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ABSTRAK 

 

Dinas Pariwisata Tulungagung memiliki visi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan ingandaya (Industri Pangan dan Budaya) dan 

pemerintahan yang berkualitas. Saat ini, Dinas Pariwisata Tulungagung merasa 

bahwa banyak tempat wisata, wisata kuliner, kebudayaan, penggiat umkm, tidak 

terwadahi dengan baik. Selain itu, Dinas Pariwisata Tulungagung juga merasa 

bahwa wisatawan yang datang ke Tulungagung tidak mengetahui banyak hal 

terkait Tulungagung. 

Berdasarkan hal di atas, Dinas Pariwisata Tulungagung menginginkan 

kerja sama dengan CV. Burningroom untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Dinas Pariwisata Tulungagung menginginkan CV. Burningroom menciptakan 

aplikasi yang dinamai PARDUTA (Pariwisata Terpadu Tulungagung) yang dapat 

memberikan informasi terkait wisata, dan kuliner. Proyek ini dirangkai dengan 

menggunakan metode design thinking. Design thinking memiliki 5 fase yaitu: 

empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Penulis memulai mengerjakan 

berdasarkan fase-fase yang ada pada metode design thinking. 

Hasil dari kerja praktik ini menunjukkan bahwa desain aplikasi 

PARDUTA telah disetujui oleh DPRD Tulungagung dan siap untuk dilakukan 

proses pengembangan oleh tim back-end developer dan mobile developer. 

Kata kunci : User interface, Design thingking, Aplikasi pariwisata.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak tahun 2016, CV Burningroom memulai perjalannya sebagai 

software house dengan memiliki keahlian di bidang pembuatan website, aplikasi 

mobile, dan aplikasi desktop. CV. Burningroom telah bekerja sama dengan lebih 

dari 8 perusahaan umum dan sudah menyelesaikan lebih dari 15 project. Tidak 

hanya itu CV. Burningroom juga telah bekerja sama dengan lebih dari 10 

pemerintahan dan telah menyelesaikan lebih dari 45 project. 

CV. Burningroom cukup dipercayai oleh pemerintahan dalam 

melaksanakan project pemerintahan dikarenakan merupakan software house yang 

berpengalaman dan bertanggung jawab serta menjadikan profesionalisme sebagai 

kunci dalam setiap layanan yang diberikan. Salah satu pemerintahan yang bekerja 

sama dengan CV. Burningroom adalah Dinas Pariwisata Tulungagung. Dinas 

Pariwisata Tulungagung telah bekerja sama dengan CV Burningroom dalam 

berbagai bidang seperti manajemen website, dan pengelolaan media sosial Dinas 

Pariwisata Tulungagung.  

Dinas Pariwisata Tulungagung memiliki visi mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan ingandaya (Industri Pangan dan Budaya) dan 

pemerintahan yang berkualitas. Saat ini, Dinas Pariwisata Tulungagung merasa 

bahwa banyak tempat wisata, wisata kuliner, kebudayaan, penggiat umkm, tidak 

terwadahi dengan baik. Selain itu, Dinas Pariwisata Tulungagung juga merasa 
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bahwa wisatawan yang datang ke Tulungagung tidak mengetahui banyak 

hal terkait Tulungagung. 

Berdasarkan hal di atas, Dinas Pariwisata Tulungagung menginginkan 

kerja sama dengan CV. Burningroom untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Dinas Pariwisata Tulungagung menginginkan CV. Burningroom menciptakan 

aplikasi yang dinamai PARDUTA (Pariwisata Terpadu Tulungagung) yang dapat 

memberikan informasi terkait wisata, dan kuliner. Dengan begitu, Dinas 

Pariwisata Tulungagung berharap wisatawan dapat mengetahui lokasi wisata, 

kuliner, dan budaya Tulungagung melalui aplikasi PARDUTA ini. Sehingga, 

wisatawan dapat terbantu untuk berwisata dan mencari informasi terkait 

Tulungagung melalui aplikasi PARDUTA. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang ada pada latar belakang, 

dapat disimpulkan bahwa bagaimana menganalisis desain antarmuka aplikasi 

PARDUTA yang berisi informasi terkait tempat wisata, kuliner, ekonomi kreatif, 

maupun budaya yang ada pada Kabupaten Tulungagung. Berikut penulis jabarkan 

rumusan masalah yang didapat: 

1. Kebutuhan apa yang diinginkan Dinas Pariwisata Tulungagung dalam 

merancang aplikasi PARDUTA? 

2. Desain antar muka seperti apa yang ideal untuk pengguna aplikasi? 

3. Informasi apa saja yang lebih prioritas untuk diinformasikan kepada 

pengguna aplikasi PARDUTA? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, dapat disusun 

batasan masalah dalam analisis dan desain aplikasi PARDUTA adalah sebagai 

berikut: 

1. Desain aplikasi ini meliputi informasi mengenai destinasi wisata, kuliner, dan 

kebudayaan. 

2. Desain aplikasi berbentuk tampilan mobile. 

3. Tidak membahas pengerjaan aplikasi. 

 
1.4. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka tujuan 

kerja praktik ini adalah menghasilkan desain aplikasi PARDUTA, yang akan 

digunakan sebagai media informasi yang berisi destinasi wisata, kuliner, dan 

kebudayaan. 

 
1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Analisis dan Desain Aplikasi PARDUTA 

adalah, sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi Mahasiswa dalam melakukan kerja praktik pada CV 

Burningroom adalah dapat memahami sistem kerja yang ada di dunia 

kerja/industri. Mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang 

dipelajari dalam perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan. Mahasiswa dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan baik berupa teoritis maupun praktis 

dalam menghadapi dunia pekerjaan. 



 

 

4 

2. Bagi Perusahaan 

Manfaat yang diperoleh perusahaan adalah menghasilkan desain aplikasi 

yang memiliki informasi yang jelas dan terstruktur dengan tampilan yang 

lebih menarik. Perusahaan dapat menyelesaikan project atas kerja samanya 

dengan Dinas Pariwisata Tulungagung. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1. Latar Belakang Perusahaan 

Tahun 2016 merupakan tahun awal berdirinya CV. Burningroom, pada 

tahun ini CV. Burningroom memulai karirnya sebagai `software house dengan 

memiliki keahlian pada bidang pembuatan website, aplikasi mobile, dan aplikasi 

desktop. Setelah bekerja sama dengan berbagai instansi, CV. Burningroom 

menjadi software house yang berpengalaman dan bertanggung jawab, hal ini 

dikarenakan CV. Burningroom menjadikan profesionalisme sebagai kunci dalam 

setiap layanan yang diberikan. Logo dari CV Burningroom dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

 
2.2. Identitas Perusahaan 

Nama Instansi : CV Burningroom 

No. Telepon : 082233901438 
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Alamat Instansi : Jl. Klampis Harapan X Blok AA-142 No.17, 

Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, 

Jawa Timur 60117 

Website : https://burningroom.co.id/ 

Email : burningroomtechnology@gmail.com 

 
2.3. Visi Perusahaan 

CV. Burningroom memiliki visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan 

software development yang memberikan inovasi untuk mendorong perkembangan 

di Indonesia. 

 
2.4. Misi Perusahaan 

CV. Burningroom memiliki 3 misi untuk mewujudkan visi perusahaan, 

yaitu: 

1. Memberikan solusi dan layanan berkualitas kepada setiap pelanggan.  

2. Memahami beragam kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan yang 

tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi pelanggan.  

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten melalui pemanfaatan 

sistem teknologi informasi. 

 
2.5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada CV. Burningroom merupakan hal penting yang 

memiliki fungsi untuk mengatur tugas serta tanggung jawab kepada perorangan 

dan juga dapat mempermudah untuk mengontrol pekerjaan yang dilakukan. 

Berikut adalah bagan struktur organisasi CV. Burningroom. 
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Gambar 2.2 Struktur organisasi 

 
Pada gambar 2.2 di atas terdapat struktur organisasi dari CV. 

Burningroom. Setiap bagian memiliki tugas pokok, wewenang, dan fungsi yang 

berbeda dari setiap bagian sehingga harus mengemban tanggung jawab yang 

berbeda-beda. Di bawah ini merupakan deskripsi tugas dari setiap bagian pada 

CV. Burningroom: 

1. CEO & CMO 

CEO atau Chief Executive Officer pada CV. Burningroom merupakan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. CEO pada CV. 

Burningroom memiliki tanggung jawab sebagai nahkoda utama dalam CV. 

Burningroom. CMO atau Chief Marketing Officer bertugas untuk 

bertanggung jawab dalam proses pengiklanan dan pemasaran CV. 

Burningroom. 

2. Production Manager 

Production manager atau manajer produk dalam CV. Burningroom 

melakukan proses manajerial proyek yang dikerjakan berdasarkan permintaan 

klien. Production manager melakukan koordinasi dengan berbagai tim yang 
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ada pada CV. Burningroom seperti: RnD Officer, UI/UX Designer, front-end 

developer, back-end developer, dan mobile developer.  

3. RnD Officer 

RnD officer pada CV. Burningroom memiliki tugas untuk riset dan 

pengembangan pada internal CV. Burningroom. Selain itu, tugas RnD officer 

pada CV. Burningroom juga membantu divisi lain dalam proses pengerjaan 

proyek. 

4. UI/UX Designer 

UI/UX designer pada CV. Burningroom memiliki tugas untuk riset, membuat 

alur aplikasi, wireframe, final design, dan juga melakukan testing atau 

pengujian. UI/UX designer di sini merupakan pintu utama ketika proyek 

dikerjakan. Setelah tugas UI/UX designer selesai, tim pengembang seperti 

front-end dan back-end developer mulai mengeksekusi desain ke dalam 

bentuk aplikasi atau website. 

5. Front-end Developer 

Front-end developer pada CV. Burningroom memiliki tugas untuk 

mengeksekusi hasil desain dari divisi UI/UX designer. Ketika sudah 

mengeksekusi desain, front-end developer melakukan proses pengambilan 

data melalui hasil perancangan database yang sudah dirangkai oleh back-end 

developer. 

6. Back-end Developer 

Back-end developer pada CV. Burningroom memiliki tugas untuk merangkai 

database berdasarkan data permintaan klien dan menyesuaikan dengan desain 

alur aplikasi yang sudah dibuat oleh UI/UX designer. Setelah proses 
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perangkaian database selesai, back-end developer memberikan data tersebut 

kepada front-end developer untuk dieksekusi ke dalam aplikasi. 

7. Mobile Developer 

Mobile developer pada CV. Burningroom memiliki tugas untuk 

mengeksekusi desain aplikasi yang telah dibuat oleh UI/UX designer menjadi 

aplikasi yang dapat digunakan. Sama halnya dengan front-end developer, 

mobile developer mengambil data yang telah dibuat oleh back-end developer 

untuk ditampilkan pada aplikasi. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Dalam menganalisis dan desain aplikasi PARDUTA (Pariwisata Terpadu 

Tulungagung), maka terdapat teori–teori dasar yang akan membantu dalam 

penyelesaian desain aplikasi yang akan dibuat. 

3.1. User Interface 

User interface merupakan sebuah penghubung antara pengguna dan 

pengalaman, kesan pertama dan kesan yang abadi untuk sebuah tampilan. User 

interface juga dapat dikatakan sebagai bagian dari komputer dan perangkat 

lunaknya sehingga pengguna dapat melihat, menyentuh, memahami suatu hal 

yang dilihat. Desain user interface sangar penting karena akan menentukan 

bagaimana seseorang berinteraksi dengan website atau aplikasi (Sholikah, 2019). 

 
3.2. User Experience 

User experience adalah persepsi atau pengalaman seseorang dan respon 

dari penggunaan sebuah produk, sistem, atau jasa. User experience menilai 

seberapa kepuasan dan kenyamanan seseorang terhadap sebuah produk, sistem, 

dan jasa. User experience mencakup seluruh aspek interaksi terhadap pengguna 

dengan perusahaan, layanan, dan produk-produknya (Setyani, 2021). User 

experience tidak hanya sebatas cara kerja suatu produk atau suatu layanan saja, 

tetapi juga tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan 

tersebut apakah pengalaman (experience) dalam penggunanya mudah digunakan, 

sederhana dan mudah dimengerti, serta seberapa efektif dan efisien interaksi yang 

terjadi dengan produk tersebut.
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3.3. Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis linux dan bersifat kode 

sumber terbuka (open source) untuk peralatan-peralatan mobile seperti 

smartphone dan tablet. Tidak hanya itu, sistem operasi ini juga digunakan sebagai 

sistem operasi pada smart tv dan perangkat-perangkat elektronik cerdas lainnya 

(Rahadyan, 2020). Sistem operasi android dikembangkan pertama kali oleh 

Google. 

 
3.4. Design Thinking 

Design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia 

yang diambil dari perangkat design untuk mengintegrasikan kebutuhan orang 

kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Design thinking 

membantu menggali dan menjawab kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi 

(Mardita, 2021). 

Design thinking juga mengurangi resiko kegagalan pada peluncuran ide 

baru, menghasilkan solusi yang revolusioner yang tidak incremental atau bertahap 

(Mardita, 2021). 

 
3.4.1. Fase Empathize (Empati)  

Fase ini merupakan fase yang pertama dalam menggunakan design 

thinking. Pada fase ini, mulai mengumpulkan data tentang pengguna dengan 

melakukan aktifitas seperti review yang mendalam, menentukan user persona, 

mevalidasi masalah, dan memetakan temuan ke dalam user journey map. 

 
3.4.2. Fase Define (Mendefinisikan) 



 

 
 

12 

Pada fase ini, masalah yang sudah dikumpulkan pada fase empati akan 

digunakan untuk diterjemahkan untuk dijadikan fokus yang ingin diselesaikan 

dalam bentuk challenge. Pada fase ini, terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan, yaitu menentukan tantangan menggunakan HMW (How Might We), 

lalu memprioritaskan tantangan, menentukan value proposition (Mardita, 2021). 

 
3.4.3. Fase Ideate (Merancang) 

Pada fase ini, terdapat beberapa tahap yang harus diselesaikan satu per 

satu agar mendapatkan solusi design yang tepat untuk menyelesaikan tantangan 

yang sudah dibentuk pada fase kedua. Hal-hal yang dilakukan diantaranya 

berdiskusi dan menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, lalu membuat konsep 

dasar design user flow, wireframe, wireflow, dll. Dan yang terakhir adalah bekerja 

sama menghubungkan konseptual design dengan agile software engineering 

(Rusanty, Tolle, & Fanani, 2020). 

 
3.4.4. Fase Prototype (Prototipe) 

Pada fase ini, mulai dilakukan proses yang iterative untuk membuat dan 

menyelesaikan final design & prototype yang nantinya akan di uji coba ke 

pengguna (Mardita, 2021). 

 
3.4.5. Fase Test (Pengujian) 

Pada fase ini, waktunya untuk menyediakan dan melakukan uji coba 

prototype ke pengguna dalam situasi, context, dan skenario yang mirip dengan 

realitanya. Fase ini akan memberikan banyak ide baru dan masukan dari pengguna 

yang dapat membantu untuk memperbaiki design.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan proyek ini adalah Design 

Thinking. Design thinking sendiri memiliki 5 fase yaitu, emphatize, define, ideate, 

prototyping, dan testing. 

4.1. Emphatize 

Dalam hal ini, Penulis mendapatkan informasi dari Project Manager 

yang ada pada CV. Burningroom Technology ini. Klien pada proyek ini 

menginginkan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan daftar wisata, kuliner, dan 

oleh-oleh yang ada di Kota Tulungagung. Dari hasil pertemuan dengan Klien, 

terdapat beberapa hal yang dapat Penulis jabarkan: 

4.4.1. Research objectives 

1. Mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan oleh Klien. 

2. Memberikan solusi yang tepat berdasarkan permasalahan yang dimiliki Klien. 

 
4.4.2. Research questions 

1. Apa yang menjadi kendala wisatawan ketika berwisata ke Kota Tulungaung? 

2. Apakah aplikasi online travel sejauh ini belum dapat membantu wisatawan 

ketika berwisata di Kota Tulungagung? 

 
4.4.3. Research hypothesis 

Aplikasi online travel belum cukup menjawab kebutuhan Klien karena 

Klien merasa bahwa aplikasi online travel masih belum menjamak tempat wisata 

dan kearifan lokal lainnya yang dimiliki oleh Kota Tulungagung. 
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Dengan hal tersebut, desain aplikasi yang drancang akan menjawab 

permasalahan Klien dengan memaparkan semua wisata dan kearifan lokal yang 

dimiliki oleh Kota Tulungagung. 

 
4.2. Define 

Pada fase ini Penulis mulai mendefinisikan masalah yang dialami oleh 

Klien. Masalah tersebut adalah Klien membutuhkan aplikasi yang di mana dapat 

menampilkan seluruh tempat wisata, kuliner, dan ekonomi kreatif yang dimiliki 

oleh masyarakat Tulungagung. 

 
4.3. Ideate 

Fase ini merupakan fase di mana Penulis mulai memikirkan solusi yang 

tepat untuk permasalahan yang dialami oleh klien. Penulis melakukan pertemuan 

bersama project manager dan juga klien untuk mematangkan ide yang akan 

diajukan.  

 
4.3.1. User Flow 

User flow dibuat untuk menjelaskan alur utama dari aplikasi PARDUTA. 

Hal ini dilakukan agar Penulis, Project Manager, dan klien memiliki persepsi 

yang sama dalam memahami aplikasi PARDUTA yang akan dirancang. Hasil dari 

penggambaran user flow dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 User flow PARDUTA 

 
Alur utama dari aplikasi PARDUTA adalah pengguna menjelajah 

aplikasi, setelah itu ketika pengguna membuka salah satu tempat wisata, pengguna 

dapat melakukan tracking lokasi ke tempat wisata tersebut. Selain itu, pengguna 

juga dapat melakukan penilaian terhadap tempat wisata tersebut. Hal ini dapat 

dilakukan di menu lainnya seperti kuliner, tempat oleh-oleh, jasa persewaan 

kendaraan, dan lain-lain.  

Selain tracking lokasi dan penilaian tempat, pengguna juga dapat 

melakukan transaksi barang pada aplikasi PARDUTA. Pengguna dapat melihat 

tempat oleh-oleh dan sejenisnya, lalu pengguna dapat melihat produk yang 

dimiliki oleh tempat tersebut. Layaknya aplikasi belanja online, Pengguna dapat 

memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang, melakukan proses pembelian, 

dan melakukan pembayaran secara online. 
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4.3.2. Rancangan Fitur 

Berdasarkan hasil pertemuan dan juga diskusi bersama project manager 

dan klien, berikut beberapa fitur yang akan dirancang: 

A. Autentikasi Pengguna 

Fitur ini merupakan akses awal yang dapat dilakukan oleh pengguna, 

fitur ini merupakan halaman login dan register. 

 
B. Halaman Utama 

Halaman ini berisikan tentang informasi awal yang dilihat oleh pengguna 

ketika akan mengakses aplikasi PARDUTA lebih jauh lagi. 

 
C. Informasi Tempat 

Menampilkan informasi tempat wisata, kuliner, dan lain-lain agar 

memudahkan wisatawan dalam menjelajahi Kota Tulungagung. 

 
D. Belanja online 

Fitur ini merupakan fitur belanja online untuk barang-barang yang dijual 

oleh ekonomi kreatif masyarakat Kota Tulungagung. 

 
E. Chat 

Fitur chat merupakan fitur yang digunakan pengguna untuk 

berkomunikasi dengan admin aplikasi dan juga mitra dari aplikasi PARDUTA. 

 
F. Penginapan 

Fitur ini menampilkan beberapa penginapan lokal yang dirancang untuk 

wisatawan yang ingin menginap di Kota Tulungagung. 

 



 

 
 

17 

G. Persewaan kendaraan 

Fitur ini menampilkan mitra jasa persewaan kendaraan yang dapat 

diakses oleh pengguna. 

 
H. Acara 

Fitur ini menampilkan acara kesenian yang ada di Kota Tulungagung. 

Acara ini dikelola oleh admin aplikasi PARDUTA. 

 
I. Persewaan pemandu wisata 

Fitur ini menampilkan pemandu wisata lokal yang ada di Kota 

Tulungagung. 

J. Tracking lokasi 

Fitur ini memberikan informasi arahan lokasi dari tempat wisatawan 

hingga tempat yang akan dituju. 

 
4.4. Prototype 

Pada fase ini Penulis melakukan proses desain aplikasi sesuai dengan 

hasil pada fase “define”.  

 
4.4.1. Splash Screen 

Splash screen adalah tampilan awal dari aplikasi yang akan menampilkan 

logo maupun nama aplikasi setiap kali aplikasi akan dijalankan seperti yang 

ditampilkan pada gambar 4.2 di bawah ini. 
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Gambar 4.2 Tampilan splash screen 

 
4.4.2. Onboarding Screen 

Onboarding pada aplikasi bisa diibaratkan sebagai suatu “masa 

orientasi”. Oleh sebab itu, tujuan sebenarnya dari proses onboarding pada aplikasi 

ini adalah untuk memberi tahu pengguna tentang apa yang ada di dalam aaplikasi 

PARDUTA. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.3 yang menampilkan tempat-

tempat wisata di Kota Tulungagung. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan onboarding scree 
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4.4.3. Halaman Register 

Halaman ini digunakan oleh pengguna aplikasi untuk melakukan proses 

pendaftaran atau pembuatan akun PARDUTA. Pengguna juga dapat melakukan 

pendaftaran akun melalui akun google mereka. Dengan membuat akun, pengguna 

dapat menikmati fitur aplikasi PARDUTA seperti: bertransaksi dan memberi 

ulasan. Form pembuatan atau pendaftaran akun dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan form register 

 
Setelah melakukan pembuatan akun, pengguna akan disuguhkan dengan 

interaksi pemberitahuan bahwa pendaftaran akun berhasil. Tampilan 

pemberitahuan dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Tampilan pemberitahuan berhasil daftar akun 

 
4.4.4. Halaman Login 

Halaman login dibuat bagi pengguna yang sudah memiliki akun pada 

aplikasi PARDUTA. Sama halnya dengan pendaftaran, pengguna dapat 

melakukan login menggunakan akun google mereka jika sudah terdaftar dengan 

aplikasi PARDUTA. Tampilan form login dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan form login 
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Setelah melakukan login, pengguna akan disuguhkan dengan interaksi 

pemberitahuan bahwa login berhasil. Tampilan pemberitahuan dapat dilihat pada 

gambar 4.7 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan pemberitahuan login berhasil 

 
4.4.5. Halaman Reset Password 

Halaman ini menampilkan form untuk mengatur ulang kata sandi yang 

dimiliki pengguna. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.8, pengguna dapat 

memasukkan e-mail mereka dan Admin akan mengirimkan link untuk mengakses 

pembuatan kata sandi baru. 

Ketika pengguna sudah mengakses link tersebut, pengguna akan 

langsung diarahkan untuk membuat kata sandi baru. Tampilan form pembuatan 

kata sandi baru dapat di lihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.8 Tampilan reset password 

 

 

Gambar 4. 9 Tampilan buat password baru 

 
4.4.6. Halaman Beranda 

Halaman ini merupakan halaman utama pada aplikasi PARDUTA. Pada 

halaman ini, pengguna langsung disuguhkan dengan berbagai macam wisata, 

kuliner, dan produk yang ada di Kota Tulungagung seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.10 di bawah ini. 
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Gambar 4.10 Tampilan utama aplikasi PARDUTA 

 
Pada halaman utama pengguna juga dapat memilih kategori apa yang 

ingin diketahui tentang Kota Tulungagung ini seperti yang dapat di lihat pada 

gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan beranda dengan kategori 

 
4.4.7. Tampilan Pencarian 

Tampilan pencarian menampilkan kolom pencarian yang dapat diakses 

oleh pengguna. Pengguna dapat mencari berbagai macam hal yang ada di Kota 
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Tulungagung. Aplikasi juga menyarankan pencarian terpopuler agar pengguna 

mendapat kemudahan jika hendak mencari sesuatu seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan form pencarian 

 
4.4.8. Notifikasi 

Tampilan notifikasi menampilkan notifikasi yang diterima oleh 

pengguna. Pengguna dapat melihat daftar notifikasi seperti transaksi atau pun 

informasi dari admin PARDUTA yang dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Tampilan notifikasi 

 
4.4.9. Kategori Wisata 

Halaman kategori wisata menampilkan tentang wisata apapun yang ada 

pada Kota Tulungagung. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.14, bahwa di 

sini ditampilkan untuk macam-macam desa wisata dan wisata yang populer di 

Kota Tulungagung. 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan berbagai desa wisata 
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Selain tampilan desa wisata, pengguna juga disuguhkan dengan tampilan 

berbagai macam wisata yang ada pada Kota Tulungagung, seperti: desa wisata, 

wisata alam, wisata buatan, dan wisata religi yang dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan macam-macam kategori wisata 

 
4.4.10. Tampilan Desa Wisata 

Tampilan desa wisata menampilkan detail dari desa wisata. Di dalam 

tampilan tersebut menampilkan deskripsi, alamat, kontak pengelola, dan ulasan 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.16.   
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Gambar 4.16 Tampilan detail desa wisata 

 
Selain informasi umum tentang desa wisata, halaman ini juga 

menampilkan harga paket wisata yang disediakan oleh desa wisata agar pengguna 

mendapatkan pengalaman liburan yang baik dengan dipandu oleh pemandu wisata 

desa tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan paket desa wisata 
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Pengguna juga dapat melihat fasilitas apa saja yang dimiliki oleh desa 

wisata tersebut. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk berkunjung ke suatu 

tempat karena sudah membaca atau melihat fasilitas desa wisata melalui aplikasi 

PARDUTA. Tampilan fasilitas desa wisata dapat dilihat pada gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan fasilitas desa wisata 

 
4.4.11. Detail Tempat Wisata 

Tampilan ini mewakili kategori wisata yang ada pada aplikasi 

PARDUTA, seperti: wisata alam, wisata buatan, dan wisata religi. Pada halaman 

ini ditampilkan detail tempat wisata. Sama halnya dengan desa wisata, detail 

wisata berisikan informasi seperti deskripsi, ulasan, lokasi, dan juga kontak 

pengelola. Tampilan detail wisata dapat dilihat pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Tampilan detail wisata 

 
Tampilan wisata dan desa wisata memiliki perbedaan. Tampilan wisata 

memiliki tampilan produk yang dijual oleh pengelola atau tempat wisata tersebut. 

Hal ini berfungsi untuk memberikan wadah bagi pengelola mapun tempat wisata 

untuk menjual souvenir khas yang mereka miliki. Tampilan produk yang dijual 

dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

 

Gambar 4. 20 Tampilan produk yang dijual tempat wisata 
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4.4.12. Kategori Kuliner 

Halaman ini menampilkan berbagai macam kuliner yang ada di Kota 

Tulungagung. Kategori kuliner yang ditampilkan meliputi sentra kuliner, kuliner 

khas, kafe dan resto pada Kota Tulunagung. Tampilan kuliner dapat dilihat pada 

gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan kategori kuliner 

 
4.4.13. Detail Tempat Kuliner 

Halaman ini menampilkan detail dari tempat kuliner yang dibuka oleh 

pengguna. Di dalamnya terdapat informasi umum seperti foto tempat, deskripsi, 

kontak tempat kuliner, lokasi, ulasan, hingga fasilitas yang tersedia pada tempat 

kuliner tersebut. Tampilan detail tempat kuliner dapat dilihat pada gambar 4.222. 
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Gambar 4.22 Tampilan detail tempat kuliner 

 
Pada menu kuliner ini, pengguna juga dapat melakukan transaksi seperti 

pembelian makanan, minuman, dan sejenisnya yang disediakan oleh tempat 

kuliner. Tampilan menu dapat dilihat pada gambar 4.23. 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan menu yang dijual tempat kuliner 
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4.4.14. Kategori Hotel 

Halaman ini menampilkan tempat penginapan maupun hotel yang ada 

pada Kota Tulungaung. Pengguna dapat melihat bermacam-macam hotel atau 

penginapan yang tersedia. Tampilan kategori hotel dapat dilihat pada gambar 

4.24. 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan kategori hotel 

 
Pada tampilan kategori hotel, pengguna dapat melakukan aksi untuk 

melakukan filterisas hotel atau penginapan apa yang cocok dengan mereka. Fitur 

ini juga dapat dirasakan oleh pengguna di kategori menu lainnya. Tampilan 

filterisasi dapat dilihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Filter tampilan hotel dan penginapan 

 
4.4.15. Detail Hotel 

Halaman ini menampilkan detail dari hotel atau penginapan yang ada 

pada Kota Tulungaung. Halaman ini berisi informasi umum seperti deskripsi, 

fasilitas, kontak, dan ulasan yang dapat diakses oleh pengguna. Tampilan detail 

hotel dapat dilihat pada gambar 4.26. 

Selain informasi umum, pada halaman detail hotel terdapat daftar kamar 

beserta harga kamar yang dapat dilihat oleh pengguna. Pengguna juga dapat 

melakukan pemesanan kamar dengan fitur penjadwalan sesuai keinginan 

pengguna. Tampilan daftar kamar dapat dilihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4. 26 Tampilan detail hotel atau penginapan 

 

 

Gambar 4. 27 Tampilan daftar kamar 

 
4.4.16. Reservasi Kamar 

Halaman ini menampilkan informasi terkait reservasi dari kamar yang 

sudah dipilih oleh pengguna. Saat reservasi, pengguna dapat memasukkan 
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informasi seperti nama pemesan, nomor ponsel pemesan, tanggal check-in, dan 

tanggal check-out. Tampilan reservasi dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

 

Gambar 4. 28 Tampilan reservasi kamar 

 
Setelah pengguna mengisi detail formulir reservasi kamar, pengguna 

akan disuguhkan dengan tampilan detail pesanan agar pengguna dapat 

memastikan pesnannya Kembali. Tampilan detail pemesanan dapat dilihat pada 

gambar 4.29. 

 

 

Gambar 4. 29 Tampilan detail reservasi kamar 
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4.4.17. Kategori Souvenir 

Halaman ini menampilkan toko-toko souvenir yang ada pada Kota 

Tulungagung. Pengguna juga dapat melakukan filterisasi terkait toko souvenir 

yang cocok bagi mereka. Tampilan kategori souvenir dapat dilihat pada gambar 

4.30. 

 

 

Gambar 4.30 Tampilan kategori souvenir 

 
4.4.18. Detail Toko Souvenir 

Halaman ini menampilkan detail dari tiap toko souvenir. Pengguna dapat 

melihat informasi umum seperti deskripsi, kontak pemilik toko, ulasan, dan 

mendukung pengiriman apa saja. Tampilan detail toko souvenir dapat dilihat pada 

gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Detail toko souvenir 

 
Selain detail dari toko souvenir, halaman ini juga menampilkan produk-

produk yang dijual dari toko souvenir. Produk-produk tersebut dapat dilihat 

dengan melakukan aksi pada tombol “lihat souvenir”. Tampilan produk yang 

dijual dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

 

Gambar 4.32 Tampilan souvenir yang dijual oleh toko 
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4.4.19. Kategori Persewaan Kendaraan 

Halaman ini menampilkan daftar persewaan kendaraan seperti mobil dan 

motor. Tetapi pada halaman ini juga terdapat kategori pemandu wisata yang 

jasanya dapat disewa oleh pengguna. Tampila kategori persewaan kendaraan 

dapat dilihat pada gambar 4.33. 

 

 

Gambar 4. 33 Tampilan kategori persewaan kendaraan 

 
4.4.20. Detail Tempat Persewaan Kendaraan 

Halaman ini menampilkan informasi umum tentang tempat persewaan 

kendaraan. Informasi umum yang dapat dilihat oleh pengguna seperti deskripsi, 

kontak pemilik jasa, lokasi dan ulasan. Tampilan detail tempat persewaan 

kendaraan dapat dilihat pada gambar 4.34. 
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Gambar 4.34 Detail tempat persewaan kendaraan 

 
Selain informasi umum, pengguna juga dapat melihat daftar kendaraan 

apa saja yang disediakan oleh pemilik jasa persewaan kendaraan. Tampilan daftar 

kendaraan dapat dilihat pada gambar 4.35. 

 

 

Gambar 4.35 Daftar kendaraan yang tersedia 

 



 

 
 

40 

4.4.21. Pemandu Wisata 

Halaman ini menampilkan informasi pemandu wisata yang ada pada 

Kota Tulungagung. Pengguna dapat melakukan pencarian atau bahkan filterisasi 

sesuai keinginan mereka. Tampilan pemandu wisata dapat dilihat pada gambar 

4.36. 

 

 

Gambar 4.36 Halaman pemandu wisata 

 
4.4.22. Detail Pemandu Wisata 

Halaman ini menampilkan detail informasi terkait pemandu wisata. 

Pengguna dapat melihat informasi seperti bio data, keahlian, portofolio, hingga 

paket wisata yang disediakan oleh pemandu wisata. Tampilan detail pemandu 

wisata dapat dilihat pada gambar 4.37. 



 

 
 

41 

 

Gambar 4. 37 Tampilan detail pemandu wisata 

 
Pada halaman ini pengguna dapat melihat daftar paket wisata yang 

disediakan oleh pemandu wisata. Pengguna juga dapat melakukan pemesaanan 

paket wisata sama halnya dengan desa wisata. Tampilan daftar paket wisata dapat 

dilihat pada gambar 4.38. 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan daftar paket wisata 
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4.4.23. Kategori Ekraf (Ekonomi Kreatif) 

Halaman ini menampilkan produk-produk yang dijual oleh penggiat 

ekonomi kreatif di Kota Tulungagung. Pengguna dapat melakukan filterisasi 

untuk menampilkan toko-toko ekraf yang ada. Tampilan toko ekraf dapat dilihat 

pada gambar 4.39.  

 

 

Gambar 4.39 Tampilan kategori ekonomi kreatif 

 
Pada kategori ekraf juga pengguna dapat melakukan transaksi membeli 

produk yang ada. Tampilan produk dapat dilihat pada gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Tampilan detail produk ekraf 

 
4.4.24. Kategori budaya 

Halaman ini menampilkan informasi tentang kategori budaya apa saja 

yang ada pada Kota Tulungagung. Kategori yang ditampilkan meliputi sanggar, 

budaya, keseniian, dan cagar budaya. Tampilan kategori budaya dapat dilihat pada 

gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.41 Tampilan kategori budaya 
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4.4.25. Daftar Sanggar 

Halaman ini menampilkan daftar sanggar yang ada pada Kota 

Tulungagung. Pengguna dapat melakukan filterisasi tampilan untuk menampilkan 

daftar sanggar sesuai keinginan. Tampilan daftar sanggar dapat dilihat pada 

gambar 4.42. 

 

 

Gambar 4.42 Tampilan daftar sanggar 

 
Setelah melihat daftar sanggar, pengguna juga dapat melihat detail dari 

sanggar tersebut. Pengguna dapat melihat informasi umum seperti foto sanggar, 

deskripsi, jam buka, dan lokasi. Tampilan detail sanggar dapat dilihat pada 

gambar 4.43. 
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Gambar 4.43 Tampilan detail sanggar 

 
4.4.26. Daftar Budaya 

Halaman ini menampilkan daftar budaya yang ada pada Kota 

Tulungagung. Pengguna dapat melakukan filterisasi tampilan untuk menampilkan 

daftar budaya sesuai keinginan. Tampilan daftar budaya dapat dilihat pada gambar 

4.44. 

 

 

Gambar 4.44 Daftar budaya 
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Setelah melihat daftar budaya, pengguna juga dapat melihat detail dari 

budaya tersebut. Pengguna dapat melihat informasi umum seperti foto 

kebudayaan, deskripsi hingga waktu kegiatan. Tampilan detail budaya dapat 

dilihat pada gambar 4.45. 

 

 

Gambar 4.45 Detail budaya 

 
4.4.27. Daftar Cagar Budaya 

Halaman ini menampilkan daftar cagar budaya yang ada pada Kota 

Tulungagung. Pengguna dapat melakukan filterisasi tampilan untuk menampilkan 

daftar cagar budaya sesuai keinginan. Tampilan daftar cagar budaya dapat dilihat 

pada gambar 4.46. 
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Gambar 4.46 Tampilan daftar cagar budaya 

 
Setelah melihat daftar cagar budaya, pengguna juga dapat melihat detail 

dari cagar budaya tersebut. Pengguna dapat melihat informasi umum seperti foto 

cagar budaya, deskripsi dan ulasan. Tampilan detail cagar budaya dapat dilihat 

pada gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47 Tampilan detail cagar budaya 

 

 



 

 
 

48 

4.4.28. Kategori Event (Kegiatan) 

Halaman ini menampilkan event atau acara yang berlangsung di Kota 

Tulungagung. Pengguna dapat melihat acara yang sedang berlangsung dan yang 

akan mendatang. Tampilan daftar kegiatan dapat dilihat pada gambar 4.48. 

 

 

Gambar 4.48 Kategori event (acara) 

 
Selain melihat daftar acara, pengguna juga dapat melihat detail informasi 

dari acara. Halaman detail acara menampilkan informasi seperti poster acara, 

informasi acara, harga tiket, lokasi, hingga dapat melihat acara secara daring. 

Tampilan detail acara dapat dilihat pada gambar 4.49. 
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Gambar 4.49 Detail acara 

 
4.4.29. Menu Favorit 

Halaman ini menampilkan berbagai macam hal yang difavoritkan oleh 

pengguna. Hal tersebut meliputi tempat wisata, wisata kuliner, hotel, produk, dan 

lain-lain. Tampilan favorit dapat dilihat pada gambar 4.50. 

 

 

Gambar 4.50 Tampilan menu favorit 
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4.4.30. Menu Chat (Obrolan) 

Menu ini merupakan fitur obrolan yang dapat digunakan oleh pengguna 

untuk berkomunikasi bersama admin aplikasi PARDUTA maupun dengan mitra 

PARDUTA seperti pengelola tempat wisata, pemilik jasa kendaraan, dan lain-lain. 

Tampilan obrolan dapat dilihat pada gambar 4.51. 

 

 

Gambar 4.51 Tampilan daftar obrolan 

 
4.4.31. Tampilan Ulasan 

Tampilan ini merupakan tampilan berisi bermacam ulasan dari pengguna 

PARDUTA. Fitur ini berfungsi untuk membantu para wisatawaan atau pengguna 

aplikasi PARDUTA untuk mengetahui apa saja yang sudah dirasakan oleh 

pengguna lain terkait tempat, produk, dan lain-lain dari mitra PARDUTA. 

Tampilan daftar ulasan dapat dilihat pada gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Tampilan daftar ulasan 

 
Selain melihat daftar ulasan dari pengguna lain, pengguna juga dapat 

menulis ulasannya sendiri dengan syarat pengguna sudah membuat atau memiliki 

akun pada aplikasi PARDUTA. Tampilan menulis ulasan dapaat dilihat pada 

gambar 4.53. 

 

 

Gambar 4.53 Tampilan menulis ulasan 
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4.4.32. Tracking Lokasi (Pelacakan Lokasi) 

Fitur ini diguankan oleh pengguna untuk melakukan pelacakan lokasi 

dari suatu spot yang ada pada aplikasi PARDUTA. Pengguna dapat mengganti 

opsi kendaraan yang digunakan pada aplikasi seperti mobil, motor, ataupun jalan 

kaki. Tampilan tracking lokasi dapat dilihat pada gambar 4.54. 

 

 

Gambar 4.54 Tampilan pelacakan lokasi 

 
Setelah melakukan pemilihan opsi lokasi dan opsi kendaraan, gambar 

4.55 merupakan tampilan ketika pelacakan lokasi sedang berjalan atau 

berlangsung. 
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Gambar 4.55 Pelacakan lokasi berlangsung 

 
4.4.33. Tampilan Keranjang Belanja 

Tampilan ini menamapilkan berbagai produk yang dimasukkan ke dalam 

keranjang oleh pengguna. Fitur ini berfungsi untuk mengumpulkan barang mana 

saja yang akan dibeli oleh pengguna. Tampilan keranjang dapat dilihat pada 

gambar 4.56. 

 

 

Gambar 4.56 Tampilan keranjang belanja 
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4.4.34. Tampilan Check-out Pembelian 

Tampilan ini menampilkan proses setelah keranjang. Pengguna dapat 

menentukana alamat pengiriman barang, pilih kurirr dan pilih pembayaran. 

Tampilan check-out dapat di lihat pada gambar 4.57. 

 

 

Gambar 4.57 Tampilan check-out 

 
4.4.35. Profil Akun 

Halaman ini menampilkana informasi utama tentang setiap pengguna. 

Mereka dapat merubah detail profil, menambahkan alamat, merubah password, 

dan mendaftar menjadi mitra PARDUTA. Tampilan profil akun dapat dilihat pada 

gambar 4.58. 
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Gambar 4.58 Profil Akun 

 
4.4.36. Daftar Alamat 

Halaman ini merupakan fitur menambah, mengubah, dan menghapus 

alamat yang telah dimasukkan oleh pengguna. Tampilan daftar alamat dapat 

dilihat pada gambar 4.59. 

 

 

Gambar 4.59 Tampilan daftar alamat 
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4.4.37. Daftar Transaksi 

Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang sudah dilakukan oleh 

pengguna. Informasi yang ditampilkan berupa nama produk, kuantitas, dan harga 

produk. Tampilan daftar transaksi dapat dilihat pada gambar 4.60. 

 

 

Gambar 4.60 Daftar transaksi 

 
4.4.38. Detail transaksi 

Halaman ini menampilkan detail transaksi dari transaksi yang sudah 

dilakukan pengguna. Halaman ini menampilkan nomor invoice, status transaksi, 

detail produk, dan info pengiriman. Tampilan detail transaksi dapat dilihat pada 

gambar 4.61. 
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Gambar 4.61 Tampilan detail transaksi 

 
4.4.39. Invoice Transaksi 

Tampilan ini menampilkan invoice transaksi dari produk yang sudah 

dbeli oleh pengguna. Detail invoice ini berisi produk yang dibeli, kuantitas, 

nominal, dan total harga produk. Tampilan invoice dapat dilihat pada gambar 

4.62. 

 

 

Gambar 4.62 Invoice transaksi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil kerja praktik yang telah Saya laksanakan, maka dapat diambil 

kesimpulan dari Analisis dan Desain Antar Muka Pada Aplikasi Pariwisita 

Terpatu Tulunggung (PARDUTA) Berbasis Mobile adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya desain antar muka ini, dapat memudahkan pengguna aplikasi 

untuk mencari segala informasi wisata yang ada pada Kota Tulungagung. 

Sehingga wisatawan mendapaat akses yang mudah ketika hendak 

mengunjungi Kota Tulungagung. 

2. Dengan adanya desain antar muka ini, dapat memudahkan pelaku UMKM 

dan usaha lain untuk mempublikasikan usaha atau produknya. Sehingga dapat 

memudahkan mereka dalam mengembangkan usahanya. 

3. Dengan adanya desain antar muka ini, dapat merepresentasikan aplikasi yang 

akan dikembangkan nanti oleh developer. 

4. Dengan adanya desain antar muka ini, dapat memudahkan developer dalam 

membuat aplikasi PARDUTA. 

 
5.2. Saran 

Berdasarkan desain atar muka yang telah dibuat oleh Penulis, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam proses pengerjaan, dapat lebih menguasai alat yang digunakan dalam 

pembuatan desain antar muka. Karena hal itu dapat mengefisien waktu dan 

memaksimalkan tampilan yang dikerjakan. 
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2. Mengembangkan tampilan detail wisata dengan menambahkan fitur live 

location tracking dengan menggunakan 3D. Sehingga pengguna dapat 

merasakan tracking dengan interaksi yang memuaskan. 

3. Melakukan testing dengan menggunakan platform pihak ke 3. Sehingga 

mendapatkan data yang pasti saat pengguna melakukan percobaan prototype 

yang sudah disediakan.
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