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1. Pendahuluan 

Kota Salatiga memiliki berbagai objek wisata yang tersebar luas di beberapa 

tempat. Keberadaan objek-objek wisatanya yang berada jauh dari pusat kota dan 

jalan-jalan utama, serta medan jalan menuju objek wisata yang berbelak-belok dan 

memiliki banyak persimpangan jalan, jelas menyulitkan wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara yang baru pertama kali berkunjung di 

Kota Salatiga. Kondisi tersebut diutarakan langsung oleh wisatawan yang baru 

pertama kali berkunjung di Kota Salatiga. Penelitian dilakukan kepada 15 (lima 

belas) orang wisatawan yang menginap di hotel dan penginapan yang berada di 

Kota Salatiga. Berdasarkan hasil penelitian, 12 (dua belas) orang menjawab tidak 

tahu dan 3 (tiga) orang lainnya menjawab tahu mengenai objek-objek dan lokasi 

wisata di Salatiga. 

Melihat kondisi tersebut, maka akan dibangun aplikasi navigasi bagi para 

wisatawan agar tidak lagi mengalami kesulitan dalam menentukan arah dan posisi 

perjalanan menuju ke objek-objek wisata yang tersebar di Kota Salatiga.  

Perkembangan teknologi mobile beberapa tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan yang pesat. Salah satu yang menarik yaitu bergesernya telepon 

selular standar  menjadi telepon selular pintar (smartphone). Telepon selular yang 

pada awalnya hanya sebatas melakukan komunikasi suara atau teks kini telah 

dikembangkan lengkap dengan fitur-fitur yang dapat menunjang kegiatan bisnis, 

hiburan sampai dengan pemanfaatan jaringan internet dan satelit. 

Salah satu smartphone pendatang baru yang akhir-akhir ini mulai menguasai 

industri mobile yakni smartphone Android. Setelah diakuisisi Google pada tahun 

2005, Android mulai diluncurkan pada tahun 2008 sebagai platform open source, 

dan kini telah digunakan oleh hampir semua pembuat telepon selular terkemuka, 

seperti Motorola, Samsung, LG, dan HTC [1]. 

Hadirnya smartphone Android membuka kesempatan bagi para pembuat 

aplikasi untuk membangun aplikasi-aplikasi mobile sendiri karena disediakannya 

perangkat dan framework untuk membangun aplikasi. Operator jaringan juga ikut 

mendukung dalam pemberian layanan data paket internet serta diberikan pula 

biaya lisensi yang murah kepada para pengembang aplikasi mobile.  

 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai aplikasi navigasi yaitu 

aplikasi navigasi untuk jalan Daerah Sleman yang didukung dengan teknologi 

GPS (Global Positioning System). Pada penelitian ini, aplikasi navigasi yang 

dibuat berupa interaksi peta elektronik yang bergeoreferensi dengan teknologi 

GPS. Navigasi ini disajikan melalui media PDA (Personal Digital Assistant) 

untuk memberikan informasi jalan (jalan raya utama, jalan raya, jalan lain (gang), 

jalan lingkar), hotel, rumah makan, rumah sakit, bank, toko batik, tempat 

kerajinan tangan, tempat wisata, pasar, pusat perbelanjaan (mall) dengan 

informasi alamat, data tekstual, dan koordinat objek-objek tersebut. Sistem ini 

dapat membawa sebagian data GIS seperti akuisisi, manipulasi, dan visualisasi 

data dapat dilakukan di lapangan. Software yang dipakai adalah ArcPad yang 

mendukung penggunaan GPS pada PDA [2].  
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Penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan aplikasi mobile yang 

memanfaatkan teknologi Android juga pernah dilakukan, yaitu dalam perancangan 

Tracking  jalur sepeda  gunung di Kabupaten Semarang. Perancangan aplikasi 

dilakukan pada arsitektur yang terbuka yang berbasis intent dan bisa diubah sesuai 

kebutuhan dikarenakan sistem flexibel yang terdapat pada platform Android. 

Aplikasi juga digabungkan dengan teknologi GPS yang berguna sebagai penunjuk 

posisi jalur sepeda, menampilkan kondisi yang terperinci di sepanjang jalur [3]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait aplikasi navigasi 

menggunakan GPS, dan aplikasi mobile dengan Android, maka akan dilakukan 

penelitian tentang aplikasi navigasi objek wisata di Kota Salatiga yang berbasis 

teknologi Android. Aplikasi yang dibangun digunakan sebagai alat bantu untuk 

menentukan arah jalur perjalanan menuju ke beberapa titik objek wisata. Aplikasi 

ini bersifat online yang membutuhkan GPRS, serta diimplementasikan pada 

ponsel dengan sistem operasi Android 2.2 (Froyo) yang memiliki fitur GPS. 

 

Android  

Android merupakan sistem operasi bergerak (mobile) yang menggunakan 

versi modifikasi dari Kernel Linux. Sistem ini memiliki berbagai keunggulan 

sebagai software berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka 

(open source), sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. 

Adanya Android market dalam sistem operasi Android, menghasilkan ribuan 

aplikasi baik yang gratis maupun berbayar.  

Perkembangan versi-versi Android ditunjukkan pada Tabel 1. Angka pada 

versi Android menunjukkan peluncuran platform software dari yang terdahulu 

sampai saat ini [4]. 

 
Tabel 1 Android Version [4] 

 

 

Di dalam perangkat Android terdapat Dalvik yaitu virtual mesin yang 

mengeksekusi format Dalvik executable (*.dex), yang formatnya dioptimalkan 

sebagai penyimpanan data. Pada aplikasi Android, terdapat empat anatomi yang 

utama, yaitu : Activity, Intent Receiver, Service, Content Provider. Aplikasi yang 

dibuat mengandung beberapa kombinasi ini. Ketika dirasakan komponen apa yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi, maka komponen ini akan ditulis dalam file 

Android Version API Level Nickname 

Android 1.0 1  

Android 1.1 2  

Android 1.5 3 Cupcake 

Android 1.6 4 Donut 

Android 2.0 5 Eclair 

Android 2.01 6 Eclair 

Android 2.1 7 Eclair 

Android 2.2 8 Froyo (Frozen Yogurt) 

Android 2.3 9 Gingerbread 

Android 2.3.3 10 Gingerbread 

Android 3.0 11 Honeycomb 
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AndroidManifest.xml. Ini merupakan file dimana akan mendeklarasikan 

komponen aplikasi yang dibuat serta kemampuan dan persyaratan aplikasi ini [5]. 

  

Location Based Service (LBS) 

Location Based Service atau yang dikenal dengan singkatan LBS adalah 

teknik yang dikembangkan dari Publicland Mobile Network (PLMN) di mana 

memiliki kemampuan untuk mendeterminasi posisi mobile station (menggunakan 

telepon selular) dan mengirim informasi ke external client. LBS merupakan 

layanan berbasis lokasi yang menggunakan teknologi Positioning System dan 

lokasi berdasarkan Cell-ID BTS [6].  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Pertemuan dari Tiga Teknologi LBS [7] 

Gambar 1 merupakan pertemuan dari tiga teknologi dimana Location Based 

Service (LBS) berada, yaitu Geographic Information System, Internet Service, dan 

Mobile Device [7]. 
 

Global Positioning System (GPS) 

Global Positioning System (GPS) adalah sebuah sistem navigasi berbasiskan 

radio yang menyediakan informasi koordinat posisi, kecepatan, dan waktu kepada 

pengguna di seluruh dunia.  

Berdasarkan teknologi navigasi ZooOZ Guide Melbourne, penelitiannya 

menghasilkan bagaimana cara kerja navigasi ini dari awal. Dimulai dari mobile 

device yang berkomunikasi dengan GPS Receiver melalui Bluetooth dimana 

mobile device tersebut berada di area kebun binatang. Kemudian GPS Receiver 

yang terhubung dengan satelit mengirimkan sinyal. Setelah GPS Receiver 

menerima balasan dari satelit berupa koordinat tempat, maka GPS Receiver akan 

meneruskan pesan balasan tersebut ke mobile device yang telah diterjemahkan ke 

dalam lintang desimal dan nilai-nilai bujur [8], seperti terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Alur Mobile Device Mendapat Koordinat Lokasi [8] 

 

Keyhole Markup Language (KML) 
Keyhole Markup Language atau KML adalah bahasa berbasis XML yang 

terfokus pada visualisasi grafik, termasuk anotasi peta dan gambar. KML 

digunakan untuk membuat titik lokasi pada maps dengan menggunakan 

descriptive HTML. Semua yang terdapat pada KML tersebut bersifat case-sensitif 

dan harus muncul sesuai dengan yang tercantum dalam referensi. KML mampu 

menyimpan objek-objek utama yang berupa titik, garis, dan luasan dalam format 

tertentu sehingga bisa ditampilkan di Google Earth dan Google Maps. File KML 

ini memiliki ekstensi  *.kml [9]. 

 

GIS Technology 

Geographic Information System (GIS) adalah sistem komputer yang 

digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, 

memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data yang berhubungan dengan 

posisi-posisi permukaan bumi. SIG merupakan sistem informasi yang dirancang 

untuk bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat 

geografi [2]. 

 

Objek Wisata 

Objek wisata (tourist attraction) merupakan segala sesuatu yang menjadi 

daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tertentu [10]. 

Sebuah objek wisata yang baik dapat harus dapat mendatangkan wisatawan 

sebanyak-banyaknya, menahan mereka di tempat atraksi dalam waktu yang cukup 

lama dan memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung. Untuk 

mencapai hasil itu beberapa syarat harus dipenuhi yaitu : 

 Kegiatan (act) dan objek (artifact) yang merupakan atraksi itu sendiri harus 

dalam keadaan yang baik. 

 Karena atraksi wisata disajikan di hadapan wisatawan, maka cara 

penyajiannya harus tepat. 

 Objek/atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spasial suatu 

perjalanan. Oleh karena itu objek wisata harus memenuhi semua determinan 

mobilitas spasial, yaitu akomodasi, transportasi, promosi dan pemasaran. 

 Keadaan di objek wisata harus dapat menahan wisatawan untuk tinggal lebih 

lama. 
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Profil Kota Salatiga 

Kota Salatiga adalah Kota kecil yang berada di Propinsi Jawa Tengah, 

terletak antara 1100.27'.56,81" - 1100.32'.4, 64" BT 0070.17'. - 0070.17'.23" LS 

dengan luas wilayah 56,78 km². Kota Salatiga, terdiri dari 4 kecamatan, 22 

kelurahan, dan berpenduduk 176.795 jiwa, terletak pada jalur regional Jawa 

Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Surakarta, mempunyai 

ketinggan 450-800 meter dari permukaan laut. Kota Salatiga dikenal sebagai Kota 

transit pariwisata karena Kota Salatiga terletak di tengah-tengah Kabupaten 

Semarang. 

Di Kota Salatiga sendiri terdapat beberapa objek wisata yang tersebar di 

beberapa wilayah di kota ini, di antaranya yaitu Agrowisata Salib Putih yang 

menyajikan keindahan dan kesejukan alam perkebunan, wahana air Atlantic 

Dreamland dengan fasilitas kolam renang dan bermacam-macam wahana 

permainan, kolam renang Kalitaman yang merupakan kolam renang tertua dengan 

mata air alami, cagar budaya Prasasti Plumpungan yang merupakan situs 

bersejarah tentang asal-mula Kota Salatiga, Desa wisata Tingkir Lor sebagai pusat 

konveksi dan merupakan tempat makam dari Kyai Abdul Wahid (kakek dari KH. 

Abdurrahman Wahid), selanjutnya wisata membatik batik Plumpungan di mana 

pengunjung dapat belajar dan berbelanja batik Plumpungan, selain itu juga 

terdapat wisata kuliner di mana wisatawan dapat menikmati bermacam-macam 

kuliner khas Kota Salatiga. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah model 

Waterfall. Model ini merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam 

Software Engineering (SE). Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap 

yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Pendekatan model ini sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu 

menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing / verification, dan maintenance. 

Secara umum tahapan pada model waterfall ditunjukkan pada Gambar 3 [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Model Waterfall [12] 
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Penjabaran dari setiap tahapan dalam metode Waterfall, dijelaskan sebagai 

berikut : 

 Tahap Analisis Kebutuhan Sistem (Requirement Analysis) 

Dalam perancangan aplikasi navigasi ini, perlu dilakukan identifikasi 

kebutuhan sistem serta kebutuhan data  objek-objek wisata di Kota Salatiga 

yang nantinya akan dimasukkan kedalam aplikasi yang akan dibuat. 

Pengumpulan data dan analisis kebutuhan terhadap sistem dilakukan guna 

mengetahui kebutuhan pengguna. Data yang diperlukan sistem adalah data 

objek-objek wisata yang berada di Kota Salatiga.  

 Tahap Implementasi dan Pengujian Unit (Implementation) 

Tahap ketiga adalah implementasi hasil perancangan sistem yang 

ditranslasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Pada saat tahap 

implementasi dilakukan pengujian unit, proses pengujian dijalankan untuk 

mengevaluasi secara manual maupun otomatis apakah sistem sudah memenuhi  

persyaratan atau belum. Dilakukan juga pengujian untuk mencari kesalahan 

pemrograman, hasilnya dapat dikembalikan ke tahap sebelumnya yaitu tahap 

perancangan jika belum sempurna.  

 Tahap Integrasi dan Pengujian Sistem (Integration and Testing) 

Tahap keempat adalah menyatukan program dan melakukan pengujian sistem, 

apakah benar-benar memberi manfaat serta memudahkan pengguna dalam 

pemakaiannya sehingga bisa menciptakan sebuah sistem yang baik. 

 Tahap Operasional dan Pemeliharaan Sistem (Operation & Maintenance) 

Tahap terakhir, sistem yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat, dimana 

aplikasi yang dibangun selalu diadakan kontrol guna dapat memantau 

perkembangan aplikasi ataupun sistem yang sedang berjalan. Jika di kemudian 

hari sistem tersebut masih perlu penyempurnaan, maka hasil ini akan menjadi 

analisa data dan kebutuhan yang baru untuk pengembangan ke depannya. 

 

Analisis Kebutuhan  
Analisis kebutuhan digunakan untuk mengetahui dan menterjemahkan 

semua permasalahan serta kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan sistem yang 

dibangun. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan proses pengumpulan data 

untuk membangun sistem. 

Analisis kebutuhan sistem perangkat keras dan perangkat lunak meliputi : 

 Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu ponsel dengan sistem operasi Android 

serta dilengkapi dengan aplikasi GPS. Ponsel yang digunakan adalah Samsung 

Galaxy mini. 

 Perangkat lunak yang dibutuhkan yaitu, Netbeans versi 6.9.1, SDK Android, 

platform Android dan pluggin. 
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Rancangan Arsitektur Sistem Request Peta dan Posisi User 

 

 
Gambar 4 Rancangan Arsitektur Sistem Request Peta dan Posisi User 

 

Gambar 4 menunjukkan rancangan sistem request peta dan posisi user, 

dijelaskan sebagai berikut. Awal mula, aplikasi ini harus mencari posisi awal user 

dimana ketika GPS Receiver di dalam telepon selular meminta koordinat, GPS 

akan memberikan nilai longitude dan latitude posisi awal user. Setelah posisi awal 

user diketahui maka, aplikasi akan meminta data KML yang berisi peta statis dan 

informasi objek-objek wisata yang di simpan di dalam Google (Maps Data API-

Data Liberation). Setelah itu peta akan ditampilkan ke dalam aplikasi. 

Perancangan sistem meliputi perancangan sistem sisi user, perancangan 

sistem sisi server dan perancangan database. Perancangan sistem sisi user adalah 

dengan membuat tampilan pada handphone berupa menu-menu untuk dapat 

memilih mengakses aplikasi melalui jaringan GPRS. Sedangkan perancangan sisi 

server, hanya diperlukan sebagai tempat untuk menyimpan database yang 

disimpan di dalam server dalam hal ini memanfaatkan layanan Maps Data API. 

Untuk perancangan database, berisi data KML dan informasi objek wisata. 

 

Rancangan Arsitektur Sistem Navigasi 

 
Gambar 5  Rancangan Arsitektur Sistem Navigasi 

Gambar 5 menunjukkan rancangan arsitektur sistem navigasi. Setelah posisi 

awal user dan peta didapatkan, maka aplikasi akan  memulai navigasi sesuai 

dengan perubahan lokasi user. GPS Receiver akan terus mengirimkan sinyal ke 
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satelit GPS, dan satelit GPS akan terus mengirimkan koordinat lokasi ke dalam 

telepon selular sampai satelit GPS membaca koordinat objek wisata yang 

merupakan koordinat terakhir. 

 

Perancangan Sistem 

Dalam perancangan aplikasi, digunakan UML (Unified Modelling 

Language) yaitu sebuah bahasa yg telah menjadi standar dalam industri untuk 

visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML 

menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Untuk 

mendesain aplikasi navigasi objek wisata di Kota Salatiga ini, digunakan 4 buah 

diagram yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan 

Class Diagram. 

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara user dengan sistem 

yang digunakan.  

 
Gambar 6 Use Case Diagram User 

Pada Gambar 6, user dapat  melihat pilihan objek wisata yang ingin 

dikunjungi, melihat informasinya dan kemudian melihat peta jalur navigasi objek 

wisata yang dipilih. 

 

 
Gambar 7 Use Case Diagram Admin 

Gambar 7 merupakan use case diagram admin. Untuk pengolahan data 

objek wisata hanya dapat dilakukan oleh admin. Pengolahan data meliputi ubah 

Melihat Peta

Melihat Detail Objek Wisata

User
Melihat Tujuan Wisata

<<extend>>

<<extend>>

Ubah Data Objek Wisata

Tambah Data Objek Wisata

Hapus Data Objek Wisata

Admin
Mengolah Data Objek Wisata
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data objek wisata, tambah data objek wisata, dan hapus  data objek wisata. Data 

objek wisata di simpan di dalam Maps Data API-Data Liberation.  

 

Activity diagram adalah state diagram khusus, di mana sebagian besar state 

adalah action dan sebagian besar transisi diberikan trigger oleh selesainya state 

sebelumnya. Activity diagram dapat dibagi menjadi beberapa object swimlane 

untuk menggambarkan objek mana yang bertanggung jawab untuk aktifitas 

tertentu. 

 

 
 

Gambar 8 Activity Diagram Aplikasi Navigasi 

Gambar 8 menggambarkan aktifitas-aktifitas yang terjadi di dalam sistem. 

Pada saat user mengaktifkan aplikasi, maka aplikasi akan meminta data dari 

server kemudian menampilkan halaman depan yang berisi pilihan objek wisata. 

Di setiap pilihan objek wisata terdapat 2 (dua) button menu, yaitu button peta  

untuk melihat peta jalur navigasi dan button detail untuk melihat informasi objek 

wisata yang dipilih. Ketika user memilih button peta, sistem GPS pada ponsel 

akan segera meminta koordinat posisi dari satelit GPS. Setelah koordinat posisi 

user ditemukan maka proses selanjutnya yaitu aplikasi akan menampilkan peta, 

posisi user dan jalur navigasi. Aplikasi akan terus meminta koordinat posisi user. 

Jika telah sampai di posisi akhir, maka user dapat keluar dari aplikasi, namun jika 

belum sampai, maka ponsel akan terus menampilkan pergerakan user. 
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Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar obyek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. 

Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang ditukarkan oleh obyek-

obyek yang melakukan tugas atau aksi tertentu. Terdapat 3 (tiga) sequence 

diagram yaitu sequence diagram melihat halaman utama aplikasi navigasi, 

sequence diagram melihat peta dan jalur navigasi, dan sequence diagram melihat 

detail informasi. 

 

Gambar 9 Sequence Diagram  Melihat Halaman Utama Aplikasi Navigasi 

Gambar 9 merupakan sequence diagram untuk melihat halaman utama pada 

aplikasi navigasi. Untuk dapat menampilkan halaman utama maka aplikasi akan 

meminta data dari server. Halaman utama yang akan ditampilkan ke dalam 

aplikasi berupa pilihan objek-objek wisata yang berada di Kota Salatiga. 

 

 

Gambar 10 Sequence Diagram  Melihat Peta dan Jalur Navigasi 

Gambar 10 menggambarkan bagaimana peta dan jalur navigasi ditampilkan 

ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Ketika user memilih objek 

wisata, maka aplikasi akan segera meminta koordinat posisi dari satelit GPS. 
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Setelah permintaan koordinat posisi didapatkan, selanjutnya aplikasi akan 

meminta data peta dari server data kemudian menampilkan jalur navigasi dan 

posisi awal user. 

 
Gambar 11 Sequence Diagram Melihat Detail Informasi 

Gambar 11 menjelaskan proses menampilkan detail informasi ke dalam 

aplikasi yang dapat dilihat oleh user. Pada saat user memilih menu detail, aplikasi 

akan meminta data dari server data. Selanjutnya server akan memproses request 

dari aplikasi dan kemudian mengirimkan data berupa detail informasi dari objek 

wisata yang dipilih. 

 

Gambar 12 Class Diagram Aplikasi Navigasi 

Class diagram pada Gambar 12 merupakan class diagram yang 

menggambarkan struktur sistem dari kelas-kelas serta hubungannya. Class 
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Memilih Menu Detail
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diagram ini juga menampilkan interaksi dalam kelas-kelas tersebut, atribut apa 

yang dimiliki, bagaimana jenis objek dalam sistem serta batasan-batasan yang ada 

dalam hubungan objek tersebut.  

 

4. Implementasi dan Analisis Hasil 

Implementasi Sistem 

Di dalam sistem aplikasi navigasi, data-data disimpan di dalam server 

berupa data KML yang di dalamnya berisi data potongan peta dari objek-objek 

wisata di Kota Salatiga. Terdapat pula garis, titik, luasan dan placemark lengkap 

dengan description dari masing-masing objek wisata. Data KML sendiri dibuat 

dengan menggunakan descriptive HTML. Kode Program 1 merupakan  alamat di 

mana data KML disimpan.  

Kode Program 1 Alamat Data KML 

String urlString = "http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&vps=1&j 

sv=285c&oe=UTF8&msa=0&output=kml&msid=205878746945111207145.0004be16027c4075

9d627"; 

Untuk mendapatkan format file *.kml dari internet (Google Map) diperlukan 

alamat dari setiap jalur objek wisata untuk mempermudah pengerjaan aplikasi. 

Data KML yang tersimpan berupa objek utama seperti garis, titik, luasan serta 

informasi yang dapat dilihat melalui Google Map maupun Google Earth. Data 

KML di buat melalui fussion tables yang terdapat dalam Maps Data API-Data 

Liberation yang merupakan layanan dari Google Map untuk penyimpanan data 

Map. Kode Program 2 merupakan perintah untuk proses request KML dari 

internet. 

Kode Program 2 Perintah Request KML dari Internet 

 

Data-data yang telah didapat dari server selanjutnya akan disimpan ke dalam 

variabel, yaitu data-data berupa latitude, longitude, nama, keterangan dan alamat 

dari objek wisata. Penyimpanan data-data tersebut membutuhkan class Data, yang 

berisi fungsi untuk menampilkan data ke dalam aplikasi. Kode Program 3 

merupakan perintah untuk class Data. 

Kode Program 3 Perintah Class Data 

public class Data { 

private String latitude="", longitude="", nama="", keterangan="", alamat = ""; 

Fungsi untuk menampilkan data ke halaman utama aplikasi navigasi 

ditunjukkan pada Kode Program 4. 

Kode Program 4 Perintah Menampilkan Data ke Menu Utama. 

1.url = new URL(urlString.toString()); 

2.urlConnection = (HttpURLConnection) 

3.url.openConnection();urlConnection.setRequestMethod("GET"); 

4.urlConnection.setDoOutput(true); 

5.urlConnection.setDoInput(true); urlConnection.connect(); 
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Proses untuk mendapatkan koordinat lokasi dari jalur navigasi wisata 

Salatiga beserta keterangan-keterangan yang terdapat pada jalur tersebut dari 

satelit GPS, membutuhkan class MyLocationListener. Di dalam class 

MyLocationListener terdapat fungsi untuk memproses perubahan posisi jalur 

navigasi dan menangkap perubahan pada data GPS serta menampilkan update 

lokasi jalur navigasi sesuai data GPS terbaru. Kode Program 5 merupakan 

perintah dari class MyLocationListener: 

Kode Program 5 Perintah Class MyLocation Listener 

Proses handle perubahan koordinat posisi user membutuhkan class 

GeoUpdateHandler. Kode Program 6 merupakan potongan kode class 

GeoUpdateHandler. 
Kode Program 6 Perintah Class GeoUpdateHandler 

 

 

Untuk menggambar jalur navigasi, aplikasi terlebih dahulu harus terkoneksi 

dengan map web service untuk terhubung dengan Google Map. Alamat dari 

Google Map ditunjukkan pada Kode Program 7. 

Kode Program 7 URL Google Map 

urlString.append("http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en"); 

Setelah aplikasi terkoneksi dengan Google Map, proses selanjutnya yaitu 

membuat DocumentBuilder untuk menguraikan file KML. Parsing data KML 

akan dilakukan melalui SAX parser. Kode Program 8 merupakan perintah untuk 

membuat DocumentBuilder.  

Kode Program 8 Perintah DocumentBuilder 

1.DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

2.DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder(); 

3.doc = db.parse(urlConnection.getInputStream()); 

Dalam proses menggambar Jalur navigasi, dibutuhkan class MyOverlay 

yang di dalamnya terdapat fungsi untuk menggambar jalur di peta. Kode Program 

9 merupakan perintah class MyOverlay. 

Kode Program 9  Perintah Class MyOverlay 

Fungsi untuk menggambar jalur ditunjukkan pada Kode Program 10. 

Langkah pertama yang dilakukan untuk menggambar jalur navigasi yaitu 

getElements dari GeometryCollection berupa data koordinat lokasi 

(latitude/longitude) dimana data tersebut merupakan hasil dari proses parsing 

KML. Selanjutnya data koordinat tersebut digambarkan ke dalam bentuk 

1.public void showData() { 

2.adapter = new OrderAdapter(this, R.layout.row, DataList); 

3.adapter.notifyDataSetChanged(); 

4. setListAdapter(adapter); 

5.getListView().setDivider(null); 

6.getListView().setDividerHeight(5); 

7.} 

private class MyLocationListener implements LocationListener { 

public class MyOverLay extends Overlay { 

public class GeoUpdateHandler implements LocationListener { 
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geopoint. Kode Program 10 menunjukkan bahwa geopoint 1 merupakan titik awal 

navigasi sedangkan geopoint 2 merupakan titik akhirnya.  

Kode Program 10  Perintah Menggambar Jalur Peta 

1.if (doc.getElementsByTagName("GeometryCollection").getLength() > 0) { 

2.String path = 

doc.getElementsByTagName("GeometryCollection").item(0).getFirstChild().getFirstChild()

.getFirstChild().getNodeValue(); 

3.Log.d("xxx", "path=" + path); 

4.String[] pairs = path.split(" "); 

5.String[] lngLat = pairs[0].split(","); // lngLat[0]=longitude lngLat[1]=latitude 

lngLat[2]=height 

6.GeoPoint startGP = new GeoPoint((int) (Double.parseDouble(lngLat[1]) * 1E6), (int) 

(Double.parseDouble(lngLat[0]) * 1E6)); 

7. ListOverlays = mapView.getOverlays(); 

8.ListOverlays.add(new MyOverLay(startGP, startGP, 1)); 

9.GeoPoint gp1; 

10.GeoPoint gp2 = startGP; 

11.for (int i = 1; i < pairs.length; i++) // the last one would be crash 

12. { 

13. lngLat = pairs[i].split(","); 

14.gp1 = gp2; 

Dalam proses menampilkan marker posisi user dibutuhkan class 

mapOverlay di mana marker ini akan terus mengikuti arah perubahan data 

koordinat lokasi yang dikirimkan oleh GPS. Pada class mapOverlay terdapat juga 

fungsi untuk menampilkan marker posisi user ke dalam peta. Kode Program 11 

merupakan perintah class MapsOverlay. 

Kode Program 11 Perintah Class MapsOverlay 

public class MapsOverlay extends ItemizedOverlay { 

Untuk menampilkan marker posisi user, maka dibutuhkan juga perintah 

untuk menampilkan marker ke dalam peta jalur navigasi, terlihat pada Kode 

Program 12. 

  Kode Program 12 Perintah Menampilkan Marker 

 

Analisis Kerja Sistem 

Untuk dapat menjalankan aplikasi, maka telepon selular harus terkoneksi 

dengan jaringan internet. Jaringan internet di butuhkan dalam proses pengaksesan 

data KML berupa potongan peta objek Wisata di Kota Salatiga dan informasi dari 

masing-masing objek wisata. Selanjutnya user juga harus mengaktifkan GPS 

1.public void AddSrcMarker(GeoPoint point) { 

2.ListOverlays = mapView.getOverlays(); 

3.overlayitem = new OverlayItem(point, "", "Anda"); 

4.mapOverlay = new MapsOverlay(getResources().getDrawable(R.drawable. 

marker), this); 

5. mapOverlay.addOverlay(overlayitem); 

6.mapView.getController().animateTo(point); 

7. if (ListOverlays.size() > 1) { 

8.ListOverlays.remove(ListOverlays.size() - 1); 

9.} 

10.ListOverlays.add(mapOverlay); 

11.} 
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(Global Positioning System) yang terdapat dalam telepon selular, untuk proses 

mendapatkan koordinat posisi user, koordinat objek wisata dan untuk terus 

berkoordinasi dengan satelit GPS selama pergerakan user menuju ke objek wisata 

yang ingin di kunjungi. 

Tampilan awal aplikasi navigasi akan menunjukkan daftar dari objek-objek 

wisata yang berada di Kota Salatiga. Terdapat 7 pilihan objek wisata yang dapat 

dipilih oleh user. Di antaranya, agrowisata Salib Putih, Atlantic Dreamland, 

kolam renang Kalitaman, cagar budaya Prasasti Plumpungan, Desa wisata Tingkir 

Lor, wisata membatik batik Plumpungan dan pilihan yang terakhir yaitu wisata 

kuliner. Pada masing-masing pilihan objek wisata terdapat 2 button menu yaitu 

button peta untuk melihat peta jalur navigasi dan button detail untuk melihat 

informasi dari objek wisata tersebut. Gambar 13 menunjukkan tampilan utama 

aplikasi navigasi. 

 

 
 

Gambar 13  Tampilan Utama Aplikasi Navigasi. 

Apabila user telah memilih salah satu objek wisata yang ingin dikunjungi 

maka peta jalur akan dibuka dan posisi awal user akan ditampilkan pada peta 

sesuai posisi user saat itu.  

Gambar 14 merupakan contoh posisi awal user pada salah satu jalur dengan 

titik hijau sebagai penanda posisi user berada dan titik biru sebagai titik start 

navigasi.  
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Gambar 14 Posisi User. 

Masing-masing peta memiliki titik biru sebagai penanda titik awal dan titik 

akhir jalur navigasi. Untuk jalur navigasinya sendiri ditandai dengan jalur yang 

berwarna hijau. Terdapat pula button zooming untuk memperbesar dan 

memperkecil ukuran jalur navigasi. Gambar 15 adalah contoh salah satu jalur 

navigasi dengan marker dan button. 

 

 
 

Gambar 15 Jalur dengan Marker dan Button 

Marker Posisi dan Keterangan : 

1.   Hijau dengan titik gelap: menandakan posisi user. 

2.  Biru gelap : menandakan titik awal dan akhir jalur navigasi 

3. Hijau dengan gambar putih: menandakan lokasi objek wisata. 

Button : 

1.  Button Zoom Out: berfungsi untuk memperkecil ukuran skala peta. 

2.  Button Zoom In: berfungsi untuk memperbesar ukuran skala peta. 

 

Untuk memudahkan user menentukan objek wisata yang ingin dikunjungi 

maka aplikasi menyediakan detail informasi dari masing-masing objek wisata.  
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Gambar 16  Halaman Detail Informasi Cagar Budaya Prasasti Plumpungan 

Gambar 16 menunjukkan halaman detail informasi objek wisata cagar 

budaya prasasti Plumpungan. Detail informasi yang ditampilkan berupa alamat 

dan keterangan dari objek wisata tersebut. Pada tampilan ini disediakan pula 

button untuk melihat peta. 

Apabila button peta maupun button lihat peta disentuh maka aplikasi akan 

menampilkan peta disertai jalur navigasi, titik awal dan titik akhir serta marker 

informasi. Gambar 17 menunjukkan tampilan salah satu objek wisata yang berada 

di Kota Salatiga. 

 
 

Gambar 17  Jalur Navigasi Agrowisata Salib Putih 

Pada Gambar 17, titik awal jalur navigasi untuk menuju ke objek wisata 

Salib Putih terletak di koordinat 7°18'52.51"S 110°29'45.32"E. Sedangkan titik 

akhirnya, yaitu lokasi objek wisatanya berada di koordinat 7°21'42.84"S 

110°28'34.14"E. Titik awal dan titik akhir ditandai dengan titik biru, sedangkan 

posisi user ditandai dengan titik hijau dengan titik gelap di dalamnya. Gambar 17 

merupakan jalur navigasi secara keseluruhan dengan menggunakan tampilan map. 
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Pengujian Aplikasi 

Pengujian menggunakan metode blackbox, di mana setiap sistem di dalam 

aplikasi akan diuji, apakah semua fitur berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian 

dilakukan pada ponsel Samsung Galaxy mini  menggunakan layanan GSM 

Indosat IM3. Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian aplikasi. 

Tabel 2 Pengujian Aplikasi Navigasi Wisata Salatiga 

Parameter Pengujian Berhasil Tidak Berhasil 

Display splashscreen     

Load data from server    

Display menu utama    

Button function    

Request koordinat posisi awal    

Display map    

Display  marker posisi awal user    

Display marker posisi akhir (objek wisata)    

Display marker navigasi    

Display marker informasi     

Display jalur navigasi    

Pergerakan user dan navigasi    

Zooming function     

Display detail objek wisata    

 

Pengujian Responden 

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi navigasi 

yang dibangun, bermanfaat atau tidak bagi pengguna.  Hasil pengujian responden  

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3  Hasil Pengujian Responden 

 

No. Pertanyaan Jawaban 

Ya Cukup Tidak 

1. Apakah  anda merasa terbantu dengan 

informasi objek wisata yang diberikan 

aplikasi ? 

25 3   2   

2. Apakah anda merasa terbantu dengan peta 

jalur navigasi yang disediakan aplikasi ? 

21 5   4   

3. Apakah tampilan splashcreen dapat dilihat 

dengan jelas ? 

23 2 5 

4. Dalam cara penggunaannya, apakah aplikasi 

dapat dipakai dengan mudah ? 

23 2   5 

5. Apakah aplikasi ini bermanfaat untuk anda ? 24 1    5   

6 Apakah anda puas dengan aplikasi ini ? 22 2 6 

 

Penghitungan responden menggunakan Likert’s Summated rating, yang 

bermanfaat untuk membandingkan skor sikap seseorang dengan distribusi skala 
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dari sekelompok orang lainnya, serta untuk melihat perkembangan atau perubahan 

sikap sebelum dan sesudah eksperimen [12]. 

Jumlah responden untuk pengujian aplikasi navigasi objek wisata di Kota 

Salatiga berjumlah 30 respoden. Berdasarkan proses penghitungan skala jawaban 

dari responden dengan pemberian nilai 3 untuk ya, 2 untuk cukup dan 1 untuk 

tidak, maka diperoleh rating minimal : 180 (tidak bermanfaat), median : 360 

(bermanfaat), dan maksimal : 540 skor (sangat bermanfaat). Hasil penjumlahan 

jawaban dari semua responden yaitu 453. Jawaban berada pada kuartil 3 di antara 

median dan maksimal. Jadi, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

aplikasi navigasi menuju ke objek wisata di Kota Salatiga dinilai dapat bermanfaat 

bagi user. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pembuatan aplikasi 

navigasi objek wisata di Kota Salatiga maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

dengan memanfaatkan teknologi Android, data KML yang merupakan layanan 

static map dapat ditampilkan dan disertai marker informasi dengan baik ke dalam 

aplikasi mobile yang berbasiskan teknologi Android. Saran untuk pengembangan 

aplikasi ini, diharapkan agar nantinya aplikasi dapat diperluas lagi dengan 

melengkapi  data-data objek wisatanya sehingga objek-objek wisata yang lain 

serta layanan-layanan umum dapat ditambahkan ke dalam aplikasi. Diharapkan 

pula agar nantinya aplikasi ini bisa dilengkapi dengan gallery photo dari masing-

masing objek wisata. 

 

7.  Daftar Pustaka 

[1] Gundotra, 2011. Android Kuasai Hampir 50 Persen Pasar "Smartphone", 

http://tekno.kompas.com/read/2011/08/03/00042750/Android.Kuasai.Hampir.50.Persen.P

asar.Smartphone, diakses 16 September 2011. 

[2] Therestia, Jeni,  2010. Implementasi Mobile  GIS pada Navigasi Jalan Menggunakan 

PDA di Kabupaten Sleman, Yogyakarta : AMIKOM. 

[3] Batee, Aprilia, 2011. Perancangan dan Implementasi Tracking Jalur Sepeda Berbasis 

Location Based Services (LBS) Dengan Menggunakan Teknologi Android, Salatiga: 

UKSW.  

[4] Gargenta, Marko, 2011. Learning Android, United States of America: O’Reilly Media. 

[5]  Gramlich, Nicolas, 2008. Andbook: Android Programming. Germany. 

[6] Soegandi, Andreas, 2009. Simulator Penyedia Layanan Aplikasi Location Based Service 

Pada Sistem Location Platform. 
[7] Mahardika, Yehtro, 2009. Aplikasi Location Based Service Untuk Memantau Lokasi 

Teman, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UKDW. 

[8] Nguyen, Thang & Hao Shi, 2010. The Interactive ZooOz Guide, Melbourne: 

International Journal of Distributed and Parallel Systems. 
[9] Developers, Google, 2011.  KML Tutorial, 

http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html, diakses 23 September  

2011. 

[10] Yoeti, Oka, 1990. Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung : Angkasa. 

[11] Pressman, Roger, 2001. Software Engineering a Practitioner’s Approach, New York : 

McGraw-Hill Higher Education. 

[12] Spector, Paul E, 1976. Choosing Response Categories for Summated Rating Scales. 

http://tekno.kompas.com/read/2011/08/03/00042750/Android.Kuasai.Hampir.50.Persen.Pasar.Smartphone
http://tekno.kompas.com/read/2011/08/03/00042750/Android.Kuasai.Hampir.50.Persen.Pasar.Smartphone
http://code.google.com/apis/kml/documentation/kml_tut.html

