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Abstrak  
 

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan merancang situs 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan menggabungkan konsep 
web 2.0 dan mashup. Situs yang dibuat oleh penulis mengaplikasikan teknologi terbaru 
dan mengedepankan unsur multimedia. Metodologi yang digunakan adalah metode 
analisis dan metode perancangan. Metode analisis dilakukan dengan cara melakukan 
survei ke kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, melakukan 
benchmarking, dan menyebarkan kuesioner. Sedangkan metode perancangan dilakukan 
dengan cara merancang sistem basis data dan UML (Unified Modeling Language), serta 
perancangan aplikasi menggunakan evolutionary development approach yang 
didalamnya terdapat metode prototyping.  Hasil yang didapat adalah sebuah situs yang 
menggabungkan konsep web 2.0 dan mashup. Konsep ini menggabungkan beberapa API 
(Application Programming Interface) menjadi sebuah aplikasi baru. API yang penulis 
gunakan antara lain Facebook, Google Maps, Twitter, dan Yahoo! Weather. API 
Facebook digunakan untuk memudahkan pengguna dalam hal registrasi dan login situs. 
API Google Maps digunakan untuk memvisualisasikan letak objek tempat kepada 
pengguna dalam bentuk peta yang dinamis dan sebagai penunjuk arah ke tempat yang 
dituju. API Twitter digunakan untuk mengambil informasi dari akun Twitter Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berupa berita atau event terbaru. API 
Yahoo! Weather digunakan untuk menampilkan prakiraan cuaca hari ini dan dua hari ke 
depan. Situs ini juga memasukkan unsur multimedia berupa gambar dan video. 
Simpulan yang didapat adalah dengan adanya gabungan dari semua unsur diatas, maka 
diperoleh sebuah situs yang lebih interaktif dan dinamis. 
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