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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis Sistem 

Sebelum dilakukan tahap perancangan sebuah sistem, perlu dilakukan analisis 

sistem yang akan dibangun. Analisis sistem merupakan istilah yang secara kolektif 

mendeskripsikan fase awal pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan memberikan 

gambaran yang jelas terhadap sistem yang akan dibangun dan menjabarkan 

kebutuhan-kebutuhan yang berguna untuk perancangan sistem sesuai dengan masalah 

yang akan diselesaikan. Dengan perancangan sistem baik diharapkan pengembangan 

sistem yang baru akan dapat berjalan dengan sesuai keinginan. 

Sistem yang dibuat adalah sistem pencarian objek wisata yang ada di Provinsi 

Lampung. Sistem ini dapat menampilkan lokasi objek wisata di Provinsi Lampung 

dan disertai informasi jarak, rute dan perkiraan waktu tempuh menuju lokasi objek 

wisata Provinsi Lampung. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan  

Dalam rangkaian system diatas, maka dibutuhkan kebutuhan input, kebutuhan 

proses, kebutuhan output, kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. 
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1. Penguna Sistem  

a. Admin (Petugas Dinas Pariwisata) 

Petugas dinas pariwisata  bertugas menyimpan, mengubah dan 

menghapus data objek wisata. 

b. Pengunjung Web 

Pengunjung web sebagai pengguna sistem dapat melihat informasi 

objek wisata dan rute menuju objek wisata. 

2. Kebutuhan Data Input  

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari  berbagai sumber yang dapat digunakan dalam 

SIG. Adapun inputan data sebagai berikut :  

a. Data Kategori Wisata 

b. Data Wisata 

c. Data Oleh-oleh 

d. Data Hotel 

e. Data Atm 

f. Data Restoran  

3. Proses  

Proses yang dilakukan adalah proses penampilan data Wisata Provinsi 

Lampung beserta informasi titik lokasi rute jalan dan perkiraan waktu 

tempuh menuju lokasi penanda (marker) dan proses pencarian. 
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4. Hasil Keluaran Sistem 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan informasi obyek wisata 

dan fasilitas pendukungnya antara lain :   

a. Informasi Rute / Jalan 

b. Informasi Perkiraan Waktu Tempuh 

c. Informasi Oleh-oleh 

d. Informasi Atm 

e. Informasi Hotel 

f. Informasi Restoran 

3.1.2 Peralatan 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Dalam pembangunan sistem ini menggunakan komputer dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

 Processor Intel Pentium ® 2.13 GHz 

 Monitor, Keyboard, dan Mouse 

 Harddisk 500 GB 

 Memory 1 GB 

 Modem 

b. Perangkat Lunak (Software) 

Adapun perangkat yang digunakan dalam sistem ini adalah: 

 Windows 7 sebagai sistem operasinya 



20 
 

 Xampp sebagai local server 

 PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman 

 MySQL digunakan sebaga database 

 Sublime sebagai media editor 

 GPS untuk penunjuk arah dan lokasi 

 API Google Maps 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan system adalah suatu cara untuk merancang atau mendesain sistem 

yang baik isinya dengan langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan 

prosedur untuk mendukung operasi sistem tersebut atau sebagai pengambaran 

perencanaan dan pembuatan skesta atau pengaturan dari beberapa elemen yang 

terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Adapun alat bantu yang digunakan dalam perancangan atau pengembangan sistem 

yang digunakan dalam penelitian perancangan atau pengembangan sistem yang 

digunakan dalam penelitian umumnya berupa gambaran atau diagram adalah sebagai 

berikut : 

3.2.1 Diagram Konteks ( Level 0 ) 

Diagram konteks merupakan diagram tingkat atas (Top Level) yang digunakan 

untuk menggambarkan dan memperjelas mekanisme kerja dari suatu sistem secara 
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garis besar atau umum. Diagram konteks sistem informasi geografis pencarian objek 

wisata provinsi lampung berbasis web dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Konteks 

Gambar 3.1 diagram konteks menunjukan bahwa pengunjung web memilih objek 

wisata yang dituju dari sistem, output dari sistem berupa daftar kategori wisata dan 

daftar obyek wisata yang diterima oleh pengunjung web. Admin menginputkan data 

data kategori wisata dan data obyek wisata serta admin dapat melihat informasi data 

yang diinputkan sebelumnya sebagai output dari sistem. 

3.2.2 Data Flow Diagram Level 1 

Merupakan penjabaran atau turunan dari diagram konteks. Diagram ini 

merupakan gabungan secara keseluruhan yang melihatkan semua kesatuan luar secara 

lengkap mulai dari masukan sampai keluaranya. Gambar 3.2 adalah gambar diagram 

arus data level 1 untuk system informasi geografis pencarian objek wisata provinsi 

lampung berbasis web. 
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Gambar 3.2 DFD Level 1 

3.2.3 Relasi Tabel  

Relasi antar tabel merupakan alat bantu dalam menemukan langkah kerja 

yang akan dilakukan oleh pemrogram dimulai dari proses rekaman data, membentuk 

tabel sama dengan menentukan laporan. Tipe Relationalship antar entitas yaitu : 

1. Hubungan satu lawan satu ( one to one relationalship ) 

2. Hubungan satu lawan banyak ( one to many relationalship ) 
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Hubungan banyak lawan banyak ( many to many relationalship ). Relasi tabel system 

informasi geografis pencarian objek wisata provinsi lampung berbasis web dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Relasi Tabel 

3.2.4 Struktur Tabel 

Dalam perancangan sistem informasi geografis pencarian objek wisata 

provinsi lampung berbasis web ini membutuhkan beberapa tabel untuk 

mempermudah penyimpanan data yang akan diproses. Adapun tabel yang akan 

digunakan adalah : 

Nama Tabel  : Ref_Kategori 

Fungsi  : Menyimpan data fasilitas 
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Tabel 3.1 Tabel Ref Kategori 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. Id_Kategori Integer (11) Id_kategori merupakan primary key 

(PK) 

2. Nama Kategori Varchar (100) Digunakan untuk menyimpan 

kategori 

3 Marker Varchar (100) Digunakan untuk penanda pada Maps 

 

Nama Tabel  : Obyek Wisata 

Fungsi  : Menyimpan data Wisata 

Tabel 3.2. Tabel Obyek Wisata 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. Id_Wisata Integer (11) Id_Obyek_Wisata merupakan 

primary key (PK) 

2. Nama_Wisata Varchar (100) Digunakan untuk menyimpan nama 

obyek wisata 

3. Alamat Varchar (100) Digunakan untuk menyimpan alamat 

wisata 

4. Longtitude Varchar (50) Digunakan untuk menyimpan 

longtitude wisata 

5. Latitude Varchar (50) Digunakan untuk menyimpan 

latitude wisata 

6. Id_Kategori Integer (11) Id_kategori merupakan primary key 

(PK) 

7. Pict Varchar(50) Digunakan untuk gambar wisata 

 

Nama Tabel  : Tabel Fasilitas 

Fungsi  : Menyimpan data Fasilitas 
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Tabel 3.3  Tabel Fasilitas 

No Nama Field Type Data Keterangan 

1. Id_Fasilitas Integer (11) Id_Fasilitas merupakan primary key (PK) 

2. Nama_Fasilitas Varchar (50)  Digunakan untuk menyimpan nama 

fasilitas  

3. Marker Varchar (50) Digunakan untuk penanda pada Maps 

4. Keterangan Text Digunakan untuk menyimpan keterangan 

 

Nama Tabel  : Detail Obyek Wisata 

Fungsi  : Menyimpan data Detail Obyek Wisata 

Tabel 3.4 Tabel Detail Obyek Wisata 

No Nama Field Type Data Keterangan 

1. Id Integer (11) Id  merupakan primary key (PK) 

2. Id_Obyek_Wisata Integer (11) Id refrensi dari tabel obyek wisata 

3. Id_Fasilitas Integer (11) Id refrensi dari tabel fasilitas 

4. Longtitude Varchar (50) Longtitude dari fasilitas 

5. Latitude Varchar (50) Latitude dari fasilitas 

 

Nama Tabel  : Admin 

Fungsi  : Berfungsi untuk menyimpan data admin. 

Tabel 3.5  Tabel Admin 

No Nama Field Type Data Keterangan 

1. User_name Varchar (30) Nama pengguna yang dipakai untuk 

masuk ke dalam sistem 

2. Password Varchar (100) Kata sandi yang dipakai untuk masuk 

ke dalam sistem 
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3.2.5 Rancangan Masukan ( Input ) 

Merupakan tahap awal dari suatu aplikasi program. Proses ini dilakukan untuk 

menghasilkan sebuah system yang baik, diperlukan adanya rancangan yang jelas dan 

memiliki validasi yang baik pula. Berikut rancangan masukan yang akan dibuat yaitu 

Dari data-data yang telah dimasukan melalui rancangan input, data-data 

tersebut akan diproses akan diproses penyimpanan sehingga akan menghasilkan 

bentuk keluaran berupa laporan atau informasi berikut bentuk rancangan yaitu : 

1. Rancangan Input Login Admin 

Rancangan login admin merupakan halaman untuk admin sebelum admin 

login kedalam sistem, bentuk rancangan admin bisa dilihat pada gambar 3.4. 

 
 

Gambar 3.4 Login Admin 

2. Rancangan Input Data Wisata 

Rancangan input data wisata digunakan oleh admin untuk memasukan data 

obyek wisata selanjutnya data disimpan dalam tabel wisata bentuk masukanya 

bisa dilihat pada gambar.3.5 



27 
 

 

Gambar 3.5 Input Obyek Wisata 

3. Rancangan input Data Kategori 

Rancangan input data kategori digunakan oleh admin untuk memasukan data 

kategori, yang disimpan pada tabel kategori bentuk memasukanya dapat dilihat 

pada gambar 3.6 

 

Gambar 3.6 Input Kategori 
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4. Rancangan Input Data Fasilitas 

Rancangan input data fasilitas digunakan oleh admin untuk memasukan data 

fasilitas, selanjutnya data disimpan pada tabel fasilitas bentuk masukannya dapat 

dilihat pada gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Input Data Fasilitas 

3.2.6 Rancangan Keluaran (Output) 

Dari data-data yang telah dimasukan melalui rancangan input, data-data 

tersebut akan diproses penyimpanan sehingga akan  menghasilkan bentuk keluaran 

berupa laporan  atau informasi berikut bentuk rancangan yaitu : 
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1. Rancangan keluaran data kategori obyek wisata 

Rancangan keluaran data kategori obyek wisata menampilkan data kategori 

berupa macam-macam kategori obyek wisata bias dilihat pada gambar 3.8 

 

Gambar 3.8 Output Kategori 

2. Rancangan Keluaran Data Wisata 

Rancangan keluaran data wisata ini menampilkan halaman data obyek wisata 

berupa nama wisata, kategori wisata, alamat wisata, longtitude, latitude, dan 

fasilitas wisata. Rancangan keluaran data wisata bias dilihat pada gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Output Data Wisata 
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3. Rancangan Keluaran Data Fasilitas 

Rancangan keluaran data fasilitas menampilkan data halaman data fasilitas 

bias dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10. Output data fasilitas 

4. Rancangan Tampilan Aplikasi 

Rancangan keluaran tampilan aplikasi merupakan tampilan awal halaman dari 

system yang dibuat rancangan tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.11 

 

Gambar 3.11. Tampilan Aplikasi 


