tabel  desa, tabel  paket, tabel 

booking, tabel detail booking, tabel pembayaran, 

tabel galeri, dan tabel komentar. 

Perancangan interface sistem informasi terdiri 

dari input, proses dan output. Data yang dimasukan 

kedalam sistem informasi desa wisata ini meliputi 

data admin, data user (pengunjung), data desa, data 

paket, data galeri, data pembayaran, data komentar, 

dan data booking. Proses yang dilakukan terdiri dari 

proses yang dilakukan oleh admin dan proses yang 

dilakukan oleh user. Proses yang dilakukan oleh 

admin berupa proses login, proses input data-data 

yang berkaitan dengan desa wisata. Sedangkan proses 

yang dilakukan oleh user yaitu proses pendaftaran, 

proses login dan proses booking dan proses 

konfirmasi pembayaran. 

 

3.4 Pengkodean Sistem 
Melakukan pengkodean sistem adalah bagaimana 

mengubah atau menerapkan bahasa manusia agar 

dapat dibaca oleh mesin yaitu dengan menggunakan 

bahasa pemograman web seperti PHP, HTML dan 

menggunakan Bootstrap agar tampilan sistem lebih 

rapi dan menarik serta merancang basis data yang 

akan digunakan untuk media penyimpanan hasil 

proses dengan alat penyimpanan MySQL. Dengan 

cara pemograman inilah sistem yang akan dibangun 

sesuai dengan perancangan yang diinginkan agar 

sistem terbangun sesuai dengan kebutuhan. 

 

3.5 Pengujian Sistem 

Tahap ini harus dilakukan setelah proses 

pengkodean selesai untuk kemudian diuji apakah 

sistem yang dibangun usdah sesuai dengan 

perancangan dan kebutuhan ataukah masih terdapat 

kekurangan. Jika hasil pengujian masih belum sesuai 

dengan yang diharapkan maka sistem akan diperbaiki 

dengan pengkodean ulang sampai sistem mampu 

melakukan proses sesuai dengan yang diharapkan.  

Pemeliharan sistem yang telah dibangun 

diperlukan agar sistem yang sudah jadi terkendal dan 

dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. 

Kemudian, apabila penggunaan siste dalam jangka 

panjang mendapati masalah dalam sistem, maka 

sistem tersebut akan direvisi ulang untuk 

menyelesaikan permasalahan jangka pangajang. 

 

 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

 
4.1 Analisi Sistem Berjalan 

Berdasarkan hasil observasi salah satu desa wisata 

yang ada, dalam melakukan bookingan masih 

menggunakan cara manual, yaitu harus datang 

langsung ke desa yang diinginkan. Di lokasi, 

penanggung jawab desa wisata akan menjelaskan 

tentang apa saja fasilitas yang ada di desa wisata 

tersebut serta biaya dari paket wisata yang ada. Jika 

fasilitas dan harga yang ditawarkan sesuai dengan 

keinginan pengunjung maka akan dilakukan 

bookingan saat itu juga. 

Pembayaran yang dilakukan pada sistem yang 

berjalan yaitu dengan melakukan pembayaran secara 

tunai. Biasanya akan dilakukan pembayaran uang 

muka sebesar 20% persen dari total harga yang harus 

di bayar.  

Pencatatan semua aktivitas bookingan juga masih 

menggunakan cara manual, dimana dilakukan dengan 

pencatatan pada media kertas. Tentu saja ini tidak 

efektif karena kemungkinan human errori seperti 

kerusakan dan kehilangan sangat mungkin terjadi. 

 



4.2 Analisis Kebutuhan 

Dalam pembuatan sistem informasi desa wisata 

yang akan dibangun terdapat beberapa analisis 

kebutuhan sistem agar sistem yang dibangun dapat 

memenuhi hasil yang diterapkan. Kebutuhan yang 

diperlukan dalam membuat sistem adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan Fungsional 

Beberapa hal yang menjadi kebutuhan fungsional 

untuk pengembangan sistem adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem dapat menampilkan informasi yang 

dibutuhkan user. 

2. Sistem dapat memproses request yang 

dilakukan user. 

 

b. Kebutuhan Non-Fungsional 

Adapun kebutuhan non-fungsional untuk 

pengembangan sistem informasi desa wisata ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Performa  

Sistem yang akan dibangun dapat menunjukan 

fungsi dan hasil sistem bookingan paket 

wisata. 

2. User Friendly 

Sistem yang dibangun harus user friendly, 

artinya bahwa sistem mudah digunakan oleh 

pengguna dengan tampilan yang dinamis dan 

mudah dimengerti. 

3. Manajemen Kualitas 

Sistem yang dibangun memiliki kualitas yang 

baik dalam promosi dan proses pemesanan. 

4. Kontrol  

Sistem yang akan dikembangkan akan 

menampilkan pesan kesalahan atau validasi 

untuk masukan yang tidak sesuai. 
 

4.3 Analisis Pengembangan 

Alasan dibuatnya aplikasi sistem informasi desa 

wisata berbasis web ini adalah untuk memudahkan 

dalam mempromosikan desa wisata yang ada di DIY, 

sehingga lebih dikenal oleh wisatawan luar, selain itu 

juga untuk memberikan kemudahan kepada 

wisatawan untuk melakukan reservasi, sehingga 

wisatawan tidak harus datang langsung untuk melihat 

rincian harga serta fasilitas yang tersedia. 

Sistem yang dibangun menerapkan metode 

Responsive Web Design (RWD), dimana Responsive 

Web Design merupakan sebuah metode perancangan 

web yang memberikan tampilan sistem yang lebih 

rapi bila diakses melalui perangkat yang memiliki 

resolusi lebih kecil. Sehingga user bisa langsung 

melakukan reservasi salah satu contohnya melalui 

perangkat mobile. 

Alur proses pada sistem baru yang pertama adalah 

pengunjung mengunjungi website desa wisata. User 

atau pengunjung yang ingin melakukan reservasi 

harus memiliki akun, jika belum user harus mendaftar 

terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

pengunjung nantinya dalam mencek status reservasi. 

Kemudian pengunjung mencari atau memilih desa 

wisata yang diinginkan. Pada setiap desa wisata akan 

di jelaskan secara singkat desa wisata tersebut serta 

paket-paket yang tersedia pada desa wisata tersebut. 

Untuk melakukan pemesanan, pengunjung harus 

mengisi form pemesanan. Setelah melakukan 

pengisian form pemesanan, user harus melakukan 

konfirmasi pembayaran dengan menunjukan bukti 

transfer ke nomor rekening yang tertera pada website. 

Bukti pembayaran diunggah melalui akun user. 

 

4.4 Rancangan Sistem  

Rancangan sistem merupakan kegiatan yang 

sangat penting dalam menyelesaikan tugas terutama 

dalam pembuatan program, agar dapat berjalan 

dengan baik. Dalam tahap perancangan sistem berisi 

tentang bentuk dan susunan sistem basis data yang 

meliputi perancangan tabel dan relasinya, diagram 

alir, data sistem, rancangan input output dan tampilan 

program. Hasil perancangan sistem ini yang akan 

menjadi dasar pembangunan aplikasi dalam tahap 

implementasi. 

 

4.4.1  Rancangan Basis Data 

Berikut rancangan basis data pada sistem 

informasi desa wisata, yaitu: 

a. Identifikasi Entitas 

Dibawah ini merupakan daftar entitas yang 

terdapat pada sistem yang akan dibangun, yaitu: 

1. Admin  

2. User  

3. Desa  

4. Paket  

5. Booking  

6. Detail booking 

7. Pembayaran 

8. Komentar  

9. Galeri  

 

b. Model E-R 

Entity Relationship Diagram adalah salah satu 

model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam 

basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi.  Model E-R pada 

sistem ini dapat dilihat  pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Model E-R 

 

c. Relasi Tabel 

Tabel-tabel yang ada didalam database 

direlasikan satu sama lain. Relasi tabel pada 

sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 
 

Gambar 3 Relasi Tabel 
 

 

4.4.2  Diagram Alir Data (DAD) 

Diagram Alir Data (DAD) atau bisa disebut juga 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram 

yang menggunakan notasi-notasi untuk 

menggambarkan arus data pada sistem.  

Penggunaannya sangat membantu untuk memahami 

sistem secara logika, terstruktur dan jelas. Berikut 

rancangan diagram alir data pada sistem yang akan 

dibangun. 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks berisi gambaran secara umum 

dimana secara garis besar menggambarkan 

keseluruhan sistem yang akan dibuat, oleh karena itu 

bagian termudah adalah penetapan proses yang terdiri 

dari satu lingkaran tunggal, dimana lingkaran tunggal 

tersebut dapat menjelaskan keseluruhan sistem. 

Diagaram konteks berisi siapa saja yang memberikan 

data ke sistem, apa saja informasi yang harus 

dihasilkan sistem. Diagram konteks juga dapat 

menunjukan bahwa terdapat beberapa data yang 

hanya dapat diakses oleh user tertentu. Diagram 

konteks pada sistem yang akan dibangun dapat dilihat 

pada gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Konteks 

 

b. Diagram Jenjang 

Diagram jenjang merupakan diagram yang 

menggambarkan struktur dari sistem dan proses kerja 

yang ada pada sistem. Pada gambar 4.13 terdapat 

beberapa proses, diantaranya: proses ke-1 terdapat 

proses login, input, proses, dan laporan. Pada proses 

ke-2, input memiliki beberapa turunan diantaranya 

data petugas, data galeri, data desa, data paket, data 

reservasi, dan pembayaran. Untuk diagram jenjang 

sistem informasi desa wisata berbasis web ini daapat 

dilihat pada gambar 5. 

Sistem Informasi 

Desa Wisata

1

Login 

2

Input data 

3

Proses  

4

Laporan  

3.1

Booking   

3.2

Pembayaran  

2.1

Data admin 

2.2

Data user 

2.3

Data Desa 

2.4

Data Paket 

2.5

Data 

Booking 

2.6

Data 

Pembayaran 

2.7

Data 

komentar 

3.3

Cetak Bukti 

Booking  

2.8

Data galeri 

 
Gambar 5 Diagram Jenjang 

 

c. Diagram Level 1 

DAD Level 1 merupakan gambaran urutan proses 

dari sistem yang meliputi login, input data, proses 

booking dan laporan. Berikut penjelasan DAD Level 

1 yang dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6 DAD Level 1 

 

d. DAD Level 2 

DAD Level 2 merupakan turunan dari DAD Level 

1. Pada DAD level 2 terdapat beberapa proses yang 

dilakukan oleh admin, operator dan user. Berikut 

gambaran proses yang terjadi pada DAD level 2 yang 

dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7 DAD Level 2 

 

e. DAD Level 3 

DAD Level 3 merupakan gambaran dari aktivitas 

sistem pada proses ke 3. Pada DAD Level 3 sistem 

akan memproses kegiatan booking dan pembayaran 

yang dilakukan oleh user atau pengunjung. 

Penggambaran DAD Level 3 dapat dilihat pada 

Gambar 8. 
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Gambar 8 DAD Level 3 

 

 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 
5.1 Implementasi 

Proses implementasi dari perancangan aplikasi 

yang dilakukan pada bab sebelumnya akan 

dijelaskan pada bab ini. Implementasi bertujuan 

untuk menterjemahkan keperluan perangkat lunak 

ke dalam bentuk sebenarnya yang dimengerti oleh 

komputer atau dengan kata lain tahap implemetasi 

ini merupakan tahapan lanjutan dari tahap 

perancangan yang sudah dilakukan. Dalam tahap 

implementasi ini akan dijelaskan mengenai 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang digunakan dalam membangun 

sistem ini, file-file yang digunakan dalam 

membangun sistem, tampilan web beserta potongan-

potongan script program untuk menampilkan 

halaman web. 

 

5.2 Perangkat Keras (Hardware) yang Digunakan 

Perangkat keras yang digunakan untuk 

mengoperasikan Sistem Informasi Desa Wisata 

Daerah Instimewa Yogyakarta Berbasis Web ini 

adalah: 

1. Leptop Acer  

2. Processor Intel®  Core i3 2328 (2.2GHz, 3MB 

L3 cache) 

3. RAM 2GB 

4. Hardisk 500 GB 

5. Intel® HD Graphics 3000 

 

5.3 Perangkat Lunak (Software) yang Digunakan 



Perangkat lunak yang digunakan dalam 

membangun Sistem Informasi Desa Wisata Daerah 

Instimewa Yogyakarta Berbasis Web ini adalah: 

1. Sublime 3 

2. Adobe Photoshop CS3 

3. Mozila Firefox Developer Edition dan Xampp  

4. Microsoft Visio 10 

 

5.4 Implementasi Web 

5.4.1 Implementasi Halaman User 

Implementasi Interface halaman User 

merupakan implementasi halaman web yang 

digunakan oleh User sebagai pengunjung web yang 

berisi semua informasi tentang desa wisata. 

1. Tampilan Halaman Home 
Halaman Home merupakan halaman utama dari 

website Sistem Informasi Desa Wisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta Berbasis Web. Halaman ini 

berfungsi sebagai tempat menampilkan informasi-

informasi tentang web ini. Tampilan halaman Home 

dapat dilihat pada gambar 9. 

 
 

Gambar 9Tampilan Home 
 

2. Tampilan Halaman Desa 

Halaman ini menampilkan semua daftar desa 

wisata yang ada pada website. Tampilan halaman 

desa dapat dilihat pada gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10 Tampilan Halaman Desa 

 

3. Tampilan Halaman Profil Desa 

Pada halaman ini user bisa melihat informasi dari 

suatu desa seperti profil desa tersebut, alamat dan 

paket wisata yang tersedia pada desa wisata tersebut. 

Tampilan halaman profil desa dapat dilihat pada 

gambar 11. 

 
Gambar 11 Tampilan Halaman Profil Desa 

 



4. Tampilan Form Booking 

Ketika user mengklik tombol booking, form 

booking akan muncul secara otomatis. Tampilan form 

booking dapat dilihat pada gambar 12. 

 
 

Gambar 12 Halaman Booking 

 

5. Tampilan Halaman Galeri 

Halaman Galeri menampilkan semua foto dari 

desa wisata yang ada pada website. Tampilan 

halaman Galeri dapat dilihat pada gambar 13. 

 
 

Gambar 13 Halaman Galeri 

 

6. Tampilan Halaman Daftar 

Pada halaman ini, user menginputkan beberapa 

data yang diminta untuk mendaftar agar bisa 

mendapatkan hak untuk mengakses website ini. 

Tampilan dari halaman daftar dapat dilihat pada 

gambar 14. 

 
Gambar 14 Halaman Daftar 

7. Tampilan Halaman Login 

Halaman ini merupakan halaman yang digunakan 

oleh user untuk masuk kedalam sistem jika telah 

terdaftar. Tampilan halaman daftar yaitu seperti yang 

terlihat pada gambar 15. 

 
Gambar 15 Halaman Login User 

 

8. Tampilan Form Email Reset Password 

Ketika user mengklik tulisan lupa password, akan 

muncul form untuk penginputan email dimana kode 

untuk merubah password nantinya akan dikirim ke 

email tersebut. Tampilan dari Form Email Lupa 

Password dapat dilihat pada gambar 16. 

 
 

Gambar 16 Form Email Reset Password 

 
9. Tampilan Halaman Reset Password 

Halaman Reset Password adalah halaman dimana 

user melakukan perubahan password setelah 

menerima kode untuk melakukan rubah passwod 

melalui emal. Tampilan halaman Reset Password 

yang dapat dilihat pada gambar 17. 

 

 
Gambar 17 Halaman Reset Password 



10. Tampilan Halaman MyBooking 

Halaman awal yang ditampilkan ketika user 

berhasil login adalah halaman MyBooking. Tampilan 

halaman MyBooking dapat dilihat pada gambar 18. 

 
Gambar 18  Halaman MyBooking 

 
11. Tampilan Form Konfirmasi Pembayaran 

Ketika user mengklik tombol konfirmasi 

pembayaran, maka akan otomatis muncul form untuk 

mengupload bukti pembayaran seperti pada gambar 

19. 

 

 
Gambar 19 Konfirmasi Pembayaran 

 

12. Tampilan Halaman MyProfil 

Pada halaman ini menampilkan biodata diri user, 

seprti yang dapat dilihat pada gambar 20. 

 
 

Gambar 20 Halaman MyProfil 

 
13.  Tampilan Halaman Ganti Password 

Pada halaman ini user melakukan perubahan 

password yang digunakan sebelumnya seperti yang 

dapat dilihat pada gambar 21. 

 
Gambar 21 Halaman Ganti Password 

 

5.4.2 Implementasi Halaman Admin 

 Implementasi Interface halaman Admin 

merupakan implementasi halaman web yang 

digunakan oleh Admin. 

 

1.  Tampilan Halaman Login 

Halaman Login merupakan halaman awal bagi 

Admin untuk masuk kedalam sistem. Tampilan 

halaman login Admin dapat dilihat pada gambar 22. 

 
 

Gambar 22 Halaman Login Admin 

 
2.  Tampilan Halaman Dashboard Admin 

Setalah admin melakukan login, tampilan awal 

sistem adalah seperti yang terlihat pada gambar 23. 

 
 

Gambar 23 Halaman Dashboard Admin 

 

3. Tampilan Halaman Data Admin 



Pada halaman ini, Admin bisa melihat semua 

petugas yang memiliki hak akses kedalam sistem 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 24. 

 
 

Gambar 24 Halaman Data Admin 

 
4.  Form Tambah Admin 

Ketika Admin mengkilik tombol tambah admin, 

maka akan mucul form untuk penginputan data 

Admin baru seperti yang dapat dilihat pada gambar 

25.  

 
Gambar 25 Form Tambah Admin 

 

5.  Form Edit Data Admin 

Ketika Admin mengklik tombol edit, maka akan 

muncul form untuk pengeditan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 26. 

 
Gambar 26 Form Edit Admin 

 

6.  Halaman Data User 

Pada halaman ini Admin bisa melihat semua user 

yang terdaftar seperti yang dapat dilihat pada gambar 

27. 

 
Gambar 27 Halaman Data User 

 

7.  Halaman Detail User 

Pada halaman ini Admin bisa melihat data 

lengkap seorang user seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 28. 

 
Gambar 28 Halaman Detail User 

 
8.  Form Tampilan Edit User 

Admin bisa melakukan pengeditan pada beberapa 

data user seperti yang dapat dilihat pada gambar 29. 

 
Gambar 29 Form Edit User 

 

9. Halaman Data Desa 



Pada halaman ini Admin bisa melihat semua data 

desa yang ada didalam sistem seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 30. 

 
 

Gambar 30 Halaman Data Desa 

 
10. Tampilan Form Tambah Desa 

 Ketika Admin mengkilik tombol tambah desa, 

maka akan mucul form untuk penginputan data desa 

baru seperti yang dapat dilihat pada gambar 31. 

 
 

Gambar 31 Form Tambah Data Desa 
 

11.  Tampilan Halaman Detail Desa 

Pada halaman ini Admin bisa melihat data 

lengkap dari sebuah desa seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 32. 

 
 

Gambar 32 Halaman Detail Desa 

 

12. Tampilan Form Edit Desa 

Ketika Admin mengklik tombol edit, maka akan 

muncul form untuk pengeditan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 33. 

 
Gambar 33 Form Edit Desa 

 

13. Halaman Data Paket 

Pada halaman ini Admin dapat melihat semua 

paket yang ada seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 34. 

 
 

Gambar 34 Tampilan Halaman Paket 

 
14. Tampilan Form Tambah Paket 

Ketika Admin mengkilik tombol tambah paket, 

maka akan mucul form untuk penginputan data paket 

baru seperti yang dapat dilihat pada gambar 35. 

 
Gambar 35 Form Tambah Paket 



15. Tampilan Form Edit Paket 

Ketika Admin mengklik tombol edit, maka akan 

muncul form untuk pengeditan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 36. 

 
Gambar 36 Form Edit Paket 

 
16. Tampilan Halaman Booking 

Pada halaman ini admin bisa melihat semua data 

bookingan yang masuk seperti yang dapat dilihat 

pada gambar 37. 

 
Gambar 37 Tampilan Halaman Booking 

 

17. Tampilan Halaman Edit Booking 

Ketika Admin mengklik tombol edit, maka Admin 

akan dialihkan ke halaman pengeditan seperti yang 

dapat dilihat pada gambar 38. 

 
 

Gambar 38 Tampilan Halaman Edit Booking 

18. Tampilan Halaman Laporan Booking 

Pada halaman Laporan Booking, admin dapat 

melihat data bookingan yang masuk berdasarkan 

tanggal yang telah ditentukan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 39. 

 
 

Gambar 39 Laporan Booking 

 

19. Tampilan Grafik Booking 

Pada halaman Grafik Booking, Admin dapat 

melihat grafik bookingan berdasarkan tanggal yang 

telah ditentukan seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 40. 

 

 
 

Gambar 40 Tampilan Grafik Booking 
 
20. Tampilan Halaman Galeri 

Pada halaman ini Admin dapat melihat foto dari 

desa wisata seperti yang dapat dilihat pada gambar 

41. 

 
Gambar 41 Halaman Galeri 

 



21. Tampilan Form Tambah Foto Galeri 

Ketika Admin mengkilik tombol tambah foto, 

maka akan mucul form untuk penginputan data foto 

baru seperti yang dapat dilihat pada gambar 42. 

 
Gambar 42 Form Tambah Foto Galeri 

 
22. Tampilan Form Edit Galeri 

Ketika Admin mengklik tombol edit, maka akan 

muncul form untuk pengeditan seperti yang dapat 

dilihat pada gambar 43. 

 
Gambar 43 Form Tambah Foto 

 

23. Tampilan Halaman Ganti Foto 

Pada halaman ini admin bisa melakukan 

penggantian foto profil seperti pada yang dapat dilihat 

pada gambar 44. 

 
Gambar 44 Tampilan Ganti Foto 

 
24.Tampilan Halaman Ganti Password 

Pada halaman ini Admin bisa melakukan merubah 

password seperti pada yang dapat dilihat pada gambar 

45. 

 
Gambar 45 Halaman Ganti Password 

 

 

6. PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 

Website desa wisata yang dibangun ini bukan 

untuk mengganti sistem yang lama tapi merupakan 

penambahan sistem untuk memberikan kemudahan 

dalam memberikan informasi dan pemesanan paket 

wisata. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Dengan adanya website ini memberikan 

kemudahan informasi tentang desa wisata 

yang ada di Daerah Istimewah Yogyakarta. 

2. Memberikan kemudahan kepada pengunjung 

untuk mendapatkan informasi ketersediaan 

paket wisata pada suatu desa wisata dan juga 

memberikan kemudahan saat melakukan 

pemesanan paket wisata. 

3. Website yang dibangun juga bisa menjadi 

media promosi desa-desa wisata yang ada di 

DIY. 

 

5.2. Saran 

 Dari pembuatan Sistem Informasi Desa Wisata 

Daerah Instimewa Yogyakarta Berbasis Web ini ada 

beberapa saran untuk pengembangan sistem yang 

lebih baik bagi peneliti selanjutnya, yaitu: 

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan sistem informasi desa wisata 

berbasis Android . 

2. Perlu adanya penambahan fitur lain seperti 

chat room. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan sistem informasi desa wisata 

yang lebih besar lagi, yang tidak hanya untuk 

desa wisata yang ada di DIY saja tapi desa 

wisata seluruh Indonesia. 
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