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1. Menjalankan Website 

Pengujian pada website ini menggunakan Appserv sebagai local server dan 

harus terhubung dengan internet dalam menjalanan aplikasi ini. 

2. Tampilan halaman utama 

Tampilan halaman utama merupakan tampilan yang muncul pada saat 

pertama kali aplikasi di buka, pada halaman ini terdapat menu home, menu pencarian 

hotel dan menu login . Berikut ini merupakan tampilan halaman utama dari system 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini, 

 

Tampilan halaman  utama sistem 

Pada saat user atau pengguna mengklik menu cek lokasi maka system 

akan mendeteksi lokasi anda mengunakan geolocatioan,  berikut ini merupakan 

tampilan halaman cek lokasi anda dapat dilihat pada gambar  



 

 

 

 Tampilan halaman cek lokasi anda   

Pertama program akan mencek apakah browser support fitur geolocation, 

jika tidak support maka akan muncul validasi pesan  view.innerHTML = 

"Browsernya Tidak support Geolocation!";, jika support  selanjutnya 

dipanggil function showPosition(position)yang akan mengembalikan 

koordinat dari user. Fungsi showPositio() berguna untuk menampilkan koordinat 

dari lokasi kita. 

i.  Tampilan halaman pencarian 

Tampilan halaman menu pencarian pengepul digunakan oleh penguna sistem 

untuk melakukan pencarian pengepul  berdasarkan nama wilayah, harga tertinggi dan 

pengepul terdekat. Pada saat user mengklik menu pencarian  yang berada di sebelah 

kiri maka muncul sub menu yaitu sub menu wilayah yang ada di wilayah Jambi dan 

jika di klik maka akan muncul nama-nama pengepul sesuai wilayah daerah yang 

diinginkan. Berikut ini merupakan tampilan halaman pencarian pengepul  dapat 

dilihat pada gambar di bawah. 



 

 

 

Tampilan halaman pencarian pengepul berdasarkan nama wilayah 

 

Pada halaman pencarian pengepul terdapat form pencarian pengepul 

berdasarkan harga tertinggi yang mana form ini menampilkan list atau menu 

pencarian berdasarkan harga tertinggi Jika user memilih menu tersebut  maka 

akan mucul list nama-nama pengepul  yang ada di Kabupaten Bungo selanjutnya 

user mengklik menu search maka akan menampilan nama-nama pengepul 

diurutkan dari harga tertinggi. Berikut ini merupakan halaman hasil pencarian 

pengepul berdasarkan  harga tertinngi  dapat dilihat pada gambar  



 

 

 

Tampilan halaman hasil pencarian pengepul berdasarkan harga tertinggi 

 

Dari gambar diatas  terdapat icon pengepul yang muncul pada saat user 

memilih sesuai wilayah yang diinginkan. Jika user mengklik salah satu icon 

pengepul pada peta maka akan muncul informasi pengepul dan menu rute menuju 

lokasi pengepul tersebut. Berikut ini merupakan tampilan halaman pada saat icon 

pengepul di klik dapat dilihat pada gambar  

 

Tampilan halaman hasil pencarian pengepul 



 

 

Pada gambar  diatas terdapat jendela informasi pengepul berupa nama pengepul 

dan alamat pengepul.   

3. Tampilan halaman rute perjalanan  

Pada setiap hasil pencarian pengepul terdapat  menu rute dan jika diklik 

oleh user maka  akan menampilkan informasi rute menuju pengepul yang dituju. 

Rute menuju pengepul yang di tuju dimulai dari lokasi user berada. User juga bisa 

memulai rute perjalanan dimulai dari wilayah yanh dipilih. Berikut ini merupakan 

tampilan rute perjalanan dari wilayah yang dipilih menuju lokasi pengepul dapat 

dilihat pada gambar.  

 

Tampilan halaman rute perjalanan menuju lokasi pengepul 

 

i. Tampilan halaman pencarian pengepul terdekat 

Pada halaman ini menampilkan informasi pengepul terdekat. Pada saat user 

mengklik tombol pencarian pengepul terdekat maka sistem akan menampilkan 

informasi pengepul yang terdekat dengan anda. Berikut ini merupakan halaman 

informasi pencarian pengepul terdekat dapat dilihat pada gambar  



 

 

 

Tampilan halaman pencarian pengepul terdekat 

Dari gambar diatas dapat dilihat informasi pengepul terdekat dari wilayah anada 

berada.  

 


