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Abstract. Dinas pariwisata akan memberikan booklet atau buku panduan. 

Informasi yang dibuat oleh Dinas pariwisata dan kebudayaan setempat menjadi 

sangat terbatas karena masyarakat luas tidak mendapatkan informasi tentang 

objek wisata sehingga perlu dibuatkan media alternatif untuk 

menginformasikan pariwisata provinsi Bangka Belitung agar bisa dinikmati 

masyarakat luas, Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan 

mengumpulkan data melalui studi literature dan observasi, mengenalisa 

kebutuhan perangkat lunak, melakukan digitasi peta dengan Google Map, 

membangun database dengan mysql, merancang antar muka menggunakan 

Macromedia Dreamweaver dan PHP, melakukan pengujian program sebagai 

tahap akhir dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak wisata, sejarah dan 

budaya pada wilayah bangka Belitung berbasis web. 

Keywords: RPL, SIG, Pemetaan, Wisata Sejarah dan Budaya, Bangka 

Belitung, Web. 

1   Pendahuluan 

Pulau Bangka merupakan salah satu pulau yang terletak di provinsi di Indonesia yang 

bernama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Walaupun sudah menjadi provinsi 

sendiri, masih banyak orang yang belum tentu mengenalnya.Banyak orang mengira 

bahwa Pulau Bangka terletak di Kalimantan, Sulawesi, Riau dan lain-lain.Padahal 

Pulau Bangka khususnya Kabupaten Bangka sangat berpotensi sebagai tempat wisata 

karena banyak terdapat pantai-pantai yang indah dan alami serta tempat bersejarah. 

Berbagai jenis wisata seperti wisata alam, wisata keluarga, budaya, agrowisata 

maupun wisata sejarah yang dapat dijumpai dengan mudah. Akan tetapi penyampaian 

informasinya masih kurang lengkap seperti pemberian brosur, pamflet, poster dan 

buku-buku dilakukan jika ada wisatawan yang datang berkunjung ke suatu tempat 

wisata yang dikunjunginya. 

Informasi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata setempat menjadi sangat terbatas 

karena masyarakat luas tidak bisa mendapatkan informasi tentang kepariwisataan 
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Bangka Belitung sehingga perlu dibuatkan media alternatif untuk menginformasikan 

pariwisata, budaya, dan sejarah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar bisa 

dinikmati masyarakat luas yaitu dengan melalui media internet.  

Dalam penelitian ini akan dibangun media informasi untuk mengetahui lokasi 

sekaligus informasi tentang tempat wisata yang terdapat di provinsi kepulauan 

Bangka Belitung berbasis web. Pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) ini 

didalamnya terdapat informasi lokasi, nama, sample panorama, dan tempat wisata, 

dan juga informasi tentang fasilitas pendukung seperti Hotel dan Kuliner.  

Salah satu layanan yang tersedia di layanan internet dapat menggunakan Google 

Maps API. Fungsi API Google Maps untuk lokasi dan dan informasi [1]. Google 

Maps API pada dasarnya adalah kumpulan dari kelas JavaScript yang dapat dipanggil 

dari halaman web dalam rangka membangun berbagai elemen peta interaktif [2]. 

Sebuah GIS adalah kumpulan perangkat lunak, biasanya dimanipulasi oleh pengguna 

melalui antarmuka tunggal, dan dirancang untuk melakukan berbagai operasi pada 

data geografis [3]. Di sisi lain, sistem informasi geografis (GIS) menjadi digunakan 

secara luas untuk mengakses informasi lokasi [1]. 

2   Metode Penelitian 

Metode pengembangan sistem ini di sebut pengembangan System Development 

Life Cycle (SDLC) [4]. Perangkat lunak yang digunakan adalah Adobe 

DreamweaverCS6, PHP dan MySQL. Pemilihan perangkat lunak dan bahasa 

pemrograman ini didasarkan pada kemampuan perangkat lunak tersebut yang dapat 

mengolah data berupa peta dan menampilkan informasi dan tampilan yang bagus 

dibanding perangkat lunak lainnya.  

Secara keseluruhan sistem dibangun dapat dilihat pada diagram konteks. Diagram 

konteks SIG posisi hotel dan kuliner di kota Bangka dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Diagram Konteks SIG Pariwisata Bangka 
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3   Hasil dan Pembahasan 

Hasil eksekusi merupakan hasil dari running sistem. Halaman akses penggunjung 

merupakan halaman yang dapat diakses oleh masyarakat umumnya yang ingin 

mencari informasi seputar kota Bangka.  

3.1  Halaman Home 

Halaman home pada sistem ini dapat dilihat pada gambar 2. Halaman home 

merupakan halaman yang akan tampil pertama kali ketika pengguna mengakses 

halaman website. Halaman ini juga akan tampil peta lokasi wilayah kota Bangka. 

 

Gambar 2. Halaman Peta Pariwisata Bangka 

 

Gambar 3. Halaman Rute Jalan 
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3.2  Halaman Rute Jalan 

Halaman Rute Jalan merupakan halaman yang akan menampilkan informasi 

pencarian rute jalan, dimaan di halaman ini terdapat fungsi untuk menginputkan 

alamat asal dan alamat yang dituju (gambar 3). 

4   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa aspek yang 

menjadi bahasan pada pembuatan Sistem informasi Pariwisata di kota Bangka, 

sebagai berikut: 

1. Website ini memberikan layanan online kepada pengguna baik turis asing 

maupun lokal untuk mengetahui informasi-informasi yang ada pada sistem 

informasi pariwisata di kota Bangka. Dengan adanya sistem pemetaan lokasi 

maka pengguna dapat mengetahui lokasi tempat wisata, hotel dan kuliner 

yang ada di kota Bangka secara detail.  

2. Website ini juga mampu memberikan informasi jalur angkot yang melewati 

lokasi hotel, kuliner dan wisata kota Bangka. 

3. Informasi dan data yang akan ditampilkan menjadi lebih akurat, karena 

disertai dengan tampilan posisinya.  

4. Website ini berguna untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan 

informasi bagi masarakat yang membutuhkan. 
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