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Abstract 

 
GIS (Geographic Information System) is used to process geographic information data 

which functioned as computer based decision support. GIS can be applied in tourism field as a 

tool to promote tourism objects, handicraft and also culinary in certain tourism place. Tourism is 

one of the potential sector for government’ earning  source. Boyolali regency is one of the tourism 

destination in central java, but since some of the road to the tourism destinations in that area are 

damaged, it become one of the problem for the tourist to come to that place. Advancement in 

information technology nowadays, make it possible to make mobile based GIS using Android OS 

and Google Maps. Android GIS application SUPARBOY helps tourists who look for tourism 

locations and also get information about tourism, especially in Boyolali regency. 

 

Password: Tourism information, Boyolali regency, GIS, Android, Google Maps. 

 

 

Abstrak 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dimanfaatkan untuk memproses data informasi  

geografis yang berfungsi sebagai pendukung keputusan berbasis komputer. SIG dapat 

diterapkan dalam bidang pariwisata sebagai sarana mempromosikan objek-objek wisata, 

kerajinan serta kuliner dari daerah tujuan wisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor 

yang potensial sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kabupaten Boyolali 

merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah, tetapi rusaknya jalan 

dibeberapa lokasi wisata menjadikan hambatan bagi wisatawan untuk datang. Kemajuan 

teknologi informasi yang berkembang saat ini, memungkinkan membuat SIG yang 

berbasis mobile dengan memanfaatkan Android OS dan Google Maps. Aplikasi SIG 

SUPARBOY berbasis Android membantu wisatawan  mencari lokasi wisata dan 

mendapatkan informasi pariwisata khususnya di Kabupaten Boyolali. 

 

Kata Kunci: Informasi pariwisata, Kabupaten Boyolali, SIG, Android, Google Maps. 
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1. Pendahuluan 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu DTW (Daerah Tujuan Wisata) 

di Jawa Tengah. Terletak di lereng gunung Merapi dan Merbabu sehingga 

memiliki pemandangan alam yang eksotis. Sektor pariwisata mempunyai peranan 

penting dalam perkembangan daerah. Pariwisata adalah salah satu jenis industri 

baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor 

produktif lainnya [1]. 

Penyampaian informasi tentang promosi pariwisata di Kabupaten Boyolali 

dilakukan melalui televisi, website, jejaring sosial dan lain-lain. Saat ini 

Kabupaten Boyolali sudah memiliki website untuk mempromosikan 

pariwisatanya. Website tersebut dapat diakses melalui alamat 

www.pariwisataboyolali.com. Informasi yang diberikan tentu akan lebih mudah 

diakses apabila terintegrasi ke mobile device, karena pada saat ini hampir semua 

kalangan memiliki mobile device, salah satunya adalah telepon seluler. Selain itu 

website tersebut tidak memilliki peta maupun petunjuk jalan yang lengkap dalam 

memberikan informasi lokasi. Hal ini menimbulkan suatu masalah tentang 

bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang dapat 

diakses melalui mobile device serta memberikan informasi lokasi berupa peta dan 

rute yang dapat dilalui. Dengan menggunakan peta digital wisatawan dapat 

mengetahui rute yang harus dilalui ke lokasi wisata.  

Saat ini perkembangan teknologi mobile berkembang dengan sangat pesat. 

Berawal dari teknologi yang digunakan untuk sekedar mengirimkan pesan singkat 

dan melakukan panggilan, kini telah berubah menjadi media komunikasi yang 

dapat melakukan akses internet, mengirim email, video call dan fitur-fitur 

pendukung lainnya. 

Android adalah salah satu sistem operasi mobile yang bersifat open source 

menggunakan versi modifikasi dari kernel Linux. Dukungan multimedia yang 

lengkap seperti menampilkan peta digital menggunakan Google Maps API 

merupakan salah satu keunggulan Android. Google Maps API merupakan library 

JavaScript yang dapat diintegrasikan ke dalam website. Dengan menggunakan 

Google Maps API dapat dibangun sistem peta digital yang canggih dengan mudah 

[3]. 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju memungkinkan 

untuk dibuatnya sistem informasi geografis berbasis Android tentang pariwisata 

di Kabupaten Boyolali yang dapat diakses melalui telepon seluler. Bukan hanya 

sekedar informasi lokasi wisata yang diberikan, tetapi disertakan juga peta digital 

dengan memanfaatkan Google Maps API. Peta digital tersebut dapat 

menunjukkan rute lokasi dan membimbing wisatawan menuju lokasi wisata yang 

ingin dituju. Dengan adanya sistem informasi geografis objek wisata di 

Kabupaten Boyolali diharapkan tidak hanya dapat memperkenalkan objek wisata, 

namun juga memberikan solusi akan minimnya papan informasi dan penunjuk 

jalan ke tempat tujuan wisata. 
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2. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai Desain Mobile Agent Pencarian Hotel Berbasis 

Android [4] menggunakan Google Maps dan database berbasis PHP sebagai 

aplikasi yang memudahkan pengguna smartphone Android dalam mencari Hotel. 

Penelitian tersebut menggunakan GPS sebagai informasi untuk mengetahui 

keberadaan user. Seringkali GPS diperangkat Android tidak dapat ditangkap oleh 

satelit GPS atau tidak bisa menampilkan informasi keberadaan user. Hal ini 

dikarenakan perangkat Android sedang di dalam ruangan maupun sedang 

bergerak, sehingga sulit dikunci oleh satelit GPS.  Untuk itu perlu alternatif lain 

selain GPS untuk menentukan lokasi user, yaitu network location atau penentuan 

lokasi berdasar lokasi provider. Sedangkan penelitian mengenai Sistem Informasi 

Geografi Pariwisata Kota Yogyakarta Berbasis Mobile Android 2.2 [5] 

menyajikan banyak menu yang berisi informasi tentang objek wisata, events, 

hotel, restoran sampai informasi alamat dan nomor telepon taksi. Tersedia juga 

tampilan peta yang menggunakan Google Maps untuk menampilkan lokasi 

tempat yang dipilih, akan tetapi aplikasi ini tidak dapat menunjukkan lokasi user 

berada, karena tidak memanfaatkan GPS maupun network location sebagai 

penunjuk lokasi user. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan landasan dalam 

perancangan sistem informasi geografis objek wisata di Kabupaten Boyolali. 

Seperti pada penelitian Desain Mobile Agent Pencarian Hotel Berbasis Android, 

perancangan akan membuat suatu aplikasi dengan Google Maps digunakan 

sebagai peta utama untuk menampilkan objek-objek yang dibutuhkan dan 

mengganti GPS dengan network location sebagai metode untuk menentukan 

posisi user atau perangkat mobilenya. Memang GPS lebih akurat dalam 

menentukan lokasi user akan tetapi network location lebih dapat diandalkan 

karena menggunakan lokasi jaringan terdekat atau BTS terdekat sebagai 

acuannya. Mengingat juga sulitnya perangkat mendapatkan lokasi dari GPS. 

Seperti pada penelitian Sistem Informasi Geografi Pariwisata Kota Yogyakarta, 

perancangan aplikasi akan menampilkan informasi tentang objek wisata, events 

dan kuliner. Gambar yang menarik akan ditambahkan pada masing-masing menu 

informasi. 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan 

untuk rekreasi, pelancongan atau turisme [6]. Pariwisata di Kabupaten Boyolali 

dibagi menjadi tiga wisata yaitu, wisata alam pegunungan, wisata tirta dan wisata 

ziarah. Wisata alam pegunungan menyajikan indahnya panorama Gunung Merapi 

dan Merbabu. Wisata tirta menghadirkan suasana air seperti waduk, sungai, 

pemandian dan peternakan ikan. Selain itu terdapat wisata ziarah seperti makam 

dan petilasan yang tidak lepas dari budaya asli setempat. Selain itu terdapat pula 

wisata kuliner yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang 

akan datang. Dengan memberikan peta lokasi, gambar dan informasi singkat 

tentang lokasi wisata akan mempermudah penyampaian informasi ke wisatawan, 

apalagi melalui telepon genggam. Untuk itu penggunaan Sistem Informasi 
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Geografis merupakan cara yang paling tepat untuk menyajikan peta lokasi 

tersebut. 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem informasi berbasis komputer 

yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis 

[7]. Manfaat SIG secara umum memberikan informasi yang mendekati kondisi 

dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan perencanaan strategis. Manfaat SIG 

dapat dirasakan diberbagai bidang, antara lain: 1) Manajemen Tata Guna Lahan. 

Merupakan kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari 

berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai 

dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemukiman, industry, 

perdagangan, perkantoran dan fasilitas umum. 2) Inventarisasi Sumber Daya 

Alam. SIG dapat bermanfaat untuk mendata kekayaan sumber daya alam dan 

mengetahui persebaran kawasan lahan. 3) Pengawasan Daerah Bencana Alam. 

SIG membantu dalam pengawasan daerah bencana alam, seperti memantau luas 

wilayah bencana alam, menyusun rencana pembangunan kembali daerah bencana, 

prediksi-prediksi bencana alam. 4) Perencanaan Wilayah dan Kota. Bagi 

perencanaan wilayah dan kota bermanfaat untuk menganalisis bidang sumber 

daya, perencanaan tata ruang kota, analisis potensi pariwisata dan bidang sosial 

budaya. 

Sistem Informasi Geografis tersebut diaplikasikan ke dalam perangkat 

yang mendukung, salah satunya adalah mobile device berbasis Android dengan 

memanfaatkan Google Maps API. Android adalah sistem operasi untuk perangkat 

mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi. Awalnya Google Inc. membeli Android Inc. yang 

merupakan pendatang baru yang membuat piranti lunak untuk ponsel atau 

smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open 

Handset Alliance, konsorium dari 34 perusahaan piranti keras, piranti lunak dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile 

dan Nvidia [3]. 

Sedangkan Google Maps merupakan layanan peta dunia berbasiskan web 

yang dapat diakses gratis oleh siapa saja cukup dengan mengakses 

maps.google.com. Google Maps menawarkan peta yang dapat digeser (panned), 

diperbesar (zoom in), diperkecil (zoom out), dapat diganti dalam beberapa mode 

(map, satelit, hybrid dan lain-lain), fitur pencarian rute (routing), penunjuk arah 

dari suatu objek ke objek yang lain (direction), dan juga pencari tempat (place) 

bisnis di Amerika, Kanada, Jepang, Hongkong, Cina, Inggris, Irlandia (hanya 

pusat kota) dan beberapa bagian Eropa. Google Maps sampai sekarang masih 

selalu diperbaharui secara berkala [8]. 
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Gambar 1 Android Google Maps [9] 

 

Kemudahan dalam mengakses Google Maps dapat dirasakan pula oleh 

para pengguna smartphone. Hal tersebut didukung oleh teknologi GPS (Global 

Position System) yang tertanam pada mobile device. Selain GPS sebagai penentu 

lokasi, Google Maps mendukung pula penentuan lokasi melalui network location, 

yaitu menggunakan lokasi penyedia sinyal sebagai penentu lokasi. Gambar 1 

adalah contoh Google Maps yang diakses melalui smartphone Android. 

Data yang lokasi pariwisata disimpan dalam database dan dipanggil 

melalui JSON web service. JSON adalah suatu format ringkas pertukaran data 

Komputer.  Data tersebut diambil dari MySQL database kemudian ditampilkan ke 

website administrator. Isi dari data pada halaman website tersebut direquest oleh 

perangkat Android dan ditampilkan dalam bentuk list.  

 

3. Metode Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang dipakai adalah waterfall model. 

Waterfall model adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan juga sebuah metode pengembangan software yang bersifat 

sekuensial dan terdiri dari 5 tahap yang saling terkait dan mempengaruhi. Fase-

fase dalam waterfall model menurut Pressman terlihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Waterfall model [12] 

 

Waterfall model memiliki lima tahapan yaitu analisa kebutuhan, desain 

sistem, pengujian aplikasi, penerapan dan pemeliharaan program [12]. 

Requirements definition: pada tahap ini dilakukan dengan melakukan 

penelitian terhadap objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Boyolali melalui 

internet maupun kunjungan langsung ke lokasi. pengguna sistem dan objek yang 

diterapkan sistem tersebut. Tidak ketinggalan juga menganalisa hardware dan 

software yang digunakan untuk uji coba sistem yang dibangun. Analisa 

kebutuhan sistem ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari aplikasi yang 

dibuat 

System and software design: Tahap ini dilakukan atas hasil analisis sistem 

sebelumnya. Tahapan ini menghasilkan gambaran konsep input dan output dalam 

penerapan sistem. Perancangan sistem dibuat dengan menggunakan diagram-

diagram UML (Unified Modeling Language) yang terdiri dari use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram dan class diagram. Selain itu juga merancang 

antarmuka user dan admin. 

Implementation and unit testing: tahapan ini mengimplementasikan 

analisis dan perancangan. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan 

yang terdapat dalam aplikasi. Sehingga dapat dilakukan perbaikan dengan cepat. 

Implementasi dan uji coba untuk bagian user menggunakan software eclipse dan 

dicompile menggunakan emulator Android, sedangkan pada bagian admin 

menggunakan web browser. 

Integration and system testing: tahap ini aplikasi diterapkan pada 

lingkungan yang sebenarnya dan diuji coba dengan lingkungan yang sebenarnya. 

Aplikasi untuk user yang sudah jadi diinstal pada perangkat Android, sedangkan 

aplikasi untuk admin diupload ke web hosting. 

Operating and maintenance: aplikasi yang telah melewati proses uji coba 

dan siap dipasang ke sistem yang sebenarnya tentu membutuhkan pemeliharaan. 

Pemeliharaan aplikasi dilakukan bila ditemukan ketidaksesuaian dengan 

pengguna. Seperti update lokasi pada admin untuk terus memberikan lokasi-

lokasi dan informasi terbaru seputar Kabupaten Boyolali. 

 

Analisis Kebutuhan Sistem 

Aplikasi SIG berbasiskan Android merupakan aplikasi pemetaan 

elektronik yang berguna untuk menunjukkan lokasi objek wisata yang berada di 

Kabupaten Boyolali. Selain itu menampilkan juga menu-menu tambahan seperti 

info kuliner dan info event yang akan berlangsung. Untuk itu diperlukan data-data 

akurat tentang lokasi tujuan kemudian dimasukkan ke dalam program aplikasi. 

Aplikasi SIG perlu menganalisa kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

dan perangkat lunak (Software) yang akan digunakan. Hardware yang digunakan 

dalam penelitian ini: 1) Laptop/Notebook. Processor Intel Pentium P6200 2.13 

GHz. Memory RAM 3GB. Hard Disk 500GB. 2) Mobile device. Samsung GT- 

Android OS 2.3 (Gingerbread). Processor ARMv6 800MHz. Memory RAM 278 

MB. Layar HVGA resolusi layar 320x480 pixel 
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Software yang digunakan dalam penelitian ini: 1) Windows 7 OS. 2) Eclipse 

Helios dan ADT plug-in. 3) Notepad ++. 4) Web hosting. 

 

Perancangan Sistem dan Desain Aplikasi 

Use case diagram digunakan untuk membahas interaksi antara user dan 

sistem. Use case diagram merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan 

sistem [13]. Secara umum use case diagram untuk sistem ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.   

 
Gambar 3 Use Case Diagram 

 

 Pada Gambar 3 terdapat dua aktor yaitu user dan admin. User melalui 

mobile device beroperasi sistem Android dapat melakukan aktifitas untuk melihat 

informasi Boyolali, melihat event, melihat list lokasi wisata/kuliner, melihat peta 

lokasi wisata/kuliner dan melihat informasi wisata/kuliner. Admin melalui 

aplikasi berbasis web dapat melakukan aktifitas untuk melihat list lokasi 

wisata/kuliner, menambah lokasi wisata/kuliner, mengubah lokasi wisata/kuliner 

dan menghapus lokasi wisata/kuliner. 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan event dalam usecase 

diagram [13]. Dalam sistem ini terdapat aktifitas user untuk menampilkan map 

dari Google Maps. Pada Gambar 4 dapat dilihat activity diagram user untuk 

meminta peta digital dari Google Maps. Pertama kali user memilih list lokasi 

untuk mendapatkan daftar lokasi dari database. Setelah itu user dapat melakukan 

request peta dan rute lokasi dari Google Maps Server. Setelah diproses dan 

mendapat respon dari Google Maps Server, peta digital beserta rute lokasi akan 

ditampilkan melalui layar device pengguna. 
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Gambar 4 Activity Diagram user 

 

 Pada Gambar 5 merupakan activity diagram admin. Admin melalui web 

browser melakukan login dengan memasukkan username dan password. Sistem 

meminta data admin untuk mencocokkan username dan password. Setelah 

berhasil masuk kedalam sistem, selanjutnya admin dapat memilih list lokasi. 

Kemudian admin dapat melakukan tambah lokasi, edit lokasi dan hapus lokasi. 

 

 
Gambar 5 Activity Diagram admin 

 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan antar objek 

dan mengindikasikan komunikasi antar objek tersebut. Sequence diagram 

merupakan interaction diagram yang memperlihatkan event-event yang berurutan 

sepanjang berjalannya waktu [13]. Pada Gambar 6 adalah Sequence diagram dari 

user yang akan ingin menampilkan peta dan rute lokasi. Pertama user membuka 

menu list lokasi untuk melihat data lokasi yang diambil dari database. Kemudian 

user dapat memilih salah satu lokasi yang ada untuk menampilkan gambar dan 

informasi tentang lokasi wisata. Selanjutnya user dapat menampilkan peta wisata 

dan rute lokasi yang dipilih. Peta digital tersebut diambil dari Google Maps 

Server. Setelah diproses dan mendapat respon dari Google Maps, peta langsung 

ditampilkan di layar user. 
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Gambar 6 Sequence Diagram user menampilkan peta lokasi 

 

Gambar 7 adalah sequence diagram untuk admin yang masuk ke dalam 

sistem melalui web browser. Pertama kali admin melakukan login dengan 

memasukkan username dan password. Data login akan diteruskan ke database 

untuk memastikan bahwa username dan password valid atau tidak. Kemudian 

admin memilih menu lokasi untuk memilih salah satu antara lokasi wisata atau 

lokasi kuliner. Setelah database mengirimkan daftar lokasi untuk ditampilkan 

dalam list. Admin dapat menambah, mengedit dan menghapus daftar lokasi yang 

ada di database. Setelah admin memilih menu logout maka admin keluar sistem 

dan tidak akan bisa mengakses database lagi. 

 

 
Gambar 7 Sequence Diagram admin 
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 Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan 

berbagai macam hubungan statis antar objek. Class diagram juga menunjukkan 

properti dan operasi sebuah class dan batasan-batasan yang terdapat dalam 

hubungan objek tersebut. Dalam class diagram terdapat nama class, atributnya 

dan operasinya, serta hubungan antar-class [14]. 

 

Gambar 8 class diagram 

 Berdasarkan Gambar 8 dijelaskan bahwa class diagram terdiri dari tabel-

tabel dan kelas yang digunakan dalam sistem. Database memiliki tiga tabel yaitu 

tb_admin, tb_wisata dan tb_kuliner. Kelas ListWisata dan 

ListKuliner mengambil data dari database yang tersimpan di web 

menggunakan format JSON. Kedua kelas tersebut memiliki atribut sama, id, 

nama, lat, lng, ket, jns dan gbr yang berfungsi untuk menampung data 

yang diambil dari database. Atribut informasi berguna untuk memindahkan 

halaman menuju halaman InfoLokasi. Kelas InfoLokasi memiliki atribut 

ket dan url yang menampung data dari kelas sebelumnya, sedangkan atribut 

rute digunakan untuk berpindah ke kelas Rute. Pada kelas Rute terdapat 

atribut LocationA yang merupakan latitude dan longitude posisi pengguna, 

atribut LocationB adalah latitude dan logitude posisi tujuan, atribut parser 

adalah  GoogleParser, atribut routeOverlay berfungsi untuk mengatur 

warna dan garis petunjuk arah yang terhubung dengan kelas RouteOverlay, 

atribut overlay berguna untuk mengatur icon yang ditampilkan yang terhubung 

dengan kelas MyItemizedOverlay. 
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Perancangan Web Service 

 Pada perancangan desain antar muka bagian administrator dibuat aplikasi 

yang berbasis web sederhana. Halaman pertama yang tampil adalah halaman login 

seperti pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Halaman login web 

 

 Halaman selanjutnya adalah pilihan untuk menambah lokasi wisata mupun 

lokasi kuliner, ketika dipilih salah satu menu akan menampilkan list daftar lokasi 

seperti Gambar 10. Dalam menu list daftar lokasi terdapat pula menu tambah 

data, edit dan hapus untuk memanipulasi data. 

 

 
Gambar 10 List Daftar Lokasi 

 

Menu edit maupun tambah data merupakan tampilan form yang yang 

berisi nama lokasi, latitude, longitude, jenis lokasi, keterangan lokasi, link 

gambar dan sebuah tombol submit seperti pada Gambar 11. 

 

 
Gambar 11 Halaman Tambah Data 

 

Desain Antarmuka Client 
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 Perancangan desain antarmuka pengguna/client disesuaikan dengan 

tahapan-tahapan sebelumnya. Kemudian dibuat rancangan halaman menu utama 

terdiri dari enam tombol menu seperti yang terlihat pada Gambar 12, yaitu: 

1. Menu 1 adalah halaman yang memberikan informasi tentang Kabupaten 

Boyolali. 

2. Menu 2 menampilkan list pariwisata yang ada di Kabupaten Boyolali. 

3. Menu 3 adalah halaman yang menampilkan event-event yang akan 

berlangsung. 

4. Menu 4 berisi daftar kuliner Kabupaten Boyolali. 

5. Menu 5 adalah halaman yang berisi informasi pembuat aplikasi. 

6. Menu 6 adalah tombol keluar. 

 

 
Gambar 12 Menu utama aplikasi 

 

Rancangan menu halaman Boyolali dan event merupakan halaman 

webkit/web browser yang diambil dari situs internet. Rancangan menu peta wisata 

dan kuliner berisi list daftar nama-nama tempat yang tersedia. Ketika list dipilih 

maka akan diteruskan menu informasi yang berisi gambar dan informasi 

mengenai tujuan yang dipilih. Sebuah tombol terletak di bawah informasi akan 

menampilkan halaman peta. Tampilan menu informasi dapat dilihat seperti 

Gambar 13. 

 
Gambar 13 Menu Informasi 
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Rancangan halaman yang menampilkan peta terdiri dari teks yang berisi 

posisi user menurut latitude, longitude dan jarak dengan posisi yang akan dituju 

dalam satuan kilometer (km) maupun meter (m). Terdapat pula tombol zoom in 

dan zoom out untuk mengatur besar kecilnya peta, seperti terlihat pada Gambar 

14. 

  

 
Gambar 14 Tampilan peta  

 

Implementasi dan Pengujian Unit 

Setelah proses perancangan, kemudian dilanjutkan dengan proses 

implementasi dan pengujian unit. Tahap ini merupakan tahapan dimana seorang 

developer melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat. Pegujian dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi di setiap bagian aplikasi.  

Proses pembuatan program aplikasi Android memiliki tiga komponen 

utama dan 2 macam bahasa pemrograman. Tiga komponen utama tersebut adalah: 

1) Komponen layout program. 2) Komponen halaman AndroidMenifest.xml. 3) 

Komponen isi program 

Aplikasi yang dibuat tersebut dicompile dengan menggunakan emulator 

Android SDK. Proses kompilasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program 

berjalan baik atau tidak. Proses compile yang sukses terlihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15 Menu Proses compile sukses 

 

 



14 
 

 
 

4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Pembuatan Aplikasi Client 

Pada saat pertama kali aplikasi client dijalankan akan muncul halaman 

utama yang berisi 6 pilihan menu seperti yang terlihat pada Gambar 16. 

 

 
Gambar 16 Halaman Utama 

 

Pada halaman utama ini memiliki enam pilihan menu. Menu boyolali dan 

menu event merupakan halaman dari salah satu website resmi pariwisata Boyolali 

yaitu www.pariwisataboyolali.com. Dapat dilihat pada Gambar 17 tampilan 

halaman website pada layar device user. 

 
Gambar 17 Halaman Menu Boyolali dan Event 

 

 Menu objek wisata dan menu kuliner menampilkan daftar lokasi yang 

diambil dari database MySQL melalui internet. Daftar lokasi yang diterima akan 

ditampilkan berupa listview. Untuk mengambil data dari MySQL diperlukan 

pemrograman jaringan menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol). HTTP client dalam hal ini user akan mengirimkan permintaan data 

berupa daftar lokasi ke HTTP server. Setelah server merespon permintaan 

tersebut, sistem akan menampilkan daftar lokasi berupa listview. Data yang 

didapat tidak sepenuhnya akan ditampilkan. Listview hanya menampilkan nama 

lokasi dan jenis lokasi, untuk data latitude, longitude, keterangan dan gambar 

ditampilkan pada menu selanjutnya. Untuk mengirimkan data dari menu sekarang 
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ke menu selanjutnya dibutuhkan methods bundle. Tampilan pada layar device 

user dari kode program yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18 List Lokasi 

Halaman menu informasi yang berisi gambar dan informasi lokasi. Seperti 

terlihat pada Gambar 19. Data mengenai keterangan dan gambar didapat dari hasil 

menerima data yang dikirim oleh menu sebelumnya. Sedangkan sisa data berupa 

latitude dan longitude dikirimkan lagi ke menu lihat rute. 

 

 
Gambar 19 Menu Informasi 

 

Halaman peta lokasi beserta rute yang akan dilalui user. Sistem 

menentukan lokasi user menggunakan network location, untuk itu user perlu 

mengaktifkan location determined by Wi-Fi and/or mobile network pada menu 

local and security setting. Sedangkan untuk menentukan lokasi tujuan user 

didapat dari menerima data yang telah dikirim dari menu sebelumnya. Setelah 

mendapatkan lokasi user dan lokasi tujuan dibuatlah rute dari kedua lokasi 

tersebut. Untuk mendapatkan rute lokasi digunakan layanan route direction dari 

Google Maps Server. Tampilan rute pada peta ini dapat dilihat pada Gambar 20. 
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Gambar 20 Tampilan Peta dan Rute 

 

Hasil Pembuatan Aplikasi Admin 

Pada aplikasi untuk admin berupa halaman website sederhana yang 

diawali dengan halaman login admin seperti pada Gambar 21. Aplikasi berbasis 

web ini di hosting menggunakan layanan Hostinger.com agar dapat terhubung 

melalui internet dan dapat diakses oleh client dari mana saja. 

 
Gambar 21 Halaman Login 

 

 Setelah berhasil melakukan login, akan tampil dua pilihan menu untuk 

menampilkan daftar lokasi wisata atau daftar lokasi kuliner. Halaman daftar 

lokasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 22. 

 
Gambar 22 Daftar Lokasi 

 

 Pilihan edit dan tambah data merupakan form seperti pada Gambar 23. 

Dari form tersebut admin dapat menambahkan atau mengubah data ke database 

yang telah dibuat 
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Gambar 23 Tampilan Form 

 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi. Pengujian dilakuan dengan dua cara, yaitu dengan teknik black-box 

dan kuisioner. 

Black-box 

Pengujian aplikasi dengan menggunakan teknik black-box adalah 

pengujian fungsional tanpa memperhatikan alur eksekusi program namun cukup 

memperhatikan apakah setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi dengan hal yang diuji pada 

aplikasi client dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 1 

 
Tabel 1 Pengujian Aplikasi Client 

Aktifitas Pengujian Hasil 

Pengujian 

Output 

Memilih Menu Boyolali Bisa Menampilkan halaman 

www.pariwisataboyolali.com 

Memilih Menu Objek 

Wisata 

Bisa Menampilkan daftar lokasi 

wisata 

Memilih Menu Event Bisa Menampilkan halaman event 

dari 

www.pariwisataboyolali.com 

Memilih Menu Kuliner Bisa Menampilkan daftar lokasi 

kuliner 

Memilih List Menu Bisa Menampilkan daftar lokasi 

yang diambil dari database 

Menampilkan Informasi Bisa Menampilkan Informasi lokasi 

yang diambil dari database 

Menampilkan Rute dan 

Map 

Bisa Menampilkan rute dan map 

menggunakan Google API 

Memilih Menu About Me Bisa Menampilkan nama pembuat 

Memilih Menu Keluar Bisa Menutup aplikasi 
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 Pengujian pada aplikasi administrator yang berbasis web sederhana dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2 Pengujian Web Administrator 

Aktifitas Pengujian 
Hasil 

Pengujian 
Output 

Manambah Data Bisa Penambahan data, apabila data 

ada yang kosong maka 

membuat error di perangkat 

Android. 

Mengedit Data Bisa Perubahan data yang dipilih 

Menghapus Data Bisa Data yang dipilih terhapus 

Menampilkan List Data Bisa Menampilkan daftar lokasi 

 

Kuisioner 

Koresponden dipilih dengan pertimbangan koresponden adalah pengguna 

yang sering atau suka melakukan perjalanan wisata atau wisatawan. Hal ini 

bertujuan agar hasil uji aplikasi dapat tepat sasaran. Sebelum koresponden 

mengisi kuisioner, koresponden dipersilahkan untuk menggunakan dan 

menjalankan aplikasi. Pengujian dilakukan dengan cara penghitungan 

menggunakan skala Likert.  

Koresponden berjumlah 37 orang dengan latar belakang mahasiswa dan 

masyarakat umum dengan kisaran usia 17-40 tahun. Terdapat lima pertanyaan 

yang harus dijawab oleh koresponden. 

  Berdasarkan hasil analisa terhadap koresponden tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa 48.65% setuju bahwa aplikasi ini dapat membantu dalam 

memberi informasi tentang pariwisata dan kuliner di Boyolali, 56.76% sangat 

setuju bahwa aplikasi ini membantu memilih lokasi wisata dan kuliner di 

Boyolali, 51.35% sangat setuju bahwa aplikasi ini sudah dapat menjelaskan arah 

menuju lokasi pariwisata dan kuliner di Boyolali, 43.24% sangat setuju bahwa 

aplikasi memiliki tampilan yang menarik, 69.44% sangat setuju aplikasi mudah 

digunakan. 

Aplikasi juga diujikan kepada koresponden yang mengetahui rute atau 

yang pernah pergi ke lokasi. Hal ini bertujuan untuk menguji valid atau tidaknya 

rute yang dibuat berdasarkan pengalaman koresponden. Terdapat tiga pertanyaan 

harus dijawab oleh dengan jumlah koresponden 30 orang. 

  Berdasarkan hasil analisa pada  koresponden yang mengetahui rute 

didapat bahwa 40.00% setuju bahwa  aplikasi ini sudah dapat menjelaskan arah 

dengan benar menuju lokasi pariwisata dan kuliner di Boyolali, 36.67% tidak 

setuju bahwa aplikasi ini sudah menjelaskan rute termudah menuju lokasi 

pariwisata dan kuliner di Boyolali, 66.67% setuju bahwa aplikasi ini sudah 

menunjukkan jarak menuju lokasi pariwisata dan kuliner di Boyolali dengan 

benar atau mendekati benar. Hasil ini menunjukkan bahwa rute yang dibuat 

google direction kurang tepat dalam membuat rute termudah menuju lokasi 

wisata. 
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5. Kesimpulan dan Saran pengembangan 

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dapat dinyatakan bahwa aplikasi yang telah dirancang 

berhasil sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Dengan memanfaatkan tools 

yang digunakan untuk pengembangan program dan kemampuan untuk mengakses 

lokasi dapat dibangun aplikasi SIG untuk menentukan penyebaran lokasi wisata. 

Hasilnya 48.65% setuju aplikasi ini dapat membantu dalam memberi informasi 

tentang pariwisata dan kuliner di Kabupaten Boyolali dan 40% setuju aplikasi ini 

dapat menjelaskan arah dengan benar menuju lokasi pariwisata dan kuliner di 

Kabupaten Boyolali. Akan tetapi rute yang dibuat oleh google direction belum 

menjelaskan rute termudah menuju lokasi pariwisata dan kuliner di Kabupaten 

Boyolali dengan hasil 36.67% koresponden tidak setuju. Kecepatan dalam 

pengaksesan data tergantung pada provider yang digunakan. Aplikasi ini bisa 

digunakan  kapan saja dan dimana saja karena diinstal dalam telepon seluler. 

Saran Pengembangan 

Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan ada penambahan objek-

objek lain seperti supermarket, pasar, SPBU dan informasi lain yang dibutuhkan 

user dalam menempuh perjalanannya. Selain itu update API Google Versi 2 perlu 

diterapkan dalam pengembangan selanjutnya. Penulis mengharapkan bagi 

pembaca untuk dapat mengembangkan aplikasi ini agar dapat semakin membantu 

user mencari informasi pariwisata di Kabupaten Boyolali serta memperkenalkan 

pariwisata Boyolali kepada masyarakat. 
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