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ABSTRAK 

 

Kota Ternate merupakan salah satu kota budaya yang terletak di bagian timur Indonesia, 

yang  terdapat banyak peninggalan sejarah oleh bangsa Portugis yang belum dikenal dan 

diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Kebanyakan hanya mengetahui tentang kerajaan 

Kota Ternate dan Tidore pada masa penjajahan bangsa Portugis tapi tidak tahu peradaban apa 

yang ada diKota Ternate pasca masa penjajahan tersebut. Salah satu tempat yang menjadi 

obyek wisata di Kota Ternate adalah kerajaan sultan Ternate, disamping menyajikan berbagai 

peninggalan raja-raja atau sultan lainya para wisatawan juga dapat mengetahui berbagai 

macam sejarah, misalnya cerita tentang agama islam pertama kali masuk ke Ternate, 

kebudayaan Kota Ternate, tempat-tempat peninggalan pada masa penjajahan, kuliner dan 

tempat-tempat wisata lainya. Pemerintah Kota Ternate sudah melakukan berbagai cara untuk 

mempromosikan tentang tempat pariwisata dan budaya Kota Ternate melalui beberapa media. 

Tetapi itu belum cukup untuk memperkenalkan Kota Ternate secara meluas agar menarik 

minat dari wisatawan asing maupun lokal untuk berkunjung dan memudahkan para wisatawan, 

sarana dan prasarana yang mumpuni memang sudah sangat mendukung tapi kalau tidak 

menentukan perjalanan wisata secara nyata akan membingungkan para wisatawan untuk 

melakukan perjalannya. Oleh karena itu melalui perancangan dan pembuatan Sistem Informasi 

pariwisata diharapkan dapat menampilkan gambaran peta wisata Kota Ternate sehingga lebih 

menarik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Penyajian informasi dalam bentuk web 

akan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 

 

Metode pengembangan system yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

Waterfall (Siklus Air Terjun). Perancangan peta yang ditampilkan system ini menggunakan 

Google Maps API, perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi ini adalah 

PHP (Pear Hypertext Processor) sebagai  ahasa pemrograman, MySQL sebagai database 

server, Netbeans 6.9.1 sebagai penunjang. 

 

Sistem Informasi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ternate Berbasis Web ini merupakan 

sistem yang memberikan informasi kepada masyarakatmengenai lokasi objek wisata dan 

fasilitas penunjang yang ada di Kota Ternate. Informasi yang disajikan pada web ini meliputi 

informasi, kebudayaan, obyek wisata, fasilitas pendukung, dan event.  

 

 


