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Abstract 

 

The development of web applications is growing rapidly since the advent of 

Internet technology is very helpful in the ease and speed of delivery, delivery and 

receipt of information. Moreover the website is also used as a medium for 

business promotion cheap, fast, reliable and dynamic. Tourism and culture sector 

is a sector with huge potential for example in the field of history and culture. 

Many hidden temple sites are not much known to the public and also most of the 

people visiting the temple sites just to enjoy its beauty only they do not know 

about the history of the making of the temple. To that end, the author makes an 

information system temple route of travel and tour the facilities are private for the 

trip from the side of its history. 

In designing this system, the author uses web dinamis technologies. With this 

technology, the website created able to supply and distribute text and graphic 

content on the website, so that the website makes everyone can share content on 

the web with ease. The system is built with web-based programming languages 

PHP, JavaScript, HTML, CSS and MySQL as the database. 

With this system, visitors can obtain the desired information about the temple in 

Yogyakarta with ease, as well as visitors can make booking a private tour of the 

temple and the search. 

 

Keywords: Internet technology, media information, temple, tourism, history. 

 

Intisari 
 

 

Sektor pariwisata dan kebudayaan merupakan sektor yang sangat potensial 

contohnya dalam bidang sejarah dan kebudayaan. Banyak situs candi tersembunyi 

yang belum banyak diketahui masyarakat dan juga kebanyakan masyarakat 

berkunjung ke situs candi hanya untuk menikmati  keindahannya saja mereka 

tidak mengetahui tentang sejarah pembuatan candi tersebut. Untuk itu, penulis 

membuat sebuah system informasi candi  dengan rute perjalanan serta terdapat 

fasilitas tour pribadi untuk perjalanan dari sisi sejarahnya.  
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Dalam perancangan sistem ini, penulis menggunakan teknologi web dinamis 

Dengan teknologi ini maka website yang dibuat mampu menyediakan dan 

mendistribusikan konten teks dan grafis di website, sehingga website menjadikan 

setiap orang dapat berbagi konten di web dengan mudahnya. Sistem ini dibuat 

dengan bahasa pemrograman berbasis web PHP, JavaScript, HTML, CSS dan 

MySQL sebagai database. 

Dengan adanya sistem  ini, pengunjung dapat memperoleh informasi yang 

diinginkan tentang Candi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mudahnya, 

serta pengunjung dapat melakukan booking tour pribadi serta pencarian candi. 

 

Kata Kunci : teknologi internet, media informasi, candi, pariwisata, sejarah.  
 
 

 

1. Pendahuluan 

 

Perkembangan aplikasi web 

yang semakin pesat sejak 

munculnya teknologi internet 

sangat membantu dalam 

kemudahan serta kecepatan 

pengiriman, penyampaian dan 

penerimaan informasi. Mulai 

dari perusahaan-perusahaan, 

sekolah-sekolah, perguruan 

tinggi, pemerintahan, hotel, 

yayasan dan lembaga atau 

organisasi lainnya telah banyak 

memanfaatkan aplikasi web 

dalam kegiatan penjualan, 

promosi, belajar dan kegiatan 

lainnya dimana dibutuhkan 

pengiriman, penyebaran dan 

penerimaan informasi sehingga 

memberikan kemudahan bagi 

pengguna (user) yang 

membutuhkan. Selain itu juga 

dapat digunakan sebagai media 

promosi bisnis yang murah, 

cepat, dapat diandalkan dan 

dinamis. Dengan situs web, 

informasi dapat diberikan 

dengan cepat kepada pihak 

yang dituju. Informasi yang 

ada juga dapat di-update 

dengan cepat. Selain itu, 

fasilitas internet yang 

terhubung ke seluruh dunia 

membuat situs web mudah 

diakses oleh siapa saja dan 

dimana saja. 

 

Aplikasi web atau biasa 

disebut juga dengan perangkat 

lunak berbasis web telah 

berkembang dengan pesat baik 

dari segi penggunaan, ukuran, 

bahasa yang digunakan dan 

kompleksitasnya. Aplikasi web 

pada mulanya hanya berupa 

situs web yang bersifat statis 

dan navigated oriented, serta 

banyak digunakan sebagai 

brosur produk atau profil 

perusahaan online. 

Perkembangan bisnis online di 

Indonesia sangat pesat 

perkembangannya, meliputi 

berbagai macam bidang usaha 

termasuk dalam promosi 

dibidang pariwisata yang 

semakin besar dan diminati 

banyak turis lokal maupun 

internasional terutama di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

terkenal dengan wisata sejarah 

dan budaya yang sangat 

terkenal yaitu berbagai macam 

candi yang tersebar di wilayah 

ini menjadi destinasi wisata 

yang paling diminati oleh para 

pelancong.  

 

 

 

 

 

 

 

2 



5 

 

 

Sektor pariwisata dan 

kebudayaan merupakan sektor 

yang sangat potensial dan perlu 

mendapat perhatian yang baik 

bagi pemerintah daerah untuk 

keberlangsungan suatu daerah. 

Adanya perhatian yang baik 

dari pemerintah daerah 

terhadap sektor pariwisata dan 

kebudayaan akan mendorong 

perkembangn sektor tersebut. 

Dampaknya, wisatawan baik 

dalam negeri maupun luar 

negeri datang ke Indonesia. 

Kondisi ini akan memberikan 

pemasukan devisa yang cukup 

besar baik untuk daerah 

maupun Negara. 

 
  

2. Landasan Teori 
 

penelitian tentang 

implementasi pengelolaan 

Benteng Vredeburg sebagai 

objek pariwisata. Dalam 

sistem informasi pariwisata ini 

menggunakan website sebagai 

media informasi dan promosi. 

Data yang di olah oleh sistem 

tersebut adalah data event, 

data fasilitas, data hotel dan 

resto sekitar, data koleksi 

dalam objek, data tiket, 

informasi objek dan data 

kontak. [12] 

 

Penelitian ini dibuat dengan 

memanfaatkan website 

sebagai media penyebaran 

informasi serta 

mempromosikan objek 

pariwisata yang menggunakan 

teknik HIPO (Hirarchy Plus 

Input Proses Output) untuk 

mendokumentasikan.[9] 

 

Menurut penelitian lainnya 

oleh Irfan Budi Santoso 

(2013) yang memanfaatkan 

website sebagai media 

penjualan serta promosi suatu 

produk bertidak sebagai 

alternatif baru yang dapat 

dijadikan alat bantu modern 

dalam pemasaran  serta 

promosi online.[1] 

 

Membangun sebuah racangan 

system yang memanfaatkan 

Google API sebagai system 

Informasi Geografis sebuah 

wisata. Dukungan dari Goggle 

dengan fasilitas dan 

teknologinya sangat 

bermanfaat bagi mahasiswa. 

 

3. Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis 

memilih Candi yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagai objek penelitian. 

Selama ini banyak candi yang 

belum diketahui oleh 

masyarakat lokal maupun 

internasional yang khususnya 

berada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta terdapat 

penemuan candi-candi terbaru 

dewasa ini. Untuk 

melestarikan sejarah dan 

budaya nusantara penulis 

inisiatif untuk mengangkat 

objek penelitian ini agar 

informasi tentang sejarah tidak 

dilupakan oleh pesatnya jaman 

yang semakin maju, dengan 

menyatukan antara budaya 

sejarah dan teknologi akan 

mampu menjaga terus 

kekayaan yang Indonesia 

miliki serta menumbuhkan 

rasa cinta yang semakin besar 

bahwa nusantara adalah 

negara besar. 
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3.1 Pengumpulan Data 

 

 Metode observasi 

pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara 

pengamatan secara 

langsung terhadap objek 

yang diteliti. Dalam hal 

ini kami melakukan 

pengamatan terhadap 

website sejenis sebagai 

referensi pembuatan 

website ini. Misalkan 

jejakku.co. 

 Analisis kebutuhan sistem 

adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk 

menganalisis tentang 

identifikasi kebutuhan 

informasi untuk calon 

pengguna dan pelaksana 

sistem agar memenuhi 

kebutuhan pengguna. 

Dengan mengetahui 

kebutuhan pengguna, 

maka dapat mempermudah 

dalam mendefinisikan 

masalah dan menentukan 

penyelesaian dari masalah-

masalah tersebut secara 

sistematis dan bertahap. 

    Studi pustaka adalah 

pengumpulan data dari 

bahan referensi, arsip dan 

dokumen yang 

berhubungan dengan 

penelitian yang akan 

diteliti. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

 

 Analisis sistem
Dalam pembuatan 

sebuah sistem perlu 

dilakukan analisis 
kebutuhan sistem 

dimana kekurangan 
yang terdapat di dalam 

sistem dapat diketahui 
kemudiaan dapat 

dilakukan perbaikan 

dalam 

pengembangannya. 


 Perancangan

Perancangan suatu 
sistem dapat diartikan 
bagaimana suatu 
sistem berjalan melalui 
alur data yang 
digambarkan dalam 
sebuah diagram.

 Perancangan basis data 
menggunakan MySQL 
sebagai media 
penyimpanan data 
dengan nama database.

 Perancangan interface
Pada rancangan input, 
website terdapat 

halaman daftar 
member dimana 

member dapat 
menginputkan data diri 

pada form yang sudah 

disediakan. Pelanggan 
dapat memilih trip 

mana yang mau di 
pesan. 

 Pembuatan sistem
Pengembangan sistem 
pariwisata candi 

menggunakan php 
sebagai bahasa, 

MySQL sebagai 

database. 



4. Implementasi Alur Sistem 






Gambar 1. Diagram Konteks 
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 ERD (Entity Relationship 

Diagram)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Relasi Antar Entitas 
 

 

4.1 Implementasi Inteface Sistem 

 

 Halaman Detail Candi 

 

 

 Halaman Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3. Admin Candi 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Gambar 3. Detail Candi 
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5. Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan  perancangan,  

pembahasan,  penjelasan,  semua  

materi  dan hasil uji maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

 Dengan menggunakan Teknologi Web 

2.0 maka menghasilkan website yang 

interaktif serta dinamis bagi para 

pengunjung. 

 Dengan adanya s istem  ini, 

pengunjung dapat memperoleh 

informasi yang diinginkan tentang 

Candi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan mudah menggunakan koneksi 

internet untuk mengaksesnya secara 

cepat dan hasil yang akurat. 

 Dengan adanya s istem  ini, 

pengunjung dapat melakukan 

perjalanan mengeksplorasi candi 

dengan panduan sejarah yang dimiliki 

oleh admin. 
 

 

5.2 Saran 

 

Setelah selesai 
melaksanakan penelitian di 

Bantul Pet Shop beserta 

pembuatan sistem yang 
telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, penulis dapat 
memberikan beberapa 

saran yang mungkin dapat 
membangun bagi 

pengembangan sistem 
selanjutnya. Saran-saran 

tersebut antara lain:  
 Fitur chatting yang 

terhubung dengan 
admin apabila 
website dalam 
keadaan online agar 
member dapat 
mendapat informasi 
lebih fast respon.

 Terdapat pilihan 
pembayaran dengan 
paypal pada saat 
konfirmasi 
pembayaran. 

5.2 Saran 

 
Mengingat masih banyaknya kekurangan 

untuk penyempurnaan website ini, 

diharapkan untuk pengembang dapat 

menyempurnakan sistem yang ada. 

Adapun kekurangan yang ada dalam 

website ini dari penulis antara lain: 

 Belum ada transaksi untuk 

melakukan pemesanan tiket masuk 

candi secara langsung. 

 Belum adanya fitur rating bagi 

pengunjung untuk vote candi 

kesukaannya. 
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