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ABSTRAK 

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas dan wewenang dalam hal penyelenggaraan 

kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan diantaranya yaitu mendata objek wisata yang 

tesebar di berbagai penjuru daerah, mengelola objek wisata tersebut terutama dalam hal sarana dan 

prasarananya serta mempromosikannya baik ke dalam ataupun ke luar daerah. Pada kenyataannya 

masih ada wisata yang memiliki potensi tapi belum banyak orang yang tau dikarenakan lokasi yang 

agak jauh dari kota ataupun kurangnya informasi tentang wisata tersebut, penyebaran informasi 

mengenai wisata masih dilakukan secara manual melalui penyebaran brosur, pemasangan 

poster/spanduk dan lain-lain. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dibuat suatu sarana 

penyampaian informasi mengenai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut dengan judul penelitian 

“Sistem Informasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut”. Adapun langkah-

langkah pembuatan sistem yang dipakai yaitu memakai model waterfall yang terdiri atas analisis, 

desain, kode dan pengujian. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa aplikasi yang berfungsi untuk 

membantu pemerintah daerah sebagai sarana penyampaian informasi destinasi wisata di Kabupaten 

Tanah Laut, memberikan keuntungan kepada pengelola objek wisata dalam mempromosikan potensi 

dan pesona wisata nya dengan cara yang tidak konvensional lagi, dan manajeman data menjadi 

terdokumentasi dengan baik dan terpusat (Agwinanto et al. n.d.). 

Kata Kunci : informasi, geografis, wisata 

 

ABSTRACT 

The Tanah Laut Regency Tourism Office has duties and authorities in terms of organizing activities 

related to tourism, including collecting data on tourist objects scattered in various parts of the region, 

managing these attractions, especially in terms of facilities and infrastructure and promoting them 

both inside and outside the region. In fact, there are still tourism that has potential but not many 

people know because the location is a bit far from the city or the lack of information about the tour, 

the dissemination of information about tourism is still done manually through distributing brochures, 

installing posters/banners and others. Based on these problems, it is necessary to create a means of 

delivering information about tourist destinations in Tanah Laut Regency with the research title 

"Tourism Information System at the Tourism Office of Tanah Laut Regency". The steps for making the 

system used are using the waterfall model which consists of analysis, design, code and testing. The 

results of this study are in the form of an application that functions to help local governments as a 

means of delivering information on tourist destinations in Tanah Laut Regency, providing benefits to 

tourism object managers in promoting their tourism potential and charm in unconventional ways, and 

data management becomes documented with good and centralized (Agwinanto et al. n.d.). 

Keywords: information, geography, tourism 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Tanah Laut yakni bagian dari kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. 

Ibu kota kabupaten terletak di Pelaihari yang yakni pusat kegiatan di Kabupaten Tanah Laut. 

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 km² dan berpenduduk sebanyak 32283 

jiwa(Heckman, Pinto, and Savelyev 1967). 

Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut termasuk sektor yang dijadikan sebagai bagian dari 

prioritas untuk dikembangkan di Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki beragam 

potensi wisata, mulai dari air terjun, pantai, hutan, pegunungan, sampai wisata religi dengan situs-

situs sejarah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tujuan wisata yang menarik. Di samping itu, 

dengan beragam budaya daerah, Kalimantan Selatan juga sangat potensial dikembangkan sebagai 

tujuan wisata budaya, wisata religius, maupun wisata kuliner. Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut 

termasuk sektor yang dijadikan sebagai bagian dari prioritas untuk dikembangkan di Kalimantan 

Selatan, agar dapat menarik perhatian wisatawan luar kota maupun manca negara. 

Sistem informasi geografis dalam pengembangan wisata khususnya di Kabupaten Tanah Laut 

yakni sebuah informasi wisata sangat lah berperan penting terutama pada orang yang ingin berlibur. 

Sehingga informasi dapat dipakai lebih efesiensi dan terarah. Pengembangan industri pariwisata ini 

diharapkan juga mampu menunjang upaya-upaya pelestarian alam, kekayaan hayati dan budaya.  

Adapula permasalahan dan kendala yang terjadi dalam penyediakan informasi bagi wisatawan 

agar dapat lebih mudah dalam memilih wisata yang ingin di kunjungi. Kemudian permasalahan di 

mana kurangnya fitur yang dapat memanbantu wisatawan yang ingin berlibur. 

Maka dari itu dengan adanya aplikasi ini yang dibuat dapat sangat mampu membantu para 

wisatawan yang inign berlibur khususnya di daerah kabupaten tanah laut, aplikasi ini banyak 

menyediakan informasi tentang pariwisata dengan fitur-fitur yang ada didalamnya. 

Dari uraian permasalahan di atas maka di ambilah penelitian ini, yaitu dimana permasalahan 

kurangnya informasi tentang pariwisata yang ada di kabupaten tanah laut, saat ini kebanyakan orang-

orang terbiasa berlibur di tempat yang sama dan hanya yang di ketahui saja. Dengan adanya aplikasi 

ini dapat membantu memberikan informasi pariwisata khususnya di wilayah tanah laut yang tidak 

sering orang ketahui. Maka dari itu dengan memakai bahasa pemprograman PHP dan MYSQL untuk 

membantu dan sekaligus  membuat serta merancang sebuah aplikasi sistem informasi yang berbasis 

web dengan judul “ SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DESTINASI WISATA DI KABUPATEN 

TANAH LAUT BERBASIS WEB ” 

 

METODE PENELITIAN 

Melakukan wisata kesebagian tempat, sehingga dapat melihat secara langsung proses pengelolaan 

pariwisata tersebut, dan mencari informasi di internet untuk menentukan titik wisata. Wawancara; 

Studi Kepustakaan;  Observasi dan Studi Dokumentasi 

Pada penelitian ini metode yang dipakai yaitu waterfall. Metode waterfall dipakai karena metode ini 

yaitu metode yang umumnya dipakai oleh para penganalisa sistem. Pengerjaan sistem dengan metode 

waterfall dilakukan dengan cara berurutan atau linear. Requirement, 

Design,Implementation,Verification dan Maintenance 

 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Analisis sistem bertujuan untuk mempelajari, menganalisis masalah, dan memahami sistem yang ada 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan memakai Analisis Terhadap Sistem Lama dan Usulan 

Sistem Baru 



 

Pada penelitian ini memakai tiga kebutuhan sistem yakni kebutuhan data, kebutuhan antarmuka, dan 

kebutuhan fungsional. Dengan memakai Kebutuhan Data,Kebutuhan Antar Muka,Kebutuhan 

fungsional 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu merancang atau mendesain pemodelan sistem yang 

baik, untuk itu dalam perancangan model dari sistem yang disusulkan, maka dipakai Unified 

Modeling Language (UML) sebagai gambaran dari alur sistem yang disusulkan dengan Use Case 

Diagram,Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram 

Database yakni aspek yang sangat penting dalam sistem informasi dimana database yakni gedung 

penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut dengan Rancangan Tabel dan Relasi Antar Tabel 

Antarmuka Sistem yakni mekanisme komunikasi antara pengguna (user) dengan sistem 

Rancangan antarmuka keluaran sistem yakni rancangan antarmuka yang dipakai untuk menampilkan 

data yang telah diolah oleh aplikasi berupa informasi dalam bentuk Inofrmasi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Tampilan Aplikasi 

A. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1) Tampilan form Halaman Login Admin 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form login yang telah dibuat sebelumnya 

berfungsi untuk masuk kehalaman admin. 

 
                                                      Gambar  1 Login Admin 

2) Tampilan Halaman Admin 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar ini dibuat berdasarkan rancangan form Halaman 

Admin yang telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menampilkan halaman utama untuk 

administrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) T

Gambar 2 Halaman Admin 



 

ampilan Tambah Data Wisata Alam 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data wisata alam yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data wisata alam. 

 

 

  

Gambar3 Tampilan Tambah Data Wisata Alam 

 

4) Tampilan Tambah Data Kuliner 

Tampilan form ini merupakan hasil dari gambar rancangan form tambah                        data kuliner 

yang telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data kuliner. 

 

Gambar 4 Tampilan Tambah Data Kuliner 



 

5) Tampilan Tambah Data Ibadah 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data temapat ibadah yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah. 

 
Gambar  4 Tambah Data Ibadah 

6) Tampilan Tambah Data Konservasi 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data tempat ibadah yang telah 

dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah. 

 

Gambar  5 Tambah Data Konservasi 

7) Tampilan Tambah Data Oleh-oleh 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data wisata oleh-oleh yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah wisata oleh-oleh. 

 
Gambar  6 Tambah Data Oleh-oleh 

 



 

8) Tampilan Tambah Data Usaha Hiburan 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data wisata oleh-oleh yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah wisata oleh-oleh. 

 
Gambar  7 Tambah Data Usaha Hiburan 

9) Tampilan Tambah Data Monumen 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data wisata oleh-oleh yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah wisata oleh-oleh. 

 
Gambar  8 Tambah Data Monumen 

10) Tampilan Tambah Data Penginapan 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan form tambah                        data wisata oleh-oleh yang 

telah dibuat sebelumnya berfungsi untuk menambah data tempat ibadah wisata oleh-oleh. 

 
Gambar  9 Tambah Data Penginapan 

 



 

2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1) Tampilan Informasi Data Wisata 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data wisata yang terdiri dari nama 

wisata, lokasi wisata, gambar wisata, deskripsi wisata. 

 

 
Gambar  10 Informasi Data Wisata 

2) Tampilan Informasi Data Kuliner 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data kuliner yang terdiri dari 

nama tempat, lokasi kuliner, gambar kuliner, deskripsi kuliner. 

 
Gambar  11 Informasi Data Kuliner 

3) Tampilan Informasi Data Tempat Ibadah 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data tempat ibadah yang terdiri 

dari nama tempat, lokasi tempat ibadah, gambar tempat ibadah, deskripsi tempat ibadah. 

 
Gambar  12 Informasi Tempat Ibadah 



 

 

4) Tampilan Informasi Data Konservasi 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data konservasi yang terdiri dari 

nama tempat, lokasi konservasi, fasilitas, gambar konservasi, deskripsi konservasi. 

 
Gambar  13 Informasi Data Konservasi 

5) Tampilan Informasi Data Oleh-oleh 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data oleh-oleh yang terdiri dari 

nama toko, jenis toko, lokasi oleh-oleh, gambar oleh-oleh, deskripsi oleh-oleh. 

 
Gambar  14 Informasi Data Oleh-oleh 

6) Tampilan Informasi Data Usaha Hiburan 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data hiburan yang terdiri dari 

nama toko, jenis usaha, lokasi hiburan, gambar hiburan, deskripsi hiburan. 

 
                                    Gambar  15 Informasi Data Usaha Hiburan 



 

 

7) Tampilan Informasi Data Monumen 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data hiburan yang terdiri dari 

nama monumen, tahun dibangun, lokasi monumen, gambar monumen, deskripsi monumen. 

 
Gambar  16 Informasi Data Monumen 

8) Tampilan Informasi Data Hotel 

Tampilan form ini yakni hasil dari gambar rancangan laporan data penginapan yang terdiri dari 

nama tempat, harga, lokasi penginapan, gambar penginapan, deskripsi penginapan. 

 
Gambar  17 Informasi Data Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Pengujian 

1. Kasus dan Hasil Pengujian Sistem 

1) Pengujian Form Login 

Pengujian pada form login diperlukan agar pada saat login system tidak terjadi eror. Adapun tabel 

pengujian form login yaitu sebagai berikut. 

Tabel  1 Rancangan Pengujian Form Login 

Data Masukan 
Skernario 

Pengujian 
Pengamatan Kesimpulan 

Mengosongkan Email : 

(masukkan email) 

Password : (masukkan 

password) 

 

Arahkan kursor pada 

input 

Email dan input 

password 

 

 Data login belum isi 

sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Memasukkan data login 

yang salah 

Data email dan 

password akan yang 

salah 

 

Pengguna tidak dapat 

login dan muncul pesan 

“Email dan Password 

salah! ” 

Diterima 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Email : 

admin 

 

Password : 

1 

Data email dan 

password akan yang 

salah 

 

Dapat Login dan 

menampilkan 

Halaman 

 

Diterima 

 

2) Pengujian Pengolahan Data Wisata Alam 

Pengujian pada pengelolaan data wisata alam diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi 

eror. Adapun tabel pengujian pengelolaan data wisata alam  yaitu sebagai berikut. 

Tabel  2 Rancangan Pengujian Form Data Wisata Alam 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 



 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

3) Pengujian Pengolahan Data Kuliner 

Pengujian pada pengelolaan data kuliner diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi eror. 

Adapun tabel pengujian pengelolaan data kuliner yaitu sebagai berikut. 

Tabel  3 Rancangan Pengujian Form Data Kuliner 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

kuliner 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

4) Pengujian Pengolahan Data Tempat Ibadah 

Pengujian pada pengelolaan data tempat ibadah diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi 

eror. Adapun tabel pengujian pengelolaan data tempat ibadah  yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel  4 Rancangan Pengujian Form Data Tempat Ibadah 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

tempat ibadah 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 



 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

5) Pengujian Pengolahan Data Konservasi 

Pengujian pada pengelolaan data konservasi diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi eror. 

Adapun tabel pengujian pengelolaan data konservasi  yaitu sebagai berikut. 

 

 

Tabel  5 Rancangan Pengujian Form Data Konservasi 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

konservasi 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

6) Pengujian Pengolahan Data Pusat Oleh-oleh 

Pengujian pada pengelolaan data konservasi diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi eror. 

Adapun tabel pengujian pengelolaan data konservasi  yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel  6 Rancangan Pengujian Form Data Pusat Oleh-oleh 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

oleh-oleh 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 



 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

7) Pengujian Pengolahan Data Usaha Hiburan 

Pengujian pada pengelolaan data usaha hiburan diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi 

eror. Adapun tabel pengujian pengelolaan data usaha hiburan  yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel  7 Rancangan Pengujian Form Data Usaha Hiburan 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

oleh-oleh 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

8) Pengujian Pengolahan Data Monumen 

Pengujian pada pengelolaan data monumen diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi eror. 

Adapun tabel pengujian pengelolaan data monumen yaitu sebagai berikut 

 

Tabel  8 Rancangan Pengujian Form Data Monumen 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

monumen 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 



 

 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

9) Pengujian Pengolahan Data Penginapan 

Pengujian pada pengelolaan data monumen diperlukan agar pada saat pengelolaan data tidak terjadi eror. 

Adapun tabel pengujian pengelolaan data monumen yaitu sebagai berikut. 

Tabel  9 Rancangan Pengujian Form Data Penginapan 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

penginapan 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10) Pengujian Pengolahan Data Icon 

Pengujian pada pengelolaan data icon diperlukan agar pada saat menentukan titik lokasi wisata. Adapun 

tabel pengujian pengelolaan data icon yaitu sebagai berikut. 

Tabel  10 Rancangan Pengujian Form Data Icon 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan 
Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

icon 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

11) Pengujian Pengolahan Data User 

Pengujian pada pengelolaan data icon diperlukan agar pada saat menentukan titik lokasi user. Adapun 

tabel pengujian pengelolaan data icon yaitu sebagai berikut. 

Tabel  11 Pengujian Data User 

Data Masukan 
Yang 

Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Klik tombol tambah data 

user 

Jika diklik tombol 

tambah data, maka 

masuk ke form 

tambah data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

Klik tombol edit Jika diklik tombol edit, 

maka masuk ke form 

edit data 

 

Sistem menampilkan 

form sesuai yang 

diharapkan 

 

Diterima 

 

 



 

PENUTUP 

Dari pembahasan pembuatan Sistem Informasi Geografis tentang pariwisata berbasis web di 

Kabupaten Tanah Laut di atas: 

1. Dalam melakukan wisata pengunjung mendapatkan informasi hanya dari mulut ke mulut 

berdasarkan pengalaman rang lain, maka dari informasi yang diterima rawan mengalami 

penambahan dan pengurangan informasi sehingga informasi yang di dapat tidak valid. 

Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dalam pencarian informasi wisata alam, 

kuliner, relegi, konservasi, oleh-oleh, usaha hiburan, monumen dan penginapan membuat 

pengunjung jauh lebih mudah, efisien dan menghemat waktu dalam mendapatkan 

informasi. 

2. Bagaimana penggunaan spk dalam aplikasi sistem informasi pariwisata dalam 

menentukan kunjungan wista. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah mendapatakan 

informasi berdasarkan data yang sudah ada. 
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