
BAB II

SISTET.I KERJA

2-I- PROSES KERJA

Pros6s kerja pada pembuatan program aplikagi

pelayanan informasi ini - Pertama penulis melakukan

survBy ke kantor Dinas Pariwisata Daerah Jatim guna

memperoleh data*data yang ada pada kantor Dinas Pari-

trrisata Daarah Propinsi Dati I JaHa Tisrur, Yang berala-

mat di jalan oarmokali No 35 Surabaya- Dari hasil

survey yang penulis fakukan di Kantor Dinas Parinisata

Daarah Jawa Timur- Sistem proses kerja salama ini yang

dilakukan ofeh pihak Dinas pariwisata Daerah Jawa Timur

adalah masih dilakukan proses pemberian rnformasi yang

secara manual - Untuk mendapatkan data Kota obyek nisata

dalam hal ini petugas Dinas Pariwisat'a masih harus

melakukan atau mencari data nama-nama kota wisata yang

ada di Jarua Timur, begitu juga untuk mendapatkan infor-

masi potensi obyek wisata yang terdapat dalam suatu

kota, pctugas Dinas Pariuisata daerah dalam hal ini

masih mengandalkan data dari Buku panduan Obyek $fisata

yang terdapat pada kantor Dinas Parinisata Daarah Jana

Timur- Proses demikian sangat kurang sesuai dengan

perkembangan Proses Pelayanan Informasi saat ini -

Pamberian Pelayanan Informasi yang saat ini dilakukan

ir
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oleh pihak Dinas Parinisata masih sangat manual sekali,

yaitu jika ada sE'seorang ingin mendapatkan informasi

tentang obyak wisata air, maka langkah yang dilakukan

adalah harus mencari terlebih dahulu kota tujuan siss-

tanya: tentunya masih mencari lagi kota mana yang ada

obyek rilisata air-

Dengan demikian proscls tersebut sudah tidak mamungkin-

kan lagi untuk ditarapkan di lingkungan Kantor Dinas

FariHisata Daerah JaHa Timur- Dan yang berkaitan

dengan proses pelayanan Informasi obyak Wisata- Pencar-

ian data secara manual tentunya sangat banyak membuang

waktu scrta sistem kerja yang kurang Efektif- Sering

para rrrisatawan ingin mendapatkan informasi obyek risata

s€|cara cepat, tepat dan akurat, namun dalam hal ini

pihak Dinas Pariwisata daerah jana Timur mengakui

banyak kekurangano terutama dari sistem pendataan serta

pelayanan informasi nisata kepada para uisatanan khu-

susnya- Berangkat dari kekurangan inilah maka penulis

ingin membuatkan suatu sistem pelayanan Informasi obyek

wisata s€cara Komputerisasi kapada Kantor Dinas Pariwi-

sata Daerah Jana Timur- Dengan harapan dapat memtlantu

prosas kerja yang selama ini diterapkan oleh Kantor

Dinas Pariwisata Daerah Jaura Timur-STIK
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2.2. SISTEI4 FLOH
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2.3. DESKRIPSI FILE

Program unt,uk menjalankan sistem pelayanan

Informasi obyek ufisata Daerah Propinsi Dati I JaHa

Timur ini- memakai beberapa file yang digunakan dalam

menunjang pengoperasian sistem Aplikasi Informasi ini -

Fila-file tersebut adalah sebagai berikut :

a- File DAKOT-

b. FilE DANIS.

c- File CIAToB-

d, File DAFA€|-

2-3- r - File Data Kota

Nama file

Fungsi

File rndex

: DAKOT-DBF

: Digunakan untuk menYimPan data-

data nama kota, kode kota, jarak-

: Dakot-ntx dengan kunci index

KD-KOTA.

Struktur file Haster DAK0T ( onxor,DBF)

NO Field Type Panjang Ketsrangan

*1 - KD-KOTA

2 - NM-KCITA

3. JARAK

Charactar

Character

Character

2

t2

3

Kode Kota

Nama Kota

Jarak Kota

Nama

pan

Kota digunakan untuk menyim

data mengenai Nama kota

KeteranganSTIK
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I 1.()

2-3-2- Fila D.ta

Nana filo

Fungsi

Jsnir

lokasi nisata-

Jarak digunnken untuk ncnYim

pan data tenttng jarak tarPrh

kota tujuan riseta.

T}ANIS-DBF

Digunakan untuk nerStinpan dat'a-

data jcnis risata, keterangan

uisata- I

Danis.ntx dengan kunci indsx

KO_JENIS dEN KD-KET.

Fila Ind€x :

struktur fils nast€r oANrs ( oeNrs-oen )

NO Fisld Typa PanJang Katarengan

*I. TO-JENIS

*2. TD-KET

3- KET

Charact6r

Charaetsr

Charaetar

Kode jrlnia

Xoda katarrnglan

Ksttrrangan j;nin

I

I

t2

Ksterangan - Fiald katcrangran dijadikan scba-

gai detr katarangran jcni;.
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11.t. .t.

2-3-3- File Data

Nama file

Fungsi

obyek-

: OATOts-OAF

Digunakan untuk menYimPan

data nama obyek wisata,

lokasi nisata: Kecamatan,

lokasi, kode fasilitas-

Datob-ntx dengan kunci

KD_KOTA, KD_JENrS, KD_KE

KD-WIS.

data-

Desa

jarak

index

T dan

Fi 1e Index

struktur file rrlaster oAToB { onroa-DBF)

NO Field Typ€ Panjang K€terangan

*1, KD-KOTA

*2. KD-JENIS

*3. KD-KET

*4- KD_WrS

5- NFI-WIS

6. DESA

7. KEC

a- Km

9. KD

Character 2

Charactar I

Character I

Charaetar 2

Chareeter ?5

Character 2O

Charactar 20

Numeric 3

Numeric 2

Kode kota

Kode jenis

Kode ketcrangan

Kode $fisata

Nama Obyak hfisata

Hama Desa lokasi

Nama kecamatan

Jarak desa lokagi

Kode fasilitas

KetBrangan Nama tttisata digunakan untuk menyirt

pan data tentang nama obyek wisata-

Dasa digunakan untuk menyimpan data
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tanteng nan dasa lokrsi risata-

- Krcematan digunaken sabegai pcnyir*

pen data tanteng nema kacenatnn

Lokasi nisatr-
Kilo ltgtar digunakan sabagai pe-

nyinpan data jarak trsnpuh kalokn*i

risata dari kota-

filod KD dijadikan sabagai pcnyim-

pan data kodrl fasilitas pada t,iap

2-3-4-

obryrek uisata.

Fila deta Fagilitar-

Nama fila : DAFAS-DBF

Fungsi : Digunrken untuk nanyinpen

ada sartadata fasilitas ynng

kode fasilitasnya-
Fila index : Dafas-ntx dcngan kunci irrdgx

KD FAS
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struktur fils llaster DAFAS ( oAFeS-oBF )

t{tr Field Typs Penjeng f,itGr:rngnn

tll - r(o_Fes

2. NFI-FAS

Charlctlrr

chareetgr

Kod. Fagilitrs

ltene fasilitas

2

25

Katerangan N.na Fasilitrs
pcnyinpan data

litas yang ada

risata-

digunaken iobagai

t.ntrng nu. fasi-
pada ssluruh obyck
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2.4. PENJELASAN SISTE]'I FLOH-

Pada sistem flou Program Aplikasi Pelayanan

Informasi Obyek $lisata Daerah Jawa Timur terdapat 4

(empat) fila data, yaitu file data DAKor, fila data

DANIS, file data DATOB dan file data DAFAS-

File Dakot dibuat terlebih dahulu karena file

ini akan dibutuhkan untuk pengisian file data lainya,

sedangkan fila Danis dibuat kemudian setelah file

dakot- Untuk pengisisan file Datob fila ini sangat

berperan sekali karena membutuhkan dua file data, yaitu

file Dakot dan file dafas-

Dari keempat file tarsebut data-datanya dien-

trykan malalui kayboard dengan m€lnggunakan program

maintenance- Di dalam program maintanance terdiri dati

beberapa program procedure antar lain : procedure entry

( tambah ) data, procedure up-data ( koreksi ) data,

procedure delete ( hapus ) data, dan procedure Vian

(lihat) data-

trrogram t'lai npar adalah merupakan program

tampilan palayanan informasi obyek nisata daerah jarra

timur dari dat,a-data yang tersimpan dalam file data-

Pro gram Mainpar ini, pada prosesnya selalu berhubungan

dengan beberapa program procedure yang ada didalam

program PAR1-PRG - Procedure Kota, Procedure Obyek,

Procedure AL, Procadure AR dan Procedure eropin-STIK
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1.5

tlari file-file dan babara'pa program tarsabut

diata13 , dalan pGnerpannya bartujugn untuk nanbrrikan

konudahan mgu*kan data begi Fert pGnggunt iasa infor-

masi palayanan obyak uisata daarrh Jene Tinur khugus-

nya- Dan dapat nanbirikan surtu hasil informasi yang

langkap dan capat, tlrpat sahinggn pare pGngguna infor-

nasi dapat mrrnrrnt,ukan tujuan nisatanya-

'p1

,,
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