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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem. 

Analisa yang akan dibahas adalah analisa sistem, kebutuhan fungsional, dan non-

fungsional. Pada bagian perancangan sistem akan dibahas tentang use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram dan antarmuka pengguna (user 

interface). 

3.1 Analisis Sistem 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten 

Pasuruan dan hasil observasi diperoleh data-data yang dibutuhkan untuk membuat 

Sistem Informasmi Pemetaan lokasi wisata di Kabupaten Pasuruan. Data yang 

diperoleh berupa nama wisata, alamat wisata, jenis wisata, dan fasilitas 

pendukungnya. Dari penelitian ini akan dibuat sebuah Sistem Informasi Pemetaan 

yang dapat memberikan informasi kepada user untuk mengetahui lokasi wisata 

secara online dan disertai profil wisata di Kabupaten Pasuruan. 

3.2 Analisis Kebutuhan 

Analisis  kebutuhan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  terhadap  

kebutuhan  sistem baru. Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user, 

kebutuhan admin, dan analisis kebutuahan Sistem Informasi Pemetaan Wisata di 

Kabupaten Pasuruan. Sistem akan menampilkan informasi kepada user dengan 

memproses data yang telah tersimpan dalam basisdata. 

3.2.1 Kebutuhan User 

Kebutuhan user meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh user pada sistem 

informasi Pemetaan Lokaksi Wisata berbasis web ini berupa: 

1. Tampilan tentang peta obyek wisata di Kabupaten Pasurusn.

2. Tampilan lokasi wisata, hotel/penginapan, tempat kerajinan khas dan

fasilitas pendukungnnya.
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3.2.2 Kebutuhan Admin  

Kebutuhan admin pada sistem ini meliputi apa yang dibutuhkan oleh admin 

pada sistem ini berupa: 

1. Melakukan proses login terhadap sistem.  

2. Mengolah data admin.  

3. Mengolah event. 

4. Melakukan proses marker wisata di kabupaten Pasuruan. 

 

3.3 Perancangan Sistem  

Sistem ini dibangun untuk memberikan informasi tentang tempat wisata 

yang ada di Kabupaten Pasuruan melalui media internet. Obyek wisata ini 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan.  

Berbagai hal perlu dilakukan untuk membuat rancangan Sistem Pemetaan 

Wisata di Kabupaten Pasuruan menjadi lebih menarik dan terstruktur. Maka dari 

itu sistem informasi yang dibangun tentunya tidak sekedar menampilkan 

informasi baik dalam bentuk teks maupun gambar tetapi juga terdapat beberapa 

fitur dan menu yang dapat memberikan nilai tambah serta tepat sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan layanan Google Maps 

untuk menampilkan data peta pada web browser. 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 
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Saat pengguna menjalankan aplikasi maka akan mendapati tampilan dari 

layout dengan data yang berasal dari server berupa map yang diperoleh dari 

layanan Google API. Adapun perihal manajemen data terkait dengan pemetaan 

lokasi wisata dilakukan sepenuhnya oleh admin.  

Pada perancangan sistem akan dilakukan perancangan software untuk 

menerapkan metode yang ada. Tahap ini akan di jelaskan bagaimana gambaran 

diagram Konteks, (DFD) Data Flow Diagram, ERD  dan antarmuka pengguna 

(user interface). 

 

3.3.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubangan antar entitas luar (external entity), serta  masukan dan keluaran sistem. 

Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal  yang mewakili 

keseluruhan sistem. Diagram konteks disajikan  pada Gambar 3.2. 

LOKASI WISATA
NOTIFIKASI LOGIN

ADMIN

ADMIN

LOGIN

LOKASI WISATA

LOKASI WISATA 0

sistem personal guide 

lokasi wisata
ADMIN USER

  
 

Gambar 3.2 Diagram Konteks 

 

3.3.2  Data Flow Diagram Level 0 

Diagram konteks ini akan dikembangkan lagi menjadi diagram aliran data 

tingkat nol yang akan memuat  rincian dari diagram tersebut. Dari DFD level 0 

dapat dilihat bahwa dalam pengolahan sistem personal guide lokasi wisata 

terdapat 4 proses utama yaitu sebagai berikut:   

a. Proses Login 

b. Manajemen data admin  

c. Manajemen  data Lokasi Wisata  

d. View Map 

 

 

Sistem Informasi 

Lokasi Wisata 
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Proses DFD level 0 dijelaskan pada gambar berikut: 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 0 

 

3.3.3 Data Flow Diagram Level 1 

1. Proses Login 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Proses Login 

 

Proses pertama yang akan dilakukan adalah proses pengmbilan inputan 

username dan password kemudian username dan password tersebut di cocokkan 

dengan data yang ada pada database sehingga menghasilkan autentikasi login 

berhasil atau login gagal yang di tampilkan kembali kepada admin. 
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2. Manajemen Admin 

 

Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Proses Manajemen Admin 

 

Admin melakukan manajemen admin yaitu melakukan input data admin, 

melakukan update data admin, melakukan delete data admin dan sistem akan 

menampilkan data admin.  

3. Manajemen Lokasi Wisata 

 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Manajemen Lokasi Wisata 
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Admin melakukan manajemen lokasi wisata yaitu melakukan input data 

lokasi wisata, melakukan update data lokasi wisata, melakukan delete data lokasi 

wisata dan sistem akan menampilkan data lokasi wisata.  

4. View Map 

 

Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Proses View Map 

 

3.3.4 Flowchart  

Flowchart adalah penggambaran langakah-langkah prosedur dari suatu 

program. Flowchart berguna bagi analisis progamer utnuk memecahkan masalah 

kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan membantu dalam menganalisis 

alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Dan berikut beberapa flowchart 

pada sistem informasi pemetaan lokasi wisata di Kabupaten Pasuruan :  

1. Flowchart Admin 

Pada flowchart diagram login terdapat input username dan password, 

proses pengecekan bertujuan untuk mendeteksi apakah yang diinputkan sesuai 

dengan data admin yang berada di database, jika sesusai maka bisa mengakses 

sistem jika tidak maka akan terdapat notif Password dan Username Salah , dan 

harus melakukan login kembali. 
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START
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2. Flowchart User 

Start
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3.3.5 Rancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

Dalam sistem yang dibuat terdapat table kategori wisata, tabel wisata, tabel 

kategori fasilitas, tabel fasilitas, tabel event, tabel admin, tabel user. Perancangan ERD 

dalam sistem ini dapat dilihat sebagai berikut  : 
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Gambar  3.8  Rancangan ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

3.3.6 Hasil Rancangan Database 

1. Tabel Admin 

Tabel Admin merupakan tabel basis data yang  digunakan untuk 

menyimpan data  Admin  pengelola  aplikasi berisi Username, Password dan 

Nama  berikut  merupakan penjelasan datail dari tabel  Admin. 

   

Field Type Lenght Keterangan 

Id_admin Integer 11 Primary Key 

Username Variable Character 50  

Password Variable Character 50  

 

Tabel 3.1 Tabel Admin 
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2. Tabel User 

Tabel User merupakan tabel basis data yang digunakan untuk menyimpan 

data User berupa Username ,Password, Nama  dan Email untuk konfirmasi 

berikut  merupakan  penjelasan  detail dari tabel User. 
 

Field Type Lenght Keterangan 

Id_User Integer 11 Primary Key 

Username Variable Character 50  

Password Variable Character 50  

 

Tabel 3.2  Tabel User 

 

3. Tabel  Lokasi Wisata  

Tabel  data lokasi wisata merupakan tabel basis data yang  digunakan 

untuk menyimapan data lokasi  wisata di Kab. Pasuruan berikut merupakan 

penjelasan detail tabel lokasi wisata. 
 

Field Type Lenght Keterangan 

Id_lokasi wisata Integer 11 Primary Key 

Nama_lokasi wisata Variable Character 100  

Alamat_lokasi 

wisata 

Variable Character 200  

Deskripsi_lokasi 

wisata 

Variable Character 13  

Latitude Variable Character 20  

Longitude Variable Character 20  

       

Tabel 3.3 Tabel  Lokasi Wisata  

 

3.3.7 Perancanngan Antarmuka Pengguna (User interface) 

Perancangan antar muka pengguna dibuat dengan maksud untuk memberi 

kemudahan bagi pengguna menggunakan sistem atau program aplikasi. Beberapa 

hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa antar muka yang dibuat 

hendaknya memiliki konsistensi desain konten dan memenuhi aspek user friendly 

atau tidak menimbulkan kesulitan bagi pengguna. Antarmuka pada sistem ini 
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memilikki 2 modus, yaitu antarmuka yang ditujukan bagi Adminitrator dan 

antarmuka yang ditujukan bagi User.  

1. Rancangan Halaman Login Admin 

Halaman Login digunakan oleh Admin untuk masuk ke dalam aplikasi 

sistem informasi pemetaan lokasi wisata di Kab. Pasuruan. 

 

Gambar  3.9  Login admin 

 

2. Rancangan Menu Admin  

Halaman Admin adalah halaman yang akan di tampilkan pertama kali 

saat pengguna masuk ke dalam sistem, dan sebagai tampilan menu-menu yang 

hanya dapat diakses oleh Admin. Dalam halaman ini ditampilkan menu 

tentang Home, Data Admin, Kategori, Mapping, dan Browser. Menu Data 

Admin berisi tentang  informasi Admin, menu Kategori digunakan untuk 

memilih kategori yang berisi daftar lokasi wisata, tempat penginapan/hotel, 

dan kerjinan khas yang ada di Kab. Paasuruan. Menu mapping di gunakan 

untuk menampilkan marker pada lokasi yang berada di google maps, meunu 

browser di gunakan untuk melakukan pencarian nama lokasi wisata, hotel, dan 

tempat kerajiinan khas Kab.Pasuruan. 
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Gambar  3.10  Halaman utama Admin 

 

3. Rancangan Menu Admin 

Halaman utama User adalah halaman yang akan di tampilkan pertama 

kali saat User masuk ke dalam sistem, dan sebagai tampilan menu-menu yang 

hanya dapat diakses oleh Admin dan User. Dalam halaman ini ditampilkan 

menu tentang Home, Kategori, Mapping, dan Browser. Menu kategori 

digunakan untuk memilih kategori yang berisi daftar lokasi wisata, tempat 

penginapan/hotel, dan kerjinan khas yang ada di Kab. Paasuruan. 

 

Gambar  3.11 Halaman utama User 
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4. Rancangan Menu Kategori  

Halaman kategori berisikan Submenu lokasi wisata, lokasi Kerajinan, lokasi 

hotel/penginapan. Submenu lokasi wiasta berisikan daftar loksai wisata, submenu 

lokasi  kerjianan berisikan Lokasi  kerjinan  khas, submenu lokasi hotel/penginapan 

berisiakan daftar lokasi hotel/penginapan di  Kab. Pasuruan . 

 

Gambar  3.12 Data Kategori 

 

5. Rancangan Menu Data Lokasi wisata 

Halaman data Lokasi wisata berisikan daftar  lokasi  wisata di Kab. Pasuruan. 

 

Gambar  3.13 Data Lokasi Wisata 

 

6. Rancangan Menu Data Admin 

Halaman menu data admin berisikan Daftar  nama admin, Username, Password, 

menu edit dan delete di gunakan untuk melakukan Edit dan Delete (hapus).  
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Gambar  3.14  Data Admin 

 

7. Rancangan Menu Mapping 

Halaman  Mapping  berisikan  lokasi marker/penandaan  lokasi  wisata di Sistem 

Informasi Pemetaan  lokasi wisata di Kab. Pasuruan . 

 

Gambar  3.15  Mapping 

 

8. Rancangan  Menu Browse/Pencarian   

Halaman Browse/pencarian  digunakan untuk melakukan pencarian lokasi 

wisata, lokasi kerjinan khas, lokasi  hotel  yang  terdapat di Sistem  Informasi Lokasi 

Wisata di Kab. Pasuruan.  
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Gambar  3.16  Browse / pencarian 

 

 Tampilan dirancang sedemikian rupa agar user lebih mudah memahami 

dan menggunakannya dalam mengakses laman. Form login ditujukan untuk 

administrator yang mengelola. Pada tampilan awal terdapat lima menu utama 

pada dashboard, yaitu menu home, data admin, kategori, mapping dan browse. 

Menu home hanyalah berupa tampilan awal pada page. Menu data admin 

dimaksudkan untuk melakukan kelola pelaku administrator, jadi memungkinkan 

untuk memuat beberapa admin sekaligus. Menu kategori yang berisikan data 

Lokasi Wisata, Letak Kerajinan Khas,. Menu mapping berisikan laman untuk 

melihat lokasi wisata di Kab.Pasuruan . Adapun menu browse dimaksudkan untuk 

mempermudah user dalam mencari Lokasi Wisata secara langsung tanpa harus 

masuk kedalam menu jaringan kategori. User hanya cukup memasukkan keyword 

untuk mencari agen yang diinginkan. 

 

 


