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ABSTRAK 

 

M. ANDRIANSYAH (022090246), SHERLY MARCELY PUTRI (022090101). 

Media Informasi Objek Wisata Budaya Kota Palembang. Dosen Pembimbing 

Salimin Bahar, S.Kom (NIDN: 0215106902). 

 

Media Informasi ini dibuat dengan pemikiran awal untuk memberikan 

pengetahuan mengenai wisata budaya yang ada di kota palembang. Demi 

melestarikan wisata yang ada di palembang maka penulis mencoba untuk 

mengembangkan pemikiran awal yang terwujud dalam suatu website, sebagai 

media informasi dan promosi yang bisa memuat segala informasi mengenai wisata 

budaya yang mempunyai fasilitas rating yang berguna untuk memberikan 

informasi yang favorit yang ada di kota palembang. Website ini memiliki fasilitas 

berbagai informasi berupa  objek wisata budaya kota Palembang, wisata kuliner, 

kegiatan seni dan budaya yang ada di kota palembang. 

  

Metode penelitian yang dilakukan mulai dengan pemilihan jenis data 

berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 

jenis penelitian menggunakan penelitian terapan, alat pengembangan sistem 

menggunakan model proses berupa Data Flow Diagram (DFD), model data 

berupa Entity Reletionship Diagram (ERD) dan teknik pengembangan sistem 

menggunakan model waterfall (air terjun). Dengan adanya website ini dapat 

mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang wisata budaya 

yang ada di Palembang berupa gallery, objek wisata budaya, kegiatan seni dan 

budaya, wisata kuliner. 

  

Penelitian ini menghasilkan  media informasi objek wisata budaya kota  

palembang yang menjadikan beragam informasi menjadi satu. 

 

Kata kunci : Media, Informasi, Wisata, Budaya, Kota, Palembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak memiliki 

warisan kekayaan budaya nusantara yang tersebar dari Sabang sampai dengan 

Merauke. Indonesia yang cantik tidak hanya memiliki beragam budaya 

warisan leluhur tetapi juga kekayaan alam dan peninggalan prasejarah 

warisan budaya yang menjadi objek wisata yang dapat menarik untuk 

dikunjungi. 

Objek wisata dapat menjadi sebuah wadah yang menjadi magnet yang 

kuat pada sebuah negera tertentu terutama untuk Indonesia sendiri yang 

memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik yang tidak terdapat 

dinegara lainnya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan 

pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis 

ini dibedakan dari minat-minat khusus lain, seperti wisata alam, wisata 

kuliner dan wisata petualangan.  

Pengembangan objek wisata mulai dilakukan di berbagai kota di 

Indonesia untuk meningkatkan promosi dan peningkatan kunjungan ke kota 

tersebut dengan demikian kegiatan pengembangan objek wisata ini juga dapat 

menunjang peningkatan kehidupan masyarakat disekitar objek wisata. 

Palembang adalah salah satu kota yang mengalami pengembangan yang 
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cukup pesat dan mulai banyak melakukan pembenahan-pembenahan untuk 

mendukung banyak acara yang bertaraf nasional dan juga internasional. 

Perkembangan kota yang demikian pesat menjadi salah satu 

keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan asing ataupun wisatawan dalam negeri untuk datang dan 

berkunjung ke Palembang. Sebagai daya tarik Palembang dapat ikut 

mempromosikan kekayaan budaya dan wisata yang dapat dikunjungi oleh 

para wisatawan. Dan untuk mendukung kunjungan ini hendaknya ada sebuah 

media promosi yang dapat membantu memperkenalkan kekayaan budaya dan 

wisata yang dimiliki oleh Palembang. 

Salah satu media promosi yang dapat membantu memperkenalkan dan 

membantu para wisatawan untuk lebih mengenal dan mengetahui objek 

wisata yang ada di kota Palembang yaitu dengan memanfaatkan teknologi 

website. Dengan adanya sebuah website yang menjelaskan secara 

menyeluruh mengenai objek wisata dan budaya di Palembang maka akan 

membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke 

objek wisata tersebut dan ikut meningkatkan perekonomian pada masyarakat 

sekitar objek wisata tersebut. 

Dengan adanya website sebagai media informasi wisata di Kota 

Palembang, maka masyarakat luas dapat mengentahui dengan jelas semua 

objek wisata yang tersebar di Kota Palembang. Dan ini akan cukup 

membantu pihak Dinas Pariwisata dalam melakukan promosi dan pengenalan 
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objek wisata serta budaya yang ada di Kota Palembang yang dapat diakses 

dimanapun. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk memberi kemudahan 

bagi masyarakat dalam memperoleh informasi seni dan budaya yang ada di 

kota Pelembang dengan judul “ Media Informasi Objek Wisata Budaya Kota 

Palembang ”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang dan judul di 

atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana 

merancang dan membangun Media Informasi Wisata Budaya di Kota 

Palembang sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya kota 

Palembang, masyarakat Indonesia atau mancanegara pada umumnya. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis perlu membatasi ruang 

lingkup permasalahan yang ada agar tidak terlalu meluas. Maka penulis 

hanya membahas Media Informasi Wisata Budaya di Kota Palembang 

diantaranya objek wisata budaya, kegiatan seni  dan budaya, dan wisata 

kuliner. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini berdasarkan 

latar belakang dan rumusan masalah di atas yaitu : 

Membuat media informasi objek wisata budaya di Kota Palembang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama 

menjadi mahasiswa di STMIK PalComTech Palembang. 

2. Mempraktekan ilmu yang telah didapatkan terutama yang 

berhubungan dengan analisis sistem perancangan. 

1.5.2. Manfaat Bagi Masyarakat 

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapatkan informasi mengenai wisata budaya yang ada di Kota 

Palembang. 

2. Menumbuhkan rasa cinta terhadap wisata budaya sebagai bagian 

dari rasa kecintaan terhadap warisan leluhur. 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Sebagai referensi bagi penulis lainnya untuk dijadikan sebagai 

studi perbandingan dalam menyusun penelitian yang selanjutnya dan 

menjadi bahan bacaan pada perpustakaan. 
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1.6. Sistematika Penelitian 

Demi terwujudnya suatu hasil yang baik dalam penyusunan skripsi 

ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sesuain dengan 

ketentuan yang diberikan, sistematika penulisan tersebut antara lain meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian,  manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang garis besar objek 

penelitian yang akan diteliti. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas tentang landasan teori dan penelitian 

sebelumnya. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian, teknik 

pengembangan sistem, alat pengembangan sistem, teknik 

pengujian yang akan digunakan, dan teknik pengumpulan data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas tentang analisa sistem, analisis 

hasil penelitian, desain sistem yang diusulkan, serta hasil dan 

pembahasan. 
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BAB VI PENUTUP 

Bab terakhir ini penulis menarik simpulan dari pembahasan 

masalah dan memberikan saran yang bermanfaat bagi seluruh 

masyarakat kota palembang, masyarakat indonesia atau 

mancanegara pada umumnya dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

1. F 

2.1. Profil Kota Palembang 

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. 

Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota 

Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,7 juta orang 

dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Kota Palembang akan 

diwacanakan akan menjadi ibukota Indonesia. Diprediksikan pada tahun 2030 

mendatang Kota Palembang akan dihuni 2,5 Juta orang. 

Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan bahari 

Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya, yang 

mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga 

membuat kota ini dikenal dengan julukan "Bumi Sriwijaya". Berdasarkan 

prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang sebelah barat 

Kota Palembang, yang menyatakan pembentukan sebuah wanua yang 

ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 682 Masehi, menjadikan kota 

Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia Barat, kota Palembang 

juga dijuluki Venice of the East ("Venesia dari Timur"). 

2.1.1. Sejarah Kota Palembang 

Sebutan kota Palembang, berasal dari kata sangsekerta wanus 

artinya negeri atau kota, bahasa asli masyarakat menyebutnya 

lembeng bermakna genangan air : ditambah awalan pa yang 
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menunjukkan tempat, kemudian dirangkai menjadi kata Palembang 

artinya kota yang selalu digenangi air, karena secara geografis terletak 

di daerah rendah penuh rawa-rawa 37,36% wilayahnya tergenang air. 

Di zaman Belanda dijuluki kota pulau (de stad der teintig 

eilanden) sebutan lainnya venesia timur sebutan nama ini lantaran 

keberadaan sungai musi yang memisahkan daerah Seberang Ulu dan 

Seberang Ilir  punya kemiripan dengan kota wisata di venesia. 

Selain itu Palembang merupakan pusat bandar niaga sejak 

zaman Kedatuan Sriwijaya sampai Kesultanan Palembang, banyak  

saudagar dari mancanegara dan Cina singgah ke Palembang untuk 

berniaga. pengaruh bahasa Cina sangat dirasakan pada tulisan 

chufanshi karya chauju kau tahun 1225 bertulis palinfong kemudian 

tahun 1345 – 1350 karya “wong ta yuan” berjudul “toa cih lio”, 

Palembang disebutnya “polinfong” dan tahun 1416 “ying ysi shueng” 

menulis “polinfang”. 

 Prasasti kedukan bukit yang menjadi bukti sejarah pendirian 

Kerajaan Sriwijaya, sekaligus lahirnya kota Palembang ditemuan pada 

tahun 1920 oleh H. Djahri warga kampung 35 ilir, secara tidak sengaja 

saat ia sedang menjala ikan di tepi sungai tatang kedukan bukit, jala 

yang dilemparkannya ke sungai tersangkut batu, setelah diangkat 

ternyata batu itu bertulis (prasasti). 

Penemuan ini dilaporkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda 

kala itu, kemudian menjadi objek penelitian . Hasil penelitian inilah 
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banyak dipakai sebagai pedoman penetapan Palembang atau Sumatera 

Selatan sebagai Pusat Kerajaan Sriwijaya abad 7 – 12 masehi dibawah 

pimpinan Dhapunta Hyang Shidayatra. 

2.1.2. Letak Geografis 

Secara geografis, Palembang terletak pada 2°59′27.99″LS 

104°45′24.24″BT. Luas wilayah Kota Palembang adalah 358,55 Km² 

dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak 

Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalan Lintas Sumatera 

yang menghubungkan antar daerah di Pulau Sumatera.  

 

2.2. Pariwisata 

2.2.1. Objek Wisata Budaya 

Berikut ini adalah beberapa objek wisata yang ada di Kota 

Palembang, antara lain : 

1. Sungai Musi 

Sungai sepanjang sekitar 750km yang membelah Kota 

Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu dan seberang 

Ilir ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sejak 

dahulu Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di Kota 

Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan.  

Di sepanjang tepian sungai ini banyak terdapat objek wisata 

seperti Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Museum Sultan 

Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, rumah Rakit, 
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kilang minyak Pertamina, pabrik pupuk PUSRI, pantai Bagus 

Kuning, Jembatan Musi II, Masjid Al Munawar, dan lain-lain. 

2. Jembatan Ampera 

Sebuah jembatan megah sepanjang 1.177 meter yang 

melintas di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah 

Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini merupakan ikon Kota 

Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 dan dibangun 

dengan menggunakan harta rampasan Jepang serta tenaga ahli dari 

Jepang. 

3. Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Palembang 

Terletak di pusat Kota Palembang, masjid ini merupakan 

masjid terbesar di Sumatera Selatan dengan kapasitas 15.000 

jemaah. 

4. Benteng Kuto Besak 

Terletak di tepian Sungai Musi dan berdekatan dengan 

Jembatan Ampera, Benteng ini merupakan salah satu bangunan 

peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Di bagian dalam 

benteng terdapat kantor kesehatan Kodam II Sriwijaya dan rumah 

sakit. Benteng ini merupakan satu-satunya benteng di Indonesia 

yang berdinding batu dan memenuhi syarat perbentengan / 

pertahanan yang dibangun atas biaya sendiri untuk keperluan 

pertahanan dari serangan musuh bangsa Eropa dan tidak diberi 

nama pahlawan Eropa 
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5. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya 

Sebuah site peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang terletak di 

tepian Sungai Musi. Terdapat sebuah prasasti batu peninggalan 

Kerajaan di area ini. 

6. Taman Purbakala Bukit Siguntang 

Terletak di perbukitan sebelah barat Kota Palembang. Di 

tempat ini terdapat banyak peninggalan dan makam-makam kuno 

Kerajaan Sriwijaya. 

7. Monumen Perjuangan Rakyat 

Terletak di tengah kota, berdekatan dengan Masjid Agung 

dan Jembatan Ampera. Sesuai dengan namanya di dalam 

bangunan ini terdapat benda-benda peninggalan sejarah pada masa 

penjajahan. 

8. Museum Negeri Balaputradewa 

Sebuah museum yang menyimpan banyak benda - benda 

peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 

9. Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 

Terletak di dekat Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak 

dan dulunya merupakan salah satu peninggalan Keraton 

Palembang Darussalam. Didalamnya terdapat banyak benda - 

benda bersejarah Kota Palembang. 
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10.  Kawah Tengkurep 

Kawah Tengkurep adalah sebuah komplek pemakaman yang 

menjadi salah satu tempat objek wisata. Mungkin anda bingung 

kenapa bisa seperti itu, jangan heran itu semua dikarenakan 

banyak sekali manfaat dan wawasan tentang ilmu sejarah yang 

bisa kita dapatkan. 

Kompleks Pemakaman Kawah Tengkurep ini sering di sebut 

sebagi kawasan Kompleks Makam Lemahbang, karena lokasi 

Pemakaman Kawah Tengkurep ini terletak di daerah Lemahbang, 

kota Palembang, tepatnya berada di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan 

Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan. Jika diukur melalui 

tepian Sungai Musi, kompleks Pemakaman Kawah Tengkurep ini 

berjarak sekitar 100 meter dari sungai musi. 

11.  Kampung Kapitan 

Kapitan atau kapten adalah panggilan untuk orang yang 

memimpin kawasan tersebut. Orang ini dipilih karena memiliki 

status ekonomi tertinggi di sana, dibanding dengan penduduk 

lainnya. Karena status yang eksklusif, Sang Kapitan pun memiliki 

kawasan tinggal yang berbeda. Rumahnya yang kental dengan 

gaya China namun tak kehilangan sentuhan Palembang, berdiri 

tegap di kawasan yang kini dikenal sebagai Kampung Kapitan. 

Alamat Kampung Kapitan adalah Kelurahan 7 Ulu, 

Kecamatan Seberan Ulu 1, Kapitan Palembang. Letaknya ada di 
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tepi ulu Sungai Musi. Dari bawah Jembatan Ampera, Anda bisa 

naik angkutan umum jurusan Ampera-Kertapati dan berhenti di 

Simpang Pasar Klinik. Dari sana, Anda bisa berjalan hingga 

Simpang 3 dan menemukan papan tulisan Kampung Kapitan di 

tepi kiri. 

12.  Kampung Arab Al Munawwar 13 Ulu  

Kampung Arab Al-Munawar yang terletak di kawasan 13 

Ulu, Palembang, ini memiliki kekhasan seperti halnya 

perkampungan tua di tepian sungai. Kampung Al Munawar 

terletak di tepian Sungai Musi dan Sungai Ketemenggungan. 

Di kompleks ini, terdapat paling kurang delapan rumah yang 

usianya diperkirakan lebih dari satu abad. Salah satunya, rumah 

pemukim Arab pertama di Kampung 13 Ulu, Habib Abdurrahman 

Al Munawar. Inilah kampung Kapten Arab di Palembang. 

13.  Pusat Kerajinan Songket 

Lokasi pusat kerajinan Songket Palembang yang banyak 

tersebar di kawasan kerajinan industry songket Kelurahan 30-32 

Ilir Kecamatan Ilir Barat Palembang.  

14.  Pulau Kemaro 

 Pulau Kemaro, merupakan sebuah Delta kecil di Sungai 

Musi, terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Pulau Kemaro 

terletak di daerah industri, yaitu di antara Pabrik Pupuk Sriwijaya 

dan Pertamina Plaju dan Sungai Gerong. Pulau kemaro berjarak 
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sekitar 40 km dari kota Palembang. Pulau Kemaro adalah tempat 

rekreasi yg terkenal di Sungai Musi. Di tempat ini terdapat sebuah 

vihara cina (klenteng Hok Tjing Rio). Di Pulau Kemaro ini juga 

terdapat kuil Buddha yang sering dikunjungi umat Buddha untuk 

berdoa atau berziarah ke makam. Di sana juga sering diadakan 

acara Cap Go Meh setiap Tahun Baru Imlek. 

2.2.2. Seni dan Budaya 

Sejarah tua Palembang serta masuknya para pendatang dari 

wilayah lain, telah menjadikan kota ini sebagai kota multi-budaya. 

Sempat kehilangan fungsi sebagai pelabuhan besar, penduduk kota ini 

lalu mengadopsi budaya Melayu pesisir, kemudian Jawa. Sampai 

sekarang pun hal ini bisa dilihat dalam budayanya. Salah satunya 

adalah bahasa. Kata-kata seperti "lawang (pintu)", "gedang (pisang)", 

adalah salah satu contohnya. Gelar kebangsawanan pun bernuansa 

Jawa, seperti Raden Mas/Ayu. Makam-makam peninggalan masa 

Islam pun tidak berbeda bentuk dan coraknya dengan makam-makam 

Islam di Jawa. Kesenian yang terdapat di Palembang antara lain : 

1. Kesenian Dul Muluk (pentas drama tradisional khas Palembang). 

2. Tari-tarian seperti Gending Sriwijaya yang diadakan sebagai 

penyambutan kepada tamu-tamu dan tari Tanggai yang 

diperagakan dalam resepsi pernikahan. 
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3. Syarofal Anam adalah kesenian Islami yang dibawa oleh para 

saudagar Arab dulu, dan menjadi terkenal di Palembang oleh KH. 

M Akib, Ki Kemas H. Umar dan S. Abdullah bin Alwi Jamalullail. 

4. Lagu Daerah seperti Melati Karangan, Dek Sangke, Cuk Mak 

Ilang, Dirut dan Ribang Kemambang. 

5. Rumah Adat Palembang adalah Rumah Limas dan Rumah Rakit 

Selain itu Kota Palembang menyimpan salah satu jenis tekstil 

terbaik di dunia yaitu kain songket. Kain songket Palembang 

merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan di antara 

keluarga kain tenun tangan kain ini sering disebut sebagai Ratunya 

Kain.  

Hingga saat ini kain songket masih dibuat dengan cara ditenun 

secara manual dan menggunakan alat tenun tradisional. Sejak zaman 

dahulu kain songket telah digunakan sebagai pakaian adat kerajaan. 

Warna yang lazim digunakan kain songket adalah warna emas dan 

merah. Kedua warna ini melambangkan zaman keemasan Kerajaan 

Sriwijaya dan pengaruh China pada masa lampau. Material yang 

dipakai untuk menghasilkan warna emas ini adalah benang emas yang 

didatangkan langsung dari China, Jepang dan Thailand. Benang emas 

inilah yang membuat harga kain songket melambung tinggi dan 

menjadikannya sebagai salah satu tekstil terbaik di dunia. 

Selain kain songket, saat ini masyarakat Palembang tengah giat 

mengembangkan jenis tekstil baru yang disebut batik Palembang. 
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Berbeda dengan batik Jawa, batik Palembang nampak lebih ceria 

karena menggunakan warna - warna terang dan masih 

mempertahankan motif - motif tradisional setempat. 

Kota Palembang juga selalu mengadakan berbagai festival 

setiap tahunnya antara lain "Festival Sriwijaya" setiap bulan Juni 

dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang, Festival Bidar 

dan Perahu Hias merayakan Hari Kemerdekaan, serta berbagai festival 

memperingati Tahun Baru Hijriah, Bulan Ramadhan dan Tahun Baru 

Masehi. 

2.2.3. Wisata Kuliner 

Kota Palembang memiliki komunitas Tionghoa cukup besar. 

Makanan seperti pempek atau tekwan yang terbuat dari ikan 

mengesankan "Chinese taste" yang kental pada masyarakat 

Palembang. Berikut ini beberapa makan khas kota Palembang : 

1. Pempek 

Makanan khas Palembang yang telah terkenal di seluruh 

Indonesia. Dengan menggunakan bahan dasar utama daging ikan 

dan sagu, masyarakat Palembang telah berhasil mengembangkan 

bahan dasar tersebut menjadi beragam jenis pempek dengan 

memvariasikan isian maupun bahan tambahan lain seperti telur 

ayam, kulit ikan, maupun tahu pada bahan dasar tersebut.  

Ragam jenis pempek yang terdapat di Palembang antara lain 

pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, pempek 
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adaan, pempek kulit, pempek tahu, pempek pistel, pempek udang, 

pempek lenggang, pempek panggang, pempek belah dan pempek 

otak - otak. Sebagai pelengkap menyantap pempek, masyarakat 

Palembang biasa menambahkan saus kental berwarna kehitaman 

yang terbuat dari rebusan gula merah, cabe dan udang kering yang 

oleh masyarakat setempat disebut saus cuka (cuko). 

2. Tekwan 

Makanan khas Palembang dengan tampilan mirip sup ikan 

berbahan dasar daging ikan dan sagu yang dibentuk kecil - kecil 

mirip bakso ikan yang kemudian ditambahkan kaldu udang 

sebagai kuah, serta soun dan jamur kuping sebagai pelengkap. 

3. Model 

Mirip tekwan tetapi bahan dasar daging ikan dan sagu dibentuk 

menyerupai pempek tahu kemudian dipotong kecil kecil dan 

ditambah kaldu udang sebagai kuah serta soun sebagai pelengkap. 

Ada 2 jenis model, yakni Model Ikan (Model Iwak) dan Model 

Gandum (Model Gendum). 

4. Laksan 

berbahan dasar pempek lenjer tebal, dipotong melintang dan 

kemudian disiram kuah santan pedas. 

5. Celimpungan 

Mirip laksan, hanya saja adonan pempek dibentuk mirip tekwan 

yang lebih besar dan disiram kuah santan. 
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6. Mie Celor 

Berbahan dasar mie kuning dengan ukuran agak besar mirip mie 

soba dari Jepang, disiram dengan kuah kental kaldu udang dan 

daging udang. 

7. Burgo 

Berbahan dasar tepung beras dan tepung sagu yang dibentuk mirip 

dadar gulung yang kemudian diiris, dinikmati dengan kuah santan. 

8. Lakso 

Berbahan dasar tepung beras, mirip Burgo, namun bertekstur mie. 

9. Martabak HAR 

Makanan Khas dari India yang dibawah oleh Haji Abdul Razak. 

Berbahan dasar tepung terigu, yang diberi telor bebek dan telor 

ayam,kuahnya berbahan kari kambing yang dicampur kentang. 

10.  Pindang Patin 

Salah satu makanan khas Palembang yang berbahan dasar daging 

ikan patin yang direbus dengan bumbu pedas dan biasanya 

ditambahkan irisan buah nanas untuk memberikan rasa segar. 

Nikmat disantap dengan nasi putih hangat, rasanya gurih, pedas 

dan segar. 

11.  Pindang Tulang 

Berbahan dasar tulang sapi dengan sedikit daging yang masih 

menempel dan sumsum di dalam tulang, direbus dengan bumbu 
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pedas, sama halnya dengan pindang patin, makanan ini nikmat 

disantap sebagai lauk dengan nasi putih hangat. 

12.  Malbi 

Mirip rendang, hanya rasanya agak manis, berkuah dan gurih. 

13.  Tempoyak 

Makanan khas Palembang yang berbahan dasar daging durian 

yang ditumis beserta irisan cabai dan bawang, bentuknya seperti 

saus dan biasa disantap sebagai pelengkap makanan, rasanya unik 

dan gurih. 

14.  Otak-Otak 

Varian pempek yang telah tersebar di seluruh Indonesia, berbahan 

dasar mirip pempek yang dicocol dengan kuah santan dan 

kemudian dibungkus daun pisang, dimasak dengan cara 

dipanggang di atas bara api dan biasa disantap dengan saus cabai / 

kacang. 

15.  Kemplang 

Berbahan dasar pempek lenjer, diiris tipis dan kemudian dijemur 

hingga kering. Setelah kering kemplang dapat dimasak dengan 

cara digoreng atau dipanggang hingga mengembang. 

16.  Kerupuk 

Mirip kemplang, hanya saja adonan dibentuk melingkar, dijemur, 

kemudian digoreng. 
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17.  Kue Maksubah 

Kue khas Palembang yang berbahan dasar utama telur bebek dan 

susu kental manis. Dalam pembuatannya telur yang dibutuhkan 

dapat mencapai sekitar 28 butir. Adonan kemudian diolah mirip 

adonan kue lapis. Rasanya enak, manis dan legit. Kue ini 

dipercaya sebagai salah satu sajian istana Kesultanan Palembang 

yang seringkali disajikan sebagai sajian untuk tamu kehormatan. 

Namun saat ini kue maksubah dapat ditemukan di seluruh 

Palembang dan sering disajikan di hari raya. 

18.  Kue Delapan Jam 

Dengan adonan mirip kue maksubah, kue ini benar - benar sesuai 

dengan namanya karena dalam proses pembuatannya 

membutuhkan waktu delapan jam. Kue khas Palembang ini juga 

sering disajikan sebagai sajian untuk tamu kehormatan dan sering 

disajikan di hari raya. 

19.  Kue Srikayo 

Berbahan dasar utama telur dan daun pandan, berbentuk mirip 

puding. Kue berwarna hijau ini biasanya disantap dengan ketan 

dan memiliki rasa manis dan legit. 

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palembang 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. D 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Media Informasi 

 Menurut Arif Juwarno (2010) Media Informasi adalah suatu 

instrument perantara informasi. Pada jaman sekarang media informasi 

sangat berkembang. Berkembangnya media informasi dikarenakan 

adanya pengaruh pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat ditambah dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

informasi. 

  

3.1.2. Sistem 

Menurut Marimin (2008:1), sistem adalah suatu kesatuan usaha 

yang terdiri dari bagian – bagian yang berkaitan satu sama lain yang 

berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. 

Menurut Fatta (2007:3), menyatakan bahwa sistem adalah 

sesuatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel  

yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 

tahapan yaitu masukan, proses, dan keluaran. 

Menurut Kadir (2002:54), sistem adalah sekumpulan elemen 

yang saling terkait dan terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai 

suatu tujuan. 
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Jadi berdasarkan pendapat diatas maka penulis menyimpulkan 

bahwa sistem adalah kumpulan dari prosedur yang berinteraksi  yang 

terkait satu sama lain dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui tahapan masukan, proses dan keluaran. Sistem 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Mempunyai komponen-komponen (components) 

2. Batas sistem (boundary) 

3. Mempunyai lingkungan luar sistem (environments) 

4. Mempunyai penghubung (interface) 

5. Mempunyai masukan (input) 

6. Mempunyai keluaran (output) 

7. Melakukan pengolahan (process) 

8. Mempunyai sasaran atau tujuan (goal) 

 

Gambar 3.1 Karakter Suatu Sistem 

Sistem memiliki klasifikasi sebagai berikut : 

1. Sistem diklasifikasikan sebagai system abstrak (abstract system) 

dan sistem fisik (physical system). 
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2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (natural system) 

dan sistem buatan manusia (human made system). 

3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (deterministic 

system) dan sistem tak tentu (probabilistic system). 

4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (closed system) dan 

sistem terbuka (open system). 

3.1.3. Informasi 

Menurut Fatta (2007:9), informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dengan demikian 

informasi berarti data yang telah diproses, atau data yang memiliki 

arti. 

Menurut Kusrini (2007:7), informasi adalah data yang sudah 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung 

sumber informasi. 

Dari definisi diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

informasi adalah data yang diolah menjadi informasi yang akan 

berguna bagi para pemakainya untuk mengambil sebuah keputusan 

terhadap hal tertentu. 

Menurut Kadir (2008:3) informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia. Informasi 

dapat juga diartikan menjadi data yang telah diproses sedemikian rupa 
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sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang 

menggunakannya. Dapat disimpulkan bahwa : 

1. Informasi bermuara pada data 

2. Memberikan suatu nilai tambah atau pengetahuan bagi yang 

menggunakan. 

3. Dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 

 

Gambar 3.2 Siklus Informasi 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa data yang 

merupakan suatu kejadian yang menggambarkan kenyataan yang 

terjadi dimasukan melalui elemen input kemudian data tersebut akan 

diolah dan diproses menjadi suatu output dan output tersebut adalah 

informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh 

pemakai atau penerima, kemudian akan memberikan umpan balik 



25 

 

yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan 

balik tersebut akan menjadi data yang akan dimasukan menjadi input 

kembali. 

Kualitas Informasi menurut Kristanto (2003:10) tergantung dari 

4 hal yang sangat dominan yaitu keakuratan informasi, ketepatan 

waktu dari informasi, dan relevan. Keempat hal tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Akurat 

Informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi 

tersebut. Dalam prakteknya, mungkin dalam penyampaian 

informasi banyak sekali gangguan-gangguan yang datang yang 

dapat merubah isi dari informasi tersebut. Ketidakakuratan dapat 

terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau 

kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli 

tersebut. 

2. Tepat Waktu 

Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab jika 

informasi yang diterima terlambat maka informasi tidak akan 

berguna lagi. 

3. Relevan 

Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima, sebab 

informasi ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 
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pemecahan suatu permasalahan. Relevansi informasi untuk tiap-

tiap orang satu dengan yang lain berbeda misalnya informasi 

mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada 

akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan 

bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. 

4. Ekonomis, efisien dan dapat dipercaya 

Informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya dan sebaian besar 

informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai 

uang tetapi dapat ditaksir nilai efektifitasnya. Selain itu informasi 

yang dihasilkan juga bisa dipercaya kebenarannya dan tidak 

mengada-ada. 

3.1.4. Sistem Informasi 

Kusrini (2007:7), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Menurut Marimin (2008:18), sistem informasi adalah suatu 

kumpulan dari komponen – komponen dalam perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan 

pengaliran informasi. Sistem informasi dapat juga didefinisikan 
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sebagai suatu sistem yang menerima sumber data sebagai input dan 

mengolahnya menjadi produk informasi sebagai Output.  

 

3.1.5. Website 

Menurut Yuhefizar (2006:2), web adalah keseluruhan halaman – 

halaman web yang terdapat dalam sebuah dominan yang mengandung 

informasi. 

Menurut Wahana Komputer (2010:2), berdasarkan 

pengoperasiannya secara mendasar website dibagi menjadi : 

 

1. Website Static 

Website Static adalah website yang memiliki halaman front 

end, yaitu halaman yang dapat dilihat oleh pengunjung website. 

Karena fasilitas yang sangat terbatas, isi dari halaman website 

static bersifat tetap atau tidak berubah. Untuk mengganti isi 

halaman website static maka harus dilakukan secara manual 

dengan cara mengganti semua kode-kode HTML. 

Website static biasanya digunakan untuk membuat company 

profile (profil perusahaan), yaitu jenis website pengumuman 

berupa brosur online yang sangat sederhana dan tidak bisa diubah 

atau dimodifikasi 
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2. Website Dynamic 

Website dynamic adalah website yang dapat diubah atau 

dilakukan update. Dalam website dynamic biasanya terdapat dua 

halaman fornt end dan halaman back end. Halaman fornt end adalah 

halaman yang dapat diaksen oleh pengunjung website sedangkan 

halaman back end adalah halaman yang hanya bisa diakses oleh admin 

website tersebut. 

3.1.6. Internet 

Menurut Cristianto (2002:65), internet adalah suatu jaringan 

informasi dan komunikasi global melalui suatu protocol yang disebut 

TCP/IP. Protocol itu sendiri adalah seperangkat standar procedural 

teknis, sebagaimana halnya untuk komunikasi melalui telepon 

konvensional dikenal protocol PSTN (saat ini mulai dikenal pula 

telepon seluler, telepon satelit, dan telepon berbasis internet). 

Menurut Yuhefizar (2008:1) Internet adalah sebuah singkatan 

dara kata Internasional Network Internetworking dan Interconnected 

Network. Namun dari penelusuran penulis, beberapa ahli cenderung 

menyebutnya sebagai interconnected network karena fungsinya yang 

menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan computer yang ada 

didunia.  Berikut beberapa manfaat dari adanya sebuah jaringan 

internet : 
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1. Media Informasi 

 Sebagai media informasi internet dapat menyajikan lengkap 

informasi lengkap dari berbagai sumber di seluruh dunia. Hal ini 

semakin jelas dengan dibuatnya berbagai situs surat kabar dan 

media massa (koran, tabloid, majalah, tv) di internet. 

2. Media Komunikasi 

 Sebagai media komunikasi internet dapat memberikan 

akses cepat dan murah. Internet mampu melayani surat menyurat 

secara elektronis (email) yang hanya memerlukan waktu beberapa 

detik untuk mencapai tempat ratusan kilo meter, jauh lebih cepat 

daripada penggunaan pos biasa.  

 Internet juga memberikan fasilitas yang dapat digunakan 

untuk melakukan komunikasi secara langsung (realtime) dengan 

menggunakan fasilitas chatting, atau bahkan memungkinkan untuk 

menggunakan suara diruang chatting.  

3. Media Belajar 

 Sebagai media belajar, internet menyediakan beragam 

pustaka. Internet berperan sebagai perpustakaan global yang 

mencakup semua bidang keilmuan. Dengan adanya internet 

memungkinkan untuk melakukan belajar jarak jauh atau yang 

lebih dikenal dengan e-learning. 
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4. Media Hiburan 

 Internet menyediakan fasilitas hiburan mulai dari berupa 

permainan (games), wisata online, dan media hiburan lainnya 

(berita, musik, film, dan selebriti). 

5. Media Bisnis dan Perdagangan 

 Internet juga dapat digunakan oleh seseorang untuk 

berpromosi menawarkan dagangan. Transaksi yang bisa langsung 

dilakukan dengan menggunakan fasilitas pembayaran sesuai 

dengan kesepakatan, istilah bisnisnya sering disebut dengan e-

commerce atau jual beli online. Kegiatan ini merupakan forum 

global yang memberikan hak kepada pengguna tanpa memandang 

jenis kelamin, suku bangsa, dan perbedaan usia. 

 

3.1.7. Database 

Menurut Ali Zaki (2009:5), database adalah tempat yang 

digunakan untuk menyimpan data. Seperti telah disebutkan dari awal, 

salah satu cirri aplikasi web 2.0 adalah dinamis. Untuk bisa 

menghasilkan efek dinamis, data harus disimpan kedalam sebuah 

tempat. Tempat itu adalah database. 

Menurut Wahana Komputer (2008:38), database adalah 

sekumpulan file data yang saling berhubungan dan diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga data-data tersebut dapat diakses dengan 
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mudah dan cepat dan diproses menjadi sebuah informasi yang lebih 

bermanfaat. 

 

Gambar 3.3 Tingkatan Data 

Adapun penjelasan dari tingkat data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Database merupakan kumpulan file/table yang saling 

berhubungan. Database menduduki urutan tertinggi yang di 

dalamnya semua data tersimpan dan dikelola. 

2. Table sering disebut entitas atau entity. Table atas record-record 

yang menggambarkan kesatuan data yang sejenis. 

3. Record merupakan kumpulan field  yang membentuk suatu record 

yang menggambarkan informasi tentang individu tertentu. 

4. Field merupakan atribut dari record yang menunjukan suatu value 

data. Kumpulan field yang membentuk suatu record harus diberi 

nama untuk membedakan antara field satu dengan yang lain. Pada 

field ini, Anda juga harus mendefinisikan tipe data dan panjang 

maksimal data yang akan disimpan. 
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5. Value adalah jenjang terkecil yang merupakan isi dari field yang 

dapat berupa karakter, huruf, dan angka. Value dapat juga disebut 

data yang tersimpan dalam setiap field / kolom. 

3.1.8. Seni Budaya 

Menurut Anneahira (2013) Seni adalah sebuah karya yang 

dihasilkan melalui sebuah keahlian yang luar biasa, dimana dengan 

keahlian itu akan menciptakan sesuatu yang memiliki keindahan yang 

luar biasa. Seni dibutuhkan sebagai sebuah kebutuhan manusia  yang 

lebih tinggi dibandingkan urutan kebutuhan lainnya. 

Sedangkan budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu 

buddhayah. Kata ini merupakan kata jamak dari buddhi yang artinya 

akal sehingga akhirnya budaya dimaknai sebagai hal-hal yang 

berhubungan dengan akal atau budi manusia. 

 

3.1.9. Budaya 

  Menurut Andar Ismail (2008:71) Budaya adalah kumpulan 

kebiasaan, keyakinan, peraturan, adat, moral, dan kecakapan 

menyangkut segala bidang kehidupan sehari – hari yang kita peroleh 

dari orang tua dan lingkungan kita.  
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3.2. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagi pedoman dasar, acuan , 

pertimbangan maupun perbandingan bagi penelitian terbaru yang sejenis, 

adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan seperti pada tabel 3.1. 

No Judul Penulis / Tahun Hasil 

1. Model Sistem 

Informasi 

Pariwisata 

Multiuser 

Menggunakan 

Konsep E-MALL 

Sri 

Handayaningsih 

(2010) 

Hasil dari penelitian ini adalah 

sebuah model yang menggambarkan 

konsep e-mall pada website dinas 

pariwisata, sebagai upaya dalam 

memaksimalkan informasi pada satu 

website. 

2. Sistem Informasi 

Spasial Tarian 

Adat Indonesia 

Berbasis Web 

Multimedia 

Anto Budiono, 

Muhammad 

Fairuzabadi  

(2010) 

Penelitian ini menghasilkan Sistem 

Informasi Spasial Tarian Adat 

Indonesia Berbasis Web Multimedia. 

Sistem ini kemudian diujicobakan 

dan dapat berjalan dengan baik 

Penelitian ini dapat dikembangkan 

dengan menambahkan berbagai 

informasi tentang keanekaragman 

kebudayaan khususnya tarian 

adat/tradisional. 

 

Simpulan : 

1. Model Sistem Informasi Pariwisata Multiuser Menggunakan Konsep E-

MALL 

a. Metode penelitian pertama dimulai dengan pengambilan data 

menggunakan metode pustaka dan observasi website dinas dan rekan 

kerjasamanya dan proses bisnis dinas pariwisata. Hasil dari pengumpulan 

data kemudian dianalisis untuk menghasilkan arahan pembuatan model 

sistem informasi berdasarkan konsep e-mall. Tahapan terakhir adalah 

pembuatan model SI pariwisata yang direkomendasikan ke seluruh Dinas 

Pariwisata di Indonesia. 
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b. Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan pemilihan jenis data 

berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode study 

pustaka / dokumentasi, jenis penelitian menggunakan penelitian terapan, 

alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Data Flow 

Diagram (DFD), model data berupa Entity Reletionship Diagram (ERD) 

dan teknik pengembangan sistem menggunakan model waterfall (air 

terjun). 

2. Sistem Informasi Spasial Tarian Adat Indonesia Berbasis Web 

Multimedia 

a. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi tentang 

keanekaragaman kebudayaan (tarian adat/tradisional). Metode 

kepustakaan digunakan untuk pengumpulan data dalam pembuatan sistem 

ini. Basis data dalam sistem ini bersifat dinamis (dapat di-update). Sistem 

ini dapat dipergunakan oleh masyarakat umum maupun oleh kalangan 

pelajar sebagai media pembelajaran. 

b. Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan pemilihan jenis data 

berupa data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode study 

pustaka / dokumentasi, jenis penelitian menggunakan penelitian terapan, 

alat pengembangan sistem menggunakan model proses berupa Data Flow 

Diagram (DFD), model data berupa Entity Reletionship Diagram (ERD) 

dan teknik pengembangan sistem menggunakan model waterfall (air 

terjun). 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

1. D 

4.1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis data dalam 

pengumpulan informasi pendukung, jenis data yang digunakan antara lain : 

4.1.1. Data Primer 

Menurut Istijanto (2005:45), data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah risetnya secara 

khusus. 

4.1.2. Data Sekunder 

Menurut Dermawan Wibisono (2002:119), Data Sekunder 

adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya 

merupakan data masa lalu/historikal. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh informasi atau data di lapangan dapat diperoleh 

dengan berbagai cara diantaranya : 

4.2.1. Dokumentasi 

Menurut Laksana (2013:42), Dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data berupa buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,  film dokumenter, dan data 

yang relevan dengan penelitian. 
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4.3. Jenis Penelitian 

Menurut Kun Maryati (2006:103), Secara umum penelitian dapat 

dibagi dalam enam kelompok besar, yakni berdasarkan tujuan, metode atau 

pendekatan, taraf penjelasan, data yang terkumpul, tujuan umum, dan tempat 

pelaksanaan.  

 

4.4. Alat Pengembangan Sistem 

4.4.1. Model Proses 

Menurut Fatta (2007:105), model proses adalah cara formal 

untuk menggambarkan bagaimana bisnis beroperasi. Mengilustrasikan 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data berpindah 

diantara aktivitas-aktivitas itu. Salah satu model proses yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Flowchart 

Menurut Jogiyanto (2005:796), Bagan alir sistem (systems 

flowchart) merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan 

secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir 

sistem menunjukkan apa yang dikerjakan di sistem. Simbol 

flowchart dibagi menjadi beberapa simbol dapat dilihat pada tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 Simbol Flowchart 

No Simbol Keterangan 

1.  

 

Menunjukkan dokumen input dan 

output baik untuk proses manual, 

mekanik atau computer. 

2.  

 

Menunjukkan pekerjaan manual 

3.  

 

Menunjukkan input / ouput yang 

menggunakan kartu plong (punched 

card) 

4.  

 

Menunjukkan proses dari operasi 

program computer 

5.  

 

Menunjukkan operasi yang dilakukan 

di luar proses operasi computer 

6.  

 

Menunjukkan proses pengurutan data 

di luar proses computer 

7.  

 

Menunjukkan input / output 

menggunakan pita magnetic 

8.  

 

Input / output menggunakan hard disk 

9.  

 

Input / output menggunakan diskette 

10.  

 

Input / output menggunakan drum 

magnetic 

11.  

 

Input / output menggunakan pita kertas 

berlubang 
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12.   

 

Input menggunakan on-line keyboard 

13.  

 

Output yang ditampilkan di monitor 

14.  

 

Penggunaan pita control (control tape) 

dalam batch control total untuk 

pencocokan diproses batch processing 

15.  

 

 

Arus dari proses 

16.  

 

 

Menunjukkan penjelasan dari suatu 

proses 

Sumber :  Jogiyanto (2005:796). 

 

2. DFD (Data Flow Diagram) 

Menurut Fatta (2007:119), DFD (Data Flow Diagram) 

merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

proses-proses yang terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. 

Dengan model ini, data-data yang terlibat pada masing-masing 

proses dapat diidentifikasi. Ada empat elemen elemen yang 

menyusun suatu DFD dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Simbol DFD 

No Nama Elemen 
Simbol De Marco  

dan Jourdan 

 

Keterangan 

1 External Entity 

 

 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan asal atau 

tujuan data 

2 Data Flow 

 

 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan aliran data 

yang berjalan 

3 Proses 

 

 

         

Simbol ini digunakan untuk 

proses pengelolahan atau 

transformasi data 

4 

 

Data Store 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan data flow 

yang sudah disimpan atau 

diarsipkan 

Sumber : Fatta (2007 : 119) 

4.4.2. Model Data 

Entity Relationship Diagram ( ERD ) Menurut Fatta 

(2007:121), ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan 

informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. 

Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam ERD yang dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Simbol ERD 

No Nama Elemen 
Simbol Menurut 

Chen 
Keterangan 

 

1 

 

Entitas 

 

  

Entitas merupakan individu 

yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang 

lain. 

 

2 

 

Attribute 

 Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

  

3 

  

Link 

 

 Link (garis) penghubung antara 

himpunan relasi dengan 

himpunan entitas dan himpunan 

entitas dengan atributenya 

 

 

 

 

4 

 

Relationship 

 

 

 

 

Relation menunjukkan adanya 

hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berasal dari 

himpunan entitas yang berbeda. 

 

Sumber : Fatta (2007 : 124) 

 

4.5. Teknik Pengembangan Sistem 

 Teknik pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan teknik waterfall. Menurut Sutabri (2006:60), 

tahapan utama dalam proses pengembangan sistem informasi adalah sebagai 

berikut: 

1. Investigasi Sistem 

Manfaat dari fase penyelidikan ini adalah untuk menentukan 

problem-problem atau kebutuhan yang timbul. Hal itu memerlukan 



41 

 

pengembangan sistem secara menyeluruh ataukah ada usaha lain yang 

dapat dilakukan untuk memecahkannya. 

Tahapan investigasi sistem yang dilakukan adalah dengan melihat 

internet dan melakukan searching mengumpulkan informasi apakah 

sebelumnya sudah ada media informasi yang menampung informasi 

keseluruhan informasi wisata budaya kota Palembang. 

2. Analisis Sistem 

Tahap ini bertitik tolak pada kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas 

dimana sistem yang berjalan dipelajari lebih mendalam, konsepsi dan 

usulan dibuat unuk menjadi landasan bagi sistem yang baru yang akan 

dibangun. Salah satu tujuan terpenting pada tahap ini adalah untuk 

mendefinisikan sistem yang berjalan. 

Tahapan analisis yang dilakukan adalah dengam membuat 

flowchat sistem yang akan dibuat khususnya media informasi wisata 

budaya kota Palembang. 

3. Desain Sistem 

Pada tahapan ini sebagian besar kegiatan yang berorientasi 

kekomputer dilaksanakan. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat 

lunak (HW/SW) yang telah disusun pada tahap sebelumnya ditinjau 

kembali dan disempurnakan. Rencana pembuatan program dilaksanakan 

dan juga testing programnya. 
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Tahapana desain sistem yang dilakukan adalah menyiapkan desain 

input dan output yang akan digunakan untuk media informasi wisata 

budaya kota Palembang. 

4. Implementasi Sistem 

Tahapan ini adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan 

desain sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang disetujui dan 

menguji, menginstal, dan memulai penggunaan sistem baru atau sistem 

yang diperbaiki. Tujuan tahap implementasi ini untuk menyelesaikan 

desain sistem yang sudah disetujui, menguji serta mendokumentasikan 

program-program dan prosedur sistem yang diperlukan, memastikan 

bahwa personil yang terlibat dapat mengoperasikan sistem baru dan 

memastikan bahwa konversi sistem lama ke sistem yang baru dapat 

berjalan secara baik dan benar. 

Tahapan implementasi sistem hal-hal yang dilakukan adalah 

dengam merencanakan siapa yang akan melakukan pengolahan terhadap 

media informasi. 

5. Pemeliharaan Sistem 

Disarankan adanya dua tahap riview yang harus dilaksanakan. 

Pertama kali tidak terlalu lama setelah penerapan sistem, dimana tim 

proyek masih ada dan masing-masing anggota masih memiliki ingatan 

yang segar atas sistem yang mereka buat. Riview berikutnya dapat 

dilakukan kira-kira setelah enam bulan berjalan. Tujuannya adalah untuk 
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meyakinkan apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuan semula 

dan apakah masih ada perbaikan atau penyempurnaan yang dilakukan. 

 

4.6. Teknik Pengujian Sistem 

Menurut Fatta (2007:169) Pengujian sistem perangkat lunak (software 

testing) adalah bagian dari siklus hidup yang melibatkan verifikasi apakah 

setiap unit yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan sistem yang 

didefinisikan pada tahap sebelumnya. 

Metode unit testing pengujian perangkat lunak (software testing) ada 

bebarapa cara antara lain : 

4.6.1. Black Box Testing 

Teknik pengujian black box testing cara pengujian hanya 

dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, 

kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses 

bisnis yang diinginkan. Jika ada yang tidak sesuai outputnya maka 

akan dilakukan pengujian kedua yaitu dengan menggunakan teknik 

white box testing 

Kriteria Black Box Testing : 

Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada 

software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. 

1. Black box testing bukan teknik alternatif daripada white box 

testing. Lebih daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap 

dalam mencakup error dengan kelas yang berbeda dari metode 

white box testing.  



44 

 

2. Black box testing melakukan pengujian tanpa pengetahuan detil 

struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. juga disebut 

sebagai behavioral testing, specification-based testing, input/output 

testing atau functional testing. 

 

Manfaat Black Box Testing : 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada 

2. Kesalahan antarmuka (interface errors) 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data 

4. Kesalahan performansi (performance errors) 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

Tujuan Black Box Testing : 

1. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat 

lunak yang dirancang. 

2. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam 

memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat 

diiketahui kesalahan-kesalahannya.  

4.6.2. White Box Testing 

White box testing adalah cara pengujian dengan melihat 

kedalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada, dan 

menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang 

menghasilkan output yang salah dan tidak sesuai dengan proses bisnis 

yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter 

yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaik, 

kemudian akan dilakukan compile ulang. 
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Teknik pengujian sistem yang dilakukan untuk menguji media  

infornasi wisata budaya Kota Palembang adalah dengan menggunakan 

metode Black box Testing. Karena pengujiannya hanya pada tahapan 

content web bukan melakukan pengujian pada coding web dan 

Kebenaran website yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang 

dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi 

yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan 

keluaran tersebut. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. K 

5.1. Hasil 

5.1.1. Analisis 

a. Identifikasi Masalah 

1. Sulitnya mendapatkan informasi seni wisata budaya kota 

Palembang. 

2. Lambatnya dalam proses pencarian informasi wisata budaya 

kota Palembang. 

b. Identifikasi Penyebab Masalah 

1. Kurangnya media informasi mengenai data wisata budaya kota 

Palembang yang dibutuhkan. 

2. Informasi wisata budaya yang tidak terkumpul menjadi satu 

menyebabkan sulitnya untuk memperoleh informasi. 

c. Identifikasi Kebutuhan Pemakai 

Identifikasi Kebutuhan Pemakai Sistem adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibuat harus dapat membantu pekerjaan admin 

dalam mengelola informasi wisata budaya Kota Palembang. 

2. Sistem harus dapat dioperasikan oleh user dalam memperoleh 

informasi yang telah di upload ke web. 
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3. Pengunjung website juga dapat berinteraksi dengan 

mengirimkan photo, video dan artikel mengenai wisata budaya 

di Kota Palembang. 

d. Identifikasi Kebutuhan Sistem 

1. Kebutuhan Perangkat Keras 

a) Proocessor > - Intel® Core™ i3-2367M CPU @ 1.40GHz 

1.40 GHz 

b) Memory > = 4.00 GB (3.80 GB usable) 

c) OS = Windows XP 32 bit-Windows 7 Ultimate 

d) System type = 64-bit Operating System 

e) Monitor 14 Inc 

f) Keyboard 

g) Printer canon inkjet iP 1800 series 

h) Speaker 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

a) Dreamweaver 

b) PHPMyAdmin 

c) Adobe Photoshop 

d) Adobe flash 

e) Google Chrome 

3. Kebutuhan Aplikasi 

a) User 
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1) Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai lokasi 

wisata budaya kota Palembang. 

2) Aplikasi dapat memberikan informasi berbagai macam 

wisata budaya kota Palembang 

b) Admin 

1) Aplikasi dapat menyimpan data lokasi wisata budaya 

kota Palembang. 

2) Aplikasi dapat menyimpan data berita dan informasi 

wisata budaya kota Palembang 

5.1.2. Desain Sistem 

a. Desain Alur yang Diusulkan 

1. Flowchart Alur Sistem untuk Admin Web 

a. Admin web akan membuka halaman web dan melakukan 

login ke halaman khusus admin web dengan terlebih 

dahulu memasukan username dan password pada kolom 

halaman login web. Jika username benar dan password 

benar maka halaman admin web akan ditampikan, tetapi 

jika username atau password terdapat kesalahan maka 

halaman admin web tidak akan ditampilkan dan kembali 

melakukan login ke halaman admin web. 

b. Setelah itu admin web dapat melakukan perubahan dan 

penambahan isi web media informasi yang terdiri dari 

menu Input data kategori, input data lokasi wisata, input 
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data berita, input data rute kegiatan wisata budaya, input 

video wisata budaya, dan input gallery wisata budaya. 

c. Selain bisa melakukan penambahan isi berita media 

informasi wisata budaya admin web juga bisa melihat data 

kunjungan, kiriman video, kiriman foto wisata serta 

kiriman artikel dari pengunjung website. 
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Gambar 5.1  Flowchat Admin Web yang Diusulkan 
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2. Flowchart Alur Sistem untuk Pengunjung Web 

a. User atau pengunjung website media informasi wisata 

budaya membuka alamat akses website. 

b. Pengunjung dapat melihat semua menu yang ditampilkan 

oleh website media informasi wisata budaya. 

c. Pengunjung yang sudah mengunjungi objek wisata dan 

melihat wisata budaya juga dapat mengirimkan photo, 

video juga artikel sebagai bentuk kecintaan dengan budaya 

Indonesia. 
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Gambar 5.2 Flowchart Alur Sistem untuk Pengunjung Web 
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3. Data Flow Diagram (DFD) 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks menggambarkan keterkaitan aliran-

aliran data antara sistem dengan bagian-bagian luar 

(kesatuan luar).  Kesatuan luar ini merupakan sumber arus 

data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem 

informasi tersebut.  Diagram Konteks untuk media 

informasi wisata budaya kota Palembang dapat dilihat pada 

gambar 5.7. 

 

Gambar 5.3  Diagram Konteks 

Diagram konteks pada Gambar 3 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Media informasi wisata budaya memiliki 2 

(dua) kesatuan luar yaitu admin web dan user. Terminator 

admin web memiliki beberapa sumber data antara lain data 

kategori, data lokasi wisata, data berita, data rute, data 

video dan data gallery. 

Terminator user/pengunjung dapat memberikan data 

kiriman video, data kiriman photo, data kiriman artikel dan 
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data kunjungan yang akan diterima oleh terminator admin 

web. 

b. Diagram Level 0 

Diagram level nol adalah diagram yang menunjukkan 

semua proses utama yang menyusun keseluruhan aplikasi, 

diagram ini dapat dilihat pada gambar 5.8 

1) Proses 1.0P adalah proses input data kategori dimana 

data bersumber dari Admin web berupa data kategori 

yang akan disimpan ke data store kategori. 

2) Proses 2.0P adalah proses input data lokasi wisata 

dimana data bersumber dari Admin web berupa data 

kategori yang akan disimpan ke data store 

lokasi_wisata. 

3) Proses 3.0P adalah proses input data berita dimana data 

bersumber dari Admin web berupa data berita dan data 

kategori yang akan disimpan ke data store berita. 

4) Proses 4.0P adalah proses input data rute dimana data 

bersumber dari Admin web berupa data rute yang akan 

disimpan ke data store rute. 

5) Proses 5.0P adalah proses input data video dimana data 

bersumber dari Admin web berupa data video yang 

akan disimpan ke data store video. 
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6) Proses 6.0P adalah proses input data gallery dimana 

data bersumber dari Admin web berupa data gallery 

yang akan disimpan ke data store galleri. 

7) Proses 7.0P adalah proses input data tamu dimana data 

bersumber dari user berupa data tamu yang akan 

disimpan ke data store tamu. 

8) Proses 8.0P adalah proses input data artikel dimana 

data bersumber dari user berupa data artikel yang akan 

disimpan ke data store artikel. 

9) Proses 9.0P adalah proses input data kiriman photo 

dimana data bersumber dari user berupa data kiriman 

photo yang akan disimpan ke data store photo. 

10) Proses 10.0P adalah proses input data kiriman video 

dimana data bersumber dari user berupa data kiriman 

video yang akan disimpan ke data store video_kiriman. 
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Gambar 5.4  Diagram Level 0 
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4. Entity Relationalship Diagram (ERD) 
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d. Desain Database 

1) Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan kategori 

pemisahan jenis wisata budaya yang ada di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_kategori 

Primary Key : id_kategori 

Foreign Key : -  

Tabel 5.1 Desain Tabel Kategori 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_kategori* String 5 Id kategori 

2. Nama_kategori String 25 Nama kategori 

3.  

 
Status String 30 Status 

 

2) Table Lokasi Wisata 

Tabel lokasi digunakan untuk menyimpan data lokasi dan 

alamat tempat terdapatnya wisata budaya yang masuk dalam 

wilayah pemerintahan kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_lokasi 

Primary Key : id_lokasi 

Foreign Key : - 

Tabel 5.2 Desain Table Lokasi Wisata 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_lokasi* String 5 Id lokasi 

3. Nama_lokasi String 30 
Nama lokasi wisata 

budaya 

4. Keterangan String 200 
Keterangan pendukung 

lokasi wisata budaya 
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3) Tabel Berita 

Tabel berita digunakan untuk menyimpan berita mengenai  

wisata budaya yang ada di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_berita 

Primary Key : id_berita 

Foreign Key : id_kategori 

Tabel 5.3 Desain Tabel Berita 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_berita* String 5 Id berita 

2. Judul_berita String 25 Judul berita 

3. Id_Kategori String 5 Id kategori 

4. Tanggal Date - Tanggal berita 

5. Gambar String 100 File gambar 

6. isi_berita String 200 Isi berita 

 

4) Tabel Rute 

Tabel rute digunakan untuk menyimpan data rute yang 

berhubungan dengan  wisata budaya yang ada di kota 

Palembang. 

Nama Tabel : tbl_rute 

Primary Key : id_rute 

Foreign Key : id_lokasi 

Tabel 5.4 Desain Tabel Rute 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_rute* String 5 Id rute 

2. Id_lokasi String 10 Id lokasi 

3. Nama_Rute String 25 Nama Rute 
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4. Gambar String 100 File gambar 

5. Jenis_transport String 15 Jenis Transport 

6. Jenis_Kendaraan String 50 Jenis Kendaraan 

7. Jarak String 10 Jarak 

8. Biaya String 15 Biaya 

9. Keterangan String 20 Keterangan 

 

5) Tabel Video 

Tabel video digunakan untuk menyimpan data video yang 

berhubungan dengan  wisata budaya yang ada di kota 

Palembang. 

Nama Tabel : tbl_video 

Primary Key :id_video 

Foreign Key : - 

Tabel 5.5 Desain Tabel Video 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_video* String 5 Id video 

2. Nama_video String 25 Nama video 

3. Tanggal Date - Tanggal input video 

4. File_video String 100 File video 

5. Keterangan String 200 Keterangan deskripsi video 

 

6) Tabel Gallery 

Tabel gallery digunakan untuk menyimpan data album photo 

yang berhubungan dengan  wisata budaya yang ada di kota 

Palembang dan acara yang berlangsung mengenai wisata 

budaya kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_gallery 

Primary Key :id_gallery 
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Foreign Key : - 

Tabel 5.6 Desain Tabel Gallery 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_gallery* String 5 Id gallery 

2. Nama_gallery String 25 Nama gallery 

3. Tanggal Date - Tanggal input photo 

4. Photo String 100 File photo 

5. Keterangan String 200 Keterangan deskripsi photo 

 

7) Tabel Buku Tamu 

Tabel tamu digunakan untuk menyimpan data tamu yang 

berkunjung ke website dan memberikan pesan serta komentar. 

Nama Tabel : tbl buku tamu 

Primary Key :id_buku tamu 

Foreign Key : - 

Tabel 5.7 Desain Tabel Buku Tamu 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_buku tamu* String 5 Id buku tamu 

2. Nama String 25 Nama tamu 

3. Email String 100 Email tamu 

4. Pesan String 200 Pesan tamu 

 

8) Tabel Artikel Kiriman 

Tabel artikel kiriman digunakan untuk menyimpan data artikel 

yang dikirim oleh pengunjung yang berhubungan dengan  

wisata budaya yang ada di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_artikel_kiriman 

Primary Key :id_kirim 
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Foreign Key : - 

Tabel 5.8 Desain Tabel Artikel Kiriman 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_kirim* String 5 Id kirim 

2. Nama String 25 Nama pengirim 

3. Tanggal Date - Tanggal kirim artikel 

4. File_artikel String 100 File artikel 

5. Judul_Artikel String 30 Judul Artikel Kiriman 

6.  e-mail String 40 e-mail pengirim 

7. Keterangan String 200 Keterangan deskripsi artikel 

 

9) Tabel Photo Kiriman 

Tabel photo kiriman digunakan untuk menyimpan data photo 

yang dikirim oleh pengunjung yang berhubungan dengan  

wisata budaya yang ada di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_photo_kiriman 

Primary Key :id_kirim 

Foreign Key : - 

Tabel 5.9 Desain Tabel Photo Kiriman 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_kirim foto* String 5 Id kirim 

2. Nama String 25 Nama pengirim 

3. Tanggal Date - Tanggal kirim photo 

4. Judul_photo String 30 Judul photo kiriman 

5. e-mail String 25 e-mail pengirim 

6. File_photo String 100 File photo 

7. Keterangan String 200 Keterangan deskripsi photo 
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10) Tabel Video Kiriman 

Tabel video kiriman digunakan untuk menyimpan data video 

yang dikirim oleh pengunjung yang berhubungan dengan  

wisata budaya yang ada di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_video_kiriman 

Primary Key :id_kirim 

Foreign Key : - 

Tabel 5.10 Desain Tabel Video Kiriman 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_kirim video* String 5 Id kirim 

2. Nama String 25 Nama pengirim 

3. Tanggal Date - Tanggal kirim video 

4. File_video String 100 File video 

5. Judul_video String 40 Judul video kiriman  

6. e-mail String 20 e-mail video pengirim 

7. Keterangan String 200 Keterangan deskripsi video 

 

11) Tabel Objek Wisata 

Tabel objek wisata digunakan untuk menambahkan informasi 

wisata budaya di kota Palembang. 

Nama Tabel : tbl_objek_wisata 

Primary Key : id_objek 

Foreign Key : - 

Tabel 5.11 Desain Tabel Objek Wisata 

No. Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

1. Id_objek wisata* String 5 Id objek 

2. Nama objek String 25 Nama objek wisata 

3. Deskripsi Text 300 Berita objek wisata 

4. Gambar String 100 File gambar 

5. Jenis_objek String 40 Jenis objek wisata  
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5.1.3. Desain Interface Input Admin 

1) Desain Halaman Input Form Kategori 

Desain halaman input Form kategori berfungsi untuk melakukan 

input data penambahan kategori. Desain input halaman input Form 

kategori dapat dilihat pada Gambar 5.6 

 

Gambar 5.6 Halaman Input Form Kategori 

2) Halaman Input Form Lokasi Wisata Budaya 

Desain halaman input Form lokasi wisata budaya berfungsi untuk 

melakukan input data penambahan lokasi wisata budaya. Desain 

input halaman input Form lokasi wisata budaya dapat dilihat pada 

Gambar 5.7 

 

Gambar 5.7 Halaman Input Form Lokasi Wisata 
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3) Halaman Input Form Berita 

Desain halaman input Form berita berfungsi untuk melakukan 

input data penambahan berita. Desain input halaman input Form 

berita dapat dilihat pada Gambar 5.8 

 

Gambar 5.8 Halaman Input Form Berita 

4) Halaman Input Form Rute 

Desain halaman input form rute berfungsi untuk melakukan input 

data penambahan rute lokasi wisata. Desain input halaman input 

form rute lokasi wisata dapat dilihat pada Gambar 5.9 

 

Gambar 5.9 Halaman Input Form Rute 
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5) Halaman Input Form Video 

Desain halaman input Form video berfungsi untuk melakukan 

input data penambahan video. Desain input halaman input Form 

video dapat dilihat pada Gambar 5.10 

 

Gambar 5.10  Halaman Input Form Video 

6) Halaman Input Form Gallery 

Desain halaman input Form gallery berfungsi untuk melakukan 

input data penambahan photo pada gallery photo. Desain input 

halaman input Form gallery dapat dilihat pada Gambar 5.11 

 

Gambar 5.11  Halaman Input Form Gallery 
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7) Halaman Input Form Objek Wisata 

Desain halaman input Form objek wisata berfungsi untuk 

menambahkan informasi budaya Kota Palembang untuk dilihat 

oleh pengunjung. Halaman input Form objek wisata dapat dilihat 

pada Gambar 5.12 

 

Gambar 5.12 Halaman Input Form Objek Wisata 

8) Halaman Input Form Buku Tamu 

Desain halaman input Form buku tamu berfungsi untuk 

menambahkan data tamu yang berkunjung ke website ini. Desain 

input Form halaman buku tamu dapat dilihat pada Gambar 5.14 

 

Gambar 5.14 Halaman Input Form Buku Tamu 
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9) Halaman Input Form Artikel Kiriman 

Desain halaman input Form artikel kiriman berfungsi untuk 

mengirimkan artike kepada admin. Halaman input Form kiriman 

artikel dapat dilihat pada Gambar 5.15 

 

Gambar 5.15 Halaman Input Form Artikel Kiriman 

10) Halaman Input Form Photo Kiriman 

Desain halaman input Form photo kiriman berfungsi untuk 

mengirimkan photo kepada admin. Halaman input Form kiriman 

photo dapat dilihat pada Gambar 5.16 

 

Gambar 5.16 Halaman Input Form Photo Kiriman 
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11)  Halaman Input Form Video Kiriman 

Desain halaman input Form video kiriman berfungsi untuk 

mengirimkan video kepada admin. Halaman input Form video 

kiriman dapat dilihat pada Gambar 5.17 

 

Gambar 5.17 Halaman Input Form Video Kiriman 

 

5.1.4. Desain Interface Output 

1) Halaman Menu Utama Admin Web 

Halaman menu utama admin web berfungsi sebagai halaman yang 

menampilkan seluruh menu akses yang dimiliki oleh seorang 

admin. Halaman menu utama admin web dapat dilihat pada 

Gambar 5.18 
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Gambar 5.18 Halaman Menu Utama Admin Web 

2) Halaman Menu Output User Upload Artikel Kiriman 

Halaman menu user artikel kiriman berfungsi sebagai halaman 

yang menampilkan  menu akses yang digunakan oleh 

user/pengujung untuk mengupload artikel kiriman. Halaman menu 

user web dapat dilihat pada Gambar 5.19 

 

Gambar 5.19 Halaman Menu Output User Upload Artikel 

Kiriman 
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3) Halaman Menu Output User Upload Foto Kiriman 

Halaman menu user foto kiriman berfungsi sebagai halaman yang 

menampilkan  menu akses yang digunakan oleh user/pengujung 

untuk mengupload foto kiriman. Halaman menu user web dapat 

dilihat pada Gambar 5.20 

 

Gambar 5.20 Halaman Menu Output User Upload Foto 

Kiriman 

 

4) Halaman Menu Output User Upload Video Kiriman 

Halaman menu user video kiriman berfungsi sebagai halaman 

yang menampilkan  menu akses yang digunakan oleh 
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user/pengujung untuk mengupload video kiriman. Halaman menu 

user web dapat dilihat pada Gambar 5.21 

 

Gambar 5.21 Halaman Menu Output User Upload Video 

Kiriman 

 

5) Halaman Menu Output User Buku Tamu 

Halaman menu user buku tamu berfungsi sebagai halaman yang 

menampilkan  menu akses buku tamu yang digunakan oleh 

user/pengujung Halaman menu user web dapat dilihat pada 

Gambar 5.22 
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Gambar 5.22 Halaman Menu Output User Buku Tamu 

 

6) Halaman Output Data Kategori 

Halaman output data kategori berfungsi untuk menampilkan data 

kategori yang berhasil ditambahkan. Halaman output kategori 

dapat dilihat pada Gambar 5.23 
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Gambar 5.23 Halaman Output Data Kategori 

7) Halaman Output Data Lokasi Wisata 

Halaman output data lokasi wisata berfungsi untuk menampilkan 

data lokasi wisata yang berhasil ditambahkan. Halaman output 

lokasi wisata budaya dapat dilihat pada Gambar 5.24 

 

Gambar 5.24 Halaman Output Data Lokasi Wisata 

8) Halaman Output Data Berita 

Halaman output data berita berfungsi untuk menampilkan data 

berita yang berhasil ditambahkan. Halaman output berita dapat 

dilihat pada Gambar 5.25 

 

Gambar 5.25  Halaman Output Data Berita 
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9) Halaman Output Data Rute 

Halaman output data rute lokasi wissata berfungsi untuk 

menampilkan data rute lokasi wissata yang berhasil ditambahkan. 

Halaman output rute lokasi wissata dapat dilihat pada Gambar 

5.26 

 

Gambar 5.26 Halaman Output Data Rute 

10) Halaman Output Data Video 

Halaman output data video berfungsi untuk menampilkan data 

video yang berhasil ditambahkan. Halaman output video dapat 

dilihat pada Gambar 5.27 

 

Gambar 5.27 Halaman Output Data Video 

11) Halaman Output Data Gallery 

Halaman output data gallery berfungsi untuk menampilkan data 

photo yang berhasil ditambahkan pada gallery photo. Halaman 

output photo dapat dilihat pada Gambar 5.28 
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Gambar 5.28 Halaman Output Data Gallery 

12)   Halaman Output Data Buku Tamu 

Halaman output data tamu berfungsi untuk menampilkan data 

tamu yang berhasil ditambahkan. Halaman output data tamu dapat 

dilihat pada Gambar 5.29 

 

Gambar 5.29 Halaman Output Data Buku Tamu 

13) Halaman Output Data Artikel Kiriman 

Halaman output data artikel kiriman berfungsi untuk menampilkan 

data artikel kiriman yang berhasil dikirimkan oleh pengunjung 

website. Halaman output data kiriman artikel dapat dilihat pada 

Gambar 5.30 

 

Gambar 5.30 Halaman Output Data Artikel Kiriman 
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14) Halaman Output Data Photo Kiriman 

Halaman output data photo kiriman berfungsi untuk menampilkan 

data photo kiriman yang berhasil dikirimkan oleh pengunjung 

website. Halaman output data photo kiriman dapat dilihat pada 

Gambar 5.31 

 

Gambar 5.31 Halaman Output Data Photo Kiriman 

15) Halaman Output Data Video Kiriman 

Halaman output data video kiriman berfungsi untuk menampilkan 

data video kiriman yang berhasil dikirimkan oleh pengunjung 

website. Halaman output data video kiriman dapat dilihat pada 

Gambar 5.32 

 

Gambar 5.32 Halaman Output Data Video Kiriman 

16) Halaman Output Data Objek Wisata 

Halaman output data objek wisata berfungsi untuk menampilkan 

data objek wisata tentang budaya kota Palembang yang berhasil 

ditambahkan pada objek wisata. Halaman output data objek wisata 

dapat dilihat pada Gambar 5.33 
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Gambar 5.33 Halaman Output Data Objek Wisata 

5.1.5. Implementasi Hasil Desain Sistem 

a. Implementasi Database 

Database yang digunakan untuk membuat media informasi wisata 

budaya di Kota Palembang adalah database MySQL. Nama 

database yang digunakan dalah wisata.sql, sedangkan total tabel 

yang digunakan untuk menyimpan data berjumlah 13 table antara 

lain : 

Table 5.12 Tabel Implementasi Database 

No Nama Tabel Kegunaan 

1 Tabel Admin Menyimpan data admin pengguna web 

2 Tabel artikel kiriman 
Menyimpan data artikel kiriman 

pengunjung 

3 Tabel berita Menyimpan data berita 

4 Tabel buku tamu Menyimpan data tamu yang berkunjung 

5 Tabel gallery  Menyimpan data gallery photo 

6 Tabel jadwal 
Menyimpan data jadwal kegiatan 

budaya 

7 Tabel kategori Menyimpan data kategori 

8 Tabel lokasi wisata Menyimpan data lokasi wisata 

9 Tabel objek wisata Menyimpan data objek wisata 
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10 Tabel photo kiriman 
Menyimapn data photo kiriman dari 

pengunjung website 

11 Tabel rute 
Menyimpan data rute lokasi objek 

wisata 

12 Tabel video Menyimpan data video 

13 Tabel video kiriman 
Menyimpan data video kiriman dari 

pengunjung website 

 

5.1.6. Implementasi Hasil Interface 

Interface website media informasi wisata budaya Kota Palembang ini 

beberapa komponen form input dan output antara lain dapat dilihat 

pada Table 5.13 

Table 5.13 Tabel Hasil Interface 

No Nama Interface Kegunaan 

1 Halaman Home 

Tampilan awal halaman website dan terdapat 

form login untuk masuk kedalam halaman 

admin 

2 
Halaman Objek 

Wisata 
Menampilkan daftar objek wisata 

3 Halaman Gallery Menampilkan gallery photo dan video 

4 Halaman Kegiatan 
Menampilkan halaman kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

5 
Halaman Upload 

Kiriman 

Berguna untuk mengirimkan photo, video dan 

artikel 

6 Halaman Buku Tamu 
Berguna untuk menyampaikan saran dan 

pesan dari pengunjung website. 

7 Form Kategori Berguna untuk menambahkan kategori 

8 Lihat Kategori Berguna untuk melihat kategori 
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9 Form Berita Berguna untuk menambahkan berita 

10 Lihat Berita 
Berguna untuk melihat data berita yang 

tersimpan 

11 Form Lokasi 
Berguna untuk menambahkan lokasi wisata 

budaya 

12 Lihat Lokasi 
Berguna untuk menampilkan lokasi wisata 

budaya 

13 Form Rute Lokasi 
Berguna untuk menambahkan rute lokasi 

wisata budaya 

14 Lihat Rute 
Berguna untuk menampilkan rute lokasi 

wisata budaya 

15 
Form Input Objek 

Wisata 

Berguna untuk menambahkan  objek  wisata 

budaya 

16 Lihat Objek Wisata 
Berguna untuk menampilkan  objek  wisata 

budaya 

17 Form Input Budaya Berguna untuk menambahkan  budaya 

18 Lihat Budaya Berguna untuk menampilkan wisata budaya 

19 Form Input Kegiatan 
Berguna untuk menambahkan  kegiatan 

budaya 

20 Lihat Kegiatan Berguna untuk menampilkan  kegiatan budaya 

21 
Form Input Gallery 

Photo 
Berguna untuk menambahkan  gallery photo 

22 Lihat Gallery Photo Berguna untuk menampilkan  gallery photo 

23 Form Input Video Berguna untuk menambahkan  video 

24 Lihat Video Berguna untuk menampilkan video 

25 Data Kiriman 
Berguna untuk melihat data kiriman photo, 

video dan artikel 

26 Buku Tamu 
Berguna untuk melihat data tamu yang 

berkunjung 
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5.1.7. Pengujian 

Teknik pengujian sistem yang dilakukan untuk menguji media 

infornasi wisata budaya Kota Palembang adalah dengan menggunakan 

metode Black box Testing. Hasip pengujian perangkat lunak dapat 

dilihat pada table 5.14 

Table 5.14 Pengujian Perangkat Lunak 

Halaman yang Diuji Hasil 

Halaman Home Berhasil 

Halaman Objek Wisata Berhasil 

Halaman Gallery Berhasil 

Halaman Kegiatan Berhasil 

Halaman Upload Kiriman Berhasil 

Halaman Buku Tamu Berhasil 

Form Kategori Berhasil 

Lihat Kategori Berhasil 

Form Berita Berhasil 

Lihat Berita Berhasil 

Form Lokasi Berhasil 

Lihat Lokasi Berhasil 

Form Rute Berhasil 

Lihat Rute Berhasil 

Form Input Objek Wisata Berhasil 

Lihat Objek Wisata Berhasil 

Form Input Budaya Berhasil 

Lihat Budaya Berhasil 
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Form Input Kegiatan Berhasil 

Lihat Kegiatan Berhasil 

Form Input Gallery Photo Berhasil 

Lihat Gallery Photo Berhasil 

Form Input Video Berhasil 

Lihat Video Berhasil 

Data Kiriman Berhasil 

Buku Tamu Berhasil 

 

5.2. Pembahasan 

5.2.1. Identifikasi Masalah 

1. Sulitnya mendapatkan informasi seni wisata budaya kota 

Palembang. 

2. Lambatnya dalam proses pencarian informasi wisata budaya kota 

Palembang. 

5.2.2. Identifikasi Kebutuhan Pemakai 

1. Sistem yang dibuat harus dapat membantu pekerjaan admin dalam 

mengelola informasi wisata budaya Kota Palembang. 

2. Sistem harus dapat dioperasikan oleh user dalam memperoleh 

informasi yang telah di upload ke web. 

3. Pengunjung website juga dapat berinteraksi dengan mengirimkan 

photo, video dan artikel mengenai wisata budaya di Kota 

Palembang. 
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5.2.3. Hasil Implementasi Interface 

1. Halaman Utama (Home) 

Halaman utama adalah halaman pembuka dari website media 

informasi wisata budaya Kota Palembang. Halaman home dapat 

dilihat pada Gambar 5.34 

 

Gambar 5.34 Halaman Utama (Home) 

2. Halaman Upload Kiriman 

Halaman upload kiriman adalah halaman yang berfungsi untuk 

mengirimkan artikel, photo dan video tentang wisata budaya Kota 
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Palembang yang berasala dari pengunjung website. Gambar 

halaman upload kiriman dapat dilihat pada Gambar 5.35 

 

Gambar 5.35 Halaman Upload Kiriman 

3. Halaman Buku Tamu 

Halaman buku tamu adalah halaman yang berfungsi untuk 

berinteraksi dengan pemilik akun admin. Pada halaman ini 

pengunjung dapat memberikan saran dan pesan. Halaman buku 

tamu dapat dilihat pada Gambar 5.36 

 

Gambar 5.36 Halaman Buku Tamu 
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4. Halaman Utama Admin 

Halaman utama admin adalah halaman menu untuk menambahkan 

data dan melihat data. Halaman menu admin dapat dilihat pada 

Gambar 5.37 

 

Gambar 5.37 Halaman Utama Admin 

5. Halaman Form Input Kategori 

Halaman form input kategori berfungsi untuk menambahkan 

kategori berita yang akan ditampilkan. Halaman form input 

kategori dapat dilihat pada Gambar 5.38 

 

Gambar 5.38 Halaman Form Input Kategori 
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6. Halaman Lihat Kategori 

Halaman lihat kategori berfungsi untuk melihat kategori yang 

berhasil ditambahkan. Gambar 5.39 adalah halaman input 

kategori. 

 

Gambar 5.39 Halaman Lihat Kategori 

7. Halaman Form Input Berita 

Halaman form input berita berfungsi untuk menambahkan berita 

yang akan ditampilkan. Halaman form input berita dapat dilihat 

pada Gambar 5.40 

 

Gambar 5.40 Halaman Form Input Berita 
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8. Halaman Lihat Berita 

Halaman lihat berita berfungsi untuk melihat data berita yang 

berhasil ditambahkan. Gambar 5.41 adalah halaman input berita. 

 

Gambar 5.41 Halaman Lihat Berita 

9. Halaman Form Input Lokasi Wisata 

Halaman form input lokasi berfungsi untuk menambahkan lokasi 

wisata yang akan ditampilkan. Halaman form input lokasi wisata 

dapat dilihat pada Gambar 5.42 

 

Gambar 5.42 Halaman Form Input Lokasi Wisata 

10.  Halaman Lihat Lokasi Wisata 

Halaman lihat lokasi wisata berfungsi untuk melihat data lokasi 

wisata yang berhasil ditambahkan. Gambar 5.43 adalah halaman 

input lokasi wisata. 
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Gambar 5.43 Halaman Lihat Lokasi Wisata 

11.  Halaman Form Input Rute 

Halaman form input rute berfungsi untuk menambahkan rute 

lokasi wisata yang akan ditampilkan. Halaman form input rute 

wisata dapat dilihat pada Gambar 5.44 

 

Gambar 5.44 Halaman Form Input Rute 

12.  Halaman Lihat Rute 

Halaman lihat rute wisata berfungsi untuk melihat data rute wisata 

yang berhasil ditambahkan. Gambar 5.45 adalah halaman input 

rute lokasi wisata. 
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Gambar 5.45 Halaman Lihat Rute 

13.  Halaman Form Input Objek Wisata 

Halaman form input objek wisata berfungsi untuk menambahkan 

lokasi objek wisata yang akan ditampilkan. Halaman form input 

objek wisata dapat dilihat pada Gambar 5.46 

 

Gambar 5.46 Halaman Form Input Objek Wisata 

14.  Halaman Lihat Objek Wisata 

Halaman lihat objek wisata berfungsi untuk melihat data objek 

wisata yang berhasil ditambahkan. Gambar 5.47 adalah halaman 

input objek wisata. 



90 

 

 

Gambar 5.47 Halaman Lihat Objek Wisata 

15.  Halaman Form Input Budaya 

Halaman form input budaya berfungsi untuk menambahkan 

budaya yang akan ditampilkan. Halaman form input budaya dapat 

dilihat pada Gambar 5.48 

 

Gambar 5.48 Halaman Lihat Input Budaya 

16.  Halaman Lihat Budaya 

Halaman budaya berfungsi untuk menampilkan budaya yang akan 

ditampilkan. Halaman data budaya dapat dilihat pada Gambar 

5.49 

 

Gambar 5.49 Halaman Lihat Budaya 
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17.  Halaman Form Input Gallery Photo 

Halaman form input gallery photo berfungsi untuk menambahkan 

gallery photo yang akan ditampilkan. Halaman form input gallery 

photo dapat dilihat pada Gambar 5.50 

 

Gambar 5.50 Halaman Form Input Gallery Photo 

18.  Halaman Lihat Data Gallery Photo 

Halaman lihat data gallery photo berfungsi untuk menampilkan 

data gallery photo yang akan ditampilkan. Halaman data gallery 

photo dapat dilihat pada Gambar 5.51 

 

Gambar 5.51 Halaman Lihat Data Gallery Photo 
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19.  Halaman Form Input Video 

Halaman form input video berfungsi untuk menambahkan video 

yang akan ditampilkan. Halaman form input video dapat dilihat 

pada Gambar 5.52 

 

Gambar 5.52 Halaman Form Input Video 

20.  Halaman Lihat Data Video 

Halaman lihat data video berfungsi untuk menampilkan data video 

yang akan ditampilkan. Halaman data videoo dapat dilihat pada 

Gambar 5.53 

 

Gambar 5.53 Halaman Lihat Data Video 

21.  Halaman Data Kiriman Artikel 

Halaman data kiriman artikel adalah halaman yang berfungsi 

untuk menampilkan data kiriman artikel dari pengunjung website. 

Gambar halaman data kiriman artikel dapat dilihat pada Gambar 

5.54 
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Gambar 5.54 Halaman Data Kiriman Artikel 

22.  Halaman Data Kiriman Photo 

Halaman data kiriman photo adalah halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data kiriman photo dari pengunjung website. 

Gambar halaman data kiriman photo dapat dilihat pada Gambar 

55 

 

 Gambar 5.55 Halaman Data Kiriman Photo 

23.  Halaman Data Kiriman Video 

Halaman data kiriman video adalah halaman yang berfungsi 

untuk menampilkan data kiriman video dari pengunjung website. 

Gambar halaman data kiriman video dapat dilihat pada Gambar 

56 

 



94 

 

 

Gambar 5.56 Halaman Data Kiriman Video 

24.  Halaman Data Buku Tamu 

Halaman data buku tamu adalah halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data tamu yang berkunjung di website. Halaman 

data tamu dapat dilihat pada Gambar 5.57 

 

Gambar 5.57 Halaman Data Buku Tamu 

 



95 
 

BAB VI 

PENUTUP 

1. D 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang ada pada pembahasan sebelumya, 

maka dapat diambil simpulan bahwa terdapat sebuah permasalahan yaitu “ 

Bagaimana merancang dan membangun Media Informasi Wisata Budaya 

Kota Palembang sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat khususnya 

kota Palembang, masyarakat Indonesia dan mancanegara pada umumnya.  

 

6.2. Saran 

Setelah melihat dari prosedur yang berjalan, maka penulis   mempunyai 

saran- saran sebagai berikut :  

1. Diharapkan website ini terus dilakukan pengisian content (halaman) 

sehingga informasi tidak terputus. 

2. Membangun sebuah halaman yang fleksibel diakses dengan 

menggunakan perangkat mobile. 

3. Diharapkan website ini bisa dikembangkan menjadi sebuah website 

yang menjadi pusat seluruh informasi wisata dan budaya kota Palembang. 
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