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ABSTRAK 

  

Pertumbuhan kepariwisataan yang tinggi terjadi hampir di semua negara 

termasuk di indonesia, namun demikian kepariwisataan membutuhkan 

pengembangan agar menjadi sebuah produk unggulan. Pengembangan 

kepariwisataan meliputi komponen daya tarik, perangkutan, informasi, promosi 

dan pelayanan. Perkembangan teknologi memicu inovasi sistem informasi yang 

dapat menggabungkan komponen kepariwisataan dan menghubungkan wisatawan. 

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang sedang mengembangkan sektor 

pariwisata. Kota Semarang memiliki ±35 destinasi wisata dengan total 1.4 juta 

wisatawan. Upaya pengembangan sektor pariwisata dan mendukung e-

government diperlukan penelitian dalam merancang sistem informasi. Tujuan 

dalam penelitian adalah merancang sistem informasi transportasi wisata 

penunjang kepariwisataan. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pemodelan network 

analysis dan co-creation sebagai dasar pengembangan sistem informasi. Variabel 

yang digunakan yaitu karakteristik destinasi wisata, karakteristik wisatawan, dan 

ulasan pengguna (feedback). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

kuesioner, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan CSI (Customer Satisfactions 

Index). Alat analisis menggunakan bantuan GIS (Geographic Information 

System).  

Hasil penelitian berupa rancangan Sistem Informasi Transportasi Wisata 

(SEMAR KITA) dengan arsitektur Web-based systems, konten SEMAR KITA 

menampilkan informasi tekstual dan gambar terkait destinasi wisata, dan 

memberikan rekomendasi rute dan waktu perjalan wisata. Sedangkan hasil ulasan 

pengguna (feedback) terhadap SEMAR KITA mendapatkan nilai CSI sebesar 

79,4% yang berarti secara keseluruhan pengguna telah menunjukkan kepuasan. 

Keluhan dan saran pengguna seperti penambahan lokasi destinasi wisata, 

penambahan informasi pendungkung pariwisata lain seperti hotel dan restoran, 

dan pengintegrasian dengan angkutan umum perkotaan. 

Sistem Informasi Transportasi Wisata (SEMAR KITA) dapat menjadi 

sarana informasi yang berfungsi menghubungkan dan memudahkan wisatawan 

yang berwisata di Kota Semarang. SEMAR KITA menjadi salah satu alternatif 

inovasi dalam pengembangan sektor pariwisata pada bidang perencanaan wilayah 

dan kota. 

 

Kata kunci: Network analysis, Sistem informasi, WebGIS 


