
CARA PENGGUNAAN PROGRAM 

1. Lakukan penginstalan software pendukung terlebih dahulu yaitu 

Xampp yang nantinya digunakan untuk localhost. 

2. Setelah proses instalasi selesai dilakukan, langkah selanjutny 

jalankan Xampp dengan mengaktifkan apache dan mysql dengan 

cara klik tombol start untuk apache dan mysql pada Xampp Control 

Panel. 

3. Setelah bundle Xampp telah berhasil dijalankan, maka langkah 

selanjutnya adalah membuka browser, baik mozila firefox atau 

google chrome. 

4. Ketikan localhost pada address bar browser kemudian pilih web 

SIG_manokwari. 

5. Setelah masuk ke halaman web, selanjutnya adalah mulai 

melakukan navigasi yaitu dapat melihat peta, obyek wisata, sarana 

akomodasi, hotel atau penginapan yang ada di Manokwari melalui 

link navigasi. 

6. Melakukan navigasi pada peta, terdapat beberapa simbol logo untuk 

masing-masing jenis kategori, baik itu hotel, bandara, rumah 

makan atau yang lainya. 

7. Setelah memilih tempat yang ditandai pada logo, klik logo icon 

tersebut maka informasi selengkapnya akan dimunculkan pada 

layar. 

8. Untuk masuk ke halaman administrator gunakan link 

http://localhost/SIG_manokwari/admin  

http://localhost/SIG_manokwari/admin


9. Setelah masuk ke halaman login administrator untuk username dan 

password default, gunakan username : admin dan password : 

admin. 

10. Untuk modifikasi lebih lanjut dapat diubah username dan 

password melalui halaman phpmyadmin yang terdapat pada 

localhost. 

11. Setelah melakukan login dan authentifikasi, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan input data yang ada pada halaman 

web SIG_manokwari, input data meliputi input data dari obyek 

wisata, sarana dan hotel atau penginapan. 

12. Input selanjutnya adalah input untuk peta navigasi, yaitu 

dengan melakukan proses pemilihan tempat pada peta, kemudian 

memilih jenis tempat dengan memilih logo icon untuk masing-

masing tempat yang telah disediakan, setelah tempat dipilih maka 

akan didapatkan longitude dan lattitude dari tempat tersebut, 

setelah itu tugas admin adalah memasukkan nama tempat tersebut 

dan beserta deskripsinya. 

13. Proses selanjutnya adalah melakukan penyimpanan, setelah 

proses penyimpanan selesai, penginputan tempat baru untuk 

SIG_manokwari telah selesai dilakukan. 

14. Setelah semua proses selesai dilakukan, lakukan logout yang 

dengan cara memilih menu logout yang terdapat pada menu 

navigasi untuk mengakhiri session dan penginputan data. 


