
BAB IV 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi Database 

Software pengolahan database yang digunakan dalam implementasi 

database yaitu MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Berikut tabel-tabel 

yang dibangun menjadi database pada sistem ini adalah: 

4.1.1 Implementasi Tabel Kecamatan 

Tabel ini memiliki 3 field, yaitu id_kecamatan, kode_kecamatan, 

nama_kecamatan. Primary key dari tabel ini adalah field id_kecamatan. 

 

Gambar 4.1 Implementasi Tabel Kecamatan 

4.1.2 Implementasi Tabel  Kelurahan 

Tabel ini memiliki 4 field, yaitu id_kel, kd_kel,nm_kel, kd_kec. 

Primary Key dari Tabel ini adalah field id_kelurahan. 

 

Gambar 4.2 Implementasi Tabel Kelurahan 
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4.1.3 Implementasi Tabel wisata 

Tabel ini memiliki 10 field, yaitu id_wisata, kd_kec, kd_kel, nmwisata, 

alamat, ket_wisata, event, foto, lat, lang. Primary Key dari Tabel ini 

adalah field id_wisata. 

 

Gambar 4.3 Implementasi Tabel Wisata 

4.1.4 Implementasi Tabel Berita 

Tabel ini memiliki 5 field, yaitu id_berita, judul, rangkuman, content, 

tgl_entry. Primary Key dari Tabel ini adalah field id_berita. 

 

Gambar 4.4 Implementasi Tabel Berita 

 

 

 



 

4.1.5 Implementasi 

Tabel ini memiliki 2

dari Tabel ini adalah 

4.2 Implementasi Program

 

Implementasi Sistem Informasi Geografis Wisata Kabupaten Belu 

Berbasis Web ini menggunakan bahasa pemrograman 

dengan relation database 

interface yang sesuai dengan 

sebagai software 

telah dibangun antara lain:

4.2.1 Tampilan Halaman Utama

Halaman utama merupa

ketika aplikasi ini dibuka atau diakses lewat 

luas (pengguna)

dibuka atau diakses yaitu Beranda

lokasi, dan 
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Implementasi Tabel Admin 

Tabel ini memiliki 2 field, yaitu user_admin, pass_admin. 

dari Tabel ini adalah field user_admin. 

Gambar 4.5 Implementasi Tabel Admin 

Implementasi Program 

Implementasi Sistem Informasi Geografis Wisata Kabupaten Belu 

Berbasis Web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dihubungkan 

relation database management system MySQL. Untuk membangun 

yang sesuai dengan database digunakan Macromedia Dreamweaver

software bantu dalam membuat desain. Tampilan dari aplikasi yang 

telah dibangun antara lain: 

Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman pertama yang muncul 

ketika aplikasi ini dibuka atau diakses lewat browser oleh masyarakat 

luas (pengguna). Halaman ini terdapat beberapa menu yang dapat 

dibuka atau diakses yaitu Beranda,Berita, List wisata, Galery, Peta 

dan Rute. 

yaitu user_admin, pass_admin. Primary Key 

 

Implementasi Sistem Informasi Geografis Wisata Kabupaten Belu 

dan dihubungkan 

. Untuk membangun 

Macromedia Dreamweaver 

bantu dalam membuat desain. Tampilan dari aplikasi yang 

kan halaman pertama yang muncul 

oleh masyarakat 

Halaman ini terdapat beberapa menu yang dapat 

List wisata, Galery, Peta 
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Gambar 5.1 Tampilan Halaman Utama 

Tampilan halaman pembuka pada gambar 5.1 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Script di atas berfungsi untuk menampilkan menu pada 

halaman utama website yang terdiri dari 6 menu yaitu: menampilkan  

menu beranda, menu berita, menu list wisata, menu galery, menu peta 

wisata, menu rute alternatif  

4.2.2 Tampilan Halaman Berita 

Halaman berita berisikan informasi-informasi yang telah di 

update mengenai lokasi wisata yang ada di Kabupaten Belu.  
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Gambar 5.2 Tampilan Halaman Berita  

Tampilan halaman berita pada gambar 5.2 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Script diatas berfungsi untuk menampilkan data berita yang 

telah di update untuk di lihat oleh user. 
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4.2.3 Tampilan Halaman List wisata 

Halaman list berisikan informasi mengenai daftar tempat 

wisata yang berada di Kabupaten Belu yang di lengkapi dengan 

keterangan wisata pada masing-masing tempat. 

 

Gambar 5.3 Tampilan Halaman List wisata 

Tampilan halaman list wisata pada gambar 5.3 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Script diatas berfungsi untuk menampilkan daftar nama-nama 

tempat wisata di Kabupaten Belu yang di lengkapi dengan menu wisata 

pada masing-masing tempat. 
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4.2.4 Tampilan Halaman Galery 

Halaman ini berisikan galeri foto-foto tempat wisata yang 

berada di Kabupaten Belu. 

 

Gambar 5.4 Tampilan Halaman Galery 

Tampilan halaman Galery pada gambar 5.4 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Script diatas berfungsi untuk menampilkan daftar foto-foto 

tempat wisata yang berada di Kabupaten Belu. 
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4.2.5 Tampilan Halaman Peta Lokasi 

Halaman peta Lokasi berisikan peta digital yang akan 

memberikan informasi lengkap mengenai lokasi wisata yang berada di 

Kabupaten Belu.  

Gambar 5.5 Tampilan Halaman Peta Lokasi Wisata 

Adapun tampilan halaman peta Lokasi seperti gambar 5.5 

diatas dapat diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program pada gambar diatas dapat 

dijelaskan bahwa angka yang berwarna merah fungsinya untuk 

menanpilkan peta digital dengan titik koordinat terletak pada Kabupaten 

Belu. 
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4.2.6 Tampilan Halaman Rute  

Halaman rute berisikan peta digital yang berbentuk rute atau 

perjalanan yang membantu pengunjung untuk melakukan perjalanan 

dari satu lokasi wisata menuju lokasi wisata lain. 

 

Gambar 5.6 Tampilan Halaman Rute  

Tampilan halaman rute pada gambar 5.6 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 
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Dari potongan listing program untuk fungsi rute pada gambar 

5.6 dapat dijelaskan bahwa terdapat dua dua pilihan yang akan 

ditampilkan ke pengunjung yakni pilihan pertama merupakan titik awal 

dimana pengunjung berada dan pilihan kedua titik akhir yaitu titik yang 

ingin dituju oleh pengunjung. 

4.2.7 Tampilan Halaman Login 

Halaman login dalam sebuah aplikasi adalah halaman yang 

umum dimiliki. Dalam hal ini yang melakukan login adalah admin. Dari 

halaman ini admin melakukan tugasnya seperti menginput, mengupdate, 

menghapus, mengubah data. 

 

 

Gambar 5.7 Tampilan Halaman Login 

Tampilan halaman login pada gambar 4.8 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 



64 
 

 

Dari potongan listing program untuk fungsi login pada gambar 

5.7 dapat dijelaskan bahwa terdapat dua fungsi dalam tombol login yaitu 

fungsi untuk pengecekan username dan password pada database dan 

fungsi untuk menampilkan menu-menu yang terdapat pada form utama 

jika username dan password yang di masukkan sesuai dengan yang ada 

dalam database. 

4.2.8 Tampilan Halaman Utama Admin 

 Halaman ini merupakan menu utama dari admin setelah 

sukses melakukan login. Dalam menu ini admin dapat melalukan 

berbagai macam aksi di antaranya admin dapat melakukan perubahan 

data, penambahan data bahkan menghapus suatu data. 
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Gambar 5.8 Tampilan Halaman Utama Admin 

Tampilan halaman utama admin seperti gambar 5.8 diatas 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Script di atas berfungsi untuk menampilkan menu pada 

halaman admin yang terdiri dari 9 menu yaitu: menu beranda, menu 

berita, menu komentar, menu kecamatan, menu kelurahan, menu wisata, 

menu admin dan logout. 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

4.2.9 Tampilan Halaman Berita 

 

Gambar 5.9 Tampilan Halaman Berita 

Tampilan halaman berita pada gambar 5.9 datas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam menu 

berita dapat dijelaskan bahawa fungsi listing program di atas adalah 

untuk menampilkan tabel berita . 

 

 



 

4.2.10 Tampilan Halaman Tambah Data Berita

 

Gambar 

Tampilan halaman tambah data berita pada gambar 

dapat diimplementasikan dengan 

 Dari potongan 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel berita pada 
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Tampilan Halaman Tambah Data Berita 

Gambar 5.10 Tampilan Halaman Tambah Data Berita

Tampilan halaman tambah data berita pada gambar 

dapat diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel berita pada database.

 

Tampilan Halaman Tambah Data Berita 

Tampilan halaman tambah data berita pada gambar 5.10 diatas 

 

program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

database. 
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4.2.11 Tampilan Halaman Ubah Data Berita 

Gambar 5.11 Tampilan Halaman Ubah Berita 

Tampilan halaman ubah berita seperti gambar 5.11 diatas 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

 Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Ubah dapat dijelaskan bahwa tombol Ubah berfungsi untuk mengubah 

data pada tabel berita. 
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4.2.12 Tampilan Halaman Data Kecamatan 

Halaman ini merupakan halaman manajemen data kecamatan. 

Pada halaman ini informasi data kecamatan yang ada pada Kabupaten 

Belu dapat dilihat di dalam table kecamatan. 

Gambar 5.12 Tampilan Halaman Data Kecamatan 

Tampilan halaman data kecamatan pada gambar 5.12 diatas 

dapat diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat diatas dapat 

dijelaskan bahwa berfungs listing tersebut untuk menampilkan data 

kecamatan. 

 

 



 

4.2.13 Tampilan 

Tampilan 

diatas diimplementasikan dengan 

Dari potongan 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel kecamatan pada 
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Tampilan Tambah Data Kecamatan 

Gambar 5.13 Tampilan Tambah Data kecamatan

Tampilan form tambah data kecamatan seperti gambar 

diatas diimplementasikan dengan code di samping ini. 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel kecamatan pada database

Tampilan Tambah Data kecamatan 

tambah data kecamatan seperti gambar 5.13 

 

program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

database 



71 
 

4.2.14 Tampilan Halaman Ubah Data Kecamatan 

Gambar 5.14 Tampilan Halaman Ubah Data Kecamatan 

Tampilan halaman ubah data kecamatan seperti gambar 5.14 

diatas diimplementasikan dengan code di samping ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Ubah dapat dijelaskan bahwa tombol Ubah berfungsi untuk mengubah 

data pada tabel kecamatan. 
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4.2.15 Tampilan Halaman Data Kelurahan 

Halaman ini merupakan halaman manajemen data Kelurahan 

yang berada di Kabupaten Belu. 

 

Gambar 5.15 Tampilan Halaman Data Kelurahan 

Tampilan halaman manajemen data kelurahan pada gambar 

5.15 diatas dapat diimplementasikan dengan code di samping ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat diatas dapat 

dijelaskan bahwa berfungsi listing tersebut untuk menampilkan data 

kelurahan pada tabel kelurahan. 
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4.2.16 Tampilan Halaman Tambah Data Kelurahan 

Gambar 5.16 Tampilan Tambah Data Kelurahan 

Tampilan tambah data kelurahan seperti gambar 5.16 diatas 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel kelurahan pada database. 

4.2.17 TampilanHalaman Ubah Data Kelurahan 
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Gambar 5.17 Tampilan Halaman Ubah Data Kelurahan 

Tampilan halaman ubah data kelurahan seperti gambar 5.17 

diatas diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Ubah dapat dijelaskan bahwa tombol Ubah berfungsi untuk mengubah 

data pada tabel kelurahan. 

4.2.18 Tampilan Halaman Data Wisata 

Halaman ini merupakan halaman data wisata yang berada di 

Kabupaten Belu. Data yang berada di dalam tabel wisata merupakan 

data lokasi yang akan ditampilkan ke dalam peta wisata. 

 

Gambar 5.18 Tampilan Halaman Data wisata 
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 Tampilan halaman data wisata pada gambar 5.18 diatas dapat 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

Dari potongan listing program yang terdapat diatas dapat 

dijelaskan bahwa berfungs listing tersebut untuk menampilkan data 

wisata pada tabel wisata. 

4.2.19 Tampilan Halaman Tambah Data wisata 

Gambar 5.19 Tampilan Form Tambah Data Wisata 

Tampilan halaman tambah data wisata seperti gambar 5.19 

diatas diimplementasikan dengan code di bawah ini. 
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Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa tombol tambah berfungsi untuk 

menambahkan data baru kedalam tabel wisata pada database. 

4.2.20 Tampilan Halaman Ubah Data Wisata 

 

Gambar 5.20 Tampilan Halaman Ubah Data Wisata 

Tampilan halaman ubah data wisata seperti gambar 5.20 diatas 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 



 

Dari potongan 

Ubah dapat dijelaskan didalam 

berfungsi untuk menguba

4.2.21 Tampilan Halaman Data Admin

  

Data yang berada di dalam tabel wisata merupakan data akun admin 

yang sedang dipakai untuk mengakses sistem.

 

 

Tampilan halaman data Admin pada gambar 

diimplementasikan dengan 

77 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Ubah dapat dijelaskan didalam listing diatas terdapat form

berfungsi untuk mengubah data pada tabel wisata. 

Tampilan Halaman Data Admin 

 Halaman ini merupakan halaman data akun admin. 

Data yang berada di dalam tabel wisata merupakan data akun admin 

yang sedang dipakai untuk mengakses sistem. 

Gambar 5.21 Tampilan Halaman Data Admin

Tampilan halaman data Admin pada gambar 5.21

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 
program yang terdapat dalam tombol 

form edit yang 

Halaman ini merupakan halaman data akun admin. 

Data yang berada di dalam tabel wisata merupakan data akun admin 

 

Tampilan Halaman Data Admin 

5.21 diatas dapat 



 

Dari potongan 

dijelaskan bahwa fungsi 

pada tabel admin.

4.2.22 Tampilan Halaman Tambah Admin

 

 

Gambar 

Tampilan halaman tambah data admin seperti gambar 

diatas diimplementasikan dengan 
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Dari potongan listing program yang terdapat diatas dapat 

dijelaskan bahwa fungsi listing tersebut untuk menampilkan data admin 

pada tabel admin. 

Tampilan Halaman Tambah Admin 

Gambar 5.22 Tampilan Halaman Tambah Data Admin

Tampilan halaman tambah data admin seperti gambar 

diatas diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

 

program yang terdapat diatas dapat 

tersebut untuk menampilkan data admin 

 

Tampilan Halaman Tambah Data Admin 

Tampilan halaman tambah data admin seperti gambar 5.22 

 



 

Dari potongan 

Tambah dapat dijelaskan bahwa 

data, berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel admin 

pada database.

4.2.23 Tampilan Halaman Ubah Admin

 

Gambar 

Tampilan halaman ubah data adminr seperti gambar 

diimplementasikan dengan 

Dari potongan 

Ubah dapat dijelaskan bahwa 

data pada tabel admin
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Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Tambah dapat dijelaskan bahwa listing diatas yang berisi 

data, berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel admin 

database. 

Tampilan Halaman Ubah Admin 

Gambar 5.23 Tampilan Halaman Ubah Data Admin

Tampilan halaman ubah data adminr seperti gambar 

diimplementasikan dengan code di bawah ini. 

Dari potongan listing program yang terdapat dalam tombol 

Ubah dapat dijelaskan bahwa listing diatas berfungsi untuk

data pada tabel admin. 

program yang terdapat dalam tombol 

diatas yang berisi form input 

data, berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel admin 

 

Tampilan Halaman Ubah Data Admin 

Tampilan halaman ubah data adminr seperti gambar 5.23 diatas 

 
program yang terdapat dalam tombol 

diatas berfungsi untuk mengubah 
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