
 

  

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 login dan 

informasi =-informasi tentang paket wisata pada gunung mas . Berikut ini merupakan 

tampilan halaman utama dari sistem dapat dilihat pada gambar di bawah ini, 

 

    Tampilan Halaman Utama Sistem 

3. Halaman Login Member  

 Halaman login merupakan halaman login untuk pengguna ketika program 

dijalanakan. Dalam halaman ini pengguna harus menginputkan username dan 

password untuk masuk kedalam sistem. Halaman login dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 



 

4. Halaman Paket Wisata  

    Halaman Paket Wisata Merupakan halaman untuk menampilkan semua paket 

wisata yang ada pada sistem tersebut yang selanjutnya akan di pesan oleh member. 

Halaman paket wisata dapat di lihat pada gambar berikut  

 

5. Halaman Pemesanan Paket Wisata 

              Halaman pemesanan paket wisata merupakan halaman untuk menampilkan 

detail objek wisata yang ada pada paket tersebut, kemana sja tempat tujuan objek 

wisata dan harga /org pada paket wisata tersebut. Halaman pemesanan paket wisata 

dapat di lihat pada gambar berikut 



 

6. Halaman daftar pesanan Paket wisata 

    Halaman daftar pesanan paket wisata merupakan halaman untuk menampilkan 

semua total pemesan dan informasi tentang berepa yang harus di bayar. Halaman 

daftar pesanan dapat di lihat pada gambar berikut 



 

7. Halaman konfirmasi Pembayaran 

       Halaman konfirmasi pembayaran merupakan halaman untuk menampilkan 

jumlah yang harus di bayar oleh member dan mengirimkan bukti pembayaran via 

foto. 

Halaman konfirmasi pembayaran dapat di lihat pada gambar berikut 



 

8. Halaman bukti pemesanan  

    Halaman bukti pemesanan merupakan halaman untuk menampilkan bukti 

pemesanan paket wisata yang di lakukan oleh member yang menampilkan total yang 

telah di bayar oleh member. Halaman Bukti Pemesanan dapat di lihat pada gambar 

berikut 

 

 



9. Halaman Login Admin 

             Halaman login admin merupakan halaman admin untuk masuk ke sistem 

tersebut yang mengatur semua data yang ada, disini admin harus login dan 

memasukan user name dan password. Halaman admin dapat di lihat pada gambar 

berikut. 

 

10. Halaman Admin 

       Halaman admin merupakan halaman untuk menginputkan semua data yang ada 

pada system tersebut dan apa saja yang ingin di tambahkan pada system ini. Halaman 

admin dapat di lihat pada gambar berikut 

 



 

11. Halaman laporan 

      Halaman Laporan merupakan halaman untuk menampilkan semua laporan tentang 

pemesanan paket wisata. Halaman Laporan dapat di lihat pada gamabar berikut 

 

 

      

 

 


