
 

 105 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari pembahasan-pembahsan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 

Akhir ini : 

1. Pengembangan Sistem Informasi Desa Wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta berbasis Lokasi yang 

dikembangkan telah berhasil dibuat dan berjalan baik 

untuk menampilkan posisi dan informasi desa wisata 

di wilayah Yogyakarta. 

2. Pengembangan Sistem Informasi Desa Wisata di Daerah 

Istimewa Yogyakarta berbasis Lokasi dapat 

menampilkan informasi detail berupa foto, video dan 

keterangan dalam bentuk informasi tertulis. 

3. Secara keseluruhan dari kuesioner yang dibagikan 

kepada 33 responden, berpendapat bahwa aplikasi ini 

baik dan fungsinya dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan.  

4. Masih ada responden yang menginginkan antarmuka 

dengan variasi warna yang lebh menarik. 

 

6.2 Saran 

 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan 

penulis terhadap Pengembangan Sistem Informasi Desa 

Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta berbasis Lokasi 

ini dimasa yang akan datang adalah : 

1. Pengembangan pada platform selain Andorid. 

2. Menambahkan fitur Augmented Reality dengan 3D Model 

Design agar tampilan lebih atraktif. 
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3. Menambahkan data lokasi untuk tempat-tempat lain 

yang butuh informasi lebih lengkap seperti wisata 

kuliner tradisional, pusat oleh-oleh dan sentra 

batik. 
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Pendahuluan 

1.1 Tujuan 

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 

(DPPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 

perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen 

tersebut akan digunakan oleh pengembang perangkat 

lunak sebagai acuan untuk implementasi pada tahap 

berikutnya. 

1.2 Lingkup Masalah 

Perangkat Lunak JOGJANESIA dikembangkan dengan 

tujuan untuk: 

1. Menangani penyajian informasi desa wisata 

informasi penginapan, dan informasi penyewaan 

kendaraan. 

2. Menangani pencarian lokasi desa wisata dengan 

augmented reality. 

3. Menangani navigasi rute perjalanan dari lokasi 

pengguna ke lokasi desa wisata. 

4. Menangani penglolaan data desa wisata. 

5. Menangani pengelolaan data hotel. 

6. Menangani pengelolaan data rental kendaraan. 

Dan aplikasi ini dapat berjalan pada perangkat 

berbasis android yang memiliki GPS dan kamera. 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Deskriipspsi Perancanangag n Perangkat Lunak

(DPPL) ini bererttujuan untuk mendefininisikan perancangan

perangkat lunak yaangn  akan dikembangkgkan. Dokumen

tersebutut akann did gunanakakann ololeheh pep ngembangg perangkat

lunakk sebagaii acacuan untuk impllemementasi padada tahap

beerrikutnnyyaa.

1.2 LiLingngkup p Masalah

PePeranngkat Lunak JOGJANESIA dikembangkg ann ddengaan

tutujujuan untuk:

1.1. MeMenangani penyajian informasi desa wwisisata

iinformasi penginapan, dan informasi ppenyewaaann

kendaraan. 

2.2. MeM nangani pencarian lokasi desa wisata ddeengaann

augmentetedd reality. 

3. Menangani navigasi rutute perjalanan dari lokakasisi 

pengguna ke lokasi desa wisata.

4.4. MeMenangganii pepengnglololalaanan dataa dedesasa wwisisatata. 

5.5 MeM nangannii ppengngelelolaaann dadata hhototel.

6. MeMenanggananii pengelolaaan datta rental kekendndaraan.n. 

Dan aplikasi ini dapat berjalan pada perangkat

berbasis android yang mmemilikii GPS dan kamera.



 

 

1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 

Daftar definisi akronim dan singkatan : 

Keyword/Phrase Definisi 

SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 

perangkat lunak yang  akan 

dikembangkan. 

JOGJANESIA Perangkat lunak mobile untuk Desa 

Wisata dengan Augmented Reality. 

SKPL-

JOGJANESIA-XXX 

Kode yang merepresentasikan kebutuhan 

pada JOGJANESIA(Nama Aplikasi Mobile) 

dimana XXX merupakan nomor fungsi 

produk. 
Augmented 

Reality 

teknologi yang menggabungkan benda 

maya dua dimensi dan ataupun tiga 

dimensi ke dalam sebuah lingkungan 

nyata tiga dimensi lalu 

memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut dalam waktu nyata. 

Desa Wisata kawasan pedesaan yang memiliki 

beberapa karakteristik khusus untuk 

menjadi daerah tujuan wisata dan 

merupakan suatu bentuk integrasi 

antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan 

dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata 

cara dan tradisi yang berlaku. 

1.3 Definisi, Akronim m dadan SiSingngkak tan

Daftar definisii akronim dan singkataan n :

Keyword/Phhrrase Definisii

SKPL Meruupapakakann spspessififikasi kebubutuhan dari 

pperangkat lulunanak k yang  akan 

didikekembangkan.

JJOGJANNESESIAIA Perangkat lunak mobibile uuntntuk DDesa 

Wisata dengan Augmented ReR allitityy.

SKKPPL-

JOJOGJG ANNESIA-XXX

Kode yang merepresentasikann keebubututuhann

pada JOGJANESIA(Nama Aplikassii MoMobibilel )

dimana XXX merupakan nomorr ffununggsii

produk.

AuA gmeented

Realaliity

teknologi yang menggabungkann beendaa 

mamayaya dua dimenensisi dan atauppunun tiggaa

dimensnsii kee ddalam sebuah lingkungganan 

nyata tiga dimensi llalaluu

memproyeksikan benda-benddaa mamayya 

teterssebebutut ddalalamam wwakaktutu nnyayatata.

Deesasa WWisisatataa kawaasas n peeddesaan yyanang g mememimiliki 

beberaapa kkara akteristik khusus untuk 

menjaadi daeerah tujuan wisata dan 

merupapakan suatu bentuk integrasi 

antaraa aatraksi, akomodasi dan

fasilitaas pendukung yang disajikan 

dalam suatu struktur kehidupan



Server Komputer yang menyediakan sumber daya 

bagi klien yang terhubung melalui 

jaringan. 

Internet Internet merupakan istilah umum yang 

dipakai untuk menunjuk Network global 

yang terdiri dari komputer dan 

layanan servis dengan sekitar 30 

sampai 50 juta pemakai komputer dan 

puluhan layanan informasi termasuk e-

mail, FTP, dan World Wide Web. 

Framework Suatu struktur konseptual dasar yang 

digunakan untuk memecahkan atau 

menangani suatu masalah kompleks. 

PHP Hypertext Preprocessor merupakan 

bahasa skrip yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML dan 

banyak dipakai untuk memprogram situs 

web dinamis. 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux 

yang dirancang untuk perangkat 

seluler layar sentuh seperti telepon 

pintar dan komputer tablet. 

 

1.4 Referensi 

Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 

tersebut adalah: 

1. Yosafat Novianto Ade Putra, Deskripsi 

Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) WIYATA, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

j g

Internet InIntternet merupakakan istilah umum yang 

dipakai untuk menunjnjuku  Network global 

yangg terdiri dari kok mputer dan 

layaananan n seservrvisis dengan sesekitar 30 

ssampai 50 juta pememakaii kompuutet r dan 

ppuluhan layanan ininformasasii tet rmassuku  e-

mail, FTP, dan World WWidi e WeWeb.b.

Framameeworkk Suatu struktur konseptuall daasasar r yangng 

digunakan untuk memecahkhkann aatauu

menangani suatu masalah komplel ksks.

PHHP Hypertext Preprocessor mmeruppakaann

bahasa skrip yang dapat dittanamkkann 

atau disisipkan ke dalam HTTML dann

bbanynyaka  dipakkaiai u tntukuk memprogrraam situsus 

web didinanamiiss.

Anndroid adalah sistem operasi berbasis LLininuux 

yayangng dirancacangng ununtutukk peerarangngkakat

seluleler r lalayyar sentntuhuh seperti tteleleepon 

pintaar dan kkoomputer tatablletet.

1.4 Referensi

Referensi yang digigunakkan pada perangkat lunak

tersebut adalah: 

1 Yosafat Novianto Ade Putra Deskripsi



2. Yosep Wihelmus Nabu, Deskripsi Perancangan 

Perangkat Lunak (DPPL) VISITMABAR, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta. 

3. Samuel Ady Sanjaya, 2016, Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak (SKPL) JOGJANESIA, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta.    

 

 

  

3. Samuel Ady SSanjaya, 20166, Spesifikasi Kebutuhan 

Peranggkakat Lunak (SKPL) JOGJANNESE IA, Universitas

Atmama Jaya Yogyaka arta.



2 Perancangan Sistem 

2.1 Perancangan Arsitektur 

 

 
  



2.2 Perancangan Rinci 

2.2.1. Sequence Diagram 

2.2.1.1 Fungsi Show Desa Wisata dengan AR 

 

Gambar 2.1 Sequence Diagram : Fungsi Show Desa 

Wisata dengan AR 

2.2.1.2 Menampilkan Lokasi dalam List View 

 

Gambar 2.2 Sequence Diagram : Fungsi Show Lokasi 

dalam List 

 

2.2.1.1 Fungsi Show DeDesa Wisatataa dengan AR 

Gammbar 2.1 Sequence Diagram : Fungsi SShow w DeD sa 

Wisata dengan AR

2.2.1.2 Menampilkan Lokasi dalam List View

Gambar 2.2 Sequencce Diagrram : Fungsi Show Lokasi 

dalam List



2.2.1.3 Menampilkan Detail Lokasi View 

Gambar 2.3 Sequence Diagram : Fungsi Show Detail 

Lokasi 

 

2.2.1.4 Menampilkan Rute perjalanan  

 

Gambar 2.4 Sequence Diagram : Fungsi Show Route 

 

Gambbarar 22.3 SeSequence Diagram : Funggsisi SShow DDetail 

LoLokkasii

2.2.2.2 1..4 Menampilkan Rute perjalanan

GaGambm arr 22..44 SeSeqquenncec DDiaiaggramm : FuFungngsisi SShohow RoRoututee



2.2.1.5 Menampilkan Lokasi dalam Maps 

Gambar 2.5 Sequence Diagram : Fungsi Show Lokasi 

dalam Maps 

2.2.1.6 Fungsi Login 

Gambar 2.6 Sequence Diagram : Fungsi Login 

Gambarar 22.5 Seququeence Diagramm : Funggsisi Show LoL kasi 

dadalalam MaMaps

2.2.2.1.66 Fungsi Login 

Gambar 2.6 Sequencee Diagramm : Fungsi Login



2.2.1.7 Pengelolaan Pengguna 

2.2.1.7.1 Fungsi Show Pengguna 

Gambar 2.7 Sequence Diagram : Fungsi Show Pengguna 

2.2.1.7.2 Fungsi Add Pengguna 

Gambar 2.7 Sequence Diagram : Fungsi Add Pengguna 
 
 
 
 

2.2.1.7.3 Fungsi Edit Pengguna 

GaGammbarr 2.7 Sequence Diagram : Fungsi Shohow PePengnggunaa

2.2.2.2.1.77.2 Fungsi Add Pengguna

Gambar 2.7 Sequence Diaggram : Fungsi Add Pengguna



Gambar 2.8 Sequence Diagram : Fungsi Edit Pengguna

2.2.1.7.4 Fungsi Delete Pengguna 

Gambar 2.9 Sequence Diagram : Fungsi Delete Pengguna

Gambaar 2.8 Sequence Diagram : Fungsi Edit Pengguuna

2.2.2.1.1 7.4 Fungsi Delete Pengguna 



2.2.1.8 Pengelolaan Desa Wisata 

2.2.1.8.1 Fungsi Show Desa Wisata 

Gambar 2.10 Sequence Diagram : Fungsi Show Desa Wisata 

2.2.1.8.2 Fungsi Add Desa Wisata 

Gambar 2.11 Sequence Diagram : Fungsi Add Desa Wisata 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.8.3 Fungsi Edit Desa Wisata 

Gambbarar 22.100 Sequence Diagram : Fungsi Showow Dessaa WiWisatta 

2.2.2.11.8..22 Fungsi Add Desa Wisata 

Gambar 2.11 Sequence Diiagram : Fungsi Add Desa Wisata



Gambar 2.12 Sequence Diagram : Fungsi Edit Desa Wisata

2.2.1.8.4 Fungsi Delete Desa Wisata 

Gambar 2.13 Sequence Diagram : Fungsi Delete Desa 
Wisata

Gambaar 2.12 Sequence Diagram : Fungsi Edit Desaa Wisataa

2.2.1.8.4 Fungsi Delete Desa Wisata



2.2.1.9 Pengelolaan Hotel 

2.2.1.9.1 Fungsi Show Hotel 

Gambar 2.14 Sequence Diagram : Fungsi Show Hotel

2.2.1.9.2 Fungsi Add Hotel 

Gambar 2.15 Sequence Diagram : Fungsi Add Hotel 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.9.3 Fungsi Edit Hotel 

Gambbarar 22.1144 Sequence Diagram : Fungsi Showow Hototelel

2..2.2 11.9..2 Fungsi Add Hotel

Gambar 2.15 Sequence Diai gram : Fungsi Add Hotel



Gambar 2.16 Sequence Diagram : Fungsi Edit Hotel 
  
Gaambmbaar 2.16 Sequence Diagram : Fungsg i Edit Hotell 



2.2.1.9.4 Fungsi Delete Hotel 

Gambar 2.17 Sequence Diagram : Fungsi Delete Hotel 

2.2.1.10 Pengelolaan Rental Kendaraan 

2.2.1.10.1 Fungsi Show Rental Kendaraan 

Gambar 2.18 Sequence Diagram : Fungsi Show Rental 
Kendaraan 
  

GaGambaar 2.17 Sequence Diagram : Fungsi Delete Hootell 

2.2.1.10 Pengelolaan Rental Kendaraan 

2.2.2 1.1 10.1 Fungsi Show Rental Kendaraan 

Gambar 2.18 Sequence Diai gram :: Fungsi Show Rental
Kendaraan



2.2.1.10.2 Fungsi Add Rental Kendaraan 

Gambar 2.19 Sequence Diagram : Fungsi Add Rental 
Kendaraan

2.2.1.10.3 Fungsi Edit Rental Kendaraan 

Gambar 2.20 Sequence Diagram : Fungsi Edit Rental 
Kendaraan

2.2.1.10.4 Fungsi Delete Rental Kendaraan 

GaGambm arr 2.19 Sequence Diagram : Fungsi Add Renttal 
KeKenndarraan

2.2.11.10.3 Fungsi Edit Rental Kendaraan 



Gambar 2.21 Sequence Diagram : Fungsi Delete Rental 
Kendaraan

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GaGammbarr 2.21 Sequence Diagram : Fungsi Delete RRene tatall
KeKendaaraan



2.2.2 Class Diagram 

Gambar 2.22 Class Diagram 



2.2.3 Class Diagram Specific Descriptions 

2.2.3.1 Specific Design Class ARDesaView 

ARDesaView <<boundary>> 

 

ARView() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan desa wisata 

sekitar dalam bentuk marker 

setDistance() 

Fungsi ini digunakan untuk mengatur jarak jangkauan 

lokasi yang akan ditampilkan 

radarView() 

Fungsi ini digunakan untuk melihat keseluruhan lokasi 

yang ada dalam jangkauan untuk memudahkan pengguna 

menemukan lokasi disekitarnya 

onMarkerTap() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan detail desa 

wisata yang dipilih melalui marker 

2.2.3.2 Specific Design Class ListLokasiView 

ListLokasiView <<boundary>> 

 

ListLokasiView() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua lokasi 

yang ada di database dan menampilkannya berdasarkan 

kategori lokasi 

tapOnList() 

Fungsi ini digunakan untuk menuju halaman detail Lokasi 

ARDesaView <<boundary>>

ARView()

Fungsi iinni digunakan uuntntuku mmenenammpipilkan desa wisata 

sekitatar dalam bebentntuk marker

setDtDistancnce(e()

FFungsii iinini digiguunakan untuk mengatur jaarar k jajangngkauann

lokaasisi yanngg akan ditampilkan

raadadarrVieeww()

FuFungn si ini digunakan untuk melihat keseluruhann lokokaasi

yayang aada dalam jangkauan untuk memudahkan penggug naa 

menemmukan lokasi disekitarnya

onMarkerTap()

Funungssi ini digunakan untuk menampilkan detaail desasa 

wisata yanng g didipip lih melalalui mamarker

2.2.2.3.2 Specific Design ClClass ListLokasiView

LiListstLoL kak sisiViViewew <<<<boounundadaryry>>

ListstLoLokka isiViieew()

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua lokasi 

yang ada di databasee dan memenampilkannya berdasarkan 

kategori lokasi

tapOnList()

Fungsi ini digunakan untukuk menuju halaman detail Lokasi



 

2.2.3.3 Specific Design Class RouteView 

RouteView <<boundary>> 

 

showRoute() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan rute dari posisi 

Pengguna menuju ke Lokasi yang akan dituju 

alternativeRoute() 

Fungsi ini digunakan untuk memberikan pilihan 

alternative untuk jalan menuju lokasi 

directRouting() 

Fungsi ini digunakan untuk menunjukan jalan secara 

langsung dari sudut pandang pengguna setelah memilih 

salah satu jalur alternatif  

2.2.3.4 Specific Design Class MapsView 

MapsView <<boundary>> 

 

ShowMapView() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan lokasi 

berdasarkan kategori yaitu desa wisata, hotel atau 

rental kendaraan dengan menggunakan marker dalam peta. 

tapOnMarker() 

Fungsi ini digunakan untuk menampilkan keterangan 

singkat dalam bentuk toast ketika pengguna men-tap 

salah satu marker lokasi  

 

2.2.3.5 Specific Design Class PengelolaanDesaWisataView 

PengelolaanDesaWisataView <<boundary>> 

RouteView <<boundary>>

showRoute())

Fungsi iinni digunakan uuntntuku mmenenammpipilkan rute dari posisi

Pengguguna menujjuu keke Lokasi yang aakakann didituju

alteternativiveReRoute()

FFungsii iini digunakan untuk memmbeb riikakan n pililihan

alteernrnatativvee untuk jalan menuju lokasi

direrecctRoouuting()

FuFungn si ini digunakan untuk menunjukan jalalan sesecaraa 

lalangsuung dari sudut pandang pengguna setelahh mmememili ih 

salahh satu jalur alternatif

22.2.3.4 Sppecific Design Class MapsView

MapsView <<boundaryry>>>>

ShShowo MaMapVpView(())

FuFungngsii iinini ddigigunakakanan uuntntuk mmenenamampipilklkaan llokokasi

berdrdasasararkakann kakattegori yaitu ddesa wiwisas tata,, hohotetell atau 

rental kendaraan dengan n mengggunakan marker dalam peta.

tapOnMarker()

Fungsi ini digunakann untukk menampilkan keterangan 

singkat dalam bentuk toastt ketika pengguna men-tap

salah satu marker lokasi



pengelolaanDesaWisataView() 

sebagai default konstruktor dimana semua atribut pada 

class ini diinisialisasi. 

addDesaWisata()  

digunakan untuk menambahkan data desa wisata ke dalam 

database. 

deleteDesaWisata()  

digunakan untuk menghapus data desa wisata yang ada di 

database. 

editDesaWisata()  

digunakan untuk mengubah data desa wisata yang ada di 

database. 

  

2.2.3.6 Specific Design Class PengelolaanHotelView 

PengelolaanHotelView <<boundary>> 

pengelolaanHotelView() 

sebagai default konstruktor dimana semua atribut pada 

class ini diinisialisasi. 

addHotel()  

digunakan untuk menambahkan data hotel ke dalam 

database. 

deleteHotel()  

digunakan untuk menghapus data hotel yang ada di 

database. 

 

 

editHotel()  

digunakan untuk mengubah data hotel yang ada di 

database. 

addDesaWisata() 

digunakan untuukk menambahkan data desa wiw sata ke dalam

database.

deleteDeDesaWisaataa()() 

diguunnakan unu tukk memenghapus data desa wwisatta yang ada di

daatabasee.

edittDeesasaWiW saatta() 

diguunanakan untuk mengubah data desa wisata yay ng aadad  di

daattabasee.

2.2.33.6 Specific Design Class PengelolaanHotelVieww

PePengeelolaanHotelView <<booundadary>>>>

pengelolaannHoHotetelView())

sebagai default konstrukkttor r dimana semua atribut paddaa 

clclasa s ini diinisialisasi.

adaddHdHototell()() 

didigugunakan unntutukk meenanambahhkakan n ddataa hhoto elel kke dalam

datatabab se.

deleteHotel() 

digunakan untuk menghaapus dataa hotel yang ada di

database.



  

2.2.3.7 Specific Design Class PengelolaanRentalView 

PengelolaanRentalView <<boundary>> 

pengelolaanRentalView() 

sebagai default konstruktor dimana semua atribut pada 

class ini diinisialisasi. 

addRental()  

digunakan untuk menambahkan data lokasi rental 

kendaraan ke dalam database. 

deleteRental()  

digunakan untuk menghapus data lokasi rental kendaraan 

yang ada di database. 

editRental()  

digunakan untuk mengubah data lokasi rental kendaraan 

yang ada di database. 

  

2.2.3.8 Specific Design Class PengelolaanPenggunaView 

PengelolaanPenggunaView <<boundary>> 

pengelolaanPenggunaView() 

sebagai default konstruktor dimana semua atribut pada 

class ini diinisialisasi. 

addPengguna()  

digunakan untuk menambahkan data pengguna ke dalam 

database. 

deleteRental()  

digunakan untuk menghapus data pengguna yang ada di 

database. 

editRental()  

2.2.3.7 Specific Desiggn ClClasasss PengelolaanRentalView

PengelolaanRentalViView <<boundary>>

pengelolaanRReentalView(()

sebagai ddefault konstrrukuktot r r didimamana semua atrtribut pada

class ini diinnisisiaialisaasii.

addRdRental()() 

didigunaakakann untuukk menambahkan data lokkasasi reentntalal 

kenddararaaaan keke dalam database.

deleletteRenntal() 

didigugunakkan untuk menghapus data lokasi rental kendndararaan

yayang aada di database.

editRRental() 

digunnakan untuk mengubah data lokasi rental kenddaraann

yayang ada di database.

2.2.2.3.3.8 Specific Design Class PengelolaanPenggunaVieiew

PePengn elelololaaaanPePengnggugunanaViViewew <<<<bobounndadarry>>

peengngelelololaaaanPnPeenggggunaVieiew()

sebagaii ddefault konstrukuktor ddimana semua attribibut pada

class ini diinisialisaasi.

addPengguna() 

digunakan untuk menambahahkan ddata pengguna ke dalam 

database.

deleteRental()



digunakan untuk mengubah data pengguna yang ada di 

database. 

  

2.2.3.9 Specific Design Class LoginView 

LoginView <<boundary>> 

LoginUI() 

Default konstruktor, digunakan untuk inisialisasi semua 

attribute dari kelas ini. 

login() 

Operasi ini digunakan untuk mengambil data login yang 

diinputkan oleh user, yaitu login username dan 

password. 

  

2.2.3.10 Specific Design Class LokasiCtrl 

LokasiCtrl <<control>> 

addLokasi()  

digunakan untuk  menambahkan data lokasi ke dalam 

database. 

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi dari database. 

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi dari database 

berdasarkan id_lokasi atau id_kategori. 

searchLokasi() digunakan untuk mencari data lokasi 

berdasarkan keyword tertentu. 

  

2.2.3.9 Specciific Design Class LoginView

LoginVieww <<boundary>>

LoginUnUI()

Defafault koonsnstruktor,r, ddiigunakkann uuntn uk inisisiala isasii semua

aattribbututee darii kelas ini.

logiin(n())

Oppererasa i iini digunakan untuk mengambil data lloginin yyang 

didiininputtkan oleh user, yaitu login username daan

papasswoord.

2.2.2 33.10 Specific Design Class LokasiCtrl

LokasiCtrl <<controoll>>>>

adaddLokasi() 

didigugunanakak n untuk  menambahkan data lokasi keke ddalalam 

dadatat babasese.

geetDtDatataLaLokokasasi(i())

digunakkan untuk mengambibil daatta lokasi dari ddatabase.

getDataLokasi()

digunakan untuk mengamambil dadata lokasi dari database

berdasarkan id_lokasi attau iidd_kategori.

searchLokasi() digunakann untuk mencari data lokasi

berdasarkan keyword tertentu



2.2.3.11 Specific Design Class PengelolaanDesaWisataCtrl 

PengelolaanDesaWisataCtrl <<control>> 

validasiDataDesaWisata() 

digunakan untuk mengecek data desa wisata inputan user 

sebelum diteruskan ke database 

addLokasi()  

digunakan untuk  menambahkan data desa wisata ke dalam 

database. 

editLokasi() 

digunakan untuk mengedit data desa wisata yang ada di 

dalam database  

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi desa wisata dari 

database. 

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi desa wisata dari 

database berdasarkan id_lokasi atau id_kategori. 

  

2.2.3.12 Specific Design Class PengelolaanHotelCtrl 

PengelolaanHotelCtrl <<control>> 

validasiDataHotel() 

digunakan untuk mengecek data hotel inputan user 

sebelum diteruskan ke database 

addLokasi()  

digunakan untuk  menambahkan data hotel ke dalam 

database. 

editLokasi() 

digunakan untuk mengedit data hotel yang ada di dalam 

database  

a das ata esa sata()

digunakan untuk memenngecek data deesasa wisata inputan user 

sebelum diteruruskan ke database

addLokasi()() 

digunakakan untuuk mmenammbabahkhkann ddatata a deesas  wisattaa ke dalam 

dataabbase.

edditLokakasisi()()

diguunaakakan unnttuk mengedit data desa wissata a yayangng adaa di

dalaam m datatabase

geettDataLaLokasi()

didigug naakan untuk mengambil data lokasi desa wiisatta a dad ri 

dadatabbase.

getDaataLokasi()

did gunnakan untuk mengambil data lokasi desa wisaata ddarii 

datatabbase berdasararkakann id_lokasi atatauau id_kategorii..

2.2.2.2.3.3 1212 SpSpececifificic DDesesigign n Class PePengngelelololaaaanHnHototelelCtCtrl

PePengngele olaanHootetellCCtrlrl <<cocontntrrol>>

valiidadasiDatataHHotel()

digunakan untuk menggecek ddata hotel inputan user 

sebelum diteruskan ke databasee

addLokasi() 

digunakan untuk  menamambahhkan data hotel ke dalam 

database.



getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi hotel dari 

database. 

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi hotel dari 

database berdasarkan id_lokasi atau id_kategori. 

  

2.2.3.13 Specific Design Class PengelolaanRentalCtrl 

PengelolaanRentalCtrl <<control>> 

validasiDataRental() 

digunakan untuk mengecek data lokasi rental kendaraan 

inputan user sebelum diteruskan ke database 

addLokasi()  

digunakan untuk  menambahkan data lokasi rental 

kendaraan ke dalam database. 

editLokasi() 

digunakan untuk mengedit data lokasi rental kendaraan 

yang ada di dalam database  

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi rental kendaraan 

dari database. 

 

 

getDataLokasi()  

digunakan untuk mengambil data lokasi rental kendaraan 

dari database berdasarkan id_lokasi atau id_kategori. 

  

getDataLokasi()

digunakan unntutuk mengambil data lokokasi hotel dari 

database beberdasarkan iid_lokasi atau id_katetegori.

2.2.2.3.133 SpSpecificic Design Class PengelollaaaanRentatalClCtrt l

PenggelelololaanReRentalCtrl <<<<cocontn rooll>>

valiliddasiiDDataRental()

didigugunakkan untuk mengecek data lokasi rentall kendndaaraann

ininputaan user sebelum diteruskan ke database

addLookasi() 

digunnakan untuk  menambahkan data lokasi rennttall

kekendaaraan ke dalam database.

editLoL kasi()()

digunakan untuk mengeditit ddaata lokasi rental kendarraaaann 

yayangng ada di dalam database 

gegetDtDatataL kokasi(i())

didigugunakan unntutukk memengngambibill dadata lolokasisi rerental kenendadaraan 

dariri databasasee.

getDataLokasi()

digunakan untuk mengambiil dadata lokasi rental kendaraan 

dari database berdasarkan iid_lokasi atau id_kategori.



2.2.3.14 Specific Design Class PengelolaanPenggunaCtrl 

PengelolaanPenggunaCtrl <<control>> 

validasiDataPengguna() 

digunakan untuk mengecek data pengguna inputan user 

sebelum diteruskan ke database 

addPengguna()  

digunakan untuk  menambahkan data pengguna ke dalam 

database. 

editPengguna() 

digunakan untuk mengedit data pengguna yang ada di 

dalam database  

getDataPengguna()  

digunakan untuk mengambil data pengguna dari database. 

getDataPengguna()  

digunakan untuk mengambil data pengguna dari database 

berdasarkan id_lokasi atau id_kategori. 

  

2.2.3.15 Specific Design Class LoginCtrl 

LoginCtrl << Control >> 

 

validasiLogin()  

digunakan untuk mencocokan data inputan user dengan 

database. 

login() operasi ini digunakan untuk meneruskan hasil 

pencocokan data inputan ke database. 

2.2.3.16 Specific Design Class User 

USER <<Entity>> 

-id_user: int, digunakan untuk menyimpan data identitas 

a das ata e ggu a()

digunakan untuk memengecek data pepengguna inputan user

sebelum diteruruskan ke database

addPenggunana() 

digunakakan untutuk k  mennamambabahkhkanan ddatataa pep nggunaa ke dalam 

dataabbase.

edditPengnggugunana()

diguunaakakan ununtuk mengedit data penggunan yyanangg ada di 

dalaam m datatabase 

geettDataaPPengguna() 

didigug naakan untuk mengambil data pengguna dari ddatababasase.e

gegetDaataPengguna() 

digunnakan untuk mengambil data pengguna dari databasasee

beb rdaasarkan id_lokasi atau id_kategori.

2.2.2 3.15 Specific Design Class LoginCtrl

LoLogiginCnCtrt l << CoContntroroll >>

valiidadasisiLoLogigin()

digunakan untuk mencoocokan ddata inputan user dengan

database.

login() operasi ini diigunakkan untuk meneruskan hasil 

pencocokan data inputan kek ddatabase.



user. 

-id_role: int, digunakan untuk menyimpan data identitas 

role. 

-nama_lengkap: varchar, digunakan untuk menyimpan data 

nama lengkap. 

-username: varchar, digunkan untuk menyimpan data 

username. 

-password: varchar, digunakan untuk menyimpan data 

password. 

-no_hp : varchar, digunakan untuk menyimpan data nomor 

handphone user. 

-status: integer, digunakan untuk menyimpan jika data 

user terhapus. 

+cekBasisData() digunakan untuk mengecek data username 

password inputan user dengan database. 

+addPengguna() digunakan untuk menambahkan data 

pengguna ke dalam database. 

+getDataPengguna() digunakan untuk mendapatkan data 

pengguna. 

+updatePengguna() digunakan untuk mengubah data 

pengguna dalam database dengan data pengguna yang 

sedang diubah. 

+getDataPenggunaBy() digunakan untuk mendapatkan data 

Pengguna yang sesuai dengan id atau nama pengguna 

tertentu. 

+DisplayUpdate() digunakan untuk menampilkan data 

pengguna yang akan diubah. 

+addPengguna() digunakan untuk menambahkan data 

pengguna baru. 

+getDataPengguna() digunakan untuk mendapatkan data 

pengguna dari database. 

-nama_lengkap: varcrchhar, digunakkanan untuk menyimpan data

nama lengkap.

-username:: varchar, digunkan untuk menenyimpan data 

usernameme.

-passssword: varcrchahar, digunakan untutuk mem nyimpapan data 

paasswordrd.

-no_h_hpp :: varcrchar, digunakan untuk menyiyimpann ddatata noomor

handdphphonee user.

-ststatus:: integer, digunakan untuk menyimpan jij kaka dadatat  

ususere teterhapus.

+c+cekBBasisData() digunakan untuk mengecek data userernanameme

passwword inputan user dengan database.

+a+ ddPengguna() digunakan untuk menambahkann ddataa 

pengnggguna ke dalamam ddatatabase.

+getDataPengguna() ddigigununakanan untuk mendapatkan ddatataa 

pepengguna.

+u+updpdatateePengguna() digunakan untuk mengugubabahh dadata 

pepengn guunana dadalalam m dadatatababasese ddenenggann dadatata pepengnggugunaa yyang 

seedadangng ddiuiubabahh.

+getDataPenggunaBy() diigunakkan untuk mendad patkan data

Pengguna yang sesuai dengann id atau nama pengguna

tertentu.

+DisplayUpdate() digunnakan untuk menampilkan data

pengguna yang akan diubahh.

+addPengguna() digunakan untuk menambahkan data



+updatePengguna() digunakan untuk mengubah data 

pengguna dalam database dengan data pengguna yang telah 

diubah. 

+getDataPenggunaBy() digunakan untuk mendapatkan data 

pengguna berdasarkan id atau nama pengguna tertentu. 

2.2.3.17 Specific Design Class Role 

ROLE <<Entity>> 

-id_role: int, digunakan untuk menyimpan data identitas 

role. 

-keterangan: varchar, digunakan untuk menyimpan data 

keterangan role. 

 +getDataRole() digunakan untuk mendapatkan data role 

dari database. 

2.2.3.18 Specific Design Class Kategori 

Kategori <<Entity>> 

-id_kategori: int, digunakan untuk menyimpan data 

identitas kategori. 

-keterangan: varchar, digunakan untuk menyimpan data 

keterangan kategori. 

 +getDataKategori() digunakan untuk mendapatkan data 

kategori dari database. 

2.2.3.19 Specific Design Class Lokasi 

LokasiModel <<entity>> 

Id_lokasi : int 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai id lokasi 

+id_wilayah : int 

+getDataPenggunaByy()() digunakan uuntn uk mendapatkan data

pengguna berddasasarkan id atau nama pengggug na tertentu.

2.2.3..117 Specifficc DDesiggnn ClClasass s RoRolele

ROLELE <<EnEntity>>

--id_rolole:e: int,, digunakan untuk menyimmpapan dadatata identtitas 

rolee..

-keketeterangngan: varchar, digunakan untuk menyiimpm ann ddaata

keketeteranngan role.

++getDDataRole() digunakan untuk mendapatkan ddataa rrole

dari database.

2.2.2 33.18 Specific Design Class Kategog ri

Kategori <<Entityty>>>>

-idi _kategori: int, digunakkan untuk menyimpan data

ididene tititatas kategog ri.

-keketeraangnganan: vavarcrchahar, ddigigununakakaan untntukuk mmenenyiyimpmpan ddatataa 

keteterarangnganan kkatetegori.

+getDataKategori() digigunakanan untuk mendapatkan data

kategori dari databasee.

2.2.3.19 Specific Design ClC asss Lokasi

LokasiModel <<entity>>



Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai id wilayah 

+id_kategori : int 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nilai id kategori 

+lattitude : double 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan lattitude desa 

wisata 

+longitude : double 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan longitude desa 

wisata 

+nama : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama atribut 

lokasi 

+alamat : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan alamat lokasi 

+telepon : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan nomor telepon 

+arah lokasi : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan detail arah 

menuju lokasi 

+imageDesa : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan image/gambar dari 

lokasi 

+keterangan : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan keterangan 

tentang lokasi 

+keterangan2 : string 

Atribut ini digunakan untuk menyimpan keterangan 

tambahan tentang lokasi 

cekBasisData()  

digunakan untuk mengecek data username password inputan 

user dengan database. 

g y p g

+lattitude : doubllee

Atribut ini didiggunakan untuk menyimpan lal ttitude desa 

wisata

+longitutude : ddouublble

Atriibbut inii digugunanakan untuk menyimpaan n longngitude desa 

wiisata

+namma : striinng

Atriibubut inini digunakan untuk menyimpan namaa atribibutu  

lookkasi

+a+alal maat : string

AtAtribbut ini digunakan untuk menyimpan alamat lookassii

+teleepon : string

AtA ribbut ini digunakan untuk menyimpan nomor teleepon

+ararahh lokasi : strtriningg

Atribut inii didigunakkann ununtuk memenynyiimpan ddettail arah 

mmenuju lokasi

+i+imaagegeDesa : string

AtAtriribubutt ininii didigugunanakakann ununtut kk memenynyimimpapann imimagage/e/gagambmbarr ddari

lookakasisi

+keterangan : string

Atribut ini digunakaan untuuk menyimpan keterangan 

tentang lokasi

+keterangan2 : string

Atribut ini digunakan unttuk k menyimpan keterangan 

tambahan tentang lokasi



addLokasi()  

digunakan untuk menambahkan data lokasi ke dalam 

database. 

getDataLokasi() digunakan untuk mendapatkan data 

lokasi. 

updateLokasi()  

digunakan untuk mengubah data lokasi dalam database 

dengan data lokasi yang sedang diubah. 

getDataLokasiBy()  

digunakan untuk mendapatkan data lokasi yang sesuai 

dengan id atau nama lokasi tertentu. 

DisplayUpdate()  

digunakan untuk menampilkan data lokasi yang akan 

diubah. 

getDataLokasiBy()  

digunakan untuk mendapatkan data lokasi berdasarkan id 

atau nama lokasi tertentu. 

 

3. PERANCANGAN DATA 

3.1 Dekomposisi Data 

3.1.1 Deskripsi Entitas Lokasi 
Nama Tipe Panjang Keterangan 

Id_desa Int 100 Id dari lokasi , 
primary key. 

Id_wilayah Int 100 Id wilayah, foreign 
key.

Id_kategori Int 100 Id_kategori, 
foreign key 

Lattitude Double 100 Lattitude lokasi 

i i

getDataLokasi() didigunakan untutuk mendapatkan data 

lokasi.

updateLokaassi() 

digunakakan untutukk mem ngububahah ddattaa lolokasi dalamam database

denggaan dattaa lokakasisi yang sedang diubaah.h

geetDataLaLokokasasiBy(())

diguunaakakan ununttuk mendapatkan data lokkasa i yayangng sessuai

dengganan idd atau nama lokasi tertentu.

DiispsplayUyUpdate()

didigug naakkan untuk menampilkan data lokasi yyangg aakan 

didiubaah.

getDaataLokasiBy()

did gunnakan untuk mendapatkan data lokasi berdasaarkann idd 

atauau nama lokasi tterertentu.

3. PPEERRAANNCCAANNGGAAN DATAA

3.1 Dekomposisi Data

3.1.1 Deskripsi Enttitas LoLokasi
Nama Tipe Panjang Keterangan

Id_desa Int 100 Id dari lokasi ,
primary key.



Longitude Double 100 Longitude lokasi 
Nama Varchar 255 Nama lokasi 
Alamat Varchar 255 Alamat lokasi 
Telepon Varchar 255 Telepon lokasi 

Arah_lokasi Varchar 255 

Arah lokasi dengan 
menggunakan 
petunjuk tempat-
tempat yang 
diketahui secara 
umum 

Image Varchar 100 Gambar lokasi 

keterangan Varchar 255 Keterangan tambahan 
untuk lokasi 

 

3.1.1 Deskripsi Entitas Hotel 
Nama Tipe Panjang Keterangan 

id_user integer - Kode dari user, 
primary key 

Id_role Integer - Kode dari role, 
foreign key 

Nama_lengkap varchar 100 Nama lengkap user 

username varchar 50 Username yang 
dimiliki user 

password varchar 50 Password yang 
dimiliki user 

no_hp varchar 50 Nomor ponsel user 

status integer - 
Tanda jika terisi  
1 maka data user 
telah terhapus 

 

3.1.1 Deskripsi Entitas Role 
Nama Tipe Panjang Keterangan 

Id_role integer - 
Kode dari 
role, primary 
key 

Keterangan Varchar 1024 Keterangan / 
jenis role 

3.1.2 Deskripsi Entitas Kategori 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
Id_kategori integer - Kode dari 

Telepon Varchar 255 Telepon lokasi

Arah_lokasii Varchaarr 255

Arah lokasi dengan
menggunakan
pepetunjuk tempat-
temppata  yang
diketaahuh i secara 
umum

Imaggee VaVarchar 100 Gambmbar lokkasi

keeterangnganan VaVarrchar 255 Keteterarangan ttambaha
untukk lolokasi

3.1.1.11 Deeskripsi Entitas Hotel
NaNamama Tipe Panjang Keterangngan

idid_useer integer - Kode darri ususerer,
primary kkey

Id_roole Integer - Kode darii role,
foreign keey

NaN ma__lengkap varchar 100 Nama lengkkap uuserr

userernname vaarcrchar 50 Username yyanngg 
did miliki uuser

password varchar 50 PaP ssword yang
dimiliki user

nono_h_ p varchar 50 Nomor ponsell uuseser

ststatatusus inintetegegerr --
Tanda jijikaka ttererisisi 
11 mamakaka ddatataa ususeer 
tetelah terhapapusus

3.1.1 Deskripsi Entitaas Role
Nama Tipe Panjang Keterangan

Id_role integger -
Kode dari
role, primary
key

Keterangan Vaarrchar 1024 Keterangan / 
jenis role



kategori, 
primary key 

Keterangan Varchar 1024 Keterangan / 
jenis kategori 

  

j g



 

4. Perancangan Antarmuka 

APLIKASI MOBILE 

 

4.1 Main Menu 

 
Gambar 4.1 : Mockup Home 

Antarmuka Gambar 4.1 digunakan oleh pengguna untuk 

menampilkan semua desa wisata, rental mobil dan hotel 

yang ada di dalam database. Data ditampilkan dalam 

bentuk List. Pengguna dapat melihat detail desa wisata, 

rental atau hotel dengan men-tap salah satu item yang 

ada dalam List. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Main MMeenu

Gambarar 4.1 : Mockup Home

Antarmuka Gambar 4.1 digunakan oleh pengggununa ununtutuk

memenaampmpililkakann sesemumua a dedesasa wwissatata,a, rrenentatall momobibill dadan hohottel

yaangng aadada ddii dadalalam dad taababase. Datata ddititamampipilklkanan ddalam 

bentukuk LLisistt. Pengguna dadapat mmelihat detailil ddesesa wisata,

rental atau hotel denggan men--tap salah satu item yang 

ada dalam List.



 

4.2 Menu Slider 

 
Gambar 4.2 : Mockup Menu SLider 

 

Antarmuka Gambar 4.2 adalah Menu Slider yang 

digunakan sebagai Menu navigasi utama. Dari menu 

navigasi utama ini, pengguna dapat berpindah ke sub-

menu seperti show maps (Gambar 4.3), Ar desa wisata 

(Gambar 4.4)dan tentang jogja. 

 

4.3 Show Maps 

Antarmuka Gambar 4.3 adalah Show Maps dimana dalam 

halaman ini akan ditampilkan semua lokasi desa wisata, 

hotel atau rental kendaraan. Di bagian bawah terdapat 

tombol zoom in dan zoom out yang digunakan untuk 

mengatur jarak pandang pengguna terhadap marker lokasi. 

Gambar 4.2 : Mockup Menu SLiderr 

Antarmrmukukaa GaGambm ar 4.2 adallahah MMenenuu Slider yanangg

did gunakan sebagai Menuu nnavigasi utama. Dari memenunu 

nnavivigasi utama ini, pengguna dapat berpindah kkee suubb-

memenunu ssepeperertiti sshohoww mamapsps (Gamambabarr 44.3)3),, ArAr ddesesaa wiwisasata 

(G(Gamambab r 4.4)4)dadann tetentntana g jojogjgja.

4.3 Show Maps

Antarmuka Gambar 44.3 adallah Show Maps dimana dalam 

halaman ini akan ditamppilkann semua lokasi desa wisata, 

hotel atau rental kendarraaann. Di bagian bawah terdapat

tombol zoom in dan zoomm out yang digunakan untuk 



 
Gambar 4.3 : Mockup Menu Show Maps 

 

4.4 AR Desa Wisata 

 
Gambar 4.4 : Mockup Desa Wisata Sekitar 

Antarmuka Gambar 4.4 digunakan oleh pengguna untuk 

menampilkan desa wisata di sekitar pengguna dalam 

bentuk marker. Untuk mendapatkan lokasi marker pengguna 

Gambar 4.3 : Mockup Menu Show MMapss

4.4 AAR Desa Wisata 
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men-scan area sekitar dengan menggunakan kamera. Marker 

yang tertampil dapat di tap untuk mendapatkan detail 

informasi tentang desa wisata yang dipilih. 

 

4.5 Route to Desa Wisata 

 
Gambar 4.5 : Mockup Route to Desa Wisata 

Antarmuka pada gambar 4.5 ini digunakan untuk 

menampilkan rute dari posisi pengguna ke posisi desa 

wisata yang telah dipilih pada menu sebelumnya.  

 

4.6 Detail Desa Wisata 

Antarmuka Gambar 4.6 digunakan oleh pengguna untuk 

menampilkan detail desa wisata yang dipilih pada marker 

sebelumnya. Dalam detail informasi di dapatkan gambar 

desa wisata dan atribut-atribut lain mengenai desa 

wisata tersebut. dalam antarmuka ini didapatkan juga 

tombol route here yang digunakan untuk menampilkan 

rute. 

4.5 Route to Desesa Wisata 

GaGa bmbar 44.55 : Mockkupup Routete tto Desa WWiisata

Antarmuka pada gamambabar r 4.5 ini digunakan unntutukk

memenan mpilkan rute dari posisi pengguna ke posisii dedessa 

wiwisasata yyanangg tetelalahh didipipilih padaa mmenenuu sesebebelulumnmnya.

4.66 Deetatailil Desesa Wisataa 

Antarmuka Gambar 44.6 digugunakan oleh pengguna untuk

menampilkan detail dessa wisataa yang dipilih pada marker

sebelumnya. Dalam detaail infformasi di dapatkan gambar

desa wisata dan atribubut-atatribut lain mengenai desa 

wisata tersebut. dalam aantntarmuka ini didapatkan juga 



 
Gambar 4.6 : Mockup Detail Desa Wisata 

 

 

APLIKASI WEB 

4.7 Login Page 

 
Gambar 4.7 Halaman Login 

Pada gambar 4.7 digunakan untuk melakukan proses 

login ke dalam sistem aplikasi web. Untuk bias login ke 

Gambar 4.6 : Mockup Detail Deesa WWisisata a

AAPLIKASI WEB 

4.7 LLogin Page 



dalam aplikasi web, pengguna harus memasukkan username 

password yang telah ada dalam database. 

 

4.8 Pengelolaan Data Pengguna 

 
Gambar 4.8 Halaman Pengelolaan Data Pengguna 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data 

pengguna yang meliputi fungsi show data pengguna, add 

data pengguna, edit data pengguna dan delete data 

pengguna. Tabel dalam halaman tersebut menampilkan 

semua data pengguna yang ada dalam database. 

  

4.8 Pengelolaan Datata Pengguna

Gambar 4.8 Halaman PPengelolaan Data Pengguna 

HaHalalamamann ininii ddigunakan uuntntukuk mmenengegelololala ddaata

pepengngguna yangg memelliputiti ffunungsgsii showw ddatata penggunana, add 

datata ppenenggggunna,a, edit data ppeengguna dadann dedeleletete data

pengguna. Tabel dalamm halaaman tersebut menampilkan 

semua data pengguna yaang ada ddalam database. 



4.9 Add data Pengguna 

 
Gambar 4.9 Halaman Add data pengguna 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan tambah data pengguna. Dalam halaman ini 

terdapat form yang digunakan untuk mengisi informasi 

detail pengguna baru yang meliputi nama lengkap, 

username, password dan nomor HP. Setelah user 

melengkapi field dalam form tersebut, untuk 

menyimpannya dengan mengklik tombol add pengguna. 

  

Gambar 4.9 Halaman Add data pengguna 

Halamamann iini munculul saatt user yyanng g lol gin memililihh

unu tuk melakukan tambah ddatataa pengguna. Dalam halaman ininii

teterdrdapat form yang digunakan untuk mengisi infforormamassi 

dedetatailil ppenggggununaa babaruru yang g memelilipuputiti nama a lelengngkakap, 

uuserernan me, papassswoordrd danan nomoror HHP.P. Setelahah user

meleengngkapip  field ddala am form tetersrsebut,, untuk

menyimpannya dengan menngklik ttombol add pengguna. 



4.10 Edit Data Pengguna 

 
Gambar 4.10 Halaman Edit Data Pengguna 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan edit data pengguna. Untuk melakukan 

edit data, user cukup memilih tombol edit yang ada di 

bagian paling kanan dalam suatu baris. Dalam halaman 

ini terdapat form yang digunakan untuk mengupdate 

informasi detail pengguna yang meliputi nama lengkap, 

username, dan nomor HP. Setelah user melengkapi field 

dalam form tersebut, untuk menyimpannya dengan mengklik 

tombol simpan, jika user ingin membatalkan proses 

dengan mengklik tombol batal. 

  

Gambar 4.10 Halaman Edit Data Pengguna 

Halamamann iini munculul saatt user yyanng g login memililihh

unu tuk melakukan edit ddatataa pengguna. Untuk melakuukakann

ededitit data, user cukup memilih tombol edit yang aadada ddi

babagigianan ppalliingg kakananann dadalam susuatatuu babariris. Dalamam hhalalamaman 

ininii terdappatat fforormm yangng ddigunnakakana uuntntuk menengugupdpdate

infoformrmasi dedettail pengggunu a yaang melipututii nama llengkap,

username, dan nomor HPP. Seteelal h user melengkapi field 

dalam form tersebut, uuntuk mennyimpannya dengan mengklik

tombol simpan, jika user ingin membatalkan proses

dengan mengklik tombol bbata all.



 

4.11 Delete Data Pengguna 

 
Gambar 4.11 Halaman Delete Data Pengguna 

Pesan peringatan ini muncul saat user yang sedang 

login ingin menghapus user lain yang ada di database. 

Jika user telah yakin untuk menghapus data pengguna, 

maka pilih “Yes” dan data pengguna akan terhapus dari 

database. Untuk membatalkan penghapusan pengguna 

memilih “No”. untuk menghapus satu data, pengguna harus 

memilih satu data yang akan dihapus, jika pengguna 

belum memilih maka akan keluar pesan bahwa pengguna 

harus memilih salah satu data. 

  

Gaambmbarar 44 1.111 HaHalalaman DeDeleletete DDatataa PePengn guna 

Pesan peringatan inii mmuncul saat user yang sededanangg

lologigin ingin menghapus user lain yang ada di daattabbasese.

JiJikaka uuseserr tetelalahh yayakikinn unu tuuk k memengnghahapupuss dadatata ppenenggggununa, 

mamakaka ppilihih ““YeYes”s ddanan dattaa pengngggunana akakann terhapapusus dari 

datababasese. Untuk membbatalkkan penghapususanan pengguna

memilih “No”. untuk meennghapus satu data, pengguna harus

memilih satu data yaang akann dihapus, jika pengguna 

belum memilih maka akaan keelluar pesan bahwa pengguna

harus memilih salah satu datata. 



4.12 Pengelolaan data Desa Wisata 

 
Gambar 4.12 Halaman Pengelolaan Data Desa Wisata 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data desa 

wisata yang meliputi fungsi show data desa wisata, add 

data desa wisata, edit data desa wisata dan delete data 

desa wisata. Tabel dalam halaman tersebut menampilkan 

semua data desa wisata yang ada dalam database. 

  

Gambmbar 4.12 Halaman Pengelolaan Data Desa Wissatata a

HHalaman ini digunakan untuk mengelola ddataa ded sa 

wisatta yang meliputi fungsi show data desa wissata, adddd 

data desa wisata, edit data desa wisata dan deleete ddaataa

deesa wisata. Tabel dalam halaman tersebut menampmpiilkaann

semua dataa ddesesaa wiwisasata yyang adada dadalalamm dadatatabase.



4.13 Add data Desa Wisata 

 
Gambar 4.13 Halaman Add data desa wisata 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan tambah data desa wisata. Dalam halaman 

ini terdapat form yang digunakan untuk mengisi 

informasi detail desa wisata baru yang meliputi nama 

lokasi, alamat, nomor telepon, arah dan keterangan. 

Setelah user melengkapi field dalam form tersebut, 

untuk menyimpannya dengan mengklik tombol add desa 

wisata. 

  

Gambar 4.13 Halaman Add data desa wisatta 

Halaman ini muncul saat user yang login memiliihh

untuk melakukan tambah data desa wisata. Dalam halaamann 

innii terdapat form yang digunakan untuk mmeengisisi 

informasi dedetatailil ddesesa a wiw satata bbararuu yayangng mmeliputi naamama 

lol kasi, alamat, nomor tetelel pon, arah dan keterangnganan.

SSetetelelah user melengkapi field dalam form tetersrsebebutut, 

ununtutukk memenynyimimpapannn yaya ddenengagan memengngklklikik ttomomboboll adaddd dedesa 

wiwisaatata.



4.14 Edit Data Desa Wisata 

 
Gambar 4.14 Halaman Edit Data Desa wisata 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan edit data desa wisata. Untuk melakukan 

edit data, user cukup memilih tombol edit yang ada di 

bagian paling kanan dalam suatu baris. Dalam halaman 

ini terdapat form yang digunakan untuk mengupdate 

informasi detail desa wisata. Setelah user melengkapi 

field dalam form tersebut, untuk menyimpannya dengan 

mengklik tombol simpan, jika user ingin membatalkan 

proses dengan mengklik tombol batal. 

  

Gambar 4.14 Halaman Edit Data Desa wissata a

HHalaman ini muncul saat user yang loginn meemimilihh

untukk melakukan edit data desa wisata. Untuk mmelakukanan 

edit data, user cukup memilih tombol edit yangg adaa dii

baagig aan paling kanan dalam suatu baris. Dalam hhalalamanan 

ini terdapapatat fforormm yayangn ddigigununakakanan uuntntuku  mengupdatatee

ini formasi detail desa wiisasatta. Setelah user melengkgkapapii

fif eleld dalam form tersebut, untuk menyimpannya dedenggaan 

memengngklklikik ttomomboboll sisimpmpanan,, jiikaka uuseserr iningiginn memembmbatatalalkkan

prprososeses denngagan n meengngklkliki tomombobol babatatal.l. 



4.15 Delete Data Desa Wisata 

 
Gambar 4.15 Halaman Delete Data Desa Wisata 

Pesan peringatan ini muncul saat user yang sedang 

login ingin menghapus data desa wisata yang ada di 

database. Jika user telah yakin untuk menghapus data 

desa wisata, maka pilih “Yes” dan data pengguna akan 

terhapus dari database. 

  

Gambar 4.15 Halaman Delete Data Desa Wisata a

Pesan peringatan ini muncul saat user yanng sedanngg

loginn ingin menghapus data desa wisata yang ada a dii 

daatat bbase. Jika user telah yakin untuk menghapupuss datata 

desa wisatta,a mmakakaa pipiliihh “Yeses” dadann dadatata ppengguna akkanan 

tet rhapus dari database.



4.16 Pengelolaan Data Hotel 

 
Gambar 4.16 Halaman Pengelolaan Hotel 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data hotel 

yang meliputi fungsi show data hotel, add data hotel, 

edit data hotel dan delete data hotel. Tabel dalam 

halaman tersebut menampilkan semua data hotel yang ada 

dalam database. 

  

Gambar 4.16 Halaman Pengelolaan Hotel

Halaman ini digunakan untuk mengelola datta hohotell

yangg meliputi fufunngsisi show datata hhototelel,, add datata hotelel,

edit data hotel dan dedeletete data hotel. Tabel dalalamam 

hahalaman tersebut menampilkkan semua data hotel yangng aadda 

ddalalam ddatatababasase.e. 



4.17 Add Data Hotel 

 
Gambar 4.17 Halaman Add Data Hotel 

 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan tambah data hotel. Dalam halaman ini 

terdapat form yang digunakan untuk mengisi informasi 

detail hotel baru yang meliputi nama lokasi, alamat, 

nomor telepon, arah dan keterangan. Setelah user 

melengkapi field dalam form tersebut, untuk 

menyimpannya dengan mengklik tombol add hotel. 

  

Gambar 4.17 Halaman Add Data Hotel 

Halaman ini muncul saat user yang login memiilihh

unntut kk melakukan tambah data hotel. Dalam halamamaan inini 

terdapat fforormm yayangng ddigigunu akaan uuntntukuk mmenengigisi informaasisi 

ded tail hotel baru yang mmeleliputi nama lokasi, alaamamat,t, 

nonomomorr telepon, arah dan keterangan. Setelaahh usseer 

memelelengngkakapipi ffieieldld ddalalam ffororm m tetersrsebebutut,, ununttuk

meenynyimimpap nnnnyaya ddennggan memengklklikik tomombboll adaddd hohotet l.. 



4.18 Edit Data Hotel 

 
Gambar 4.18 Halaman Edit Data Hotel 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan edit data hotel. Untuk melakukan edit 

data, user cukup memilih tombol edit yang ada di bagian 

paling kanan dalam suatu baris. Dalam halaman ini 

terdapat form yang digunakan untuk mengupdate informasi 

detail hotel. Setelah user melengkapi field dalam form 

tersebut, untuk menyimpannya dengan mengklik tombol 

simpan, jika user ingin membatalkan proses dengan 

mengklik tombol batal. 

  

Gambar 4.18 Halaman Edit Data Hotel 

Halaman ini muncul saat user yang login memiliihh

untukk melakukan edit data hotel. Untuk melakukkan eedditt

daatat ,, user cukup memilih tombol edit yang ada ddi bbagiaann

paling kanananan ddalalamam suau tu bbarrisis. DaDalalam m halaman ininii

tet rdapat form yang digunakakana  untuk mengupdate informrmasasii

ded tatail hotel. Setelah user melengkapi field dalalam foorrm 

tetersrsebebutut,, ununtutukk memenynyimimpap nnnyaya ddenengagann memengngklklikik ttomombbol

sisimpmpanan, jijikaka uuseserr ingigin n membmbatatalalkakan n prp oseses ddeengan 

mengklklikik ttomombbol batal. 



4.19 Delete Data Hotel 

 
Gambar 4.19 Halaman Delete Data Hotel 

Pesan peringatan ini muncul saat user yang sedang login 

ingin menghapus data hotel yang ada di database. Jika 

user telah yakin untuk menghapus data hotel, maka pilih 

“Yes” dan data pengguna akan terhapus dari database. 

Untuk membatalkan penghapusan pengguna memilih “No”. 

untuk menghapus satu data, pengguna harus memilih satu 

data yang akan dihapus, jika pengguna belum memilih 

maka akan keluar pesan bahwa pengguna harus memilih 

salah satu data. 

  

Gambar 4.19 Halaman Delete Data Hoteel

PePessan peringatan ini muncul saat user yang seddang g lologin

inginn menghapus data hotel yang ada di databaase. Jikkaa

user telah yakin untuk menghapus data hotel, makka pillihh

“Y“Yes” dan data pengguna akan terhapus dari daatababase.. 

Untukk membattalalkkan peengnghapusaann penggugunnaa memiliihh “No”o”.

untuk menghapus satu datata,a ppengguna harus memilih sasatutu 

dadatat  yang akan dihapus, jika pengguna belum mememimililih

mamakaka akakann kekeluluarar ppesesan bahwaa ppenenggggununaa haharrus mememimillih

sasalalah satu datata.a. 



4.20 Pengelolaan Data Rental Kendaraan 

 
Gambar 4.20 Halaman Pengelolaan Data Rental Kendaraan 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data rental 

kendaraan yang meliputi fungsi show data rental 

kendaraan, add data rental kendaraan, edit data rental 

kendaraan dan delete data rental kendaraan. Tabel dalam 

halaman tersebut menampilkan semua data rental 

kendaraan yang ada dalam database. 

  

GaGambm arr 4.20 Halaman Pengelolaan Data Rental Keendndararaaan

HHalaman ini digunakan untuk mengelola datata rerental 

kendaaraan yang meliputi fungsi show dataa rentaall

kendaaraan, add data rental kendaraan, edit dataa renttall 

kekendaaraan dan delete data rental kendaraan. Tabeel ddalam m 

halamman tersrsebebut mmene ampilkkanan sememuaua data renttalal 

kendaraan yang ada dalamm datataabase. 



4.21 Add Data Rental Kendaraan 

 
Gambar 4.21 Halaman Add Data Rental Kendaraan 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan tambah data rental kendaraan. Dalam 

halaman ini terdapat form yang digunakan untuk mengisi 

informasi detail rental kendaraan baru yang meliputi 

nama lokasi, alamat, nomor telepon, arah dan 

keterangan. Setelah user melengkapi field dalam form 

tersebut, untuk menyimpannya dengan mengklik tombol add 

desa wisata. 

  

Gaambar 4.21 Halaman Add Data Rental Kenddara aaan n

HHalaman ini muncul saat user yang loginn mememimilih

untukk melakukan tambah data rental kendaraann. Dalaamm 

halamman ini terdapat form yang digunakan untuk mengigisii 

ininformr asi detail rental kendaraan baru yang mmeliliputiti 

nama lokasasi,i, alamat,t, nomomor telepeponon,, arah ddanan 

keterangan. Setelah userr mmelengkapi field dalam foformrm 

tetersrsebut, untuk menyimpannya dengan mengklik tomboboll adadd 

dedesasa wwisata. 



4.22 Edit Data Rental Kendaraan 

 
Gambar 4.22 Halaman Edt Data Rental Kendaraan 

Halaman ini muncul saat user yang login memilih 

untuk melakukan edit data rental kendaraan. Untuk 

melakukan edit data, user cukup memilih tombol edit 

yang ada di bagian paling kanan dalam suatu baris. 

Dalam halaman ini terdapat form yang digunakan untuk 

mengupdate informasi detail rental kendaraan. Setelah 

user melengkapi field dalam form tersebut, untuk 

menyimpannya dengan mengklik tombol simpan, jika user 

ingin membatalkan proses dengan mengklik tombol batal. 

  

Gaambar 4.22 Halaman Edt Data Rental Kenddaraanan 

HHalaman ini muncul saat user yang loginn mememimilih

untukk melakukan edit data rental kendaraann. Untuukk

melakkukan edit data, user cukup memilih tombbol eedditt

yayang ada di bagian paling kanan dalam suatuu babaris.s. 

Dalam halamamann ini terdrdapat fform yangg ddiggunakkan unttukuk 

mengupdate informasi detetaiill rental kendaraan. Seteelalahh

ususere  melengkapi field dalam form tersebut, uuntntuuk 

memenynyimimpap nnya ddengagann memengn klikk ttomomboboll isimpan, jijikaka uusser

iningigin membattalalkakan prprosess ddenengan memengklklikik tombol babatatal. 



4.23 Delete Data Rental Kendaraan 

 
Gambar 4.23 Halaman Delete Data Rental Kendaraan 

Pesan peringatan ini muncul saat user yang sedang 

login ingin menghapus data desa wisata yang ada di 

database. Jika user telah yakin untuk menghapus data 

desa wisata, maka pilih “Yes” dan data pengguna akan 

terhapus dari database. 

 

Gambmbar 4.23 Halaman Delete Data Rental Kendn arraaaann 

PPesan peringatan ini muncul saat user yangn ssededangg

loginn ingin menghapus data desa wisata yang g ada didi 

databbase. Jika user telah yakin untuk menghappus dadataa 

dedesa wisata, maka pilih “Yes” dan data pengguunaa akanan 

terhapus daariri database.. 
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1 Pendahuluan 

1.1 Tujuan 

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak JOGJANESIA  untuk mendefinisikan 

kebutuhan perangkat lunak yang meliputi antarmuka 

eksternal (antarmuka antara sistem dengan sistem lain 

perangkat lunak dan perangkat keras, dan pengguna) dan 

atribut (feature-feature tambahan yang dimiliki 

sistem), serta mendefinisikan fungsi perangkat lunak. 

SKPL-JOGJANESIA ini juga mendefinisikan batasan 

perancangan perangkat lunak. 

1.2 Lingkup Masalah 

Perangkat Lunak JOGJANESIA dikembangkan dengan 

tujuan untuk: 

1. Menangani penyajian informasi desa wisata 

informasi penginapan, dan informasi penyewaan 

kendaraan. 

2. Menangani pencarian lokasi desa wisata dengan 

augmented reality. 

3. Menangani navigasi rute perjalanan dari lokasi 

pengguna ke lokasi desa wisata. 

4. Menangani penglolaan data desa wisata. 

5. Menangani pengelolaan data hotel. 

6. Menangani pengelolaan data rental kendaraan. 

Dan aplikasi ini dapat berjalan dengan smartphone 

berbasis android. 

 

1.1 Tujuan

Dokumen SpSpesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

(SKPL) inini merupakanan dokumen spesifikakasi kebutuhan 

peranggkakat lunanak k JOGJGJANANESESIAIA ununtuk menddefe inisikan 

kebuuttuhan peraangngkak t lunak yang mmelipputu i anntarmuka 

ekksternanall (a(antarrmmuka antara sistemm dengagan n sis stemm lain

peraangngkakatt luunnak dan perangkat keras, ddanan penenggggunu a) dan 

atriibubut (feature-feature tambahan yanang didimiliikik  

siisstem),, serta mendefinisikan fungsi perangkg att llununak..

SKSKPLP -JJOGJANESIA ini juga mendefinisikan babatatasan

peperanncangan perangkat lunak.

1.2 LLingkup Masalah

PPerangkat Lunak JOGJANESIA dikembangkan ddenganan 

tujuan unttukuk::

1.1 Menangani penyajiaann informasi desa wisisatataa

informasi penginapan, dan informasi pepenynyeewaaaan

kekendndararaaaann.

2.2. MeMenangngananii pepencncararian n llokasisi ddesaa wiw sataa ddeengan

auaugmgmenenteted reality. 

3. Menangani navigasisi rute perjalanan dari lokasi 

pengguna ke lokasii desa wiisata.

4. Menangani penglolaaan dataa desa wisata. 

5. Menangani pengelolaaann dadata hotel.

6. Menangani pengelolaan data rental kendaraan. 
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1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 

Daftar definisi akronim dan singkatan : 

 

Keyword/Phrase Definisi 

SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan dari 

perangkat lunak yang  akan dikembangkan. 

JOGJANESIA Perangkat lunak mobile untuk Desa Wisata 

dengan Augmented Reality. 

SKPL-

JOGJANESIA-XXX 

Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada 

JOGJANESIA(Nama Aplikasi Mobile) dimana 

XXX merupakan nomor fungsi produk. 
SKPL-

JOGJANESIA-WEB-

XXX 

Kode yang merepresentasikan kebutuhan pada 

JOGJANESIA-WEB(Web untuk pengelolaan 

konten untuk aplikasi mobile) dimana XXX 

merupakan nomor fungsi produk. 

Augmented 

Reality 

Teknologi yang menggabungkan benda maya 

dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke 

dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi 

lalu memproyeksikan benda-benda maya 

tersebut dalam waktu nyata. 

Desa Wisata kawasan pedesaan yang memiliki beberapa 

karakteristik khusus untuk menjadi daerah 

tujuan wisata dan merupakan suatu bentuk 

integrasi antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam 

suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku. 

Keyword/Phrase Definisi

SKPL Merupakan spesifikkasasi kebutuhan 

peraanggkatt lunak k yang  akkana  dikembangkan

JOGJANNEESIA PeP raangngkakatt luunanak k momobib le unttuku  Desa Wi

dengan AAugugmented RReaealityty.

SKSKPL-

JOGJJANANESESIA--XXXX

Kode yang merepresenntat sikakann kebututuhan 

JOGJANESIA(Nama Aplikasasi MoMobibilel ) di

XXX merupakan nomor fungsii proodudukk.

SKSKPLPL-

JOJOGGJANNESIA-WEB-

XXX

Kode yang merepresentasikan kebubututuhan 

JOGJANESIA-WEB(Web untuk pepengn eloo

konten untuk aplikasi mobile) dimannaa

merupakan nomor fungsi produk.

AuAugmeented

Realiity

Teknologi yang menggabungkan bebendaa

dua didimensi dan atauaupupun tiga dimenenssi

dalam sesebuuaah lingkungan nyata tigaa ddiim

lalu memproyeksikan benda-beendndaa

tetersrsebebut dallamam wwakaktutu nyatta.

DeDesasa Wisata kakawasan n pepedesaaanan yyanangg memiliikiki bebe

karaktkteristiik khusus uuntn ukk menenjadi da

tujuaan wisatata dan merupakan suatu be

integgrasi anntara atraksi, akomodasi 

fasiliitas ppendukung yang disajikan d

suatu struuktur kehidupan masyarakat 

menyatu ddengan tata cara dan tradisi
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Server Komputer yang menyediakan sumber daya bagi 

klien yang terhubung melalui jaringan. 

Internet Internet merupakan istilah umum yang 

dipakai untuk menunjuk Network global yang 

terdiri dari komputer dan layanan servis 

dengan sekitar 30 sampai 50 juta pemakai 

komputer dan puluhan layanan informasi 

termasuk e-mail, FTP, dan World Wide Web. 

Framework Suatu struktur konseptual dasar yang 

digunakan untuk memecahkan atau menangani 

suatu masalah kompleks. 

PHP Hypertext Preprocessor merupakan bahasa 

skrip yang dapat ditanamkan atau 

disisipkan ke dalam HTML dan banyak 

dipakai untuk memprogram situs web 

dinamis. 

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang 

dirancang untuk perangkat seluler layar 

sentuh seperti telepon pintar dan komputer 

tablet. 

 
 

1.4 Referensi 

Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 

tersebut adalah: 

1. Yosafat Novianto Ade Putra, Spesifikasi 

Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) WIYATA, 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Internet Internnetet mmerupakan istilah umum 

ddipakai untuk meenununjuk Network global

terdiri dari komputeer r dan layanan se

denggann seke itarr 30 sampaiai 50 juta pem

kok mppututerer ddanan ppululuhuhan layana an infor

termasasukuk ee-mail, FTFTP,P ddaan Worldld Wide We

FFramewwororkk Suatu struktur kkononsepttuauall dassar 

digunakan untuk memecahkh an aatatauu meenan

suatu masalah kompleks.

PHPHPP Hypertext Preprocessor meerur paakakan bba

skrip yang dapat ditaanammkakann

disisipkan ke dalam HTML dan baba

dipakai untuk memprogram situus

dinamis.

Android adallahah sistetem opperasii beberbasisi  Linnuxux

dirancanangg untuk perangkat seluleerr l

sentuh seperti telepon pintar ddanan kkoomp

tatablbletet.

1.4 Referensi

Referensi yang ddigunakaan pada perangkat lunak

tersebut adalah:

1. Yosafat Noviantoto Ade Putra, Spesifikasi

Kebutuhan Perangkakat Lunak (SKPL) WIYATA,
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2. Yosep Wihelmus Nabu, Spesifikasi Kebutuhan 

Perangkat Lunak (SKPL) VISITMABAR, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta. 

1.5 Deskripsi umum (Overview) 

Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas 3 bagian 

utama.  Bagian utama berisi penjelasan mengenai dokumen 

SKPL tersebut yang mencakup tujuan pembuatan SKPL, 

ruang lingkup masalah dalam pengembangan perangkat 

lunak tersebut, definisi, referensi dan deskripsi umum 

tentang dokumen SKPL ini. 

Bagian kedua berisi penjelasan umum tentang 

perangkat lunak JOGJANESIA yang akan dikembangkan, 

mencakup perspektif produk yang akan dikembangkan, 

fungsi produk perangkat lunak, karakteristik pengguna, 

batasan dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi 

yang dipakai dalam pengembangan perangkat lunak 

JOGJANESIA tersebut. 

Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rinci 

tentang kebutuhan perangkat lunak JOGJANESIA yang akan 

dikembangkan. 

 

2 Deskripsi Kebutuhan 

2.1 Perspektif produk 

JOGJANESIA merupakan perangkat lunak yang 

dikembangkan untuk membantu penyebaran informasi desa 

wisata yang ada di Yogyakarta menggunakan teknologi 

Augmented Reality dan memanfaatkan Layanan Berbasis 

Lokasi. Selain itu sistem ini diharapkan dapat menjadi 

1.5 Deskripsi ummuum (Overview)

Secara uumum dokumemen SKPL ini terbagigi atas 3 bagian 

utama.  BBagian utama bbererisi ii pepenjjelelasan mengeenai dokumen

SKPL tersebutt yayangn  mencakup tutujujuanan pembuattana  SKPL, 

ruaang liingngkuk p maasasalalah dalam pepengembangngaan perrana gkat 

llunak tetersrsebutut, definisi, referensi dadan dedeskskrir psi umum 

tenttanangg dookkumen SKPL ini.

Bagigian kedua berisi penjelasan umuum tetentangg

peperar nggkkat lunak JOGJANESIA yang akan dikeembaangngkak n, 

memencakakup perspektif produk yang akan dikemmbanngkgkan,,

fungssi produk perangkat lunak, karakteristik ppenggunna,a, 

bab tasan dalam penggunaan perangkat lunak dann asuumsii

yangng dipakai dalam pengembangag n perangkatt lunanakk

JOGJANESIAA ttersebbutt.

Bagian ketiga berisi penjelasan secara lebih rrinincci 

tetentn anngg kekebubututuhahann peperangkat lunaakk JOJOGJGJANANESESIAIA yangng aakkan

didikekemban kgkan.

2 Deskripsi Kebutuhan n 

2.1 Perspektif produk

JOGJANESIA merupakkan perangkat lunak yang

dikembangkan untuk membantntu penyebaran informasi desa
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sarana untuk mendapatkan informasi mengenai desa wisata 

Yogyakarta yang interaktif sehingga dapat menarik 

wisatawan untuk mencari tahu tentang desa wisata. 

Perangkat lunak ini dikembangkan untuk ditanamkan 

pada sisi client di lingkungan sistem operasi Android 

OS. Perangkat lunak ini dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman Java dengan framework Mixare dan 

menggunakan lingkungan pemrograman Eclipse Luna. 

Perangkat lunak web sistem ini berjalan pada browser 

apapun. Aplikasi web ini dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework CI. Database yang 

digunakan pada aplikasi ini terpusat pada server yaitu 

dengan database MySQL. 

 

Gambar 1. Arsitektur Perangkat lunak JOGJANESIA 

Perangkat lunanak ini dikembangkgkan untuk ditanamkan

pada sisi cllieient di lingkungan sistem m operasi Android 

OS. Perangngkat lunak inini did kek mbanngkan mengggunu akan bahasa

pemroggrraman JaJavava ddenengagan frframameweworo k Miixax re dan 

mengnggunakaann lilingkungganan ppememrogramanan EEclipse Luna.

PePerangkakatt lul nak k web sistem ini berrjaj laann papada brorowser 

apappunun.. Applilikasi web ini dibuat mengggug naa akann bahahasa 

pemrmrogo ramaman PHP dengan framework CI. DData abbaasee yanng 

diigugunakakan pada aplikasi ini terpusat pada seervverer yyaia tuu 

dedengn ann database MySQL.
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Pada aplikasi ini, seperti terlihat pada Gambar 1, 

arsitektur perangkat lunak yang digunakan berupa client 

server. Pada arsitektur ini, inputan data yang 

dimasukkan akan disimpan dalam basis dataserver, 

sehingga saat terjadi pengaksesan data pada perangkat 

mobileclient, maka permintaan client akan dikirimkan ke 

server dan diproses dibasis dataserver, kemudian hasil 

pemrosesan data selanjutnya dikirimkan ke perangkat 

mobile client. 

 

2.2 Fungsi Produk 

Fungsi produk perangkat lunak JOGJANESIA adalah 

sebagai berikut : 

APLIKASI MOBILE 

1. Fungsi Show Desa Wisata, Hotel dan Rental Kendaraan 

dalam List(SKPL-JOGJANESIA-001) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat daftar 

desa wisata, hotel dan rental pengguna di sekitar 

pengguna dalam bentuk List. 

2. Fungsi Show Desa Wisata dengan Augmented Reality 

Location Based (SKPL-JOGJANESIA-002) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 

lokasi Desa Wisata dalam bentuk Augmented Reality. 

3. Fungsi Show Detail Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-003) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat detail 

informasi tentang desa wisata yang dipilih. 

4. Fungsi Show Rute Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-004) 

dimasukkan akan didisimpan dalalamam basis dataserver,

sehingga saat terjadi pengaksesan daatat  pada perangkat

mobileclieennt, maka perermintaan client akann dikirimkan ke

server ddan diprprososes ddibibasasisi ddatataaseserver, kemuudian hasil

pemrroosesan dattaa sselanjutnya dikikiririmkm an ke peperangkat

moobbile cclilienent.

2.22 FFunggssi Produk

Funngsi produk perangkat lunak JOGJANESSIA adadalahh 

sesebagaai berikut :

APPLIKASI MOBILE

1.1 Fuungsi Show Desa Wisata, Hotel dan Rental Keendararaann

dadalal m List((SKSKPLPL-JOJOGJG ANESIA-000101))

Merupakan fungsi yang didiggunakan untuk melihat daftftarar 

ded sa wisata, hotel dan rental pengguna di sesekikitatar

pepengnggug na dd lalamam bbeentntukuk List.

2.2. FuFungngsi SShohow DeDesaa Wissatata dedenganan AAugugmementeded RReaeality 

Locacatitionon Based (SKPL--JOGJANANESIA-002)

Merupakan fungsi yyang diggunakan untuk menampilkan

lokasi Desa Wisata ddalam beentuk Augmented Reality. 

3. Fungsi Show Detail Dessa WiWisata (SKPL-JOGJANESIA-003)

Merupakan fungsi yang ddiigunakan untuk melihat detail
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Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 

rute dari posisi pengguna menuju ke desa wisata yang 

dipilih dengan menggunakan support Google Maps. 

5. Fungsi Show Desa Wisata, Hotel dan Rental Kendaraan 

dengan menggunakan Maps(SKPL-JOGJANESIA-005) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 

lokasi Desa wisata, Hotel dan Rental Kendaraan dalam 

bentuk koordinat-koordinat dalam Maps. 

6. Fungsi Search Desa Wisata, Hotel dan Rental 

Kendaraan(SKPL-JOGJANESIA-006) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 

semua data Desa Wisata, Hotel dan Rental kendaraan 

sesuai dengan keyword yang dimasukkan user. 

APLIKASI WEB 

7. Fungsi Login (SKPL-JOGJANESIA-WEB-001) 

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna khusus 

yaitu admin untuk dapat masuk ke dalam aplikasi web. 

8. Fungsi Pengelolaan Pengguna (SKPL-JOGJANESIA-WEB-

002) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola data 

pengguna. 

Fungsi Pengelolaan Pengguna meliputi: 

a. Fungsi Add Pengguna (SKPL-JOGJANESIA-WEB-002-01).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menambahkan 

data pengguna. 

b. Fungsi Edit Pengguna (SKPL-JOGJANESIA-WEB-002-

02).  

5. Fungsi Show Deesasa Wisata, Hotell ddan Rental Kendaraan

dengan menngggunakan Maps(SKPL-JOGJANESESIA-005)

Merupapakkan fungsi yyanng g didigugunanakak n untuk menampilkan 

lokakasi Desa wiwisasata, HoH tell dadann ReRentntaal Kendararaan dalam 

bbentuk kkooo rdinat-kkoooo drdiinatt ddalalam Maps. 

66. Fungngsisi Seaearch Desa Wisata, Hototel ddanan Renental

KeKendndaraaaan(SKPL-JOGJANESIA-006)

MeM ruppakan fungsi yang digunakan untuk mem nanampmpililkann

ssemuua data Desa Wisata, Hotel dan Rental kenndadarar an 

sessuai dengan keyword yang dimasukkan user.

AAPLIKASI WEB

7. Fuungsi Login (SKPL-JOGJANESIA-WEB-001)

Merupakan ffung isi yyanang g digugunanakakan lol heh pengguna khussusus 

yaitu admin untuk dapat t masuk ke dalam aplikasi wwebeb..

8.8. FuF ngngsisi PPenengegelololalaan Penggunaa ((SKSKPLPL-JOJOGJGJANANEESIAIA--WEWEB-

000 2)

MeMerur pakann ffungsi yanng g diguunnakan untukk menggellolola data 

pengguna.

Fungsi Pengelolaan PPenggunaa meliputi:

a. Fungsi Add Penggunana (SKKPL-JOGJANESIA-WEB-002-01). 

 Merupakan fungsi yangng digunakan untuk menambahkan 
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 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 

data pengguna. 

c. Fungsi Delete Pengguna (SKPL-JOGJANESIA-WEB-002-

03).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 

data pengguna. 

d. Fungsi Display Pengguna (SKPL-JOGJANESIA-WEB-002-

04).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan 

data pengguna. 

9. Fungsi Pengelolaan Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-

WEB-003) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola 

data desa wisata. 

Fungsi Pengelolaan Desa Wisata meliputi: 

a. Fungsi Add Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-WEB-003-

01).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menambahkan data desa wisata. 

b. Fungsi Edit Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-WEB-

003-02).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 

data desa wisata. 

c. Fungsi Delete Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-WEB-

003-03).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 

data desa wisata. 

c. Fungsi Delete Pengnggugunana (SKPL-JOGJANESIA-WEB-002-

03). 

 Merupakakan fungssi yang digunakan uuntuk menghapus

datata pengguna.

d.. Fungsi Diispplalay Pengguna (SKKPLPL--JOJOGJANESIA--WEW B-002-

04).). 

MMererupakakan fungsi yang digunakan untn uk mmenenama pillkan 

ddataa pengguna.

9.9. Fungngsi Pengelolaan Desa Wisata (SKPL-JJOGJGJANANESESIA--

WEEB-003)

MMerupakan fungsi yang digunakan untuk mmengelollaa

ddata desa wisata.

FFungsi Pengellololaaa n Desa Wisattaa meliputi:

a. Fungsi Add Desa WWisi atataa (SKPL-JOGJANESIA-WEB-000033--

01). 

Meruppakakanan ffunungsgsi yayangng ddigigunakanan uuntntuk 

menambbahahkkan dadata dedesasa wisatataa.

b. FuFungng isi Edit Desasa Wisisata (SKPL-JOJOGJGJANANEESIA-WEB-

003-02). 

 Merupakan fungsii yang digunakan untuk mengubah

data desa wisata.

c. Fungsi Delete Desaa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-WEB-
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d. Fungsi Display Desa Wisata (SKPL-JOGJANESIA-WEB-

003-04).  

Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menampilkan data desa wisata. 

10. Fungsi Pengelolaan Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-004) 

Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola 

data hotel. 

Fungsi Pengelolaan Hotel meliputi: 

a. Fungsi Add Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-004-01).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menambahkan data hotel. 

b. Fungsi Edit Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-004-02).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 

data desa wisata. 

c. Fungsi Delete Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-004-

03).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 

data Hotel. 

d. Fungsi Display Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-004-

04).  

Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menampilkan data hotel. 

 

 

11. Fungsi Pengelolaan Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB-005) 

Merupakan fungngsisi yyang digunakan untuk

menampilkann ddata desa wisata.a.

10. Fungsi PPeengelolaan Hotel (SKPL-JOGJJANANESIA-WEB-004)

Meruupakan fungn si yyanngg didigugunanakak n untuk k mengelola

dadata hotel..

Funggsisi PeP nggelelolaan Hotel melipuutiti:

a.a. Fungngsi Add Hotel (SKPL-JOGJANESIAIA-WEEB--000044-011).)  

MMerupakan fungsi yang digunakakan untukuk 

menambahkan data hotel.

b. Fungsi Edit Hotel (SKPL-JOGJANESIA-WEB--0044--0202).. 

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubbahh

data desa wisata.

c. Fungngsisi Delete Hotel (SKPL-JOOGJGJANANESIA-WEB-00044--

03). 

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk memengnghahapupus

dadatata HoHotetell..

d.d. FuFungngsisi DDisplay y Hotel (SKPL-JOJOGJJANANESESIAIA--WEWEBB-004-

04). 

Merupakan fuungsi yang digunakan untuk

menampilkan datata hotell.
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Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelola 

data rental kendaraan. 

Fungsi Pengelolaan Rental Kendaraan meliputi: 

a. Fungsi Add Rental Kendaraan (SKPL-JOGJANESIA-

WEB-005-01).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menambahkan data hotel. 

b. Fungsi Edit Rental Kendaraan (SKPL-JOGJANESIA-

WEB-005-02).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah 

data desa wisata. 

c. Fungsi Delete Rental Kendaraan (SKPL-JOGJANESIA-

WEB-005-03).  

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk menghapus 

data Hotel. 

d. Fungsi Display Rental Kendaraan (SKPL-

JOGJANESIA-WEB-005-04).  

Merupakan fungsi yang digunakan untuk 

menampilkan data hotel. 

2.3 Karakteristik Pengguna 

Karakteristik dari pengguna perangkat lunak 

JOGJANESIA adalah sebagai berikut :  

1. Memahami penggunaan smartphone. 

2. Memahami pengoperasian Microsoft Windows. 

3. Memahami pengoperasian Android. 

4. Memahami pengoperasian XAMPP. 

Fungsi Pengelolaan ReRentntalal Kendaraan meliputi:

a. Fungsi AdAddd Rental Kendaraanan (SKPL-JOGJANESIA-

WEB-00055-01). 

MMeerupakan funngsgsii yayangng digunakkana  untuk 

menambahhkakann data hotel.

b. FuFungngsisi Edditit Rental Kendaraanan (SKSKPLPL--JOJ GJANNESIA-

WEWEBB-00055-02). 

 Mererupakan fungsi yang digunakan unttuk mmenengubaah

ddata desa wisata.

c.. Fungsi Delete Rental Kendaraan (SKPL-JOOGJG ANANESESIA-

WEB-005-03). 

 Merupakan fungsi yang digunakan untuk meenghaapuss

data Hotel..

d. Fungsi Display y ReRenntal Kendaraan (SKKPLPL--

JOGJANESIA-WEB-005-004). 

Merupap kakann fufungngsi yyanangg didigug nakann ununttuk

menampmpililkkan dadata hohotetell.

2.3 Karakteristik Pengguguna 

Karakteristik dari penngguna perangkat lunak

JOGJANESIA adalah sebaggai beririkut :

1. Memahami penggunaaan smmartphone.

2. Memahami pengoperasiian Microsoft Windows.
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5. Mengerti tentang internet dan web. 

6. Memahami penggunaan aplikasi JOGJANESIA. 

2.4 Batasan-batasan 

Batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak 

JOGJANESIA adalah : 

1. Kebijaksanaan Umum 

Berpedoman pada tujuan dari pengembangan perangkat 

lunak JOGJANESIA. 

2. Keterbatasan perangkat keras 

Dapat diketahui kemudian setelah sistem ini berjalan 

(sesuai dengan kebutuhan). 

2.5 Asumsi dan Ketergantungan 

Sistem ini dapat dijalankan pada web browser dan 

perangkat mobile dengan sistem operasi Android yang 

dilengkapi GPS. 

 

3 Kebutuhan khusus  

3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 

Kebutuhan antar muka eksternal pada perangkat lunak 

JOGJANESIA meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, 

antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, 

antarmuka komunikasi.  

3.1.1 Antarmuka pemakai 

Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 

ditampilkan dalam bentuk page atau form. 

2.4 Batasan-batasann

Batasan-baattasan dalam pengembanganan perangkat lunak 

JOGJANESIAA adalah :

1. Keebbijaksannaaaann Umumm 

BBerpedomomana  pada tutujjuan ddarrii pep ngembaangngana  perrangkat 

lunanakk JOJOGJANANEESIA.

2. KeKetet rbbaatasan perangkat keras 

DaD patt diketahui kemudian setelah sistem inni beberjrjala ann 

(sessuai dengan kebutuhan). 

2.5 AAsumsi dan Ketergantungan

Sistem ini dapat dijalankan pada web browwser dann 

peraranngkat mobilee ddene gan sistemm oopeperasi Androoidid yaangng 

dilengkapii GGPPS.

33 KKeebbuuttuuhhaann kkhhuussuuss 

3.11 KeKebubututuhhan n antarmukka a eksterernal

Kebutuhan antar muukka eksteternal pada perangkat lunak

JOGJANESIA meliputi kebutuuhan antarmuka pemakai, 

antarmuka perangkat keerar s, aantarmuka perangkat lunak,

antarmuka komunikasi.  

3 1 1 Antarm ka pemakai



Program Studi Teknik Informatika SKPL – JOGJANESIA 15/ 37

Dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Teknik Informatika-UAJY dan 
bJOGJANESIAifat rahasia. Dilarang untuk me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Teknik 

Informatika

3.1.2  Antarmuka perangkat keras 

Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 

perangkat lunak JOGJANESIA adalah: 

1. Perangkat Dekstop. 

2. Perangkat Database Server. 

3. Perangkat Web Server. 

4. Perangkat Mobile. 

3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan perangkat lunak JOGJANESIA adalah 

sebagai berikut : 

a. Nama  : Android ver 4.0 keatas 

Sumber : Android Open Source Project (AOSP) 

Sebagai sistem operasi untuk smartphone. 

b. Nama  : MySQL 

Sumber : MySQL 

Sebagai database management system (DBMS) yang 

digunakan untuk penyimpan data di sisi server. 

Nama  : Mixare edited by Justin Wetherell 

Sumber : Code Google 

Sebagai Framework dalam pembuatan Aplikasi Mobile. 

c. Nama  : Apache 

Sumber : Apache Software Fundation 

Sebagai web server. 

d. Nama  : PHP 

Sumber : PHP 

Sebagai penghubung aplikasi dengan database. 

e. Nama  : IE/Firefox/Chrome/Opera/dll 

perangkat lunak JOGJANESIA adalah:

1. Perangkat Dekekstop.

2. Perangkaatt Database Server.

3. Perangngkat Web Servverr.

4. Peerrangkat MoMobibile.

3..11.3 AnAntatarmukaa pperangkat lunak 

PePerarangn kaatt lunak yang dibututuhkakann unntuk

mengngooperaasikan perangkat lunak JOGJANEESIAA aadalaah 

sesebab gaaii berikut :

a. Nama  : Android ver 4.0 keatas

Sumber : Android Open Source Project (AOOSP)

Sebagai sistem operasi untuk smartphone. 

b. Nama  : MySSQLQL

Sumber : MySQL

Sebagai database management system (DBMS)) yayanng 

didigugunanakakann ununtutukk pep nyimpapann dadatata ddii sisi isi sserervever.

Nama :: Mixaree eediditeted by y Juuststinin Wethereellll

SuSumbmbeer : Code GoG ogle

Sebagai Framework dalam pep mbuatan Aplikasi Mobile.

c. Nama  : Apachhe

Sumber : Apachee Softwware Fundation 

Sebagai web server.

d. Nama  : PHP
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Sumber : berbagai sumber 

Sebagai aplikasi web browser untuk membuka sistem 

web. 

3.1.4 Antarmuka Komunikasi 

Antarmuka komunikasi perangkat lunak JOGJANESIA 

menggunakan protocol TCP/IP, sedangkan untuk aplikasi 

web menggunakan protocol HTTP. 

3.1.4 Antarmukkaa Komunikasi 

Antarmrmuka komuniikasi perangkat lunnak JOGJANESIA 

menggunanakan protoco ol TCPCP/IIP,P, ssededanangkan unttuku  aplikasi

web mmenggunakann prprotocol HTTP. 
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3.2  Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 

3.2.1 Use Case Diagram 

 
Gambar 2. Use Case Diagram untuk aplikasi mobile 

JOGJANESIA 

Gambar 2. Use Casee Diagrram untuk aplikasi mobile 

JOGJJANESIA 
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Gambar 3. Use Case Diagram untuk aplikasi web 

JOGJANESIA-WEB 

 

4 Spesifikasi Rinci Kebutuhan 

4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 

APLIKASI-MOBILE 

4.1.1 Use case Spesification : Show dalam List 

1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk menampilkan 

informasi desa wisata, hotel dan rental kendaraan 

dalam List. 

Gambar 3. Use Case Diagram untuk aplikasi weweb b 

JOGJANESIAIA-WEWEBB

4 SpSpesesififiikasasii Rinci Kebutuhahan

4.1 Spesifikasi Kebutuuhhan Funggsionalitas 

APLIKASI-MOBILE

4.1.1 Use case Spesiifif caation : Show dalam List

1. Brief Description
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2. Primary Actor 

1. Pengguna 

3. Supporting Actor 

None 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

menampilkan informasi desa wisata, hotel atau 

rental kendaraan yang ada dalam database. 

2. Aplikasi memberikan pilihan untuk menampilkan 

informasi desa wisata, hotel atau rental 

kendaraan. 

3. Aktor memilih untuk menampilkan informasi desa 

wisata. 

A-1 Aktor memilih untuk menampilkan informasi 

hotel. 

A-2 Aktor memilih untuk menampilkan informasi 

rental kendaraan. 

4. Aplikasi menampilkan informasi desa wisata dalam 

List. 

5. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aktor memilih untuk menampilkan informasi 
hotel 

1. Aplikasi menampilkan informasi hotel dalam 

List 

2. Usecase selesai. 

A-2 Aktor memilih untuk menampilkan informasi 
hotel 

1. Aplikasi menampilkan informasi hotel dalam 

List 

2. Usecase selesai. 

 

None

4. Basic Flow 

1. Use CaCase ini dimimulai ketika aktor mem milih untuk

meennampilkak nn infoormrmasasii dedesasa wisata, hhotel atau

rental kenndadarar an yang ada dalalam m ddataabase.

2. Applilikakassi mmemembberikan pilihahann untuuk k mem namppilkan

ininfoformasasii desa wisata, hotelel aatatauu rentn al 

kekendaaraan.

3. Akttor memilih untuk menampilkan infoormasasii desaa

wiwisata.

A-1 Aktor memilih untuk menampilkan ini foormrmasii

hotel.

A-2 Aktor memilih untuk menampilkan innformmasii

rental kendaraan.

4. Aplikak sisi menammpipilklkana  ininfoformrmaasii dedessa wisata dalalamm 

List.

5.5 Use Case ini selesai.

5.5. AlAlteternrnatativivee FlFlowow 

AA-11 AkAktotor mememililih h unntutuk memenamppililkaann ininfoformrmasasii
hootetel

1. Aplikasi menanampilkakan informasi hotel dalam 

List

2. Usecase selessai.

A-2 Aktor memilih uuntuk k menampilkan informasi
hotel

1. Aplikasi menamppiilkan informasi hotel dalam 
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6. Error Flow 

- 

7. PreConditions 

1. Aplikasi berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Aktor memiliki koneksi internet sehingga dapat 

terhubung dengan sistem. 

3. Sistem pada server berjalan dengan baik dan 

lancar. 

4. Aktor memiliki koneksi GPS. 

8. PostConditions 

Informasi Desa wisata, hotel dan rental 

kendaraan sekitar telah tertampil. 

4.1.2 Use case Spesification : Show Desa Wisata dengan 

Augmented Reality 

1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 

menampilkan lokasi desa wisata di sekitar pengguna 

dengan menggunakan fitur Augmented Reality. 

2. Primary Actor 

Pengguna 

3. Supporting Actor 

None 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

menampilkan lokasi desa wisata yang ada 

disekitar pengguna dengan menggunakan Augmented 

Reality. 

1. Aplikasi berjajalalan dengan baiaikk dan lancar.

2. Aktor meemimiliki koneksi interneett sehingga dapat 

terhububung dengann sistem.

3. Siisstem ppaddaa seervrverer bbererjajalalann dengan baik dan

lancar.

4. Akktotorr mem miliikiki koneksi GPS.

88. PoststCoConndittiions 

Infoformasi Desa wisata, hotel dan reentn alal 

kkendaraan sekitar telah tertampil.

4.4 1.1 2 Use case Spesification : Show Desa Wisata dengngan 

Augmented Reality

1.. Brief Description

Use Caasese iinini digunakakaan oolelehh aktor r untutukk

menampilkan lokasii ddessaa wisata di sekitar penggugunana 

dengan menggunakan fitur Augmented Reality.

2.2. PrPrimimararyy AcActotorr 

Penggunaa 

3.3 SuSupppporortiingng Actor

None

4. Basic Flow 

1. Use Case ini diimulai kketika aktor memilih untuk

menampilkan lokak si desa wisata yang ada 

disekitar penggunaa dengan menggunakan Augmented 
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2. Aplikasi menyediakan seek bar di bagian kanan 

untuk mengatur jarak antara pengguna dengan 

lokasi desa wisata. 

3. Aplikasi memeriksa lokasi user. 

E-1 Data lokasi user tidak didapatkan. 

4. Aplikasi menampilkan desa wisata sekitar dengan 

Augmented Reality. 

Extend Flow 1 – Show Detail Desa Wisata 

Extend Flow 2 – Show Route to Desa Wisata 

5. Use Case ini selesai. 

5. Extend Flow 

Extend Flow 1 – Show Detail Desa Wisata 

 Detail desa wisata ditampilkan 

Extend Flow 2 – Show Route to Desa Wisata 

 Menampilkan rute dari posisi pengguna 

menuju desa wisata yang dipilih user 

Use Case ini selesai. 

6. Error Flow 

E-1 Data lokasi user tidak didapatkan . 

a. Aplikasi menampilkan peringatan bahwa data 

lokasi tidak dapat didapatkan. 

b. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 

7. PreConditions 

a. Aplikasi berjalan dengan baik dan lancar. 

b. Aktor memiliki koneksi internet sehingga 

dapat terhubung dengan sistem. 

c. Sistem pada server berjalan dengan baik dan 

lancar. 

d. Aktor memiliki koneksi GPS. 

 

 

3. Aplikasi mememeriksa lokasii user.

E-1 Daatata lokasi user tidak diddapa atkan. 

4. Applilikasi menammpilkan desa wisata ses kitar dengan 

Augmenntetedd Reallitity.y.

Extend FFloloww 1 – Show Detaill DeDesa WWisata

ExExtetend Floloww 2 – Show Routet tto Desasa WWisi ata

5.5. UsUse CaCase ini selesai.

5.5. ExExtendnd Flow

Exttend Flow 1 – Show Detail Desa Wisataa

 Detail desa wisata ditampilkan

EExtend Flow 2 – Show Route to Desa Wisata

 Menampilkan rute dari posisi pengguunana 

menuju desa wisata yang dipilih user 

Use Case ini selesai. 

6. Error r FlFloow 

E-1 Data lokasi ussere  tidak didapatkan .

a. Aplikasi menampilkan peringatan bahwhwa dadatta 

lolokakasisi titidadak k dadapaat t dididadapapatktkanan..

b.b. KeKembmbalalii ke BBasicic Floww langngkakahh keke-2.2.

7. PrPreCeConondditions

a. Aplikasi berrjalan deengan baik dan lancar.

b. Aktor memilliki kooneksi internet sehingga 

dapat terhubunng denngan sistem.

c. Sistem pada seervveer berjalan dengan baik dan

lancar.
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8. PostConditions 

1. Informasi Desa wisata sekitar telah tertampil 

dengan menggunakan Augmented Relaity. 

2. Detail informasi desa wisata ditampilkan. 

3. Rute dari pengguna menuju desa wisata telah 

ditampilkan 

 

4.1.3 Use case Spesification : Show dalam Maps 

1. Brief Description 

Merupakan fungsi yang digunakan oleh pengguna 

untuk menampilkan desa wisata, hotel atau rental 

kendaraan dalam Maps. 

2. Primary Actor 

Pengguna 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

melakukan menampilkan desa wisata, hotel atau 

rental kendaraan dalam Maps. 

2. Aplikasi memeriksa lokasi user. 

  E-1 Data lokasi user tidak didapatkan. 

3. Aplikasi menampilkan lokasi desa wisata dengan 

bentuk marker dalam maps. 

A-1 Aplikasi menampilkan lokasi hotel dengan 

bentuk marker dalam maps. 

A-2 Aplikasi menampilkan lokasi rental kendaraan 

dengan bentuk marker dalam maps. 

4. Aplikasi memberikan keterangan singkat tentang 

desa wisata dalam bentuk pop-up jika di-touch  

2. Detail infnformasi desa wiwisata ditampilkan.

3. Rutee dari pengguna menuju ded sa wisata telah

dditampilkann

4.1.33 Use cacases  Spesifificacatition :: ShShow dalam MaMaps

11. Briiefef DDescrcriiption 

MMeruuppakan fungsi yang digunakan olo ehh ppeengguuna

ununttuk menampilkan desa wisata, hotel aatauu rrentalal 

kek nddaraan dalam Maps.

2.2. Priimary Actor 

Pengguna 

3. Suupporting Actor 

none 

4. Basic FFlolow w 

1. Use Case ini dimululaiai ketika aktor memilih unntutukk

melakukan menampilkan desa wisata, hotelel atatau

rerentntalal kkenendadararaanan dalamam MMapapss.

2.2. Apliikakasisi mmememereriksaa llookasii ususer.

  E-E-11 Data lokasasi useer tidak dididapapatkakan.n. 

3. Aplikasi menamppilkan llokasi desa wisata dengan

bentuk marker dadalam mapps.

A-1 Aplikasi meenampiilkan lokasi hotel dengan 

bentuk marker dalaam mmaps.

A-2 Aplikasi menampipilkan lokasi rental kendaraan 
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5. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aplikasi menampilkan lokasi hotel dengan bentuk 

marker dalam maps. 

1. Aplikasi memberikan keterangan singkat 

tentang desa wisata dalam bentuk pop-up jika di-

touch 

2. Use Case ini selesai 

A-2 Aplikasi menampilkan lokasi rental kendaraan 

dengan bentuk marker dalam maps. 

1. Aplikasi memberikan keterangan singkat 

tentang desa wisata dalam bentuk pop-up jika di-

touch 

2. Use Case ini selesai 

6. Error Flow   

E-1 Data lokasi user tidak didapatkan . 

a. Aplikasi menampilkan peringatan bahwa data 

lokasi tidak dapat didapatkan. 

b. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 

7. PreConditions 

1. Aplikasi berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Aktor memiliki koneksi internet sehingga 

dapat terhubung dengan sistem. 

3. Aplikasi pada server berjalan dengan baik dan 

lancar. 

8. PostConditions 

1. Data deskripsi lokasi telah tertampil. 

 

4.1.4 Use case Spesification : Search  

1. Brief Description 

marker dalam mapapss. 

1. Apliikkasi memberikan keteterangan singkat 

tentangg desa wisatata dalam bentuk popop-up jika di-

toucchh

2. Use CaCasese ini selesai

A-2 ApAplilikasi mmenampilkan lokokasasi reentntalal kendad raan 

ded ngnganan benenttuk marker dalam maps. 

1. Aplikasi memberikan keterangngan singkkata  

tentaang desa wisata dalam bentuk pop-upup jjikikaa di--

touuch

2. Use Case ini selesai

6. Errror Flow  

E-1 Data lokasi user tidak didapatkan .

a. Aplikasi menampilkan pep ringatan bahhwawa datataa

lokasi titidadakk ddapapatt dididapaatktkanan.

b. Kembali ke Basicic Flow langkah ke-2.

7.7. PPrer Conditions 

1.1. ApAplilikakasisi bbererjajalalan dedengnganan bbaiaik k dadann lalancncaar.

2.2. AkAkttorr memimilikiki konnekeksii intnterernenett sesehihingga 

ddapat terhubunng denngan sistem.

3. Aplikasi padaa serverr berjalan dengan baik dan 

lancar.

8. PostConditions 

1. Data deskripsi loko asasi telah tertampil.
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Use Case ini digunakan oleh Pengguna untuk 

mencari desa wisata, hotel atau rental mobil 

berdasarkan keyword yang diinputkan user. 

2. Primary Actor 

1. Pengguna 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika pengguna memilih 

untuk mencari desa wisata, hotel atau rental 

mobil berdasarkan keyword tertentu. 

2. Pengguna memasukkan keyword ke dalam field search 

3. Aplikasi akan menampilkan hasil pencarian user 

dalam bentuk List 

E-1 keyword yang diinputkan user tidak cocok 

dengan data yang ada dalam database 

4. Use Case ini selesai 

5. Alternative Flow 

none 

6. Error Flow 

 E-1 keyword yang diinputkan user tidak cocok dengan 

data yang ada dalam database. 

1. Aplikasi menampilkan pesan bahwa data yang 

dicari tidak ada dalam database. 

2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 

7. PreConditions 

1. Aplikasi berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Aktor memiliki koneksi internet sehingga 

dapat terhubung dengan sistem.

3. Sistem pada server berjalan dengan baik dan 

lancar. 

2. Primary Actor

1. Pengguna 

3. Supportiinng Actor 

none

4. Baassic Flow 

1. Ussee CaC se iinini dimulai kettikika peengngguguna meemilih 

ununtut k mmencari desa wisata, hototele aatatauu rentn al 

mom biill berdasarkan keyword tertentu.

2. Peengguna memasukkan keyword ke dalam fiei ldd sseae rchh 

3. AAplikasi akan menampilkan hasil pencarariaann usu er 

dalam bentuk List

E-1 keyword yang diinputkan user tidaak coccokok 

dengan data yang ada dalam database 

4.. Use Case ini selesai 

5. Alternattivivee FlFloow 

none

6.6. ErError r Flow 

EE-11 kekeywyworord d yayangng ddiiiinpnpututkakann ususerer ttididakak ccococokok ddenengan 

dadatata yanangg addaa dalalamm daatatabasese..

11. Aplikasi meenampiilkan pesan bbahahwawa ddata yang 

dicari tiddak ada dalam database.

2. Kembali kee Basic Flow langkah ke-2.

7. PreConditions

1. Aplikasi berjalaan dengan baik dan lancar.

2. Aktor memiliki koneksi internet sehingga
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4. Aktor memiliki koneksi GPS. 

8. PostConditions 

Data yang dicari pengguna tertampil. 

 

APLIKASI-WEB 

4.1.5 Use case Spesification : Login  

1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh Administrator untuk 

Login ke dalam web pengelolaan. 

2. Primary Actor 

Administrator 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika pengguna memilih 

untuk Login ke dalam web pengeleolaan 

JOGJANESIA-WEB. 

2. Aktor memasukkan nama pengguna dan password 

untuk login. 

E-1 nama pengguna atau password yang 

dimasukkan salah 

3. Aktor mengklik tombol login untuk dapat login 

ke dalam system. 

4. Aplikasi menampilkan halaman utama web 

pengelolaan JOGJANESIA-WEB.  

5. Use Case ini selesai 

5. Alternative Flow 

none 

6. Error Flow 

 E-1 nama pengguna atau password yang dimasukkan 

salah. 

APLIKASI-WEB 

4.1.5 UUse case Spepesification : Login

1. BrBriief Descs ririptp ion n 

Use Casee iini diggunakan olehh AdA mininistratoor untuk 

Loginn keke dalamam web pengelolaan.

2.2. PrPrimimary y Actor

AdAdmiinnistrator

3.3 Suuppporting Actor 

nnonee

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika pengguna memillihih 

untuk Login ke dalam web pengeeleololaann

JOGJANESESIAIA-WEW B.

2. Aktor memasukukkak n nanama pengguna dan passwowordrd 

untuk login.

E-1 nama pengguna atau passwworordd yayang 

didimamasusukkkkan ssalalahah 

33. AkAktotorr mengklklik ttombooll logiinn unntutukk dadapapat t login

ke dalam systetem. 

4. Aplikasi meenampilkkan halaman utama web 

pengelolaan JJOGJANESSIA-WEB. 

5. Use Case ini sselessaai 

5. Alternative Flow 

none
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1. Aplikasi menampilkan pesan bahwa nama atau 

password yang dimasukkan salah. 

2. Kembali ke Basic Flow langkah ke-2. 

7. PreConditions 

1. Aplikasi berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Aktor memiliki koneksi internet sehingga 

dapat terhubung dengan sistem. 

3. Sistem pada server berjalan dengan baik dan 

lancar. 

8. PostConditions 

Aktor dapat masuk ke halaman web pengelolaan 

JOGJANESIA-WEB. 

 

4.1.6 Use case Spesification : Pengelolaan Data 
Pengguna.  
1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 

mengelola data Pengguna JOGJANESIA-WEB. Aktor dapat 

melakukan add data pengguna, edit data pengguna, 

delete data pengguna, display data pengguna, and 

search data pengguna. 

2. Primary Actor 

1. Administrator 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

melakukan pengelolaan data pengguna. 

2. Aktor memilih untuk melakukan add data pengguna. 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data 

pengguna. 

g

7. PreConditions s 

1. Apliikakasi berjalan dengan baiik k dan lancar.

2. AAktor memiiliki koneksi interrnen t sehingga 

ddapat tererhuhubub ng ddenengagan n sisiststemem.

3. SiS stemem ppada server berjajalalan deengan bbaik dan

lalancncarar.

8.8. PoPoststCondnditions 

AkAktorr dapat masuk ke halaman webb penngegelolaaana  

JOGGJANESIA-WEB.

4.1.66 Use case Spesification : Pengelolaan Dataa 
Penggguna.
1.1  Brrief Description 

Use Caasese iinini digunakakanan ooleleh aktorr untutukk 

mengelola data Penggugunan JJOOGJANESIA-WEB. Aktor daapapatt

melakukan add data pengguna, edit data pengggugunana,

dedeleletete daatata pepengnggug na, dispplalayy dadatata pepengngggunaa,, aand 

ses ar hch ddatata ppenenggunaa..

2. PPririmamaryry AActtoor 

1. Administrator

3. Supporting Actor

none

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimullaii ketika aktor memilih untuk

l k k l l d t
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A-2 Aktor memilih untuk melakukan display 

data pengguna. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

pengguna. 

3. Aktor menginputkan data pengguna. 

�� Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 

pengguna yang telah diinputkan.

5. Sistem mengecek data pengguna yang telah 

diinputkan. 

 E-1 Data pengguna yang diinputkan aktor 

salah/kurang lengkap. 

6. Sistem menyimpan data pengguna ke database. 

7. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data 

pengguna. 

1. Sistem menampilkan data pengguna. 

2. Aktor mengedit data pengguna yang sudah 

ditampilkan. 

3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 

pengguna yang telah diedit. 

4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 

pengguna yang telah diedit 

 E-2 Data pengguna yang telah diedit 

salah. 

5. Sistem meyimpan data pengguna yang telah 

diedit ke database. 

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

pengguna. 

1. Sistem menampilkan data pengguna. 

penggugunna.

3. Aktor meennginputkan data penggunaa.

�� Aktoorr meminta sistem untuk menenyimpan data

pepenggunaa yayangn  telelahah ddiiiinpnpututkakan.

5.5. Sisteme mmenengecek data peengnggug na yangg telah 

didiininpuputkan..

EE-11 DaData pengguna yang diiiinpututkakann akktor 

salaah/kurang lengkap.

6. Siistem menyimpan data pengguna ke datababase.e.

7. UUse Case ini selesai.

5.5. Altlternative Flow

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edditi  datataa

pengguna.

1. Siststemem menampilkan ddatata pengguna.

2.2 kAktor memengngeditt ddatata pengguna yang suddahah 

ditampilkan..

3. Aktor meminta sistem untuk menyiy mpmpann ddatata

pepengnggugunana yayangng ttelelahah ddieediditt.

4.4. SiSisstem mmelakakuukan pengeececekakann teterhrhadadapap data

pengguna yyang ttelah diedit

E-2 Data peengguna yang telah diedit

salaah.

5. Sistem meyyimpaann data pengguna yang telah 

diedit ke ddatatabase.

6. Berlanjut kee Basic Flow langkah ke 7.
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2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

pengguna. 

1. Sistem menampilkan data pengguna. 

2. Aktor memilih untuk menghapus data 

pengguna. 

3. Sistem menampilkan pertanyaan konfirmasi 

apakah ingin menghapus data pengguna? 

4. Aktor mengkonfirmasi ingin menghapus data 

pengguna. 

5. Sistem mengupdate data pengguna yang ada 

ke database. 

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah 7 

A-4  

6. Error Flow  

E-1 Data pengguna yang diinputkan aktor salah. 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diinputkan salah. 

2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4. 

E-2 Data pengguna yang diinputkan aktor salah 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diedit salah. 

2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Alternative Flow A-1 Langkah ke 

2. 

 

7. PreConditions 

1. Use Case Login telah dilakukan. 

1. Sistemm menampilkan ddata a pengguna.

2. AkAkttor memilih untuk menghapus data 

pengguna..

3. SiSiststeme mmenenamampipilklkanan ppere tanyaan konfirmasi 

appakakahah ingin menghapuss ddata a pep nggunana?

4.4. Aktoorr mengkonfirmasii iingin mmenenghg apuss data 

ppengguna.

5. Sistem mengupdate data penggugunaa yayang aadad  

ke database.

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah 77

A-4

6. Errror Flow  

E-1 Data pengguna yang diinputkan aktor salah.

1. Sistem memberikan pep san peringatanan bahhwawa 

ddatta yyanangg didiinpuputktkanan s lalahah.

2. Sistem membererii penanda pada field yyanang

salah.

3.3. KeKembm alalii keke BBassicic FFloloww LaLangngkakahh keke 44.

EE-22 DaDatta pepengguuna yayanng ddiiiinpututkakan n akaktotorr sasalalahh

11. Sistem memmbeb rikakan pesan periringngatatan bahwa 

data yang diedit salah.

2. Sistem meemberi penanda pada field yang

salah.

3. Kembali ke AAlteernative Flow A-1 Langkah ke 

2.
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2. Aktor telah memasuki sistem. 

8. PostConditions 

Data pengguna dalam database telah terupdate. 

 

4.1.7 Use case Spesification : Pengelolaan Data Desa 
Wisata.  
1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 

mengelola data Desa wisata JOGJANESIA-WEB. Aktor 

dapat melakukan add data desa wisata, edit data desa 

wisata, delete data desa wisata, display data desa 

wisata, and search data desa wisata. 

2. Primary Actor 

Administrator 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

1. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

melakukan pengelolaan data desa wisata. 

2. Aktor memilih untuk melakukan add data desa 

wisata. 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data desa 

wisata. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

desa wisata. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

desa wisata. 

3. Aktor menginputkan data desa wisata. 

�� Aktor meminta sistem untuk menyimpan data desa 

wisata yang telah diinputkan.

4.1.7 Use cacase Spesifification : Pengelolaaana  Data Desa 
Wisata.
1. Briieef Descrripiptition 

Use Casese ini ddigigunakan ooleh aktor untuk 

mengelelololaa daatata Desa wisata JOOGJGJANESESIAIA--WEW B. AkA tor

dadapapatt melalakukan add data desa wisata, editit dadata ddesa 

wiwisaata, delete data desa wisata, displalay dadatata desas  

wiw satta, and search data desa wisata.

2.2. Priimary Actor 

Administrator

3. Suupporting Actor

noone

4. BBaasic Flow

1. Use Case ini dimimululai kketetika aktor memilih unntutukk

melakukan pengelolaann data desa wisata.

2. AkAktot r memilih untuk melakukan add ddatata a d dedesa 

wiwisasatata.

AA-11 AkAktoorr memililih untuk  melakukakan ededitit ddatataa desa 

wisata.

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display datay

desa wisata.

A-3 Aktor memilih h unnttuk melakukan delete data 

desa wisata.

3 Aktor menginputkan data desa wisata
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5. Sistem mengecek data desa wisata yang telah 

diinputkan. 

 E-1 Data desa wisata yang diinputkan aktor 

salah/kurang lengkap. 

6. Sistem menyimpan data desa wisata ke database. 

7. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data desa 

wisata. 

1. Sistem menampilkan data desa wisata. 

2. Aktor mengedit data desa wisata yang sudah 

ditampilkan. 

3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 

desa wisata yang telah diedit. 

4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 

desa wisata yang telah diedit 

 E-2 Data desa wisata yang telah diedit salah. 

5. Sistem meyimpan data desa wisata yang telah 

diedit ke database. 

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data desa 

wisata. 

1. Sistem menampilkan data desa wisata. 

2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

desa wisata. 

3. Sistem menampilkan data desa wisata. 

4. Aktor memilih untuk menghapus data desa 

wisata. 

5. Sistem menampilkan pertanyaan konfirmasi 

apakah ingin menghapus data desa wisata. 

salah/kurangg llengkap.

6. Sistem mmenenyimpan data desa wisatataa ke database.

7. Use CaCase ini sellesai.

5. Alterernativee FFlolow

AA-1 Aktor mmememililih untuk melakkukukana  ededit datata desa 

wiwisasatta.

1.1. Siststem menampilkan data desa wwisattaa.

2. AAktor mengedit data desa wisattaa yayangng suddaha  

ditampilkan.

3. Aktor meminta sistem untuk menyiimmpann ddata

desa wisata yang telah diedit.

4. Sistem melakukan pengecekan terhaddapa  datataa

desa wisata yang telah diedit

E-2 Data desa wisata yangg telah dieditt ssalahh.

5. SiSiststem meyeyimimpapann daatata dedesa wisis tata yang tellahah 

diedit ke databaases .

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7.

AA--22 AAktktoror mmeme ililihih uuntntukk mmelelakakukukann didispsplalayy ddatataayy dedesa 

wiwissatata.

11. SSistem menampipilkann data desa wisisatataa.

2. Berlanjut kee Basic FFlow langkah ke 7.

A-3 Aktor memmilih unntuk melakukan delete data 

desa wisatta.

3. Sistem menampilkl anan data desa wisata.

4. Aktor memilih untuk menghapus data desa 
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6. Aktor mengkonfirmasi ingin menghapus data 

desa wisata. 

7. Sistem mengupdate data desa wisata yang ada 

ke database. 

8. Berlanjut ke Basic Flow langkah 7 

6. Error Flow  

E-1 Data desa wisata yang diinputkan aktor 

salah. 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diinputkan salah. 

2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4. 

E-2 Data desa wisata yang diinputkan aktor salah 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diedit salah. 

2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Alternative Flow A-1 Langkah ke 

2. 

7. PreConditions 

1. Use Case Login telah dilakukan. 

2. Aktor telah memasuki sistem. 

8. PostConditions 

Data desa wisata dalam database telah terupdate. 

 

4.1.8 Use case Spesification : Pengelolaan Data Hotel. 

1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 

mengelola data Hotel JOGJANESIA-WEB. Aktor dapat 

melakukan add data hotel, edit data hotel, delete 

ke databasase.

8. Berllaanjut ke Basic Flow langngkah 7

6. Error FFlolow

EE-1 Datata desaa wwisisatataa yayangn  diinpututkan aktor 

salah.

1.1. Sisttemem memberikan peesasan peeriringngatan bahwa 

ddata yang diinputkan salahh..

2. Sistem memberi penanda padaa ffieieldld yanang

salah.

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4.

E-2 Data desa wisata yang diinputkan aktoor sasalal hh

1. Sistem memberikan pesan peringataan bahhwawa 

data yang diedit salah.

2. Sistem memberi penanda pada fieeldld yanangg

ssallahh.

3. Kembali ke AAltlternative Flow A-1 Langkaah h keke 

2.

7.7. PPrereCoCondndititioionsns 

1.1. UUsese CCasase LoLogin tet laahh dilaakkukakan.n. 

2. AAktktoror telah memasuku i siistem.

8. PostConditions

Data desa wisata daalal m dataabase telah terupdate.

4.1.8 Use case Spesificaatiion : Pengelolaan Data Hotel.

1 B i f D i ti
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data hotel, display data hotel, and search data 

hotel. 

2. Primary Actor 

Administrator 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

3. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

melakukan pengelolaan data hotel. 

8. Aktor memilih untuk melakukan add data hotel. 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data 

hotel. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

hotel. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

hotel. 

9. Aktor menginputkan data hotel. 

���Aktor meminta sistem untuk menyimpan data hotel 

yang telah diinputkan.

11.Sistem mengecek data hotel yang telah diinputkan. 

 E-1 Data hotel yang diinputkan aktor salah/kurang 

lengkap. 

12. Sistem menyimpan data hotel ke database. 

13. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data hotel. 

1. Sistem menampilkan data hotel. 

2. Aktor mengedit data hotel yang sudah 

ditampilkan. 

3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 

hotel yang telah diedit. 

Administrator

3. Supporting g AcActor

none

4. Basicic Flow

3.. Use Case iinini dimulai ketikaa akaktor memiliih untuk

melalakukukkan pepenngelolaan data hohotetel.

8.. AkAktotor mememilih untuk melakukan add dad ta a hohotetel.

AA-1 Aktor memilih untuk melakukaan n ededitit datata

hotel.

AA-2 Aktor memilih untuk melakukan dispsplaayy ddatay

hotel.

A-3 Aktor memilih untuk melakukan deleete daatata 

hotel.

9.9 Aktor menginpup tkan data hotel.

���Aktor me iminta sisiststem uuntntukuk men iyimpan data hotetell

yang telah diinputkan.

1111..Sistem mengecek data hotel yang telah diiinpnpututkakann.

EE-11 DaDatata hohotetell yayangng ddiiiinpnpututkakan n akaktotorr sasalalah/h/kukurrang 

lelengngkakapp.

12. Sistem menyyimpann data hotel kek ddatatabase.

13. Use Case ini selesaii.

5. Alternative Flow

A-1 Aktor memilih unttuk meelakukan edit data hotel.

1. Sistem menampilklkann data hotel.

2. Aktor mengedit data hotel yang sudah
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4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 

hotel yang telah diedit 

 E-2 Data hotel yang telah diedit salah. 

5. Sistem meyimpan data hotel yang telah diedit 

ke database. 

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

hotel. 

1. Sistem menampilkan data hotel. 

2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

hotel. 

3. Sistem menampilkan data hotel. 

4. Aktor memilih untuk menghapus data hotel. 

5. Sistem menampilkan pertanyaan konfirmasi 

apakah ingin menghapus data hotel. 

6. Aktor mengkonfirmasi ingin menghapus data 

hotel. 

7. Sistem mengupdate data hotel yang ada ke 

database. 

8. Berlanjut ke Basic Flow langkah 7 

6. Error Flow  

E-1 Data hotel yang diinputkan aktor salah. 

2. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diinputkan salah. 

4. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4. 

E-2 Data hotel yang diinputkan aktor salah 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diedit salah. 

5. Sistem meyeyiimpan data hohotet l yang telah diedit

ke ddatatabase.

6. BeBerlanjut kee Basic Flow langkah kek  7.

A-2 Aktor mmememilihh uuntntukuk mmelelaka ukan diispsplay datay

hotell.

1.1. SiSistem mmenampilkan data hohotel.

2.2. Beerlrlanjut ke Basic Flow langkakah keke 77..

A-3 Aktor memilih untuk melakukanan dedelletete daatat  

hotel.

3. Sistem menampilkan data hotel.

4. Aktor memilih untuk menghapus data hootell..

5. Sistem menampilkan pertanyaan koonfirmaasisi 

apakah ingin menghapus data hotel.

6. Aktor mengkonfirmasi inggin menghappusus daatata 

hohotetell.

7. Sistem mengupdadatet data hotel yang adaa kke

database.

8.8. BeBerlrlananjujutt keke BBasa icic FFloloww lalangngkakahh 77

6.6. EErrrroror FFloloww  

EE-11 DData hotel yaangn  diiiinputkan aktorr sasalalah.

2. Sistem meemberikann pesan peringatan bahwa 

data yang diinputtkan salah.

4. Sistem memmberi penanda pada field yang

salah.

3. Kembali ke Basa ic Flow Langkah ke 4.
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2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Alternative Flow A-1 Langkah ke 

2. 

7. PreConditions 

1. Use Case Login telah dilakukan. 

2. Aktor telah memasuki sistem. 

8. PostConditions 

Data hotel dalam database telah terupdate. 

 

4.1.9 asdas 

1. Brief Description 

Use Case ini digunakan oleh aktor untuk 

mengelola data Rental kendaraan JOGJANESIA-WEB. 

Aktor dapat melakukan add data rental kendaraan, 

edit data rental kendaraan, delete data rental 

kendaraan, display data rental kendaraan, and search 

data rental kendaraan. 

2. Primary Actor 

Administrator 

3. Supporting Actor 

none 

4. Basic Flow 

5. Use Case ini dimulai ketika aktor memilih untuk 

melakukan pengelolaan data rental kendaraan. 

14. Aktor memilih untuk melakukan add data rental 

kendaraan. 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data 

rental kendaraan. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

rental kendaraan. 

2.

7. PreConditioonns 

1. Use CCase Login ttelah dilakukan. 

2. AAkktor tele ahah memasasukuki sisiststemem.

8. PoPostConditioonsns

Dataa hohotetel dalalam database telahah terupdpdatate.e.

4.11..99 assddas

1. BBriefef Description 

Use Case ini digunakan oleh aktoor ununtuk 

menngelola data Rental kendaraan JOGJANEESIAA--WEBB..

Akktor dapat melakukan add data rental kendaraaan,,

eddit data rental kendaraan, delete data reentall 

kekendn araan, didispsplalayy data rentntalal kkenendadaraan, anndd searrchch

data rental kendaraann.

2.2. Primary Actor 

AdAdmimininiststraratotorr

3.3. Suppo trtiing g AcActotor

nononene

4. Basic Flow

5. Use Case ini dimmulai keetika aktor memilih untuk

melakukan pengelollaan daata rental kendaraan.

14. Aktor memilih untut k melakukan add datad rental 

kendaraan.

A 1 Akt ilih t k l k k dit d t
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A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

rental kendaraan. 

15. Aktor menginputkan data rental kendaraan. 

���Aktor meminta sistem untuk menyimpan data rental 

kendaraan yang telah diinputkan.

17.Sistem mengecek data rental kendaraan yang telah 

diinputkan. 

 E-1 Data rental kendaraan yang diinputkan aktor 

salah/kurang lengkap. 

18. Sistem menyimpan data rental kendaraan ke 

database. 

19. Use Case ini selesai. 

5. Alternative Flow 

A-1 Aktor memilih untuk melakukan edit data rental 

kendaraan. 

1. Sistem menampilkan data rental kendaraan. 

2. Aktor mengedit data rental kendaraan yang 

sudah ditampilkan. 

3. Aktor meminta sistem untuk menyimpan data 

rental kendaraan yang telah diedit. 

4. Sistem melakukan pengecekan terhadap data 

rental kendaraan yang telah diedit 

 E-2 Data rental kendaraan yang telah diedit 

salah. 

5. Sistem meyimpan data rental kendaraan yang 

telah diedit ke database. 

6. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

A-2 Aktor memilih untuk melakukan display data 

rental kendaraan. 

1. Sistem menampilkan data rental kendaraan. 

2. Berlanjut ke Basic Flow langkah ke 7. 

���Aktor memintaa sistem untukk mmenyimpan data rental 

kendaraan yayang telah diinputkan.

17.Sistteem mengecek k data rental kendaraaana yang telah 

diiiinputkana .

 E-1 DaD ta rerental kendaraan yayangng diiiinputkaan aktor

saalalah/h/kurangng lengkap.

181 .. SSistem menyimpan data rentntala kkenendadaraann ke 

dadatatabasese.

19. Use Case ini selesai.

5.5. Altternative Flow

A--1 Aktor memilih untuk melakukan edit datta rerentn all 

kendaraan.

1. Sistem menampilkan data rental kendaraaan.

2. Aktor memengngedit data rerentn al kendaraaanan yaangng 

suddahh didittampmpililkak n.

3. Aktor meminta sisistem untuk menyimpan ddatata

rental kendaraan yang telah diedit.

4.4 SiSiststemem mmelelakakukukana ppenengegecec kakann teterhrhadadapap ddata

rerentntall kkendadaraann yangg telahah dieiediditt

EE-2 Data renttala  keendaraan yang ttelelah diedit

salah.

5. Sistem meyimmppan datta rental kendaraan yang 

telah diedit kke datatabase.

6. Berlanjut ke Bassicc Flow langkah ke 7.

A-2 Aktor memilih untntuk melakukan display datay
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A-3 Aktor memilih untuk melakukan delete data 

rental kendaraan. 

3. Sistem menampilkan data rental kendaraan. 

4. Aktor memilih untuk menghapus data rental 

kendaraan. 

5. Sistem menampilkan pertanyaan konfirmasi 

apakah ingin menghapus data rental kendaraan. 

6. Aktor mengkonfirmasi ingin menghapus data 

rental kendaraan. 

7. Sistem mengupdate data rental kendaraan yang 

ada ke database. 

8. Berlanjut ke Basic Flow langkah 7 

6. Error Flow  

E-1 Data rental kendaraan yang diinputkan aktor 

salah. 

3. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diinputkan salah. 

6. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 4. 

E-2 Data rental kendaraan yang diinputkan aktor 

salah 

1. Sistem memberikan pesan peringatan bahwa 

data yang diedit salah. 

2. Sistem memberi penanda pada field yang 

salah. 

3. Kembali ke Alternative Flow A-1 Langkah ke 

2. 

7. PreConditions 

1. Use Case Login telah dilakukan. 

2. Aktor telah memasuki sistem. 

4. Aktor meemimilih untuk mem nghapus data rental 

kenddaaraan.

5. SSistem mennampilkan pertanyaaan n konfirmasi 

apakkahh iinginn mmenenghghapapusus ddata a rentall kendaraan.

6. Aktorr mem ngkonfirmasi iingginin mmenghappusu  data 

rerental kkendaraan.

7.7. Siiststem mengupdate data rentalal kenendadararaan yay ng 

ada ke database.

88. Berlanjut ke Basic Flow langkah 7

6.6. Errroor Flow  

E-1 Data rental kendaraan yang diinputkkan akaktorr

salah.

3. Sistem memberikan pesan peringataan baahwaa 

data yyang diinputkan salah.

6.6 SiSi tstem memembmberi pepenana dnda papadda field yyanangg

salah.

3. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 44.

EE-22 DaDatata reentntalal kkene dadararaanan yayangng ddiiiinpnpututkakan akakttor 

sasalalahh

11. Sistem memmbeb rikakan pesan periringngatatan bahwa 

data yang diedit salah.

2. Sistem meemberi penanda pada field yang

salah.

3. Kembali ke AAlteernative Flow A-1 Langkah ke 

2.
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8. PostConditions 

Data rental kendaraan dalam database telah 

terupdate. 

 

1. Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 4 Entity Relationship Diagram 

1. Entity Relatationship Diagram 

Gambar 4 EEntity RRelationship Diagram


