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BAB II 

ANALISIS  DAN  PERANCANGAN 

2.1  Perangkat Lunak 

Sistem perangkat lunak  (software)  merupakan  program-program  

pendukung dalam menjalankan perangkat keras.  software  adalah 

penerjemah suatu bahasa mesin atau bahasa tingkat rendah kebahasa 

tingkat tinggi,  yang  akhirnya menghasilkan suatu informasi  yang  dapat 

dikenal oleh manusia.(Abdul Kadir,  2008) Adapun perangkat lunak  yang  

digunakan pada sistem ini adalah : 

1. Sistem operasi windows  xp dan 7 

2. Database  server  MYSQL 

3. PHP versi 5.6.11 

4. XAMPP  5.6.11 -1 

5. Macromedia dreamweaver 8.0 

 

2.2  Perangkat Keras 

 Sistem perangkat keras  (hadware)  merupakan suatu peralatan fisik 

komputer  yang  digunakan untuk menjalankan program.  Sistem perangkat 

keras terdiri dari  unit  masukan,  unit  pengolahdan  unit  keluaran. (Bunafit 

Nugroho, 2010). 
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 Adapun Perangkat keras yang digunakan dalam sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Proccessor AMD Turion (1,90GHz).. 

2. Harddisk 320Gb. 

3. RAM 2 Gb. 

4. Piranti Keluaran LCD Monitor Wide Screen. 

. 

 

2.3  Diagram Alir Sistem 

Diagram alir sistem merupakan bagan alir sistem  yang  menggambarkan  

proses  aliran  data  atau langkah – langkah kerja yang  akan dilakukan 

pemograman untuk menentukan langkah-langkah kerja mulai dari tabel 

sampai pembuatan informasi-informasi  yang  diperlukan pemakai. (M. Syafi’I, 

2004) Diagram  alir sistem dari  “Sistem Informasi Pariwisata Sumba Barat 

Daya berbasis Web”  dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Bagan Alir Sistem 

 

 

Keterangan : 

1. Informasi data Jenis Objek 
2. Informasi data objek 
3. Informasi data foto objek 
4. Informasi data Kecamatan 
5. Informasi data Fasilitas 
6. Informasi data Acara 
7. Informasi data Admin 

 

2.4  Perancangan Basis Data 

Dalam pembuatan sistem informasi pariwisata sumba barat daya 

berbasis web  ini membutuhkan beberapa  table untuk mempermudah 

penyimpanan  data   yang   akan diproses.   Berikut tabel   yang   akan 

digunakan adalah : 
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2.4.1 Tabel Admin 

 Tabel  admin berfungsi untuk menyimpan  data  admin,  kunci utama 

adalah  id_admin.Untuk melihat struk turtabel  admin  dapat dilihat pada tabel  

2.1 

Tabel 2.1 Tabel admin 

No Nama field Type Keterangan 

1 Id_admin  int (11) auto 
increment 

Kunci utama 

2 Nama Varchar (12) nama admin 

3 password Varchar (10) Password admin 

 

 

2.4.2 Tabel Event 

 Tabel event berfungsi untuk data event atau acara yang ada di 

kabupaten sumba barat daya, kunci utama adalah pada tabel event adalah 

id_event. Berikut adalah Struktur tabel event dapat dilihat pada tabel  2.2 

 

 

Tabel 2.2 Tabel Event 

No  Nama field Type  Keterangan 

1 id_event Int (11) auto increment Kunci utama 

2 Judul Varchar (100) Judul acara 

3 tgl_mulai Date  Tanggal mulai acara 

4 total_selesai Date Tanggal selesai acara 
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1.4.3 Tabel fasilitas  

Tabel  fasilitas berfungsi untuk menyimpan  data  fasilitas yang ada 

pariwisata yang ada pada kabupaten sumba barat daya,  kunci utama adalah 

id_fasilitas. Berikut adalah struktur tabel fasilitas  dapat dilihat pada tabel  2.3 

Tabel 2.3 Tabel Fasilitas 

No  Nama field Type  Keterangan 

1 id_fasilitas Int (11) auto increment Kunci utama 

2 Id_kecamatan Int (11) Kunci tamu 

3 Kategori Varchar (20) Kategori 

4 Nama_fasilitas Varchar (100) Nama fasilitas 

5 deksripsi  Text  

6    Alamat Text  

7 No_telp Char (12)  

8 Foto Varchar (100)  

 

 

2.4.4  Tabel foto objek 

Tabel foto objek berfungsi untuk menyimpan data foto objek pariwisata 

kabupaten sumba barat daya,  kunci utama adalah id_foto. Berikut adalah 

struktur tabel foto_objek dapat dilihat pada tabel 2.4 

Tabel 2.4 Tabel Foto Objek 

No  Nama field  Type  Keterangan 

1 id_foto_objek Int (11) auto increment Kunci utama 

2 id_objek Int (11) Kunci tamu 

3 Foto Varchar (100) Nama foto 

4 Utama Varchar (6) Sebagai tampilan utama 

5 Tgl_upload Date Tanggal upload foto 
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2.4.5 Tabel jenis_objek 

Tabel jenis_objek berfungsi untuk menyimpan  data  jenis objek 

pariwisata kabupaten sumba barat daya, kunci utama adalah id_jenis_objek. 

Berikut adalah  struktur tabel jenis_objek dapat dilihat pada tabel  2.5 

 

Tabel 2.5 Tabel jenis objek 

No  Nama field Type  Keterangan 

1 id_jenis_objek Int (11) auto increment Kunci utama 

2 Jenis_objek Varchar (50) Nama jenis objek 

 

2.4.6 Tabel kecamatan 

Tabel kecamatan berfungsi untuk menyimpan  data  kecamatan yang 

ada di kabupaten sumba barat daya, kunci utama adalah id_kecamatan. 

Berikut adalah struktur tabel kecamatan dapat dilihat pada tabel  2.6 

Tabel 2.6 Tabel kecamatan 

No  Nama field Type  Keterangan 

1 id_kecamatan Int(11) auto increment Kunci utama 

2 Nama_kecamatan Varchar (50) Nama kecamatan 

 

2.4.7 Tabel objek 

Tabel objek berfungsi untuk menyimpan  data objek pariwisata yang 

ada pada kabupaten sumba barat daya,  kunci utama adalah id_objek. 

Berikut adalah struktur tabel objek dapat dilihat pada tabel 2.7 

 
 



 
 

 
7 

Tabel 2.7 Tabel Objek 

No  Nama field Type  Keterangan 

1 id_objek Int (11) auto increment Kunci utama 

2 id_kecamatan Int (11) kunci tamu 

3 id_jenis_objek Int (11) kunci tamu 

4 Nama_objek Varchar (100) Nama objek 

5 deskripsi Text  Keterangan 

6 Alamat Text Alamat 

7 no_telp Char (12) Nomor telepon 

 

 

 

2.5  Relasi Antar Tabel 
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*  = kunci utama

** = kunci tamu
= one to one
= one to many

Foto_objek

Id_foto_objek*

Id_objek **

Foto

Utama

Tgl_upload

Kecamatan

Id_kecamatan *

Nama_kecamatan
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Gambar 2.2 Relasi Antar tabel  
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2.6  Rancangan Masukan (Input) 

Merupakan tahap awal dari suatu aplikasi program,  proses ini 

dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem  yang  baik diperlukan rancangan  

yang  jelas dan memiliki validasi  yang  baik.  Berikut adalah rancangan 

masukan:  

2.6.1 Formulir masukkan data jenis objek 

 Berisi beberapa satu atribut data jenis objek yaitu jenis objek    

digunakan untuk menyimpan data jenis objek. Berikut adalah . gambar 

tampilan rancangan  masukkan  data jenis Objek dapat dilihat pada gambar 

2.3 

                    

Gambar 2.3  Rancangan  masukkan data jenis objek 
 

2.6.2 Form masukkan data objek 

 Berisi tentang  data objek yang digunakan untuk menampilkan data 

objek wisata. Berikut adalah rancangan masukkan data objek dapat dilihat  

pada gambar 2.4  
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Gambar 2.4  Rancangan  masukkan data objek 

 

 

2.6.3 Form  masukkan data fasilitas 

 Form masukkan data fasilitas digunakan untuk memasukan data 

fasilitas pariwisata kabupaten sumba barat daya. Berikut adalah rancangan  

masukkan data fasilitas dilihat pada gambar 2.5   
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Gambar 2.5  Rancangan masukkan data fasilitas 

 
2.6.4 Form  masukkan data acara 

 Form masukkan data acara digunakan untuk memasukkan data acara 

ke tabel event. Berikut adalah rancangan masukkan data acaar dapat dilihat 

pada gambar 2.5 

 
Gambar 2.6  Rancangan masukkan data acara 



 
 

 
11 

2.6.5 Form  masukkan data kecamatan 

 Form rancangan masukkan data kecamatan digunakan untuk  

memasukkan data kecamatan yang ada di kabupaten sumba barat daya. 

Berikut adalah rancangan masukkan data kecamatan Gambar 2.7   

 
Gambar 2.7  Rancangan  masukkan data kecamatan 

 
 

2.7  Rancangan Keluaran (Output)  

Untuk memperoleh gambaran tentang informasi apa saja yang 

dihasilkan, maka perlu dibuat suatu rancangan keluran. Rancangan 

keluarannya adalah sebagai berikut : 

 

2.7.1 Daftar jenis objek 

 Rancangan keluaran data jenis objek digunakan untuk menampilkan, 

data jenis objek . Berikut adalah gambar tampilan rancangan daftar jenis 

objek dapat dilihat pada Gambar 2.8 
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Gambar 2.8 Daftar jenis objek 

 
 

2.7.2 Daftar objek 

 Rancangan keluaran data objek digunakan untuk menampilkan, data 

objek pariwisata kabupaten sumba barat daya. Berikut adalah gambar 

tampilan rancangan daftar objek dapat dilihat pada Gambar 2.9 

 
Gambar 2.9 Daftar jenis objek 

 
 

2.7.3 Daftar fasilitas 

 Rancangan keluaran data fasilitas digunakan untuk menampilkan,data 

fasilitas. Berikut adalah gambar tampilan rancangan daftar fasilitas dapat 

dilihat pada Gambar 2.10 
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Gambar 2.10 Daftar fasilitas 

2.7.4 Daftar Acara 

 Rancangan keluaran data Acara digunakan untuk menampilkan,data 

Acara(event). Berikut adalah gambar tampilan rancangan daftar acara dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 

 
Gambar 2.11 Daftar Acara 

 
2.7.5 Daftar Kecamatan 

 Rancangan keluaran data kecamatan digunakan untuk 

menampilkan,data kecamatan yang berada pada kabupaten sumba barat 

daya. Berikut adalah gambar tampilan rancangan daftar kecamatan dapat 

dilihat pada Gambar 2.12 

 
Gambar 2.12 Daftar kecamatan 
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2.7.6 Daftar Detail Objek 

 Rancangan keluaran detail objek digunakan untuk menampilkan,data 

detail objek wisata yang berada pada kabupaten sumba barat daya. Berikut 

adalah gambar tampilan rancangan daftar detail objek dapat dilihat pada 

Gambar 2.13 

 
Gambar 2.13 Daftar detail objek 

 

 


