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ABSTRAK 

 

Pulau Kalimantan merupakan sebuah pulau di Indonesia yang belum banyak dijelajahi oleh wisatawan 

namun memiliki banyak keunikan dan daya tarik. Potensi alam dan wisata di Kalimantan sungguh kaya, dari wisata 

yang ada di darat sampai laut. Kekayaan adat dan budaya juga bisa kita pelajari di bumi Kalimantan. Pada umumnya 

calon wisatawan akan melakukan pencarian informasi terhadap tempat wisata yang layak untuk dikunjungi, tidak 

sedikit pula yang tidak tahu sama sekali terhadap wisata apa saja yang ada pada pulau Kalimantan khususnya pada 

provinsi Kalimantan Selatan, oleh karena itu penting adanya sistem informasi geografis yang berguna untuk 

memperkenalkan serta menjelaskan informasi letak objek-objek wisata yang disajikan secara jelas kepada calon 

wisatawan.  

Pada tahap pembuatan Sistem Informasi Geografis Provinsi Kalimantan Selatan ini metode yang digunakan 

dalam melakukan pengumpulan data yaitu metode wawancara dan pengumpulan data dari studi pustaka dan juga studi 

dokumentasi. Untuk pengembangan sistem ini dibangun dengan berbasis web, diprogram dengan menggunakan 

bahasa pemograman PHP dengan basis data MySQL, dibangun dengan tampilan peta menggunakan Leaflet library 

javascript sebagai titik lokasinya.  

Dengan hasil akhir dari penelitian ini yaitu terciptanya Sistem Informasi Geografis yang dapat 

mempermudah wisatawan untuk memperoleh informasi letak objek wisata pada provinsi Kalimantan Selatan yang 

mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja yang dapat mempromosikan serta membantu perekonomian pada 

daerah yang dekat dengan objek wisata yang telah diinformasikan. Kata Kunci: Kalimantan, Sistem Informasi 

Geografis, Wisata, PHP, MySQL. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Borneo is an island in Indonesia that has not been widely explored by tourists but has many uniqueness and 

charms. The natural and tourism potential in Borneo is rich, from tourism on land to sea. We can also learn about 

the richness of customs and culture in Borneo. In general, prospective tourists will search for information on tourist 

attractions that are worth visiting, not a few who do not know at all about what tours are on the island of Borneo, 

especially in the province of South Borneo, therefore it is important to have a geographic information system that is 

useful for introducing and explain information on the location of tourist objects that are presented clearly to potential 

tourists. 

At the stage of making the Geographical Information System of South Borneo Province, the methods used in 

collecting data are interview methods and data collection from literature studies and also documentation studies. For 

the development of this system built on a web-based, programmed using the PHP programming language with the 

MySQL database, built with a map view using the javascript library leaflet as the location point. 

The end result of this research, namely the creation of a Geographical Information System that can make it 

easier for tourists to obtain information on the location of tourist objects in South Borneo province that is easily 

accessible anywhere and anytime which can promote and help the economy in areas close to tourist objects that have 

been informed. Keywords: Borneo, Geographic Information System, Travel, PHP, MySQL. 



PENDAHULUAN 

Pulau Kalimantan merupakan sebuah pulau di Indonesia yang belum banyak dijelajahi oleh wisatawan 

namun memiliki banyak keunikan dan daya tarik termasuk juga kaya dengan warisan budaya. Pulau Kalimantan 

terkenal dengan hutan tropis serta memiliki sumber daya alam yang terbanyak di Indonesia. Kalimantan dibagi 

menjadi 5 provinsi diantaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Utara. Potensi alam dan wisata di Kalimantan sungguh kaya. Dari wisata yang ada di darat sampai laut. 

Kekayaan adat dan budaya juga bisa kita pelajari di bumi Kalimantan. 

 Pada umumnya calon wisatawan akan melakukan pencarian informasi terhadap tempat wisata yang layak 

untuk dikunjungi tidak sedikit pula yang tidak tahu sama sekali terhadap wisata apa saja yang ada pada pulau 

Kalimantan khususnya pada provinsi Kalimantan Selatan. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode Waterfall, pada metode ini ada beberapa tahapan yang 

berurut yaitu requirement (analisis kebutuhan), design system (desain sistem), implementation (implementasi) dan 

Integration & Testing (pengujian), Operation & Maintenance (penerapan dan pemeliharaan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengamatan yang telah dilakukan diperolehlah hasil implementasi program yang dibuat yaitu Aplikasi 

Sistem Informasi Geografis Wisata dan Hotel pada Provinsi Kalimantan Selatan. 

1. Diagram Aktivitas Tambah Data Wisata. 

 
Gambar 1. Diagram Aktivitas Tambah Data Wisata 

  



2. Diagram Aktivitas Tambah Hotel 

 
Gambar 2. Diagram Aktivitas Tambah Hotel 

3. Sequence Diagram Data Wisata 

 
Gambar 3. Sequence Diagram Data Wisata 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sequence Diagram Data Hotel 

 
Gambar 4. Sequence Diagram Data Hotel 

5. Class Diagram 

 
Gambar 5. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 



6. Form Tambah Data Wisata 

 
Gambar 6. Form Input Data Wisata 

 

7. Form Tambah Data Hotel 

 
Gambar 7. Form Input Data Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Form Tampilan Home 

 
Gambar 8. Form Tampilan Home 

9. Laporan Data Lokasi Wisata 

 
Gambar 9. Laporan Data Lokasi Wisata Alam 

10. Laporan Data Lokasi Hotel 



 
Gambar 10. Laporan Data Lokasi Hotel 

 

KESIMPULAN 

Setelah melewati beberapa tahapan yaitu analisis sistem, desain, perancangan, pengujian dan 

diimplementasikan Sistem Informasi Geografis Tempat Wisata dan Hotel Pada Provinsi Kalimantan Selatan dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu mempermudah wisatawan untuk memperoleh informasi letak objek wisata yang 

dapat diakses kapan saja serta dapat membantu perekonomian daerah dekat objek wisata yang telah diinformasikan.  

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini lebih lanjut 

sebagai berikut. 

1. Data yang ditampilkan hanya dalam ruang lingkup provinsi Kalimantan Selatan, alangkah baiknya untuk 

kedepannya ruang lingkup lebih diperluas. 

2. Sistem ini masih ssederhana perlu fitur-fitur baru dan menarik sebagai penyempurna. 
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