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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat khususnya dalam dunia 

teknologi informasi dan komunikasi membuat fungsi teknologi informasi semakin 

beragam.Penggunaan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap hampir 

semua aspek dalam pengelolaan pariwisata.Penerapan teknologi sistem informasi 

pada bidang pariwisata, hendaknya mempertimbangkan kemampuan pemakai 

sistem teknologi.Sehingga teknologi sistem informasi dapat dimanfaatkan secara 

optimal, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengguna. Diharapkan, aplikasi 

teknologi sistem informasi baru dapat meningkatkan jumlah wisatwan, baik lokal 

maupun dari daerah lain. Keberhasilan aplikasi sistem informasi baru pada bidang 

pariwisata, tergantung pada kemudahan sistem itu bagi para penggunanya dan 

pemanfaatan teknologi yang digunakan. 

Penggunaannya bukan hanya untuk alat komunikasi saja melainkan sebagai 

alat bantu informasi lainya seperti internet maupun hiburan dan alat petunjuk. 

Penggunaan ponsel menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan saat 

ini yang memerlukan mobilitas tinggi.Fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya 

pun tidak hanya terbatas pada fungsi telepon dan SMS (short messages service) 

saja.Ponsel dapat digunakan sebagai sarana bisnis, penyimpan berbagai macam 

data, sarana musik/hiburan, bahkan sebagai alat dokumentasi. Hal ini menjadikan 

ponsel sebagai salah satu perkembangan komunikasi yang paling actual di 

Indonesia selama lebih dari lima tahun terakhir [1]. Terlihat juga pada kompetisi 

kualitas dari berbagai merk ponsel seperti Nokia, Sony Ericson, Samsung, 

Blackberry, Motorola, dan lain-lain.Masing-masing tidak berhenti bersaing 

mencari pangsa pasar melalui produk terbaru hanya dalam kurun waktu yang 

relatif singkat. 

Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon dan telepon genggam (HP), 

bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat 

dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi 

baik yang bernilai positif  dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat. Dampak 

positif misalnya, kemudahan dalam berkomunikasi lewat telepon seluler atau 

internet, mudahnya mendapatkan informasi dari internet, sekarang masyrakat 

tidak hanya bisa berkomunikasi lewat telepon seluler. 

Dunia Pariwisata merupakan salah satu sektor penghasil devisa yang 

memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan. Apabila sektor pariwisata 

dikembangkan dan dikelola dengan baik akan memberikan sumbangan yang besar 

terhadap keuangan daerah. 

Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berarti adanya suatu Sistem 

Informasi Pariwisata yang berbasis pada pengolahan data elektronik. Namun 

demikian sebenarnya masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi dalam 

penerapan Teknologi Informasi ini diantaranya yaitu masih terbatasnya Sumber 

Daya Manusia yang handal dibidang ini yang mampu mengelola, memanfaatkan 

dan mengembangkan teknologi informasi dibidang pariwisata, fungsi Teknologi 

Informasi untuk proses pengolahan data dan transaksi yang komplek serta 

penyediaan informasi bagi publik masih sangat terbatas.  
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Daerah kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah  merupakan salah satu 

daerah kota yang berada di provinsi Maluku yang memiliki banyak objek 

pariwisata. Dengan konsep pengembangan kepariwisataan yang ada, diharapkan 

kepariwisataan tersebut dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan, 

karena apabila dilihat dari faktor geografis terdiri dari ratusan kepulauan membuat 

Maluku memiliki keunikan panorama disetiap pulaunya dan mengundang banyak 

turis asing datang untuk mengunjungi bahkan menetap di kepulauan ini. Selain 

objek wisata alam, beberapa peninggalan zaman kolonial juga merupakan daya 

tarik tersendiri karena masih dapat terpelihara dengan baik hingga sekarang. 

Tetapi sangat disayangkan promosi dan usaha yang dilakukan untuk sektor 

pariwisata di daerah kota Ambon dan kabupaten Maluku Tengah terasa kurang. 

Aplikasi sistem informasi pariwisata berbasis mobile ini diharapkan mampu 

memperkenalkan daerah pariwisata provinsi Maluku, khususnya Kotamadya 

Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah  dengan baik agar memudahkan 

wisatawan. Maka diperlukan sebuah sistem informasi pariwisata yang mana 

dalam Sistem Informasi Pariwisata ini dapat menyediakan berbagai macam 

informasi yang berkualitas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 

daerah tujuan wisata. 

. 

2. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang sistem informasi pariwisata 

yang telah dilakukan.Salah satu contohnya adalah “Sistem Informasi Geografi 

Pariwisata Kota Yogyakarta Berbasis Mobile Android 2.2”. Penelitian ini 

membahas tentang kegunaan dan juga keuntungan penggunaan aplikasi mobile 

yang berbasiskan android, sehingga kinerja layanan dapat menjadi efisien dan 

efektif. Namun pada aplikasi ini tidak terdapat fitur GPS (Global Positioning 

System) [2]. 

Kemudian penelitian dengan judul, “Identitas dan komodifikasi budaya 

dalam pariwisata budaya Bali” (Agus Muriawan Putra, 2008). Penelitian ini 

membahas tentang peranan promosi didalam sektor pariwisata karena dengan 

adanya promosi maka sektor pariwisata daerah dapat berkembang dan juga 

dikenal di dunia  [3].  

Pada penelitian yang berjudul “Sistem informasi pariwisata pada 

kabupaten Malang berbasis Android”, menyatakan bahwa penggunaan ponsel atau 

perangkat lain yang bergerak saat ini digunakan oleh hampir seluruh lapisan 

masyarakat dan sangat tepat untuk menjadi media pengimplementasian aplikasi 

sistem informasi ini di dalamnya.Pariwisata bagi pemerintah daerah merupakan 

salah satu aspek untuk meningkatkan  pendapatan daerah. Salah satu kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal pengembangan pariwisata adalah tidak 

adanya sistem informasi yang efektif dan efisien untuk para wisatawan. Dalam 

penyampaian informasinya masih manual, seperti pemberian  brosur, pamflet, 

poster, dan buku  –  buku jika ada wisatawan yang mengunjungi obyek wisata, 

serta kunjungan ke setiap daerah baik luar kota maupun luar provinsi bahkan 

pihak dinas pariwisata Malang melakukan kunjungan hingga ke luar negeri. Hal 

tersebut kuranglah efektif, walaupun banyak teknologi canggih yang sudah 

tersedia seperti pencarian online dan pemanfaatan peta website, akan tetapi 



3 

 

wisatawan masih sering mengalami kesulitan baik dalam menemukan tempat atau 

fasilitas lain yang tepat di kota tersebut[4]. 

Beberapa hal yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah penelitian ini menggabungkan keuntungan-keuntungan dari 

penelitian terdahulu mengenai promosi, layanan, dan juga penggunaan aplikasi 

mobile berbasis androidsebagai dasar penelitian pembuatan sistem informasi 

pariwisata Provinsi Maluku, sehingga dengan menyimpulkan penelitian-penelitian 

terdahulu tersebut ke dalam penelitian ini dapat meningkatkan keunggulan 

strategis sistem informasi pariwisata di Provinsi Maluku.. 

Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 

komponen atau variabel – variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling 

tergantung satu sama lain dan terpadu.Informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.Data berupa catatan historis 

yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk 

pengambilan keputusan. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi 

bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu 

kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan 

keputusan [5]. 

Sistem Informasi merupakan seperangkat komponen yang saling 

berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan 

pengawasan dalam organisasi [6].Sistem informasi dapat membantu manajer 

dalam menganalisis masalah, membuat masalah-masalah kompleks dan 

menciptakan produk baru. Sistem informasi memiliki 5 komponen utama 

pembentuk, yaitu : komponen perangkat keras, komponen perangkat lunak, 

komponen sumber daya manusia, komponen jaringan komputer, dan komponen 

sumber daya data [7].  

Ide membangun sistem informasi pada dasarnya merupakan ide ringan, 

akan tetapi dengan keterlibatan beberapa unsur yang mendukung atas 

pembangunan tersebut akan berkembang menjadi kompleks, ataupun sangat 

kompleks. 

 
Gambar 1 Fungsi/Tugas Sistem Informasi [8] 

 

Komponen sistem informasi yang pertama adalah Sumber Daya 

Manusia.Komponen ini terdiri dari Pengguna (end-user) yang merupakan orang-

orang yang mengunakan sistem informasi atau memanfaatkan informasi yang 

dihasilkan oleh sistem, dan Spesialis Sistem Informasi, yang merupakan orang-

orang yang membangun dan mengoperasikan sistem infomasi.Komponen sistem 

informasi yang kedua adalah Hardware.Komponen ini terdiri dari mesin 
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komputer dan perangkat-perangkat yang terhubung seperti media penyimpanan 

data.Komponen sistem informasi yang ketiga adalah Software.Software 

merupakan semua aturan/instruksi pengolahan informasi, termasuk didalamnya 

adalah sistem operasi, software aplikasi, dan prosedur-prosedur penggunaan 

sistem informasi.Komponen sistem informasi yang keempat adalah Data.Yang 

termasuk ke dalam Data adalah materi yang belum diolah oleh sistem informasi 

dan database.Komponen sistem informasi yang terakhir adalah Jaringan.Yang 

termasuk ke dalam komponen ini adalah semua jaringan telekomunikasi seperti 

Internet dan intranet.Jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer-komputer, 

media komunikasi (kabel, microwave system, sistem komunikasi satelit), dan 

network support (semua hal yang secara langsung mendukung pengoperasian 

komunikasi jaringan) [8]. 

Sistem informasi yang secara spesifik mengolah / menampilkan jalur 

informasi pada sebuah badan usaha atau komunitas dengan tujuan 

memperkenalkan / promosi diri sebagai sebuah atraksi wisata.  

Manfaat dari menggunakan sistem informasi pariwisata: 

1. Wisatawan menghendaki informasi yang yang mudah didapat dan akurat, 

sehingga mempermudah untuk mengambil keputusan 

2. Memperkenalkan daerah wisata secara jelas dan konsisten. 

Keuntungan penggunaan internet adalah ketersediaan selama 24 jam, tidak 

mengenal lelah serta adanya jaminan privasi. Pencarian informasi yang sangat 

cepat dan mudah dapat dilakukan dengan fasilitas search engine, serta adanya 

direktori internet secara online. Dengan sekian banyak fasilitas, tentunya 

informasi khususnya tentang pariwisata akan dapat diakses dan disebarluaskan 

dengan sangat cepat dibandingkan dengan mencari informasi di media cetak atau 

dari mulut ke mulut. Tentunya hal ini akan dapat berjalan kalau memang tersedia 

data tentang produk pariwisata yang sudah tersusun rapi dan terstruktur di 

dalamnya, karena internet hanyalah merupakan sarana komunikasi saja. 

Sistem Informasi Pariwisata untuk kepentingan Pemerintah sangatlah 

membantu karena Penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu 

penyediaan data untuk kepentingan pemerintah, karena dapat diakses dengan 

cepat ketika dibutuhkan, dapat diperbarui kapan saja, serta mempunyai kapasitas 

penyimpanan data yang besar tanpa harus membutuhkan tempat atau ruang seperti 

biasanya kita menyimpan data dalam bentuk laporan. Sistem pendukung 

Keputusan Pariwisata lebih ditujukan pada pejabat pengambilan keputusan 

pariwisata dalam menentukan pilihannya. Sistem ini lebih ditujukan untuk melihat 

trend pasar dan hal-hal yang sifatnya strategis dalam pengembangan pariwisata. 

Jenis, struktur dan tampilan data yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagai 

pengambil keputusan tentu akan berbeda dengan kedua pihak di atas dari segi 

keakuratan data. Keakuratan data yang disediakan bagi pengambil keputusan akan 

sangat berpengaruh pada kualitas keputusan dan kebijakan yang dibuat [9]. 

 Pada penelitian ini aplikasi dikembangkan dengan menggunakan Android 

SDK. Android adalah sistem operasi untuk telepon selular yang berbasis Linux 

yang juga merupakan “Open Mobile Platform” yang dikembangkan oleh Google, 

secara sederhana android merupakan sebuah sistem operasi untuk cellular phone, 

seperti halnya Symbian atau Windows Phone. Android dikembangkan dari sistem 
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operasi Linux dan semua aplikasinya dibuat dengan menggunakan Java.Android 

memiliki keunggulan sebagai software yang memakai basis kode komputer yang 

bisa didistribusikan secara terbuka (open source) sehingga pengguna bisa 

membuat aplikasi baru didalamnya.Android memiliki aplikasi native Google yang 

terintegrasi seperti pushmail Gmail, Google Maps dan Google Calender.Android 

juga mampu menjalankan beberapa aplikasi sekaligus yang tidak terbatas, baik 

aplikasi-aplikasi yang berasal dari bawaan sistem atau tambahan dari Google 

Play, sebagai contoh mendengar musik sambil browsing dan menerima notifikasi 

dapat dilakukan dengan mudah.[10]Android-SDK  merupakan  tools  bagi  para  

programmer  yang  ingin mengembangkan aplikasi berbasis Google Android. 

Android SDK mencakup seperangkatalat  pengembangan  yang  komprehensif.  

Android  SDK  terdiri dari  debugger,  libraries,  handsetemulator,dokumentasi,  

contoh  kode,  dan tutorial [11]. 

 

3. Metode dan Perancangan  Sistem 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu 

dengan memperhatikan proses dan peristiwa [12]. Penelitian yang dilakukan, 

diselesaikan melalui tahapan penelitian yang terbagi dalam empat tahapan, yaitu: 

(1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Analisa dan pengumpulan data 

dilakukan dengan teknik wawancara. (2) Perancangan sistem, (3) Implementasi 

sistem, (4) Pengujian sistem dan analisis hasil pengujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Tahapan Penelitian [13] 

 

 

Tahapan penelitian pada Gambar2, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tahap pertama: pengumpulan kebutuhan dilakukan mengumpulkan data dengan 

memperhatikan ketersediaan media informasi tentang wisata daerah Kabupaten 

Maluku Tengah; Tahap kedua:perancangan sistem yang meliputi perancangan 

antarmuka, perancangan database dan perancangan proses sistem. Antarmuka 

yang didesain adalah antarmuka untuk sistem operasi Android. Perancangan 

database termasuk didalamnya yaitu perancangan tabel, field dalam tabel, tipe 

data tiap field dan perancangan relasi antar tabel; Tahap ketiga: implementasi 

sistem, membuat aplikasi sesuai perancangan proses pada tahap kedua. Database 

server yang digunakan adalah MySQL database server. Antarmuka dibuat 

Android SDK, dengan target minimal adalah Android versi 2.2. Semua teknologi 

yang digunakan pada perancangan program ini merupakan teknologi 

opensource.Kemudian menempatkan sistem yang telah dibuat secara online, dan 

Analisis Kebutuhan, dan Pengumpulan Data 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML) 

Implementasi Sistem 

Pengujian Sistem dan Analisis Hasil Pengujian 
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melakukan pengujian terhadap sistem.Pengujian dilakukan mengetahui apakah 

sistem sudah memenuhi kebutuhan yang telah didefinisikan pada tahap pertama. 

 
Gambar 3Proses Sistem 

Secara garis besar, proses yang dilalui oleh pengguna sistem dapat 

dijelaskan pada Gambar 3. Pengguna memilih jenis lokasi (wisata dan non-

wisata), kemudian ditampilkan peta dengan titik-titik lokasi sesuai jenis yang 

dipilih. 

 
Gambar 4 Usecase Diagram Sistem Informasi Wisata 

Pada Gambar 4 dapat dilihat interaksi antara pengguna yang adalah user 

dengan sistem dimana Guestdapat memilih jenis lokasi yang akan ditampilkan, 
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melihat info lokasi, dan melihat foto lokasi wisata. SedangkanAdmindapat 

melakukan pengaturan data lokasi, informasi lokasi, dan foto lokasi wisata. 

 
Gambar 5 Activity Diagram Pencarian Wisata 

Gambar 5 menunjukkan Activity Diagram Menampilkan Lokasi Wisata. 

Pada saat Guest membuka halaman utama, maka ditampilkan menu pilihan jenis 

lokasi wisata. Ketika salah satu jenis dipilih, maka ditampilkan peta dan titik-titik 

lokasi wisata sesuai jenis yang dipilih 

 
Gambar 6Activity Diagram Proses Pendataan Training History 

 

 Gambar 6 menunjukkan activity diagramproses dimana Guest  memilih 

salah satu titik lokasi wisata, kemudian aplikasi menampilkan informasi dan foto 

lokasi wisata. 
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Gambar 7 Class Diagram Sistem Informasi Pariwisata 

 

Gambar 7 menunjukkan class diagram yang merupakan gambaran stuktur 

data yang menjadi dasar dari sistem. dijelaskan bahwa class Lokasi memiliki 

beberapa object dari class Gambar, dan class Lokasi termasuk dalam satu dan 

tepat satu class Jenis.Object dari class Lokasi digunakan pada class XMLRead 

pada proses getWisata, yaitu proses untuk mengambil data wisata dari server 

untuk disimpan pada aplikasi Android. Pada class MapActivity, object dari class 

Lokasi digunakan untuk ditampilkan pada peta.  

Pada Gambar 8 dijelaskan 3 tabel yang berfungsi untuk menyimpan data 

jenis lokasi, data lokasi dan data foto lokasi. Tabel Jenis lokasi memiliki 3 field 

yaitu kode, nama, dan icon. Tabel lokasi memiliki field kode, nama, koordinat x 

dan y, keterangan, dan foreign key kode_jenis. Tabel gambar memiliki field 

kode_gambar, foreign key kode_lokasi dan alamat url gambar. Primary key pada 

tabel gambar adalah kode gambar, pada tabel lokasi adalah kode, dan pada 

jenis_lokasi adalah kode. 

 
Gambar 8 Relasi Antar-tabel 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan yang telah dibuat, 

dijelaskan sebagai berikut. 

  
Gambar 9 Tampilan Splash Screen Gambar 10 Tampilan Menu 

Gambar 9 merupakan halaman yang pertama muncul ketika aplikasi 

dijalankan. Halaman splash screen berfungsi untuk menampilkan informasi 

singkat tentang aplikasi tersebut. Setelah halaman splash screen tertutup, 

ditampilkan halaman menu (Gambar 10). Halaman menu menampilkan jenis-jenis 

lokasi wisata dan non-wisata dilengkapi dengan simbol untuk memudahkan 

penggunaan.. Perintah yang digunakan dapat dilihat pada Kode Program 1 dan 2. 

Kode Program 1Perintah  untuk membuat layout splash screen 
1. <ImageView 

2. android:id="@+id/imgLogo" 

3. android:layout_width="wrap_content" 

4. android:layout_height="wrap_content" 

5. android:layout_centerInParent="true" 

6. android:src="@drawable/wwe_logo" /> 

7.  

8. <TextView 

9. android:layout_width="fill_parent" 

10. android:layout_height="wrap_content" 

11. android:layout_alignParentBottom="true" 

12. android:layout_marginBottom="10dp" 

13. android:gravity="center_horizontal" 

14. android:text="Wisata Ambon" 

15. android:textColor="#FFFFFF" 

16. android:textSize="12dp" /> 
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Kode Program 1 merupakan kode perintah untuk menampilkan splash 

screen. Layout ini terdiri dari ImageView sebagai tampilan latar belakang, dan 

TextView yang berisi nama aplikasi. 
Kode Program 2Perintah  untuk Menampilkan Halaman Menu 

1. String xml = parser.getXmlFromUrl(URL);  

2. Document doc = parser.getDomElement(xml);  

3. NodeList nl = doc.getElementsByTagName(KEY_MENU); 

4. for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) { 

5.  HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>(); 

6.  Element e = (Element) nl.item(i); 

7.  map.put(KEY_ID, parser.getValue(e, KEY_ID)); 

8.  map.put(KEY_TITLE, parser.getValue(e, KEY_TITLE)); 

9.  map.put(KEY_DESC, parser.getValue(e, KEY_DESC)); 

10.  map.put(KEY_THUMB_URL, parser.getValue(e, KEY_THUMB_URL)); 

11.  menuList.add(map); 

12. } 

13. list = (ListView) findViewById(R.id.list); 

14. adapter = new LazyAdapter(this, menuList); 

15. list.setAdapter(adapter); 

Kode Program 2 merupakan kode perintah untuk menampilkan menu. 

Daftar menu diperoleh dari data xml (baris 2), kemudian dilakukan proses 

pembacaan untuk tiap menu (baris 4-11). Hasil pembacaan ditampilkan pada 

control ListView (baris 13). 

  
Gambar 11 Tampilan Peta Gambar 12 Tampilan Pencarian 

 

Gambar 10 merupakan tampilkan utama aplikasi. Pada halaman ini 

ditampilkan peta Google Map dan titik-titik lokasi wisata/non-wisata yang 

ditunjukkan dengan icon sesuai jenis lokasi wisata/non-wisata. Gambar 11 

merupakan tampilan pencarian titik lokasi. Jika pengguna memilih salah satu 

lokasi pada hasil pencarian, maka dialog pencarian akan tertutup, kemudian peta 

akan ditengahkan, dan zoom in pada lokasi yang dipilih. 
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Kode Program 3Perintah  untuk Menampilkan Halaman Peta 
1. googleMap = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 

2.  .findFragmentById(R.id.map)).getMap(); 

3. double latitude = -3.698413; 

4. double longitude = 128.180156; 

5. googleMap.setMyLocationEnabled(true); 

6. googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory 

7.  .newCameraPosition(new CameraPosition.Builder() 

8.  .target(new LatLng(latitude, longitude)).zoom(10) 

9.  .build())); 

10.  
11. googleMap.getUiSettings().setMyLocationButtonEnabled(true); 
12. googleMap.getUiSettings().setCompassEnabled(true); 
13. googleMap.getUiSettings().setRotateGesturesEnabled(true); 

Kode Program 3 merupakan kode perintah untuk menampilkan peta 

Google Map. Pada baris 6, peta difokuskan ke titik awal yaitu latitude -3.698413 

dan longitude 128.180156, yang berada di kota Ambon. Kemudian pada baris 11-

13, peta diatur untuk menampilkan titik lokasi pengguna dan kompas. 
Kode Program 4: Perintah  untuk Menampilkan Halaman Pencarian 

1. Wisata w = (Wisata) parent.getItemAtPosition(position); 

2. p = new LatLng(w.getY(), w.getX()); 

3. googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory 

4.   .newCameraPosition(new CameraPosition.Builder() 

5.     .target(p).zoom(17).build())); 

6. dialog.dismiss(); 

Kode Program 4 merupakan kode perintah untuk melakukan pencarian 

lokasi wisata. Pada baris 1 dan 2, diperoleh data lokasi wisata yang dipilih oleh 

pengguna pada hasil pencarian. Kemudian pada baris 3-4, peta difokuskan pada 

lokasi wisata tersebut. Pada baris 6, tampilkan pencarian ditutup. 

 

 

 
Gambar 12Tampilan Petunjuk Rute Perjalanan 
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Gambar 12merupakan kode perintah untuk memperoleh rute perjalanan 

dari lokasi pengguna ke titik wisata yang dipilih. Lokasi pengguna diperoleh dari 

perangkat GPS pada handphone pengguna. Rute diperoleh dengan menggunakan 

layanan Google Direction yang diakses pada alamat url 

http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json.  
Kode Program 5: Perintah  untuk Menampilkan Rute Perjalanan 

1. String uri = "http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json"; 

2. String jsontext = UrlRequest.getStringContent(uri, userCoordinate, 

3.   latlng); 

4. JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsontext); 

5. JSONArray routesArray = jsonObject.getJSONArray("routes"); 

6. JSONObject route = routesArray.getJSONObject(0); 

7.  

8. JSONObject overview = route.getJSONObject("overview_polyline"); 

9.  

10. String pathOverview = overview.getString("points"); 
11. this.waypoints = this.decodePoly(pathOverview); 

Kode Program 5 merupakan kode perintah untuk melakukan request ke 

alamat url Google Direction (baris 1-2).Kemudian dari respon yang diberikan, 

ditampilkan dalam bentuk polyline (baris 10-11). 

Pengujian yang dilakukan dengan cara mengajukan kuesioner kepada 30 

responden. Responden tersebar dalam beberapa kategori umur dan tempat tinggal 

yaitu: 
Tabel 1 Kategori Umur Responden 

Umur Jumlah 

15-22 10 

23-30 10 

30-40 10 

 
Tabel 2 Kategori Umur Responden 

Lokasi Tempat Tinggal Jumlah 

Maluku 15 

Luar Maluku 15 

 

 

Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner tersebut adalah sebagai 

berikut: 
Tabel 3 Daftar Pertanyaan pada Kuesioner 

1. Apakah aplikasi menampilkan tulisan yang mudah dimengerti? 

2. Apakah aplikasi menampilkan simbol yang mudah dimengerti? 

3. Apakah navigasi aplikasi mudah untuk digunakan? 

4. Apakah penempatan informasi wisata mudah dipahami? 

5. Apakah aplikasi memberikan respon yang nyaman untuk digunakan? 

6. Apakah kategori lokasi wisata/non-wisata sudah lengkap? 

7. Apakah data lokasi wisata/non-wisata sudah lengkap? 

8. Apakah penempatan titik lokasi wisata pada peta sudah tepat? 

9. Apakah informasi tiap lokasi wisata mudah dimengerti? 

10. Apakah dengan penggunaan aplikasi ini membuat Anda tertarik 

untuk berwisata ke Kota Ambon dan sekitarnya? 
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Jawaban kuisioner dikategorikan ke jawaban, YA, NORMAL, TIDAK. 

Hasil kuisioner ditampilkan pada Gambar 13. 

 

 
Gambar 13Grafik Hasil Pengujian Sistem 

 Berdasarkan hasil pengujian sistem, diperoleh kesimpulan bahwa 

responden tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Responden, 

terutama yang berasal dari Maluku, berpendapat bahwa titik lokasi wisata dan 

jenis lokasi masih dapat ditambah. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan penelitian, pengujian dan analisis terhadap sistem, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1)Sistem Informasi Pariwisata 

Berbasis Mobileuntuk mendukung layanan pariwisata di Provinsi Malukudapat 

dikembangkan dengan menggunakan teknologi Android; (2) Hasil pengujian 

sistem menunjukkan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan mudah dan 

memberikan informasi yang berarti bagi pengguna. Saran pengembangan yang 

dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut: (1) Aplikasi 

dapat diintegrasikan dengan layanan social network seperti Facebook atau 

Twitter, sehingga baik aplikasi maupun objek wisata didalamnya, dapat lebih 

dikenal oleh banyak orang; (2) Aplikasi dapat dilengkapi dengan fitur rating, 

sehingga pengguna dapat memberikan nilai terhadap lokasi wisata/non-wisata.. 
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