
BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis sistem promosi pariwisata Kabupaten Solok saat ini.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Solok, pada saat sekarang ini kegiatan promosi pariwisata

Kabupaten Solok dilakukan melalui beberapa media:

4.1.1.Leaflet

Leaflet pariwisata Kabupaten Solok disebarkan ke tempat-tempat umum dan

hotel-hotel besar seluruh Indonesia. Berikut bentuk leaflet kepariwisataan

Kabupaten Solok yang tersebar saat ini:

Gambar 4.1 Leaflet pariwisata Kabupaten Solok bagian depan.
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Gambar 4.2 Leaflet pariwisata Kabupaten Solok bagian belakang

Pencetakan dan distribusi leaflet pariwisata ini memerlukan biaya yang

tidak murah, karena Leaflet dicetak dalam jumlah banyak dan terus diperbanyak

ketika diadakan event-event tertentu yang memungkinkan banyak orang

berkunjung di  Kabupaten Solok. Selain itu distribusi leaflet pun akan

memerlukan dana yang cukup besar karena pendistribusian ini dilakukan ke

seluruh Indonesia.

Leaflet pariwisata tidak memuat informasi kepariwisataan Kabupaten Solok

dengan lengkap. Leaflet ini berisi 9 dari 123 objek wisata yang ada di Kabupaten

Solok, yaitu 4 objek wisata alam (Danau Singkarak, Danau Kembar, Gunung

Talang, dan Panorama Tanjung Alai), 3 wisata budaya (Tari-tari tradisional,

randai, dan musik tradisional), dan 2 wisata minat khusus (Paralayang dan buru

babi). Selain itu terdapat informasi kondisi umum Kabupaten Solok, masyarakat

dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Solok serta fasilitas yang tersedia bagi

pengunjung, seperti akomodasi, transportasi dan kuliner. Tentu saja penyebaran

leaflet ini belum efisien karena informasi yang terkandung di dalamnya terbatas

dan disampaikan secara ringkas.
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Leaflet pariwisata tidak terdistribusikan secara menyeluruh. Jika leaflet

hanya disebarkan ke hotel-hotel dan beberapa tempat umum, maka yang membaca

leaflet adalah orang-orang yang mengunjungi hotel tempat leaflet disebarkan yang

kebetulan menemukan leaflet pariwisata Kabupaten Solok dan membacanya, hal

ini berlaku jika persediaan leaflet pariwisata Kabupaten Solok masih tersedia.

Dengan kata lain tidak semua orang mendapakant informasi kepariwisataan

Kabupaten Solok dari leaflet yang tersebar.

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pengadaan leaflet merupakan media promosi yang tidak efektif untuk dijadikan

media penyampaian informasi kepariwisataan Kabupaten Solok. Kabupaten Solok

memerlukan media lain yang mampu menyampaikan informasi kepariwisataan

Kabupaten Solok secara lengkap dan memenuhi segala kebutuhan informasi yang

dibutuhkan calon pengunjung.

4.1.2. Website

Selain dengan melakukan penyebaran leaflet, informasi kepariwisataan

Kabupaten Solok dapat pula ditemukan pada media online yaitu website.

Beberapa website yang memuat informasi kepariwisataan Kabupaten Solok yaitu:

1. Website portal kantor berita Antara (http://www.antarasumbar.com)

www.antarasumbar.com adalah sebuah website milik kantor berita

ANTARA khusus untuk wilayah provinsi Sumatera Barat. Website ini memuat

seluruh berita tentang Sumatera Barat dari segi politik, hukum, ekonomi,

pendidikan, olahraga, gaya hidup, sosial dan pariwisata. Berita-berita tersebut

dikelompokkan berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera

Barat, salahsatunya Kabupaten Solok. Berikut hasil analisis mengenai website

ANTARA Sumbar:

a. Content

Informasi kepariwisataan Kabupaten Solok pada website ini sangatlah

minim. Hanya terdapat 7 (tujuh) objek wisata Kabupaten Solok yang dimuat pada

situs ini, yaitu:
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1. Holtikultura

2. Balerong Sari (Balairung sari)

3. Masjid tua atap ijuk

4. Makam Datuk Perpatih nan Sabatang

5. Mesjid Raya Tanjung Bingkung

6. Danau Talang

7. Danau Diatas

Kabupaten Solok memiliki lebih kurang 123 objek wisata yang layak

dikunjungi. Namun hanya tujuh objek wisata yang dicantumkan pada website ini,

beberapa diantaranya bukan merupakan objek wisata unggulan Kabupaten Solok.

Dengan kata lain hanya sedikit sekali informasi kepariwisataan Kabupaten Solok

yang dicantumkan.

b. Interface

Website ini sangat padat dan ramai oleh iklan. Terdapat tiga baris menu dan

beberapa link kabupaten dan kota se Sumatera Barat yang terletak di samping

kanan bawah halaman utama website, sehingga pengunjung tidak akan melihat

link kabupaten dan kota jika tidak melakukan scroll ke bawah pada halaman

utama web.  Ketika hendak mencari informasi kepariwisataan Kabupaten Solok,

pengunjung juga harus melalui beberapa halaman web yang dapat mengalihkan

perhatian pengunjung.
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Berikut tampilan halaman web yang memuat informasi kepariwisataan Kabupaten

Solok:

Gambar 4.3. Tampilan antarmuka halaman kepariwisataan Kab. Solok.

(sumber: http://www.antarasumbar.com)

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya website

www.antarasumbar.com belum memenuhi kebutuhan informasi pengunjung.
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Namun  demikian pihak Kabupaten Solok tidak memiliki kewenangan merubah

atau menambah komponen website tersebut karena website ANTARA Sumbar

bukan milik pemerintah Kabupaten Solok.

2. Website resmi pemerintah Kabupaten Solok  ( www.solokkab.go.id )

a. content

Situs lain yang memuat kepariwisataan Kabupaten Solok adalah

http://solokkab.go.id yang merupakan website resmi Kabupaten Solok.

http://solokkab.go.id telah ada sejak tahun 2010. Website ini merupakan media

penyampaian informasi publik bagi pemerintah Kabupaten Solok. Namun

demikian masih banyak ditemukan link yang belum terisi ataupun eror, website

ini jarang di update, tidak ada penambahan artikel pada website ini sejak 9 bulan

terakhir. Selain itu, informasi mengenai kepariwisataan yang dimuat pada situs ini

hanyalah peluang investasi di bidang pariwisata. Namun beberapa bulan terakhir

link ke halaman ini sudah tidak berfungsi lagi. Dengan kata lain website ini belum

dikelola secara profesional dan informasi kepariwisataan yang ada pada website

inipun tidak lagi dapat diakses.

b. interface

Tampilan antarmuka website http://solokkab.go.id sangat sederhana.

Terdapat satu baris menu yang terdiri dari menu home, profil, link dinas, produk

hukum, peluang investasi, agenda, suara anda, galeri dan download. Selain itu

terdapat beberapa gambar flash, polling dan kolom artikel.
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Berikut adalah tampilan antarmuka website resmi Kabupaten Solok:

Gambar 4.4. Tampilan website resmi Kabupaten Solok (sumber:

http://solokkab.go.id )
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4.2 Analisis kunjungan wisatawan di Kabupaten Solok.

Pemerintah Kabupaten Solok telah memutuskan untuk membangun

kepariwisataan dan industri di Kabupaten Solok sejak tahun 1990. Upaya ini

bertujuan untuk merangsang perekonomian penduduk Kabupaten Solok agar lebih

baik pada masa mendatang. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh I

Gede Wayan Sedana Putra, menyimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisata

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan kata lain jumlah kunjungan wisatawan merupakan hal yang penting dalam

mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Solok.

Menurut data yang didapat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, jumlah

kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Solok tahun 2010,

2011 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Solok

TAHUN
Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara

Target Realisasi Target Realisasi

2010 235.000 233.749 700 233

2011 233.749 231.374 233 200

2012 309.121 262.753 282 254

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Solok

Berdasarkan data diatas, angka kunjungan wisatawan baik wisatawan

domestik maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Solok selama tiga tahun

terakhir selalu berada dibawah target. Dengan kata lain, jumlah kunjungan

wisatawan di Kabupaten Solok masih sedikit dan tujuan pembangunan

kepariwisataan di Kabupaten Solok belum tercapai secara maksimal.

4.3 Analisis Web Portal Usulan

Dalam menganalisis web portal yang akan dibangun, terdapat beberapa

langkah-langkah analisis yang dilakukan, yaitu:
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4.3.1. Identifikasi permasalahan

Dari beberapa penjabaran sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan

yang ditemukan mengenai kepariwisataan Kabupaten Solok, berikut identifikasi

permasalahan kepariwisataan Kabupaten Solok:

1. Pengunjung wisata Kabupaten Solok masih sedikit. Hal ini dikarenakan:

a. Calon pengunjung yang merencanakan perjalanan wisata tidak

mendapatkan informasi potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten

Solok. Sehingga tidak menjadikan Kabupaten Solok sebagai daerah

tujuan wisata.

b. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Solok tidak  bisa

mendapatkan informasi yang lengkap mengenai jalur, cara dan biaya

berwisata ke Kabupaten.

2. Informasi kepariwisataan Kabupaten Solok yang tersebar sangat minim dan

tidak lengkap. Hal ini disebabkan oleh:

a. Kabupaten Solok tidak memiliki media penyampaian informasi sendiri

yang cukup mampu menyampaikan informasi secara menyeluruh dan

lengkap.

b. Media penyampaian informasi kepariwisataan Kabupaten Solok saat ini

tidak di update secara berkala.

3. Informasi kepariwisataan Kabupaten Solok sulit diakses oleh calon

pengujung. Hal ini disebabkan oleh karena media promosi Kabupaten Solok

saat ini sangat terbatas dan tidak dikelola secara baik.

4. Penggunaan website sebagai sarana dan media informasi pariwisata

Kabupaten Solok belum maksimal. Hal ini terjadi karena pihak Kabupaten

Solok tidak mempunyai website promosi pariwisata sendiri.

4.3.2. Identifikasi personal kunci

Beberapa permasalahan  diatas terjadi karena pihak Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Solok sampai saat ini belum membangun sebuah media

promosi yang memugkinkan informasi kepariwisataan Kabupaten Solok dapat

diakses dimanapun dan kapanpun secara lengkap dan detil.
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4.3.3.Solusi

Dari beberapa permasalahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa daerah

wisata di Kabupaten Solok sampai saat ini masih belum banyak dikunjungi dan

media promosi yang dilakukan pihak Kabupaten Solok sendiri belum maksimal

dan memberikan dampak yang cukup berarti bagi perkembangan kepariwisataan

Kabupaten Solok.

Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Murtadho dan

Muhammad Rifki Shihab tentang situs e-tourism di Indonesia menyimpulkan

bahwa jumlah situs  memiliki  hubungan yang relevan dengan PDRB daerah

untuk sektor pariwisata. Daerah yang memiliki banyak situs pariwisata adalah

daerah dengan PDRB pariwisata yang tinggi. Situs web merupakan media

promosi yang efisien dan efektif untuk pariwisata, karena biaya pembuatan situ

web murah dan jangkauan promosi sangatlah luas. Sedangkan website yang

menyediakan informasi pariwisata Kabupaten Solok sangat sedikit, tidak lengkap

dan jarang di update. Oleh karena itu salah satu cara yang efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Solok adalah dengan

membangun sebuah situs kepariwisataan yang dalam hal ini penulis akan

membangun sebuah web portal yang merupakan pusat informasi dari berbagai

situs web yang menyajikan informasi kepariwisataan Kabupaten Solok, sehingga

informasi yang tersedia lebih lengkap dan mudah diakses oleh calon pengunjung.

4.4 Web Portal Usulan

Web portal pariwisata Kabupaten Solok dibuat sebagai sarana informasi

dan komunikasi tentang segala aspek kepariwisataan yang ada di Kabupaten

Solok  yang bertujuan untuk:

1. Memberikan akses informasi yang lengkap tentang kepariwisataan

Kabupaten Solok

2. Menarik minat wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan

mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Solok
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3. Menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Solok.

Website portal  yang akan dibangun mencakup segala aspek

kepariwisataan yang ada di Kabupaten Solok seperti akomodasi, transportasi,

objek wisata, peta wisata, kebudayaan, makanan khas, kuliner, kondisi wilayah

dan fasilitas-fasilitas yang tersedia bagi wisatawan di Kabupaten Solok. Jenis ojek

wisata yang akan dipromosikan pada web portal akan dibagi pada 3 (tiga) jenis

objek wisata, yaitu:

1. Objek wisata alam.

2. Objek wisata budaya.

3. Ojek wisata minat khusus.

4.5 Perancangan web portal

Perancangan adalah tahap membuat perincian permodelan web portal yang

akan dibangun. Perancangan web portal pariwisata Kabupaten Solok dibuat

menggunakan UML (Unified Modelling Language). Berikut adalah diagram-

diagram UML yang akan dibuat dalam perancangan web portal pariwisata

Kabupaten Solok:

1. Use case diagram

2. Activity diagram

3. Class diagram

4. Sequence diagram

4.5.1 Use case diagram

Pada web portal pariwisata Kabupaten Solok, terdapat 3 aktor:

Tabel 4.1: Deskripsi aktor

Aktor Deskripsi

Administrator

Operator

Adalah user yang memiliki hak atas semua akses atas

data yang ada pada web portal secara keseluruhan.

Adalah user yang memiliki hak ases mengelola web

portal, yaitu menginout, merubah dan menghapus data

artikel dan galeri pada web portal.
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Pengunjung Adalah user yang mengunjungi web portal dan dapat

memberikan komentar serta testimoni pada web portal

1. Gambar Use case

a. Use case diagram operator

Gambar 4.5. use case diagram operator

b. Usecase diagram pengunjung

Pengunjung Input testimoni

Input komentar

Lihat artikel

Gambar 4.6. use case diagram pengunjung
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c. Use case diagram administrator

Gambar 4.7. use case diagram administrator

2. Skenario Use case

Berikut skenario use case web portal pariwisata Kabupaten Solok:

a. Skenario Use case Login

Tabel 4.2 : Skenario use case login

Nama use case : Login

Aktor : Administrator, operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan validasi user untuk masuk ke

sistem berdasarkan hak akses

Proses :

1. User masuk ke halaman login

2. User menginputkan username dan password

3. User masuk ke sistem berdasarkan hak akses

Pre condition : Username dan password harus diisi dengan benar

Post Condition :
User masuk ke halaman utama dan dapat mengelola

web portal berdasarkan hak aksesnya
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b. Skenario Use case Kelola User

Tabel 4.3 : Skenario use case kelola user

Nama use case : Kelola user

Aktor : Administrator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus

data serta hak akses pengguna web portal

Proses :

1. login

2. Masuk ke menu kelola user

3. Melakukan pengelolaan user (tambah, edit, hapus)

Pre condition : Administrator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

c. Skenario Use case Kelola Kecamatan

Tabel 4.4 : Skenario use case kelola kecamatan

Nama use case : Kelola kecamatan

Aktor : Administrator, operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus

data kecamatan

Proses :

1. Login

2. Masuk ke menu kelola kecamatan

3. Melakukan pengelolaan kecamatan (tambah, edit,

hapus)

Pre condition : Administrator atau operator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

d. Skenario Use case Kelola Artikel

Tabel 4.5 : Skenario use case kelola artikel

Nama use case : Kelola Artikel

Aktor : Administrator, Operator

Deskripsi : Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus
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data artikel.

Proses :

1. Login

2. Masuk ke menu kelola artikekl

3. Melakukan pengelolaan user (tambah, edit, hapus)

Pre condition : Administrator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

e. Skenario Use case Kelola kategori

Tabel 4.6 : Skenario use case kelola kategori

Nama use case : Kelola kategori

Aktor : Administrator, operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus

kategori

Proses :

1. login

2. Masuk ke menu ‘kategori’

3. Melakukan pengelolaan kategori (tambah, edit,

hapus)

Pre condition : Administrator dan operator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

f. Skenario Use case Kelola galeri

Tabel 4.7 : Skenario use case kelola galeri

Nama use case : Kelola galeri

Aktor : Administrator, operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus

galeri

Proses :

1. login

2. Masuk ke menu ‘galeri’

3. Melakukan pengelolaan kategorigaleri (tambah,

edit, hapus)
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Pre condition : Administrator dan operator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

g. Skenario Use case Kelola agenda

Tabel 4.8 : Skenario use case kelola agenda

Nama use case : Kelola agenda

Aktor : Administrator, operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah, edit dan hapus

agenda

Proses :

1. login

2. Masuk ke menu ‘agenda’

3. Melakukan pengelolaan agenda (tambah, edit,

hapus)

Pre condition : Administrator dan operator telah login

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

h. Skenario Use case lihat statistik pengunjung

Tabel 4.9 : Skenario use case lihat statistik pengunjung

Nama use case : Lihat statistik pengunjung

Aktor : operator

Deskripsi :
Proses ini digunakan untuk mengetahui jumlah

kunjungan yang ada pada web portal

Proses :

1. Login

2. Masuk ke menu lihat statistik pengunjung pada

halaman utama.

Pre condition : Administrator dan operator telah login

Post Condition : Melakukan pengecekan jumlah kunjungan web portal
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i. Skenario Use case Kelola testimoni

Tabel 4.10 : Skenario use case kelola testimoni

Nama use case : Kelola testimoni

Aktor : operator

Deskripsi : Proses ini melakukan penghapusan testimoni

Proses :

1. Login

2. Masuk ke menu ‘testimoni’

3. Hapus testimoni

Pre condition :
1. Administrator dan operator telah login

2. Testimoni tidak sesuai dengan topik web portal

Post Condition : Menyimpan perubahan yang telah dilakukan

j. Skenario Use case Kelola komentar

Tabel 4.11 : Skenario use case kelola komentar

Nama use case : Kelola komentar

Aktor : operator

Deskripsi :
Proses ini melakukan proses tambah dan hapus

komentar

Proses :

1. Login

2. Membuka menu klla komentar

3. Melakukan pengelolaan komentar (hapus)

Pre condition : Komentar tidak layak tampil

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

k. Skenario Use case Lihat artikel

Tabel 4.12 : Skenario use case lihat artikel

Nama use case : Lihat artikel

Aktor : Admin, operator, pengunjung

Deskripsi : Proses ini adalah proses pencarian informasi bagi
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pengunjung web portal

Proses :
1. Buka halaman web portal

2. Melakukan pencarian dan baca

Pre condition : Membuka halaman web portal

Post Condition :
Mendapatkan  informasi mengenai kepariwisataan

Kabupaten Solok

l. Skenario Use case input komentar

Tabel 4.13 : Skenario use case input komentar

Nama use case : Input komentar

Aktor : pengunjung

Deskripsi :
Proses ini adalah proses penambahan komentar pada

artikel

Proses :

1. Masuk ke halaman web portal

2. Buka artikel yang dituju

3. Tambahkan komentar

Pre condition : Telah masuk ke halaman web portal

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan

m. Skenario Use case input testimoni

Tabel 4.14 : Skenario use case input testimoni

Nama use case : Input testimoni

Aktor : Pengunjung

Deskripsi :
Proses ini adalah proses penambahan testimoni pada

web portal

Proses :

1. Masuk ke halaman web portal

2. Pilih menu testimoni

3. Melakukan penginputan testimoni

Pre condition : Pengunjung telah berada pada halaman web portal

Post Condition : Menyimpan proses yang telah dilakukan
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4.5.2 Activity diagram

Berikut adalah activity diagram dari web portal pariwisata Kabupaten

Solok:

1. Activity diagram login

Gambar 4.8. Activity diagram login

2. Activity diagram Kelola User

Start

Login

Masuk Ke Menu
Operator

Salah

End

Registrasi
Operator Edit Hapus

Simpan

Cancel

Gambar 4.9. Activity diagram Kelola User
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3. Activity diagram Kelola Kecamatan

Gambar 4.10. Activity diagram Kelola Kecamatan

4. Activity diagram Kelola Artikel

Gambar 4.11. Activity diagram Kelola artikel
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5. Activity diagram Kelola kategori

Gambar 4.12. Activity diagram Kelola kategori

6. Activity diagram Kelola galeri

Gambar 4.13. Activity diagram Kelola galeri
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7. Activity diagram Kelola agenda

Gambar 4.14. Activity diagram Kelola agenda

8. Activity diagram lihat statistik pengunjung

Gambar 4.15. Activity diagram lihat statistik pengunjung



72

9. Activity diagram Kelola testimoni

Gambar 4.16. Activity diagram Kelola testimoni

10. Activity diagram Kelola komentar

Start

Login

Masuk Ke Menu
Komentar

Salah

End

Hapus

Simpan

Cancel

Cek
Komentar

Layak

Gambar 4.17. Activity diagram Kelola komentar
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11. Activity diagram Lihat artikel

Gambar 4.18. Activity diagram lihat artikel

12. Activity diagram input komentar

Masuk Ke Halaman
Web Portal

End

Input Komentar

Simpan

Start

Buka Artikel

Gambar 4.19. Activity diagram input komentar

13. Activity diagram input testimoni

Masuk Ke Halaman
Web Portal

End

Input Testimoni

Simpan

Start

Pilih Menu
Testimoni

Gambar 4.20. Activity diagram input testimoni
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4.5.3 Class diagram

Gambar 4.21. Class diagram web portal pariwisata Kabupaten Solok.

4.5.4 Sequence diagram

1. Sequence diagram login

Gambar 4.22. Sequence diagram login
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2. Sequence diagram panel Administrator

a. Sequence diagram Kelola User

Administrator

Login Menu
Operator

input ()

validasi ()

pilih menu registrasi operator ()
input ()

simpan()

pilih menu edit ()
input ()

simpan ()

pilih menu hapus ()
konfirmasi ()

hapus ()

Gambar 4.23. Sequence diagram Kelola User

b. Sequence diagram Kelola Kecamatan

Gambar 4.24. Sequence diagram Kelola Kecamatan
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c. Sequence diagram Kelola Kategori

Gambar 4.25. Sequence diagram kelola kategori

3. Sequence diagram panel operator

a. Seqence diagram kelola artikel

Gambar 4.26. Sequence diagram kelola artikel
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b. Sequence diagram Kelola galeri

Gambar 4.27. Sequence diagram Kelola galeri

c. Sequence diagram Kelola agenda

Gambar 4.28. Sequence diagram Kelola agenda
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d. Sequence diagram lihat statistik pengunjung

Gambar 4.29. Sequence diagram lihat statistik pengunjung

e. Sequence diagram Kelola testimoni

Gambar 4.30. Sequence diagram Kelola testimoni



79

f. Sequence diagram Kelola komentar

Gambar 4.31. Sequence diagram Kelola komentar

2. Sequence diagram panel pengunjung

a. Sequence diagram lihat artikel

Gambar 4.32. Sequence diagram lihat artikel

b. Sequence diagram input komentar

Gambar 4.33. Sequence diagram input komentar



80

c. Sequence diagram input testimoni

Gambar 4.34. Sequence diagram input testimoni

4.6 Perancangan Database

Berikut rancangan database berbentuk tabel untuk web portal pariwisata

Kabupaten Solok:

Nama Database : wisata_solok

1. Tabel User

Tabel user berfungsi untuk menyimpan data user yang melakukan

registrasi, yang dalam hal ini adalah administrator dan operator web portal.

Tabel 4.15 : Tabel database user

No Field Name Type Width Description
1 id_user Varchar 17 Primary key
2 nm_user Varchar 25
3 pass_user Varchar 40
4 level Varchar 25
5 nm_lengkap Varchar 55
6 nip Varchar 25
7 alamat Varchar 200
8 email Varchar 50
9 telpon Varchar 13
10 foto Varchar 25
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2. Tabel Kategori

Tabel kategori berguna untuk penyimpanan data kategori-kategori yang

ada pada web portal.

Tabel 4.16 : Tabel database kategori

No Field Name Type Width Description
1 id_kategori Varchar 17 Primary key
2 nm_kategori Varchar 50

3. Tabel Kecamatan

Tabel kecamatan befungsi sebagai tempat penyimpanan data kecamatan

yang ada pada web portal

Tabel 4.17 : Tabel database kecamatan

No Field Name Type Width Description
1 id_kecamatan Varchar 17 Primary key
2 nm_kecamatan Varchar 100
3 profil Text
4 link Varchar 50

4. Tabel Artikel

Tabel artikel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data artikel-artikel

yang ada pada web portal

Tabel 4.18 : Tabel database artikel

No Field Name Type Width Description
1 id_artikel Varchar 17 Primary key
2 id_user Varchar 17
3 id_kategori Varchar 17
4 id_kecamatan Varchar 17
5 judul Varchar 100
6 isi Text
7 gambar Varchar 30
8 judul_seo Varchar 100
9 hit Integer 11



82

5. Tabel Agenda

Tabel agenda berfungsi sebagai tempat penyimpanan data agenda yang

terdapat pada web portal

Tabel 4.19 : Tabel database agenda

No Field Name Type Width Description
1 id_agenda Varchar 17 Primary key
2 isi_agenda Varchar 200

6. Tabel Album

Tabel album befungsi sebagai tempat penyimpanan data album yang

terdapat pada web portal

Tabel 4.20 : Tabel database album

No Field Name Type Width Description
1 id_album Varchar 17 Primary key
2 id_kecamatan Varchar 17
3 nm_album Varchar 55
4 ket_album Varchar 55
5 gbr_album Varchar 25

7. Tabel Galeri

Tabel galeri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data galeri yang

terdapat pada web portal

Tabel 4.21 : Tabel database galeri

No Field Name Type Width Description
1 id_galeri Varchar 17 Primary key
2 id_album Varchar 17
3 gambar Varchar 25
4 keterangan Varchar 55
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8. Tabel Komentar

Tabel komentar berfungsi sebagai tempat penyimpanan data komentar

yang terdapat pada web portal.

Tabel 4.22 : Tabel database komentar

No Field Name Type Width Description
1 id_komentar Varchar 17 Primary key
2 id_user Varchar 17
3 id_artikel Varchar 17
4 namap Varchar 35
5 emailp Varchar 35
6 isi_komentar Text

9. Tabel Testimoni

Tabel testimoni berfungsi sebagai tempat penyimpanan data testimoni

yang terdapat pada web portal.

Tabel 4.23 : Tabel database testimoni

No Field Name Type Width Description
1 id_testimoni Varchar 17 Primary key
2 nm_testimoni Varchar 35
3 email_t Varchar 35
4 testimoni Text
5 gambar_t Varchar 25

10. Tabel Statistik

Tabel statistik berfungsi sebagai tempat penyimpanan data statistik yang

terdapat pada web portal.

Tabel 4.24 : Tabel database statistik

No Field Name Type Width Description
1 ip Varchar 20 Primary key
2 tanggal Date

4.7 Perancangan Arsitektur

Web portal pariwisata Kabupaten Solok ini nantinya akan membutuhkan

sebuah web server khusus sebagai tempat penyimpanan database web portal yang
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akan melayani kebutuhan client. Saat mengakses web portal, client akan

mengajukan permintaan berupa perintah-perintah yang akan dikirim ke server dan

server akan memproses permintaan tersebut dan mengirimkannya kembali ke

komputer client.

Gambar 4.35. Perancangan arsitektur web portal

4.8 Perancangan Struktur menu

4.8.1 Struktur menu halaman utama web portal

Gambar 4.36. Struktur menu halaman utama web portal
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4.8.2 Struktur menu halaman administrator

Gambar 4.37. Struktur menu halaman administrator

4.8.3 Struktur menu halaman operator

Gambar 4.38. Struktur menu halaman operator
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4.9 Perancangan Antar Muka

1. Halaman login

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman login web portal yang

akan dibuat:

Gambar 4.39. Tampilan antarmuka ‘halaman login’.

2. Halaman administrator

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman administrator web portal

yang akan dibuat:

Gambar 4.40. Tampilan antar muka ‘halaman administrator’.

HALAMAN  LOGIN

Username

Password

Login

HALAMAN ADMINISTRATOR

PROFIL
MENU MENUMENU MENU

MENU MENUMENU MENU
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3. Halaman Utama web portal

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman utama web portal yang akan

dibuat:

Gambar 4.41. Tampilan antarmuka halaman utama web portal pariwisata

Kabupaten Solok

MENU MENU MENU MENU MENU
HEADER

GAMBAR FLASH

FOOTER

LINK KECAMATAN
ARTIKEL

LINK WEBSITE PARIWISATA KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMBAR

AGENDA
ARTIKEL
ARTIKEL
ARTIKEL
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4. Halaman menu wisata

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman menu web portal yang

akan dibuat:

Gambar 4.42 Tampilan antarmuka menu ‘wisata’

SOLOK NAN INDAH TOURISM
LINKHOME MENU MENU

FOOTER

LINK ARTIKEL

LINK

ARTIKEL
ARTIKEL
ARTIKEL

MENU MENU
GAMBAR FLASH
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5. Menu Kecamatan

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman menu kecamatan web

portal yang akan dibuat:

Gambar 4.43 Tampilan antarmuka menu kecamatan

NAMA KECAMATAN .LINK KEHOME

GAMBAR FLASH

FOOTER

ARTIKEL

LINK

ARTIKEL

ARTIKEL

MENU MENU MENU MENU
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6. Menu Discover Solok

Berikut rancangan tampilan antarmuka halaman profil web portal yang

akan dibuat:

Gambar 4.44 Tampilan antarmuka menu ‘profil’.

DISCOVER SOLOK NAN INDAHMENU MENU MENU
GAMBAR FLASH
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