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1. Pendahuluan 
Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya mempunyai cukup 

banyak objek wisata yang dikenal di dalam negeri maupun di manca negara. 

Objek-objek wisata tersebut antara lain Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, 

Batu Banama, Taman Wisata Fantasi Beach, Kum Kum, Danau Tahai, 

Arboretum, Rumah Betang, Perahu Wisata Susur Sungai. Tidak hanya sekedar 

objek wisata pada umumnya, Kota Palangkaraya menyimpan banyak potensi 

wisata bersejarah yang belum diketahui oleh orang baik lokasi maupun keterangan 

dari tempat wisata itu sendiri, sebagai contoh Tugu Ir. Soekarno yang mempunyai 

sejarah dimana Tugu Ir. Soekarno adalah tiang pancang untuk pembangunan Kota 

Palangkaraya, Ir. Soekarno sudah  membentuk sumbu Kota Palangkaraya yang 

berfungsi sebagai prinsip dasar desain Kota Palangkaraya [1].  

Semakin berkembangnya teknologi saat ini menyebabkan, penyampaian 

informasi dari satu pihak ke pihak lain juga semakin berkembang. Dalam hal 

kecepatan, kemudahan, fleksibilitas dan keamanan. Android  adalah sebuah sistem 

operasi multiplatform yang bersifat open source. Saat ini, sistem operasi Android 

banyak digunakan sebagai media penunjang sistem operasi telepon seluler. Sejak 

awal kemunculannya, Android mengalami perkembangan yang pesat dan banyak 

digemari penggunanya karena kemudahan penggunaan dan fleksibel di segala 

platform seluler. 

Dilatarbelakangi kurangnya informasi yang mendukung tentang lokasi dan 

keterangan dari objek wisata itu sendiri membuat hal ini untuk menjadi masalah 

yang dibahas, yaitu untuk memberikan jalan keluar dengan membuat “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Wisata Bersejarah menggunakan Teknologi Android  

(Studi Kasus : Kota Palangkaraya)”. Pengguna teknologi Android dimaksudkan 

agar tersedia sistem untuk pengguna Android dan setiap informasi wisata dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja oleh pengakses data tersebut. 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian sebelumnya dengan judul “Geographic Information System 

(GIS) Pariwisata Kalimantan Tengah Berbasis Mobile Android 2.1” menjelaskan 

bahwa, pada penelitian tersebut dibangun sebuah sistem aplikasi GIS yang 

berbasis mobile Android, yang memberikan informasi secara lengkap mengenai 

peta letak objek pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah beserta panduan 

wisatawan seperti Informasi objek wisata, hotel serta untuk informasi transportasi 

umum untuk mencapai tempat objek wisata [2].  

Penelitian selanjutnya berjudul “Perancangan Objek Wisata Taman Mini 

Jaya Ancol Berbasis Android Java, XML dan SQLite”. Aplikasi dalam penelitian 

ini menyajikan empat macam peta wisata yang berhubungan dengan aplikasi 

Google Maps di internet. Keempat peta wisata yang dimaksud adalah peta Taman 

Impian Jaya Ancol, peta Dufan, peta Atlantis dan peta Samudra. Pengguna juga 

diberi kemudahan untuk menemukan objek wisata dengan adanya fitur pencari 

objek wisata dan fitur rute yang memberikan informasi jalur yang dapat dilewati 

pengguna untuk menuju objek wisata yang dituju [3]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan yang menggunakan teknologi 

Android 2.1 dan Andorid Java terkait aplikasi navigasi menggunakan GPS, dan 

aplikasi mobile dengan Android, maka dilakukan penelitian tentang aplikasi 
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sistem informasi wisata bersejarah yang berfokus pada tempat-tempat 

bersejarah di Kota Palangkaraya dengan menggunakan teknologi Android 2.2 

Froyo, dan Geographic Information System sebagai teknologi pendukung 

Android. Sistem informasi dalam penelitian ini dimanfaatkan bagi user secara 

umum.  

Dalam penelitian ini membahas tentang Pariwisata, Sistem Informasi 

Geografis (SIG),  Global Positioning System (GPS), WebServer, Extensible 

Markup Language (XML), Hypertext Preprocessor (PHP), Android, dan Profile 

Kota Palangkaraya. 

Pariwisata 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 bahwa pariwisata adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk di dalamnya 

pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, 

yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan upah [4].  

Jenis-jenis Pariwisata 

Bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu menurut asal 

wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka 

waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang dipergunakan, 

yang dijelaskan sebagai berikut :[4] 

- Menurut asal wisatawan 

Pertama-tama perlu diketahui wisatawan itu berasal dari dalam atau luar 

negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti  wisatawan tersebut hanya 

pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri 

dan selama wisatawan  mengadakan perjalanan, maka disebut pariwisata 

domestik, sedangkan wisatawan yang datang dari luar negeri disebut 

pariwisata internasional. 

- Menurut neraca pembayaran 

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. 

Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca 

pembayaran luar negeri suatu Negara yang dikunjunginya, ini disebut 

pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga Negara ke luar negeri 

memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, 

disebut pariwisata pasif. 

- Menurut jangka waktu 

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau Negara diperhitungkan 

pula menurut waktu lamanya wisatawan tinggal di tempat atau Negara yang 

bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek 

dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-

ketentuan yang diberlakukan oleh suatu Negara, untuk mengukur pendek 

atau panjangnya waktu yang dimaksudkan. 
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- Menurut jumlah wisatawan 

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah 

wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah 

pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan. 

- Menurut alat angkut yang dipergunakan 

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh wisatawan, maka 

kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, 

pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah wisatawan 

tiba dengan pesawat udara, kapal laut, kereta api, atau mobil. 

Geographic Information System 

Geographic Information System (GIS) yang selanjutnya akan disebut 

seabagai Sistem Informasi Geografis (SIG), merupakan sistem informasi berbasis 

komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi 

geografis. Secara umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari  

perangkat keras,  perangkat lunak,  data geografis , dan  sumber daya manusia, 

yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, 

memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 

menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis [5]. 

Keuntungan utama dari SIG adalah memberi kemungkinan untuk 

mengindentifikasi hubungan spasial di antara feature data geografis dalam bentuk 

peta. SIG tidak hanya sekedar menyimpan peta menurut pengertian konvensional 

yang ada dan SIG tidak pula sekedar menyimpan citra atau pandangan dari area 

geografi tertentu.  

Global Positioning System (GPS) 

GPS (Global Positioning System) adalah sistem satelit navigasi dan 

penentuan posisi menggunakan satelit. Pada dasarnya GPS terdiri atas tiga 

segmen utama, yaitu segmen angkasa (space segment) yang terutama terdiri dari 

satelit-satelit GPS, sistem kontrol (control system segment) yang terdiri dari 

stasiun-stasiun pemonitor dan pengontrol satelit, dan pemakai (user) yang terdiri 

dari pemakai GPS termasuk alat-alat penerima dan pengelola sinyal dan data GPS. 

GPS terdiri dari tiga bagian antara 24 dan 32 satelit yang mengorbit bumi, 

empat kontrol dan pemantauan stasiun di bumi, dan penerima GPS yang dimiliki 

oleh pengguna. Siaran satelit GPS sinyal dari ruang angkasa yang digunakan oleh 

penerima GPS untuk menyediakan lokasi tiga dimensi (lintang, bujur, dan 

ketinggian) ditambah waktu. Operasi ini berbasiskan pada prinsip matematika 

yang disebut Trilateration [6]. 

Webserver 

WebServer merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi 

menerima permintaan (request) berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali (response) 

hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML. 
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Gambar 1 Standart Web Architecture [7]. 

Gambar 1 menjelaskan standart web architecture. Database yang akan 

ditampilkan pada web akan disimpan pada server, sehingga web akan mengambil 

database dari server untuk bisa ditampilkan. 

XML (Extensible Markup Language) 

XML (Extensible Markup Language) adalah bahasa yang digunakan untuk 

menyimpan data (tidak ada program) dan tidak tergantung dengan tools tertentu 

(seperti editor, dbms, compiler, dan sebagainya). XML adalah merupakan suatu 

bahasa markup, yaitu bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda-tanda 

tertentu dengan aturan tertentu untuk memformat dokumen teks dengan tag 

sendiri agar dapat dimengerti. XML untuk bukan merupakan pengganti HTML, 

masing-masing dikembangkan untuk tujuan yang berbeda. HTML digunakan 

untuk menampilkan informasi dan berfokus pada bagaimana informasi terlihat, 

XML mendeskripsikan susunan informasi dan berfokus pada informasi itu sendiri. 

XML dibutuhkan untuk menyusun dan menyajikan informasi dengan format yang 

tidak mengandung format standard seperti heading, paragraph, table dan lain 

sebagainya. Sama dengan HTML, File XML berbentuk teks sehingga bila 

diperlukan bisa dibaca tanpa memerlukan bantuan software khusus [8]. 

Android 

Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi sendiri untuk digunakan oleh 

bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., 

pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 

34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Pada saat perilisan 

perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Handset Alliance 

menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. 

Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di bawah lisensi Apache, 

sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka perangkat seluler. Di dunia ini 

terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android. Pertama yang mendapat 

dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services (GMS) dan kedua adalah 
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yang benar–benar bebas distribusinya tanpa dukungan langsung Google atau 

dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD) [9]. 

Beberapa kelebihan dan keunggulan Android adalah : Android bersifat open 

source, karena berbasis linux. Sehingga banyak developer yang ingin 

mengembangkan Android; Merupakan realisasi dari Cloud Computing, karena 

semua fitur Google sudah terintegrasi dengan mobile yang terpasang Android. 

Contact pada telepon seluler pun akan tersimpan secara otomatis pada account 

Google; Dengan tersedianya Android Market, cara mendapatkan OS Android 

terbilang mudah; Fleksibel, karena bisa digunakan pada banyak platform 

hardware; Android memberikan pilihan untuk memilih Hardware yang digunakan; 

Android dapat mengubah Pengaturan dengan cepat; Android dapat menjalankan 

beberapa Aplikasi pada waktu yang bersamaan atau disebut juga Multitasking; 

dan  kemudahan dalam Notifikasi, karena setiap ada SMS, Email, atau bahkan 

artikel terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di Home Screen Mobile 

Android. 

Adapun beberapa kekurangan Android adalah keterbergantungan pada 

koneksi internet yang simultan dan kurang tersedianya Aplikasi tambahan pihak 

ketiga. 

Pada tanggal 20 Mei 2010, Android versi 2.2 (froyo) diluncurkan. 

Perubahan-perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain 

dukungan AdobeFlash 10.1, kecepatan kinerja aplikasi 2 sampai 5 kali lebih 

cepat, integrasi V8 Java Scrip Engine yang dipakai oleh Google Chrome yang 

mempercepat kemampuan rendering pada browser pemasangan aplikasi dalam 

SD Card. Kemampuan Wi Fi Hotspot portable, dan kemampuan auto update 

dalam aplikasi Android Market. 

Diagram arsitektur dari sistem operasi Android dapat dilihat pada Gambar 2 

 

Gambar 2 Arsitektur Android [9] 

 

Profil Kota Palangkaraya 

Kota Palangkaraya sebuah Kota sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.678,51 km² dari hasil 

Sensus Penduduk Indonesia 2010 berpenduduk sebanyak 220.223 jiwa dengan 



6 

 

kepadatan penduduk rata-rata 62,89 jiwa tiap km². Sebelum otonomi daerah pada 

tahun 2001, Kota Palangkaraya hanya memiliki 2 (dua) kecamatan, yaitu 

Pahandut dan Bukit Batu. Secara administratif, Kota Palangkaraya terdiri atas 5 

(lima) kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sebangau, dan 

Rakumpit[1]. 

3. Metode dan Perancangan Sistem 
Metode yang digunakan dalam perancangan sistem ini adalah model 

Waterfall, dengan tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 3 [9]. 

 

Defenisi kebutuhan

Desain sistem 

dan software

Implementasi

dan testing unit

Integrasi dan

testing sistem

Operasi dan

maintance

 
Gambar 3 Bagan Waterfall Model [10] 

Tahap-tahap dalam pengembangan sistem berdasarkan waterfall model, 

dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap analisis kebutuhan dan pendefinisiannya, 

yang dilakukan adalah membaca dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-

buku, studi penelitian, artikel ilmiah, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian untuk dijadikan referensi. Setelah proses analisis kebutuhan selesai, dan 

sudah mendapatkan semua kebutuhan tentang permasalahan yang dibahas, maka 

tahap selanjutnya adalah tahap perancangan sistem dan perangkat lunak, yaitu 

melakukan perancangan sistem yang meliputi perancangan proses dan 

perancangan antarmuka dari aplikasi. Tahap selanjutnya adalah tahap 

implementasi dan unit testing, yaitu melakukan implementasi dari rancangan 

sistem. Implementasi dibuat dengan teknologi Android 2.2 Froyo. Hasil 

perancangan akan langsung diuji untuk mengetahui kekurangan atau kesalahan 

pada sistem informasi yang dibangun. Pada tahapan integrasi dan pengujian 

sistem  dilakukan pengujian dan analisis pengujian terhadap aplikasi. Integrasi 

sistem diperlukan supaya sistem dapat berjalan seutuhnya, dan dapat segera diuji 

secara menyeluruh. Tahap terakhir adalah pengoperasian dan perawatan terhadap  

sistem yang telah dibangun di lingkungannya. 

Arsitektur Sistem Informasi Wisata Bersejarah 

Arsitektur sistem informasi wisata bersejarah di Kota Palangkaraya, seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 4, dijelaskan sebagai berikut. User memilih salah 

satu objek wisata yang ingin dilihat dari telepon seluler, selanjutnya GPS akan 

memberikan nilai longitude dan latitude dari objek wisata yang telah dipilih. 

Setelah posisi objek wisata diketahui, maka aplikasi akan meminta data XML 

untuk menyimpan titik lokasi wisata, dan informasi objek-objek wisata. 

Webserver berfungsi untuk menampilkan gambar dari objek wisata, setelah itu 

akan ditampilkan ke dalam aplikasi menggunakan Google (Maps Data API). 
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Gambar 4 Arsitektur Sistem Informasi Wisata Bersejarah 

 

Perancangan Sistem 

Setelah melakukan tahap analisis, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah 

tahap perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat rancangan mengenai alur kerja 

aplikasi yang akan dibuat dan juga rancangan aktor-aktor, serta proses-proses 

yang akan berinteraksi pada aplikasi tersebut dengan menggunakan Unified 

Modelling Language (UML) antara lain use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, dan class diagram. 

Gambar 5 menunjukkan use case diagram sistem informasi wisata 

bersejarah, dijelaskan sebagai berikut. Interaksi antara pengguna (user) dengan 

sistem, terjadi dimana user dapat melihat info lokasi wisata, mencari lokasi 

wisata, melihat peta wisata, dan juga dapat meminta update wisata terbaru. 

Sedangkan admin menunjukkan bahwa pengaturan data objek wisata hanya dapat 

dilakukan oleh admin sendiri, meliputi ubah data, tambah data, dan hapus  data.   

 

   Gambar 5 Use Case Diagram Sistem Informasi Wisata 

Gambar 6 menunjukkan Activity Diagram Pencarian Wisata. Pada saat user 

membuka aplikasi, maka aplikasi menampilkan halaman utama. User akan 

melakukan input pencarian wisata yang diinginkan, dan aplikasi akan 

menampilkan hasil pencarian wisata. 
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       Gambar 6 Activity Diagram Pencarian Wisata 

Gambar 7 menunjukkan activity diagram peta wisata, yaitu proses dimana 

user ingin melihat peta wisata. User akan membuka aplikasi untuk pencarian peta, 

dan aplikasi akan menampilkan halaman utama, serta menampilkan peta lokasi 

wisata, setelah itu user akan membuka halaman peta yang ingin dilihat. 

 
Gambar 7 Activity Diagram Peta Wisata 

 Gambar 8 menunjukkan activity diagram request update. Pada saat user 

membuka aplikasi, maka aplikasi akan menampilkan halaman utama. User akan 

memiih menu update yang diinginkan, dan aplikasi akan melakukan proses 

update data ke server. Selanjutnya server akan melakukan update data wisata 

yang tersimpan di ponsel. 
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Gambar 8 Activity Diagram Request Update 

Gambar 9 menunjukkan sequence diagram pencarian wisata. Pengguna 

memulai aplikasi pada interface aplikasi, feed back dari aplikasi adalah 

menampilkan home page. Pengguna memasukkan kata kunci untuk pencarian 

yang diinginkan pengguna. Aplikasi memberikan feed back yakni hasil pencarian 

pada aplikasi 

 
 Gambar 9 Sequence Diagram Pencarian Wisata 

Gambar 10 menunjukkan sequence diagram peta wisata. Pengguna 

memulai aplikasi pada user  interface, yakni startApp() kepada class “Aplikasi”, 

kemudian mendapat respon balik yakni menampilkan home page (show home 

page). Pengguna memilih map yang telah diberikan home page, dan mengirimkan 

kepada aplikasi, feed back aplikasi adalah menampilkan map yang diminta 

pengguna. 
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Gambar 10 Sequence Diagram Peta Wisata 

Gambar 11 menunjukkan sequence diagram request update. Pada saat user 

membuka aplikasi, halaman utama akan dibuka oleh aplikasi. User akan memilih 

menu request update yang diinginkan. Aplikasi akan melakukan proses update 

data ke server. Selanjutnya server akan melakukan update data wisata yang 

tersimpan di telepon selular. 

 
Gambar 11 Sequence Diagram Request Update 

Gambar 12 menunjukkan class diagram dari aplikasi sistem informasi 

wisata bersejarah di Kota Palangkaraya, dan dapat diilustrasikan dalam struktur 

kelas-kelas dan hubungan antar kelas yang ada. 
 

 
Gambar 12 Class Diagram Sistem Informasi Wisata Bersejarah 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Proses Menampilkan Request Update 

User memilih salah satu objek wisata, setelah posisi objek wisata diketahui, 

maka aplikasi akan meminta data XML untuk menyimpan titik lokasi wisata, dan 

informasi objek-objek wisata, yang akan dikirim ke ponsel menggunakan file 

XML dan ditampilkan dalam bentuk marker dan informasi wisata. Pada Android 

digunakan class Http Post untuk membaca data dari server. Alamat yang dituju 

adalah http//www.kasa.web.id/gis/service.php. Oleh server data yang 

dikembalikan adalah data wisata dalam format XML, format data tersebut dapat 

terlihat pada Kode Program 1. 

Kode Program 1 Perintah Untuk Menampilkan Request Update 

 

Proses Membaca Data Wisata pada File XML 

Proses untuk membaca data wisata pada file XML dijelaskan sebagai 

berikut. Data wisata tersimpan dalam file dibaca menggunakan class File Input 

Stream. Kemudian isi file dipecah ke dalam bentuk XML document. Dalam 

document dibaca tiap elemen yang ditandai dengan tag KEY_ITEM. Untuk tiap 

  

 
1. <?xml version="1.0"?> 

 
2. <menu> 

 
3. <item> 

 
4. <id>1</id> 

 
5. <name>Museum Balanga</name> 

 
6. <lat>-2.194839</lat> 

 
7. <lng>113.902753</lng> 

 
8. <description>Museum ini terletak di ... </description> 

 

9. <image>http://farm9.staticflickr.com/8422/7676318034_a4532e091e_m.jpg</

image> 

 
10. </item> 

 
11. <item> 

 
12. <id>2</id> 

 
13. <name>Tugu Soekarno</name> 

 
14. <lat>-2.204642</lat> 

 
15. <lng>113.921289</lng> 

 
16. <description>Setelah membaca tuntas buku karya ... </description> 

 

17. <image>http://farm8.staticflickr.com/7118/7676339896_4ff163194d_m.jpg</

image> 

 
18. </item> 

 
19. <item> 

 
20. <id>3</id> 

 
21. <name>Sandung Ngabe Sukah</name> 

 
22. <lat>-2.205903</lat> 

 
23. <lng>113.939208</lng> 

 
24. <description>Sandung Ngabe Sukah terletak di Kecamata...</description> 

 

25. <image>http://farm8.staticflickr.com/7133/7676387356_6e11170e5b_m.jpg</

image> 

 
26. </item> 

 
27. </menu>  
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elemen dalam bentuk NodeList, dibaca tiap field di dalamnya dengan 

menggunakan perulangan. Perintah untuk membaca data wisata pada file XML 

terlihat pada Kode Program 2. 

 

Kode Program 2 Perintah Untuk Membaca Data Wisata pada File XML 
1. FileInputStream fis      

2. Document doc = parser.getDomElement(xml); 
3. doc.getElementsByTagName(KEY_ITEM);  
4. for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {         
5. catch (Exception e) { 
6. e.printStackTrace(); 
7. }     

8. return list; 

Proses Menampilkan Titik-titik Wisata pada Peta 

Proses untuk menampilkan titik-titk wisata pada peta, dijelaskan sebagai 

berikut. Untuk tiap titik wisata tersimpan pada variabel list  Wisata, yang 

ditampilkan pada peta dengan menggunakan class WisataMarkerOverlay. Class 

ini merupakan turunan class ItemizedOverlay. Melalui class 

WisataMarkerOverlay, tiap data wisata, ditampilkan dalam bentuk pin pada peta. 

Class ini juga menangani event, ketika pin disentuh oleh pengguna, sehingga 

menampilkan dialog info wisata yang berisi foto dan keterangan wisata. Perintah 

untuk menampilkan titik-titik wisata  pada peta terlihat pada Kode Program 4. 

Kode Program 3 Perintah Untuk Menampilkan Titik-Titik Wisata  

1. wisataMarkerOverlay  
2. = new WisataMarkerOverlay( 
3. drawable, this); 
4. for (Wisata w : listWisata) {  

5. wisataMarkerOverlay 
6. .addOverlay( 
7. new WisataOverlayItem(w)); 
8. { 
9. List<Overlay> mapOverlays  
10. = mapView.getOverlays(); 

11. mapOverlays.add(wisataMarkerOverlay) 

12. } 

Proses Menampilkan Info Dialog 

Proses untuk menampilkan info dialog, dijelaskan sebagai berikut. Pin yang 

disentuh oleh pengguna ditangani oleh fungsi pada Kode Program 5 Setiap pin 

memiliki indeks, dan indeks ini digunakan untuk mengetahui data wisata mana 

yang berhubungan dengan pin tersebut. Data wisata kemudian akan ditampilkan 

ketika perintah showDialog (wisata.Dialog) dipanggil. Perintah untuk 

menampilkan info dialog terlihat pada Kode Program 5. 

Kode Program 4 Perintah Untuk Menampilkan Info Dialog 
1. wisataDialog.setTitle(    

2. SelectedWisata.getNama()); 

3. ketWisata = (EditText) wisataDialog 

4. .findViewById(R.id.editText1); 

5. ketWisata.setScroller( 

6. new Scroller(GisWisataActivity.this)); 

7. ketWisata.setMaxLines; 

8. ketWisata 

9. .setVerticalScrollBarEnabled(true); 
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10. ketWisata.setMovementMethod( 

11. new ScrollingMovementMethod()); 

12. ketWisata.setText( 

13. SelectedWisata.getKeterangan());(16) 

14. imgWisata = (ImageView)  

15. wisataDialog.findViewById( 

16. R.id.wisataimage); 

17. URL url; 

18. try { 

19. urlnew URL(SelectedWisata.getGambars().get(0).getUrl()); 

20. Bitmap bitmap  

21. =       

22. BitmapFactory.decodeStream((InputStream) url 

23. .getContent()); 

24. imgWisata.setImageBitmap(bitmap); 

25. } catch (Exception e) { 

26. e.printStackTrace(); 

27. imgWisata.setImageResource( 

28. R.drawable.Androidmarker) 

29. showDialog(WISATA_DIALOG);    

30. return true; 

Analisis dan Pengujian 

Tampilan menu utama pada Gambar 13 berisi 3 (tiga) menu utama yaitu 

menu update, search, dan menu about. Menu utama berfungsi untuk mengetahui 

letak atau informasi objek wisata. 

 
                                                  Gambar 13 Tampilan Menu Utama 

Gambar 14 menunjukkan tampilan menu search. Apabila user ingin mencari 

objek wisata yang diinginkan, user dapat memasukkan nama objek wisata, atau 

user dapat memilih salah satu objek wisata yang sudah tersedia dalam database 

aplikasi. 
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Gambar 14 Tampilan Menu Search 

Gambar 15 menunjukkan tampilan objek wisata Tugu Soekarno. Tugu 

Soekarno merupakan salah satu objek wisata di Kota Palangkaraya yang 

tersimpan dalam database aplikasi. User lebih mudah mendapatkan informasi 

yang dicari mengenai Tugu Soekarno, atau objek wisata yang lain yang berada 

dalam kawasan Kota Palangkaraya. 

 
           Gambar 15 Tampilan Objek Wisata Tugu Soekarno 

Gambar 16 menunjukkan tampilan menu request update. Apabila user 

ingin meminta update wisata terbaru di Kota Palangkaraya, user dapat memilih 

menu request update yang tersedia pada aplikasi.  
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Gambar 16 Tampilan Menu Request Update 

Gambar 17 menunjukkan tampilan user location. Tampilan user location 

merupakan contoh posisi awal user pada salah satu jalur dengan gambar berupa 

pin berwarna sebagai penanda posisi user berada. Pada  tampilan user location, 

juga akan ditunjukkan garis lintang (latitude) dan garis bujur (longitude) dari user. 

Gambar pin dan keterangan lain dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.    :  Posisi awal user pada salah satu jalur. 

2.  : menunjukkan garis lintang (latitude) dan garis bujur 

(longitude) dari user. 

 

Gambar 17 Tampilan User Location 

Gambar 18 menunjukkan tampilan zoom in zoom out control, yaitu dua 

button yang berfungi untuk memperkecil dan memperbesar ukuran skala peta, 

yang dapat membantu user dalam visualisasi peta. Dua button tersebut dapat 

dijelaskan sebagai  berikut : 

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

2.   : Button Zoom In berfungsi untuk memperbesar ukuran skala peta.                  
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Gambar 18 Tampilan Zoom In Zoom Out Control 

Gambar 19 menunjukkan tampilan user navigation. User dapat mengetahui 

titik awal dan akhir dalam melakukan perjalanan yang dilihat dari salah satu 

lambang yang berwarna biru. Garis merah pada gambar merupakan perjalanan 

yang akan ditempuh oleh user hingga akhir perjalanan. 

  
Gambar 19 Tampilan User Navigation 

Gambar 20 menunjukkan tampilan menu about. User dapat melihat nama 

peneliti, serta tahun dari aplikasi yang dibuat oleh peneliti. 

 
                                          Gambar 20 Tampilan Menu About 
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Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi menggunakan metode blackbox, dimana setiap sistem di 

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

Pengujian dilakukan pada Windows XPr, Eclipse 4.2, ponsel Samsung Galaxy 

mini froyo 2.2, SDK Android, platform Android dan pluggins, menggunakan 

layanan GSM Indosat IM3. Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian aplikasi dengan 

metode blackbox. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Aplikasi dengan Metode Blackbox 

Aktivitas Validasi Input Hasil Uji 

Display menu utama Valid  Menu utama berhasil ditampilkan 

Display menu search Valid Menu search berhasil ditampilkan 

Display menu  request 
update Valid 

Menu  request update berhasil 
ditampilkan 

Display update succes Valid 

Tampilan update telah sukses 

berhasil 

Display menu about Valid Menu about berhasil ditampilkan 

Display objek wisata 

museum Balanga Valid 

Objek wisata museum Balanga 

berhasil ditampilkan 

Display marker my 
location Valid 

Marker my location berhasil 
ditampilkan 

Zooming function Valid 

Zooming function berhasil 

dilakukan 

Pengujian Responden 

Pengujian responden dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi sistem 

informasi wisata bersejarah yang dibangun, bermanfaat atau tidak bagi user. 

Berdasarkan proses penghitungan skala jawaban dari responden menggunakan 

Likert’s Summated Rating dengan pemberian nilai 3 untuk ya, 2 untuk cukup dan 

1 untuk tidak, maka diperoleh rating minimal : 90 (tidak bermanfaat), median : 

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

penjumlahan jawaban dari semua responden yaitu 478. Jawaban berada pada 

kuartil 3 di antara median dan maksimal. Jadi, berdasarkan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa aplikasi sistem informasi wisata bersejarah di Kota 

Palangkaraya dinilai dapat bermanfaat bagi user[14]. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian yang dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun dengan teknologi Android, dapat 

membantu wisatawan dalam mendapatkan informasi objek wisata yang dicari, 

serta memberikan petunjuk arah dan posisi perjalanan menuju ke objek-objek 

wisata yang berada di Kota Palangkaraya. Saran untuk pengembangan aplikasi 

adalah, menambahkan sistem rute dari posisi user ke beberapa lokasi sekaligus 

agar lebih membantu user dalam mencari lokasi objek wisata. 
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