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BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

Setelah menganalisa dan mendesain sistem, maka tahap akhir dari proses ini 

adalah implementasi sistem dengan merancang bangun sistem sesuai dengan hasil 

rancangan ke dalam suatu bentuk visualisasi dan pengkodean program yang dapat 

digunakan sesuai fungsinya. Berikut implementasi basis data dan implementasi 

program : 

4.1 Implementasi Sistem 

Software pengolahan basis data yang digunakan dalam implementasi basis 

data yaitu MySQL. Berikut tabel-tabel yang dibangun menjadi basis data pada 

sistem ini adalah : 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.1 Tabel Admin 

Gambar 4

Tabel ini memiliki 16 

tempat_lahir, jankel, agama, deskripsi, foto

username, password

4.1.2 Tabel Berita 
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Gambar 4.1 Implementasi Tabel Admin. 

Tabel ini memiliki 16 field, yaitu id_admin, nama_lengkap, nama_panggil, 

jankel, agama, deskripsi, foto, foto_kecil, email

password, level dan blokir.  

 

 

, nama_lengkap, nama_panggil, 

email, no_hp, 

 



 

Tabel ini memiliki 11 

judul_berita, isi_berita, sampul_berita, tgl_

home_tes. 

4.1.3 Tabel Fasilitas

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Fasilitas.

Tabel ini memiliki 6 

fasilitas_lat, fasilitas_

4.1.4 Tabel Galeri 

Tabel ini memiliki 4 

4.1.5 Tabel Kategori

Gambar 4
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Gambar 4.2 Implementasi Tabel Berita. 

Tabel ini memiliki 11 field, yaitu id_berita, id_admin, 

judul_berita, isi_berita, sampul_berita, tgl_posting, komen, headline, publis dan 

Fasilitas 

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Fasilitas. 

Tabel ini memiliki 6 field yaitu id_fasilitas, kategori, nama_fasilitas, 

, fasilitas_long dan deskripsi_fasilitas. 

 

Gambar 4.4 Implementasi Tabel Galeri. 

Tabel ini memiliki 4 field yaitu id_galeri, id_objek_wisata, caption

Kategori 

Gambar 4.5 Implemenetasi Tabel Kategori 

, id_kategori, 

, headline, publis dan 

 

_fasilitas, kategori, nama_fasilitas, 

 

caption dan gal. 

 



 

Tabel ini memiliki 3 

deskripsi_kategori.

4.1.6 Tabel Kecamatan

Gambar 

Tabel ini memiliki 3 

deskripsi_kecamatan.

4.1.7 Tabel Kegiatan

Gambar 4.7 Implementasi Tabel Kegiatan.

Tabel ini memiliki 10 

judul_kegiatan, isi_kegiatan, sampul_kegiatan, tgl_

dan publis. 

 

 

 

55 

Tabel ini memiliki 3 field yaitu id_kategori, nama_kategori dan 

deskripsi_kategori. 

Kecamatan 

Gambar 4.6 Implementasi Tabel Kecamatan. 

Tabel ini memiliki 3 field yaitu id_kecamatan, nama_kecamatan dan 

deskripsi_kecamatan. 

Kegiatan 

Gambar 4.7 Implementasi Tabel Kegiatan. 

Tabel ini memiliki 10 field yaitu id_kegiatan, id_objek_wisata, 

judul_kegiatan, isi_kegiatan, sampul_kegiatan, tgl_posting, komen, 

_kategori, nama_kategori dan 

 

_kecamatan, nama_kecamatan dan 

 

_objek_wisata, id_admin, 

, komen, headline 



 

4.1.8 Tabel Komen Berita

Gambar 4.8 Implementasi Tabel Komen Berita.

Tabel ini memiliki 6 

isi_komentar, tanggal_komentar dan terima_komen.

4.1.9 Tabel Komen Kegiatan

Gambar 4.9 Implementasi Tabel Komen Kegiatan.

Tabel ini memiliki 6 

isi_komentar, tanggal_komentar dan terima_komen.
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Komen Berita 

Gambar 4.8 Implementasi Tabel Komen Berita. 

ini memiliki 6 field yaitu id_komentar, id_berita, nama_komentar, 

tanggal_komentar dan terima_komen. 

Komen Kegiatan 

Gambar 4.9 Implementasi Tabel Komen Kegiatan. 

Tabel ini memiliki 6 field yaitu id_komentar, id_kegiatan, nama_komentar, 

isi_komentar, tanggal_komentar dan terima_komen. 

 

_berita, nama_komentar, 

 

_kegiatan, nama_komentar, 



 

4.1.10 Tabel Wisata

Tabel ini memiliki 9 

id_admin, judul, deskripsi, wisata_

4.1.11 Tabel Reply Komen Berita

Gambar 4.11 Implementasi 

 Tabel ini memiliki 5 

nama_komentar, isi_komen dan tanggal_respon

4.1.12 Tabel Reply

Gambar 4.1
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Wisata 

Gambar 4.10 Implementasi Tabel Wisata. 

Tabel ini memiliki 9 field yaitu id_objek_wisata, id_kategori, 

, judul, deskripsi, wisata_lat, wisata_long dan foto_wisata.

Komen Berita 

Gambar 4.11 Implementasi Tabel Reply Komen Berita. 

Tabel ini memiliki 5 field yaitu id_respon_berita, id

nama_komentar, isi_komen dan tanggal_respon. 

Reply Komen Kegiatan 

Gambar 4.12 Implementasi Tabel Reply Komen Kegiatan.

 

id_kecamatan, 

, wisata_long dan foto_wisata. 

 

 

id_komentar, 

 

Kegiatan. 
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Tabel ini memiliki 5 field yaitu id_respon_keg, id_komentar, 

nama_komentar, isi_komen dan tanggal_respon. 

4.2 Implementasi Program 

Implementasi SIG lokasi pariwisata di Kabupaten Manggarai berbasis web ini 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dihubungkan dengan relation 

database management system MySQL. Tampilan dari aplikasi yang telah 

dibangun antara lain : 

4.2.1 Tampilan Halaman Home 

 

                                  Gambar 4.13 Tampilan Halaman Home. 

Dalam halaman home, terdapat beberapa menu yaitu menu peta, jarak, berita 

dan kegiatan. 
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Berikut scriptnya: 

<?php 

  $cek_slidehome=mysql_query("SELECT * FROM berita WHERE publis='1' AND 

headline='1'"); 

  $hasil_slide=mysql_num_rows($cek_slidehome); 

?> 

  

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman home pada saat pertama website diakses.    

4.2.2 Tampilan Halaman Peta 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman Peta. 

Dalam halaman peta, terdapat beberapa fitur yaitu lokasi wisata, detail peta, 

model peta, full screen, street view, zoom in, zoom out, view all dan galeri. 
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Berikut scriptnya: 

       <?php 

             $sql="select * from wisata order by id_objek_wisata ASC"; 

             $query=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

             $n=0; 

             while($data=mysql_fetch_array($query)){ 

        ?> 

 

 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman peta dan lokasi wisata. 

4.2.3 Tampilan Halaman Jarak 

 

                      Gambar 4.15 Tampilan Halaman Jarak. 

Dalam halaman jarak, terdapat beberapa fitur yaitu jarak antara lokasi 

wisata, mode peta, full screen, street view, zoom in, zoom out, view all dan 

fasilitas.  
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Berikut scriptnya: 

<?php 

      $sql="select * from wisata order by id_objek_wisata ASC"; 

      $query=mysql_query($sql) or die(mysql_error()); 

      $n=0; 

      while($data=mysql_fetch_array($query)){ 

    ?> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman jarak. 

4.2.4 Tampilan Halaman Berita 

 

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Berita. 

Ini merupakan tampilan berita yang berisi tentang berita tentang suatu lokasi 

wisata. User dapat memberikan komentar pada kolom komentar.  

Berikut scriptya: 

   <?php 

$cek_slidehome=mysql_query("SELECT * FROM berita WHERE publis='1' AND headline='1'"); 
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Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman berita. 

4.2.5 Tampilan Halaman Kegiatan 

 

Gambar 4.17 Tampilan Halaman Kegiatan. 

Ini merupakan tampilan kegiatan yang berisi tentang kegiatan dilokasi 

wisata. User dapat memberikan komentar pada kolom komentar.  

Berikut scriptya: 

<?php 

$cek_slidehome=mysql_query("SELECT * FROM kegiatan WHERE publis='1' AND 

headline='1'"); 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman kegiatan. 
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4.2.6 Tampilan Halaman Login Admin 

 

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Login Admin. 

Halaman ini menampilkan tampilan halaman login admin. Pada halaman ini 

sistem akan meminta username dan password. Admin harus mengisinya dengan 

benar dan valid agar dapat mengakses data di dalam sistem. 

Berikut scriptnya: 

<div class="login-wrap"> 

<input type="text" name="uname" class="form-control" placeholder="Username..." 

autofocus> 

          <br> 

<input type="password" name="upwd" class="form-control" placeholder="Password..."> 

          <br> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman login untuk admin. 
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4.2.7 Tampilan Halaman Home Admin 

 

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Home Admin. 

Halaman ini menampilkan tampilan halaman home admin. Pada halaman ini 

terdapat beberapa menu admin yaitu objek wisata, galeri, berita, kegiatan dan 

master data  

Berikut scriptnya: 

<a class="active" href="index.php"> 

             <i class="fa fa-dashboard"></i> 

             <span>Dashboard</span> 

 </a> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman home admin.  
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4.2.8 Tampilan Halaman Objek Wisata Admin 

 

Gambar 4.20 Tampilan Halaman Objek Wisata Admin. 

Halaman ini menampilkan tampilan halaman objek wisata. Pada halaman ini 

terdapat beberapa menu yaitu menu data lokasi, menu tambah lokasi, menu data 

fasilitas dan menu tambah data fasilitas.  

Berikut scriptnya: 

<a href="javascript:;"> 

              <i class="fa fa-map-marker"></i> 

              <span>Objek Wisata</span> 

              </a> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman objek wisata.  
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4.2.9 Tampilan Halaman Data Lokasi Admin 

 

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Data Lokasi Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman data lokasi admin. Pada halaman ini 

admin memiliki hak untuk menghapus data lokasi pariwisata yang ada dalam 

sistem.  

Berikut scriptnya: 

<li class="active"><a href="wisata.php">Data Lokasi</a></li> 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman data lokasi admin.  
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4.2.10 Tampilan Halaman Tambah Lokasi Admin 

 

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Tambah Lokasi Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman tambah lokasi admin. Pada halaman ini 

admin memiliki hak untuk menambah nama lokasi wisata, latitude lokasi, 

longitude lokasi, kecamatan, kategori wisata, keterangan dan image. 

Berikut scriptnya: 

<?php  

$kec=mysql_query("SELECT * FROM kategori ORDER BY id_kategori ASC"); 

while($ke=mysql_fetch_array($kec)) { 

echo " 

<option value='$ke[id_kategori]'>$ke[nama_kategori]</option>"; } 

 ?> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman tambah lokasi admin.  
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4.2.11 Tampilan Halaman Data Fasilitas Admin 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Data Fasilitas Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman data fasilitas. Pada halaman ini admin 

memiliki hak untuk menghapus data fasilitas. 

Berikut scriptnya: 

<li class="active"><a href="fasilitas.php">Data Fasilitas</a></li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman data fasilitas admin.  

4.2.12 Tampilan Halaman Tambah Data Fasilitas Admin 

 

  Gambar 4.24 Tampilan Halaman Tambah Data Fasilitas Admin. 
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Halaman ini menampilkan halaman tambah fasilitas. Pada halaman ini 

admin memiliki hak untuk menambah nama fasilitas, kategori fasilitas,  latitude 

lokasi, longitude lokasi dan keterangan. 

Berikut scriptnya: 

          <select class="form-control" name="kat"> 

<option value="#" selected>Kategori...</option> 

<option value="Rumah Makan">Rumah Makan & Cafe</option> 

<option value="Penginapan" >Penginapan</option> 

<option value="Rumah Sakit" >Rumah Sakit</option> 

<option value="Atm" >Atm & BANK</option> 

<option value="Police Office" >Kantor Polisi</option> 

<option value="Supermarket" >Supermarket</option> 

         </select> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman tambah fasilitas admin.  

4.2.13 Tampilan Halaman Tambah Data Galeri Admin 

 

Gambar 4.25 Tampilan Halaman Tambah Data Galeri Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman galeri. Pada halaman ini admin 

memiliki hak untuk menambah gambar di lokasi wisata, keterangan dan 

menghapus data dalam sistem. 
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Berikut scriptnya: 

<li class="mt"> 

            <a class="active" href="galeri.php"> 

              <i class="fa fa-dashboard"></i> 

              <span>Galeri</span> 

              </a> 

          </li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman tambah data galeri admin.  

4.2.14 Tampilan Halaman Berita Admin 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Berita Admin. 

Dalam tampilan halaman berita, terdapat beberapa menu yaitu menu data 

berita dan menu tambah berita. 

Berikut Scriptnya: 

<a href="javascript:;"> 

              <i class="fa fa-book"></i> 

              <span>Berita</span> 

              </a> 
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Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman berita admin. 

4.2.15 Tampilan Halaman Data Berita Admin 

 

Gambar 4.27 Tampilan Halaman Data Berita Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman data berita. Pada halaman ini admin 

memiliki hak untuk menghapus, mengedit, menonaktifkan komentar, jangan 

publis dan batal headline. 

Berikut Scriptnya: 

<li class="active" ><a href="berita.php">Data Berita</a></li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman data berita admin. 
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4.2.16 Tampilan Halaman Tambah Data Berita Admin 

 

Gambar 2.28 Tampilan Halaman Tambah Data Berita Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman tambah data berita. Pada halaman ini 

admin memiliki hak untuk menulis berita sesuai dengan kategori wisata, 

publikasi berita, headline berita, terima komen berita, menambah image pada 

berita. 

Berikut scriptnya: 

<li class="active"><a href="berita_tambah.php">Tambah Berita</a></li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman tambah data berita admin. 
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4.2.17 Tampilan Halaman Kegiatan Admin 

 

       Gambar 4.29 Tampilan Halaman Kegiatan Admin. 

Dalam tampilan halaman kegiatan, terdapat beberapa menu yaitu menu data 

kegiatan dan menu tambah kegiatan. 

Berikut scriptnya: 

<a  href="javascript:;"> 

              <i class="fa fa-th"></i> 

              <span>Kegiatan</span> 

              </a> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman kegiatan admin. 
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4.2.18 Tampilan Halaman Data Kegiatan Admin 

 

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Data Kegiatan Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman data kegiatan. Pada halaman ini admin 

memiliki hak untuk menghapus, mengedit, menonaktifkan komentar, jangan 

publis dan batal headline. 

Berikut scriptnya: 

<li class="active"><a href="kegiatan.php">Data Kegiatan</a></li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman data kegiatan admin. 
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4.2.19 Tampilan Halaman Tambah Data Kegiatan Admin 

 

    Gambar 4.31 Tampilan Halaman Tambah Data Kegiatan Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman tambah kegiatan. Pada halaman ini 

admin memiliki hak untuk menulis berita sesuai dengan lokasi wisata, publikasi 

kegiatan, headline kegiatan, terima komen kegiatan, menambah image pada 

sampul kegiatan. 

Berikut scriptnya: 

<li class="active"><a href="kegiatan_tambah.php">Tambah Kegiatan</a></li> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman tambah data kegiatan admin. 
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4.2.20 Tampilan Halaman Master Data Admin 

 

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Master Data Admin. 

Halaman ini menampilkan halaman master data. Pada halaman ini admin 

memiliki hak untuk menambah kategori wisata, menambah data kecamatan, 

mengedit kategori wisata, mengedit data kecamatan, menghapus kategori 

wisata, menghapus kecamatan, mengupdate kategori wisata dan mengupdate 

kecamatan. 

Berikut scriptnya: 

<?php if($_SESSION['levela']=='Super Administrator'){ ?> 

<li class="sub-menu"> 

            <a  class="active" href="master_data.php"> 

              <i class="fa fa-cogs"></i> 

<span>Master Data</span> 

              </a> 

          </li> 

<?php } ?> 

 

Maksud dari listing program di atas adalah untuk menampilkan tampilan 

halaman master data admin. 

 


