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Bab 2 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pariwisata yang telah dilakukan 

sebelumnya, seperti yang dikemukakan dalam penelitian yang 

berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Objek Wisata 

Kabupaten Poso dengan Menggunakan Metode 360 Derajat. 

Penelitian ini membahas tentang sistem pendukung keputusan 

kelayakan objek wisata, yang diaplikasikan kedalam desktop 

application, dengan menggunakan metode 360 derajat. Proses 

penilaian yang dijalankan, akan menentukan layak tidaknya suatu 

objek wisata untuk dikembangkan. Proses penilaian ini dilakukan 

dari semua kalangan baik pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat 

maupun wisatawan (Artahsasta Taroreh, 2012).  

Penilitian selanjutnya tentang Perancangan Dan Implementasi 

Komunikasi Visual Media Promosi Pariwisata Berbasis Multimedia 

(Studi Kasus: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Poso). 

Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan media promosi wisata 

berbentuk kiosk. Kiosk merupakan sebuah proses yang berjalan, 

dengan memberikan berbagai macam informasi wisata yang 

dirangkum dan dimasukkan kedalam sebuah media promosi. 

Informasi yang dihasilkan melalui pemanfaatan kiosk yaitu map, 

foto, video, suara, dan teks (Laemba, 2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian - penelitian 

sebelumnya mengenai perancangan dan implementasi aplikasi objek 

wisata Kabupaten Poso berbasis Android. Sistem ini membahas 
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proses pengolahan data dan proses untuk menampilkan map data 

dinamis pada layar aplikasi Android. Sistem aplikasi ini 

memanfaatkan proses komunikasi data, melewati layanan internet 

dengan melakukan pembacaan data dari database, pengambilan data 

dari dalam database dan website yang bertidak menjembatani 

komunikasi data secara real time kedalam layar aplikasi, dan 

aplikasi tersebut bertidak sebagai engine view dengan memanfaatkan 

teknologi Google Map Api V3 untuk menampilkan map data 

dinamis.  

Pemanfaatan teknologi Google Map Api V3, digunakan untuk 

mendukung pemetaan digital yang difungsikan untuk menampilkan 

detail data informasi objek wisata. Sebelum data di tampilkan pada 

layar map, data - data tersebut diambil dan ditampilkan pada sebuah 

daftar data objek. Daftar data objek tersebut berfungsi untuk 

memudahkan proses pemilihan objek yang dilakukan oleh 

wisatawan. Data yang ditampilkan pada layar map data dinamis, 

berupa icon yang menunjuk detail informasi letak koordinat objek. 

 

2.2 Android 

Android merupakan sistem operasi bergerak yang 

menggunakan versi modifikasi dari Kernel Linux. Sistem ini 

memiliki berbagai keunggulan sebagai perangkat lunak berbasis 

kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka sehingga 

programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android 

market dalam sistem operasi Android, menghasilkan ribuan aplikasi 

baik yang gratis maupun berbayar.  
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Perkembangan versi Android yang digunakan untuk 

membangun sistem di dalam penelitian, ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Angka pada versi Android menunjukkan peluncuran Platform 

Software, Api Level dan sebutan nama Android (Andi, 2013). 

 

Tabel 2.1 Android Version (Andi, 2013) 

Android Version API Level Nickname 

Android 4.2 17 Jelly Bean 

Android 4.3 18 Jelly Bean 

Android 4.4 19 Kit Kat 

 

Perangkat Android, terdapat Dalvik yaitu virtual mesin yang 

mengeksekusi format-format data Dalvik executable (*.dex), yang 

dioptimalkan sebagai proses penyimpanan data. Aplikasi Android, 

mempunyai empat proses anatomi utama yang berkerja, meliputi: 1) 

Activity; 2) Intent Receiver; 3) Service; 4) Content Provider; 

Aplikasi yang dibuat mengandung proses kombinasi ini. Saat 

dijalankan, akan mengaktifkan komponen - komponen yang 

berinteraksi agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. (Reto Meier, 

2011). 

Daftar struktur yang terdapat pada struktur file yaitu file 

AndroidManifest. Adapun struktur file AndroidManifest ditunjukkan 

dalam Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Struktur File AndroidManifest (Reto, Maier, 2011) 

No. Struktur file 

AndroidManifest 

Keterangan 

1. <manifest> 

 

Merupakan node dasar pada 

AndroidManifest.xml yang berisikan 

package-attribute yang menunjukkan 

keseluruhan package pada keluaran 

aktivitas. 
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2. <uses-permission> 

 

Mendeskripsikan izin keamanan, package 

mana saja yang harus diamankan sehingga 

bisa dioperasikan secara benar. Izin 

keamanan yang diberikan ke pengguna 

dilakukan selama intalasi aplikasi. 

3. <permission> 

 

Mendeklarasikan izin keamanan yang akan 

digunakan untuk membatasi aplikasi untuk 

dapat mengakses komponen atau fitur 

tertentu dalam package. 

4. <intrumentation> 

 

Mendeklarasikan kode komponen 

instrumentasi yang tersedia untuk menguji 

fungsi dari package ini.  

5. <application> 

 

Elemen dasar yang berisi deklarasi dari 

komponen level aplikasi yang terdapat 

pada package. Elemen ini juga mengandung 

secara keseluruhan atau atribut tertentu 

pada aplikasi, seperti label, icon, dan 

tema. 

6. <activity> 

 

Activity merupakan hal utama pada sebuah 

aplikasi untuk berinteraksi dengan 

pengguna. Pada layar awal pengguna 

melihat aplikasi saat dijalankan yaitu 

merupakan Activity, dan sebagian besar 

kegiatan di layar dilakukan Activity yang 

terpisah yang dinyatakan dengan tag 

kegiatan tambahan. 

7. <intent-filter> 

 

Mendeklarasikan jenis-jenis dari komponen 

pendukung intent. Selain berbagai jenis 

nilai yang dapat ditentukan berdasarkan 

elemen ini, beberapa atribut bisa 

diberikan disini untuk memberikan label 

yang unik, icon, dan informasi lainnya 

untuk mendeskripsikan aksi. 

8. <action> 

 

Tipe sebuah action hanya merupakan 

komponen pendukung. 

9. <category> 

 

Tipe sebuah category hanya merupakan 

komponen pendukung. 

10. <data> 

 

Tipe sebuah MIME, URI skema, URI 

otoritas, atau path URI hanya merupakan 

komponen mendukung. 
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11. <meta-data> 

 

Menambahkan bagian baru dari meta data 

pada Activity, maka client bisa 

mendapatkan melalui 

ComponentInfo.metaData. 

12. <receiver> 

 

Sebuah IntentReciever mengizinkan sebuah 

aplikasi untuk merubah data atau kegiatan 

yang sedang berlangsung, meskipun 

aplikasi tidak sedang berjalan. Sebagai 

bagian dari tag Activity, terdapat juga 

elemen <intent-filter> yang mendukung 

reciever atau nilai-nilai dari <meta-

data>, secara keseluruhan sama dengan 

<activity>. 

13. <service> 

 

Sebuah service merupakan komponen yang  

berjalan di latar belakang yang 

perubahannya tidak dapat diprediksikan. 

Sama dengan tag activity, bisa 

menambahkan satu atau lebih elemen 

<intent-filter> yang mendukung service, 

atau <meta-data>. 

14. <provider> 

 

Sebuah ContentProvider merupakan sebuah 

komponen yang mengatur data yang tetap 

dan mengeluarkannya untuk bisa diakses 

oleh aplikasi lainnya.  

 

2.3  Google Map API 

Google Map API adalah sebuah antarmuka pemrograman 

aplikasi yang menyediakan berbagai fungsi yang dapat digunakan 

untuk menampilkan peta dari Google Map ke dalam website. Tidak 

hanya menampilkan saja, dengan menggunakan antarmuka 

pemrograman ini pengembang dapat mengolah serta menambahkan 

berbagai grafis pada peta yang telah disediakan sehingga 

fungsionalitas peta menjadi semakin luas dan dapat dikembangkan 

sesuai dengan keinginan pengembang (Pimpler, 2006). 
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Untuk pemakaian Google Map Api V3 dapat dilihat pada 

potongan Kode Program 2.1. 

Kode Program 2.1 Google Map Api V3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Map API dikembangkan oleh Google sebagai layanan 

yang gratis serta dapat digunakan oleh pengembang jika ingin 

memakai sebuah map pada website. Google Map API pada dasarnya 

terdiri dari berbagai sub teknologi yang sangat luas. Sub-sub 

teknologi tersebut adalah: Maps JavaScript API, Map API for Flash, 

Google Earth API, Static Maps API dan Map Web Services API. 

Maps JavaScript API dapat digunakan untuk menanamkan 

Google Map ke dalam website pengembang dengan menggunakan 

teknologi JavaScript. Dengan teknologi tersebut peta dapat 

dimanipulasi serta dapat ditambahkan berbagai konten sesuai dengan 

layanan yang telah disediakan. 

Maps for Flash API dapat digunakan untuk menanamkan 

Google Map ke dalam animasi berbasis Flash yang diletakkan di 

dalam website maupun aplikasi. Teknologi yang digunakan adalah 

1. <htlm> 

2. <head> 
3. <title></title> 

4. <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

5. <script type="text/javascript"> 

6. function peta_awal(){ 

7. var poso = new google.maps.LatLng(-1.766459,120.633888); 

8. var petaoption = { 
9. zoom: 9,center: poso,mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID}; 

10. peta = new google.maps.Map(document.getElementById("mapposo"),petaoption); 

11. google.maps.event.addListener(peta,'click',function(event){kasihtanda(event.latLng); 
12. }); 

13. ambildatabase('awal');} 

14. </head> 
15. <body onload="peta_awal()"> 

16. <center> 

17. <div id="mapposo" title="Kabupaten Poso"></div> 
18. </center> 

19. </body> 

20. </html> 
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ActionScript untuk melakukan manipulasi peta tiga dimensi serta 

menambahkan berbagai konten sesuai dengan layanan yang tersedia. 

Google Earth API menyediakan layanan agar pengembang 

dapat menanamkan peta tiga dimensi ke dalam website sehingga 

pengguna tidak perlu meninggalkan website untuk melakukan akses 

peta tiga dimensi untuk menelusuri dunia. 

Static Maps API menyediakan layanan peta yang cepat dan 

sederhana dari Google Map API. Biasanya digunakan untuk 

menampilkan peta pada perangkat mobile yang tidak membutuhkan 

JavaScript atau halaman dinamis lainnya. 

 

2.4 Objek Wisata 

Pengertian objek wisata, yaitu segala sesuatu yang menjadi 

daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. 

Ruang lingkup kepariwisataan  memiliki objek wisata yang 

mempunyai nilai terhadap segala sesuatu yang menarik serta bernilai 

untuk dikunjungi dan dilihat. Objek wisata tersebut adalah segala 

sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, 

yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu 

(Pendit, 1994). 

 

2.4.1 Objek Wisata Alam 

Obyek wisata alam adalah perwujudan ciptaan manusia, tata 

hidup seni-budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau suatu 

keadaan alam yang mempunyai nilai atau daya tarik untuk 

dikunjungi. Kelayakan sumberdaya alam merupakan potensi obyek 

wisata alam yang memiliki nilai atau unsur-unsur fisik pada suatu 
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lingkungan misalnya tumbuhan, satwa, geomorfologi, tanah, air, 

udara dan lain sebagainya, serta atribut-atribut dari lingkungan yang 

menurut pemikiran manusia memiliki nilai-nilai tertentu seperti 

keindahan, keunikan, kelangkaan, atau keragaman, bentangan alam 

dan keutuhan (Pendit, 1994). 

 

2.4.2 Objek Wisata Budaya 

Objek wisata budaya adalah suatu perjalanan yang dilakukan 

atas dasar keinginan untuk memperluas wawasan hidup seorang 

dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke suatu daerah 

seperti dalam negeri luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, 

kebiasaan dan adat istiadat suatu tempat (Pendit, 1994). 

 

2.4.3 Objek Karya Manusia 

Pengertian obyek wisata dalam Undang-Undang Nomor. 9 

tahun 1990 tentang kepariwisataan Bab I pasal 4.6 menyebutkan 

segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Objek wisata karya 

manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata 

buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan. 


