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Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

1.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan hasil implementasi dalam 

bentuk sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya. Implementasi sistem yang dibahas meliputi 

implementasi aplikasi pada sisi client dan administrator. 

1.1.1 Implementasi Aplikasi Pada Sisi Client 

Aplikasi pada sisi client digunakan untuk mendapatkan 

informasi seputar destinasi wisata di Kabupaten Magelang melalui 

perangkat Android. Aplikasi client dibangun dengan memanfaatkan 

Google Maps Android API untuk menadapatkan data peta dari 

Google Maps sehingga dibutuhkan API Key yang dapat dibuat 

dengan Google API Console. API Key tersebut ditempatkan pada 

manifest Android seperti yang dapat dilihat pada Kode Program 4.1. 

Kode Program 4.1 API Key Pada Manifest Android 

 

Pada kode program 4.1 dalam baris kode ke-1 sampai dengan 

baris kode ke-3 menunjukkan API Key yang digunakan aplikasi 

Android ditempatkan pada tag meta-data yang terdiri dari parameter 

android:name untuk memasukkan nama API Key dan android:value 

untuk memasukkan API Key itu sendiri. Tampilan yang muncul 

pertama kali ketika aplikasi mulai dijalankan adalah splash screen 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

1 <meta-data 

2    android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

3    android:value="AIzaSyBYCYDvhy390weJ0a3Ed5vwjPacClYJfu8" /> 
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Gambar 4.1. Splash Screen 

Splash screen akan ditampilkan selama aplikasi mengambil 

data kategori dari basis data di webserver. Setelah aplikasi selesai 

mengambil data kategori dari server maka aplikasi akan 

menampilkan form utama seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

4.2. 

 

Gambar 4.2 Form Utama 

Pada Gambar 4.2 menunjukkan form utama berisi enam 

menu utama yaitu menu daftar wisata, menu peta wisata, menu 

registrasi, menu login, menu tentang, dan menu bantuan. 

1.1.1.1 Menu Pencarian Wisata 

Menu pencarian wisata digunakan untuk mengetahui 

destinasi wisata apa saja yang berada di Kabupaten Magelang. Pada 
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menu pencarian wisata terdapat dua submenu yaitu menu daftar 

wisata dan menu peta wisata. Ketika salah satu menu pencarian 

wisata dipilih maka aplikasi akan menampilkan dialog pilih kategori 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Dialog Pilih Kategori 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan dialog pilih kategori 

menampilkan sekumpulan kategori dalam list. Kategori yang 

ditampilkan pada setiap item dalam list merupakan data kategori 

yang diambil dari basis data di weberver. Dialog tersebut digunakan 

untuk mengetahui destinasi wisata dalam kategori apa yang ingin 

dicari pada menu pencarian wisata. Ketika salah satu kategori dipilih 

maka aplikasi akan menampilkan sekumpulan destinasi wisata 

berdasarkan kategori tertentu pada suatu form. Form yang 

ditampilkan sebagai hasil akhir menu pencarian wisata tergantung 

submenu pada menu pencarian wisata mana yang dipilih 

sebelumnya. Jika submenu daftar wisata yang dipilih sebelumnya 

maka aplikasi akan menampilkan form daftar wisata yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Form Daftar Wisata 

Pada Gambar 4.4 menunjukkan form daftar wisata 

menampilkan sekumpulan destinasi wisata dalam listView. Destinasi 

wisata yang ditampilkan pada setiap item dalam listView merupakan 

data wisata yang diambil dari basis data di webserver. Pada setiap 

item dalam listView berisi imageView foto, textView nama dan 

textView alamat. Jika submenu peta wisata yang dipilih sebelumnya 

maka aplikasi akan menampilkan form peta wisata yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Form Peta Wisata 

Pada Gambar 4.5 menunjukkan form peta wisata 

menampilkan sekumpulan destinasi wisata dalam peta dari Google 

Maps. Destinasi wisata yang ditampilkan pada setiap marker dalam 
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peta merupakan data wisata yang diambil dari basis data di 

webserver. Pada setiap marker dalam peta di form peta wisata juga 

memiliki infoWindow berisi imageView foto, textView nama yang 

akan ditampilkan ketika marker dipilih. Perintah yang digunakan 

untuk menampilkan peta pada form peta wisata dapat dilihat pada 

Kode Program 4.2. 

Kode Program 4.2 Menampilkan Peta Wisata 

 

Pada kode program 4.2 pada baris kode ke-1 menunjukkan 

kelas yang digunakan form peta wisata diatur untuk menampilkan 

layout activity_place_map yaitu suatu layout yang berisi widget 

Google Maps. Setelah itu pada baris kode ke-4 sampai baris kode 

ke-7 peta yang diambil dari Google Maps diatur setelan dasar 

dengan menonaktifkan zoom control, mengaktifkan posisi pengguna, 

dan mengatur posisi koordinat peta yang akan ditampilkan. 

Kemudian peta pada form peta wisata akan dikostumisasi dengan 

menambahkan marker untuk menunjukkan suatu destinasi wisata. 

1.1.1.2 Menu Lihat Wisata 

Menu lihat wisata digunakan untuk melihat detail suatu 

destinasi wisata yang berada di Kabupaten Magelang. Menu lihat 

wisata dapat ditampilkan setelah salah satu wisata yang ditemukan 

melalui menu pencarian wisata dipilih. Menu lihat wisata berada 

dalam form detail wisata yang berisi tiga tab yaitu tab profil, tab 

foto, dan tab komentar. Tab profil dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

1 setContentView(R.layout.activity_place_map); 

2 map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 

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

4 map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false); 

5 map.setMyLocationEnabled(true); 

6 LatLng latLng = new LatLng(-7.466667, 110.216667); 

7 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 10)); 
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Gambar 4.6 Tab Profil 

Pada Gambar 4.6 menunjukkan tab profil berisi imageView 

foto serta textView alamat, textView nomor telepon, textView email, 

dan textView ulasan. Profil yang ditampilkan pada setiap textView 

dalam tab profil merupakan data wisata yang diambil dari basis data 

di webserver. Selanjutnya tab foto dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Tab Foto 

Pada Gambar 4.7 menunjukkan tab foto menampilkan 

sekumpulan foto tentang destinasi wisata dalam gridView. Foto yang 

ditampilkan pada setiap item dalam gridView merupakan data foto 

yang diambil dari basis data di webserver. Pada setiap item dalam 

gridView berisi imageView foto. Selanjutnya tab komentar dapat 

dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tab Komentar 

Pada Gambar 4.8 menunjukkan tab komentar menampilkan 

sekumpulan komentar tentang destinasi wisata dalam listView. 

Komentar yang ditampilkan pada setiap item dalam listView 

merupakan data komentar yang diambil dari basis data di webserver. 

Pada setiap item dalam listView berisi textView pengirim, textView 

tanggal pembuatan, dan textView pesan. Selain itu dalam tab 

komentar terdapat editText untuk memasukkan komentar dan button 

untuk menambahkan komentar. Ketika client berhasil menambahkan 

komentar berhasil maka aplikasi menampilkan pesan seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Pesan Berhasil Tambah Komentar 
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 Pada Gambar 4.9 menunjukkan ketika client berhasil 

menambahkan komentar maka aplikasi akan menunjukkan pesan 

pemberitahuan dalam toast 

1.1.1.3 Menu Pencarian Rute 

Menu pencarian rute digunakan untuk mencari rute terbaik 

dari posisi pengguna menuju lokasi suatu destinasi wisata yang 

berada di Kabupaten Magelang. Menu pencarian rute akan 

ditampilkan setelah menu rute pada form detail wisata dipilih. Menu 

pencarian rute berada dalam form peta rute wisata seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Form Peta Rute Wisata 

Pada Gambar 4.10 menggambarkan form peta rute wisata 

menampilkan rute terbaik dari posisi pengguna menuju lokasi suatu 

destinasi wisata dalam peta Google Maps. Rute yang ditampilkan 

dalam peta Google Maps merupakan data rute yang diambil dengan 

mengakses layanan Google Direction. Lokasi pengguna pada peta 

dalam form peta rute wisata ditandai dengan titik bewarna biru. 

Selain itu pada setiap marker yang bewarna hijau menunjukkan 

lokasi persimpangan sedangan marker bewarna merah menunjukkan 

lokasi wisata yang dituju. Form peta wisata juga terdapat panel 
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berisi panduan arah untuk memudahkan client selama mengikuti rute 

yang ditampilkan. Panel tersebut mempunyai dua button yaitu 

button “sebelum” untuk melihat panduan arah sebelumnya dan 

button “berikut”  untuk melihat panduan arah berikutnya. Perintah 

yang digunakan untuk menampilkan peta pada form peta rute wisata 

dapat dilihat pada Kode Program 4.3. 

Kode Program 4.3 Menampilkan Peta Rute Wisata 

 

Pada kode program 4.3 dalam baris kode ke-1 

menunjukkan kelas yang digunakan form peta wisata diatur untuk 

menampilkan layout activity_place_direction yaitu suatu layout 

yang berisi widget Google Maps. Setelah itu pada baris kode ke-4 

sampai baris kode ke-5 peta yang diambil dari Google Maps diatur 

setelan dasar dengan menonaktifkan zoom control dan mengaktifkan 

posisi pengguna. Pada baris kode ke-16 sampai baris kode ke-21 

menunjukkan aplikasi menggunakan variabel dengan tipe data 

LocationRequest dan LocationClient untuk mendapatkan nilai 

latitude dan longitude yang nantinya digunakan untuk mencari rute 

dengan layanan Google Direction. Kemudian peta pada form peta 

1  setContentView(R.layout.activity_place_direction); 

2  map = ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager() 

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

4  map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(false); 

5  map.setMyLocationEnabled(true); 

6  String strName = place.get(i).get("name"); 

7  String strLatitude = place.get(i).get("lat"); 

8  String strLongitude = place.get(i).get("lng"); 

9  double latitude = Double.parseDouble(strLatitude);  

10 double longitude = Double.parseDouble(strLongitude); 

11 LatLng latLng = new LatLng(latitude,longitude); 

12 map.addMarker( 

13 new MarkerOptions().position(latLng).title(strName)); 

14 map.animateCamera( 

15 CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 10)); 

16 locationRequest = LocationRequest.create(); 

17 locationRequest.setPriority( 

18 LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY); 

19 locationRequest.setInterval(5000); 

20 locationRequest.setFastestInterval(1000); 

21 locationClient = new LocationClient(this, this, this); 
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rute wisata akan dikostumisasi dengan menambahkan marker 

bewarna merah untuk menunjukkan lokasi wisata, marker bewarna 

hijau untuk menunjukkan lokasi persimpangan, dan polyline untuk 

menunjukkan rute yang ditemukan. 

1.1.1.4 Menu Share 

Menu share digunakan untuk membagikan informasi suatu 

destinasi wisata yang berada di Kabupaten Magelang ke Facebook. 

Ketika menu share dipilih maka aplikasi akan menampilkan dialog 

share Facebook seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Dialog Share Facebook 

Pada Gambar 4.11 menunjukkan dialog yang 

memanfaatkan Facebook API untuk membagikan informasi 

destinasi wisata yang dimiliki aplikasi ke Facebook. Dialog tersebut 

dilengkapi kolom untuk menambahkan pendapat client. Ketika client 

memilih tombol “Bagikan” maka informasi destinasi wisata yang 

dibagikan akan muncul di timeline akun Facebook milik client 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Timeline Akun Facebook Milik Client 

Pada Gambar 4.12 menunjukan informasi destinasi wisata 

yang dibagikan ke Facebook meliputi nama, alamat, ulasan, dan 

foto. Perintah untuk memanggil dialog berbagi Facebook dapat 

dilihat pada Kode Program 4.4. 

Kode Program 4.4 Memanggil Dialog Share Facebook 

 

1  Facebook facebook = new Facebook("449953748456498"); 

2  Bundle bundle = new Bundle(); 

3  bundle.putString("name", place.get("name")); 

4  bundle.putString("caption", place.get("address")); 

5  bundle.putString("description", place.get("review")); 

6  bundle.putString("picture", place.get("icon")); 

7  try { 

8  facebook.dialog(this, "feed", bundle, new DialogListener() { 

9  @Override 

10  public void onFacebookError(FacebookError e) { 

11  } 

12  @Override 

13  public void onError(DialogError e) { 

14  } 

15  @Override 

16  public void onComplete(Bundle values) { 

17  } 

18  @Override 

19  public void onCancel() { 

20  } 

21 }); 

21 } catch (Exception e) { 

22 } 
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Pada Kode Program 4.4 dalam baris kode ke-1 

menunjukkan aplikasi menginisialisasi variabel facebook bertipe 

Facebook sebagai objek baru dengan parameter berupa API Key 

yang didapat dari Facebook Developer Dashboard. API Key ini 

nantinya digunakan sebagai hak akses aplikasi Android untuk 

menggunakan Facebook API. Variabel facebook kemudian 

memanggil fungsi dialog() untuk menampilkan dialog serta mengisi 

data wisata yang tersimpan di variabel place pada dialog share 

Facebook yang ditunjukkan pada kode baris ke-8 sampai kode baris 

ke-21. 

1.1.1.5 Menu Login 

Menu login merupakan menu yang digunakan oleh client 

untuk mengubah status pengguna aplikasi dari guest menjadi 

member. Menu login berada di dalam form login seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Form Login 

Pada Gambar 4.13 menunjukkan form login memiliki 

editText nama pengguna dan editText kata sandi serta button 

“masuk” dan button “registrasi”. Setelah client berhasil melakukan 
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proses login maka client dapat menambahkan komentar wisata pada 

tab komentar. 

1.1.1.6 Menu Registrasi 

Menu registrasi merupakan menu yang digunakan oleh 

client untuk membuat akun member baru. Menu registrasi berada di 

dalam form registrasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Form Registrasi 

Pada Gambar 4.14 menunjukkan form registrasi memiliki 

editText nama pengguna, editText email dan editText kata sandi serta 

button “buat”. Setelah client berhasil melakukan proses registrasi 

maka client dapat melakukan proses login. 

1.1.2 Implementasi Aplikasi Pada Sisi Administrator 

Aplikasi pada sisi administrator digunakan untuk mengelola 

informasi seputar destinasi wisata di Kabupaten Magelang yang 

tersimpan dalam basis data di webserver. Untuk mengakses aplikasi 

ini maka pengguna harus login terlebih dahulu. Proses login dapat 

dilakukan di halaman login seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

4.15. 
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Gambar 4.15 Halaman Login 

Pada Gambar 4.15 menggambarkan halaman login 

memiliki textField untuk memasukkan nama pengguna dan kata 

sandi serta checkbox untuk memilih pilihan ingat saya. Pada 

halaman login memiliki ketentuan bahwa nama pengguna dan kata 

sandi wajib diisi. Ketika pengguna menekan tombol login maka 

aplikasi akan mencari data pengguna di basis data yang memiliki 

nama pengguna dan kata sandi yang sama dengan masukkan 

pengguna. Jika data pengguna tidak ditemukan maka aplikasi akan 

kembali menampilkan halaman login namun jika data pengguna 

ditemukan maka aplikasi akan menampilkan halaman utama. 

1.1.2.1 Menu Utama 

Menu utama merupakan menu yang ditampilkan pertama 

kali setelah berhasil melakukan login pada aplikasi. Menu utama 

berada di halaman utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

4.16. 
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Gambar 4.16. Halaman Utama 

Pada Gambar 4.16 menunjukkan halaman utama memiliki 

empat menu utama yaitu menu kelola kategori, menu kelola wisata, 

menu kelola foto, dan menu kelola komentar. 

1.1.2.2 Menu Kelola Wisata 

Menu kelola wisata merupakan menu yang digunakan 

untuk mengolah data wisata yang tersimpan di basis data. Menu 

kelola wisata berada di halaman kelola wisata seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Halaman Kelola Wisata 

Pada Gambar 4.17 menggambarkan halaman kelola wisata 

memiliki tabel yang berisi data wisata yang diambil dari basis data. 

Tabel tersebut berisi lima kolom yaitu kolom nomor, kolom nama, 

kolom kategori, kolom tanggal pembuatan, kolom tanggal 

pembaharuan terakhir, dan kolom operasi. Pada kolom operasi 

memiliki tiga menu yaitu menu lihat, menu edit, dan menu hapus 

serta pada kolom nama dan kolom kategori memiliki menu 

pencarian. Pada halaman kelola wisata juga terdapat menu tambah 

yang digunakan untuk menampilkan halaman tambah wisata. 

Halaman tambah wisata dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Halaman Tambah Wisata 

Pada Gambar 4.18 menggambarkan halaman tambah 

wisata memiliki textField untuk memasukkan nama, latitude, 

longitude, nomor telepon, dan alamat email, dropDown untuk 

memilih kategori dan kota, textArea untuk memasukkan ulasan, peta 

Google Maps untuk memilih koordinat, dan fileField foto untuk 

menambahkan foto. Pada halaman tambah wisata jika administrator 
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ingin menekan tombol tambah memiliki ketentuan bahwa nama, 

kategori, latitude, longitude, alamat dan kota wajib diisi sedangkan 

ulasan, telepon, email, dan foto tidak wajib diisi. Setelah 

administrator mengisi data wisata pada halaman tambah wisata, 

dengan menekan tombol buat maka aplikasi akan menambahkan 

data wisata ke basis data. 

1.2 Pembahasan Sistem 

Sistem yang dibangun pada penelitian ini memiliki dua sisi 

yaitu administrator dan client. Administrator bertugas mengelola 

data meliputi kategori, wisata, foto, dan komentar dengan aplikasi 

berbasis web. Data yang dikelola oleh administrator nantinya akan 

digunakan client untuk mengakses informasi seputar Kabupaten 

Magelang melalui perangkat Android. Aplikasi client membutuhkan 

koneksi jaringan internet karena proses mengambil data dilakukan 

dengan mengakses data dalam bentuk JSON yang disediakan server. 

Aplikasi client memiliki kemampuan menampilkan destinasi wisata 

apa saja yang berada di Kabupaten Magelang melalui form daftar 

wisata dan form peta wisata. Ketika destinasi wisata dipilih maka 

aplikasi akan menampilkan form detail wisata yang berisi informasi 

seputar destinasi wisata meliputi profil, foto, dan komentar. Selain 

itu pada form detail wisata yang dipilih terdapat fitur pendukung 

seperti share Facebook dan peta rute wisata. 

Pemanfaatan Google Maps Android API v2 juga membantu 

pengembang menghasilkan sistem pemetaan pada aplikasi Android 

dengan mudah karena pustaka tersebut menyediakan peta dasar yang 

dapat dikostumiasi dengan menambahkan marker, polyline atau 

polygon. Untuk membangun peta digital dengan memanfaatkan 
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Google Maps Android API maka dibutuhkan API key yang dapat 

dibuat dari Google API Console. Google Maps Android API v2 

merupakan bagian dari pustaka Google Play Service sehingga peta 

hanya dapat digunakan pada perangkat Android yang telah terpasang 

pustaka tersebut. Integrasi aplikasi Android dengan Facebook dapat 

diciptakan dengan mudah karena Facebook API yang diakses 

dengan menggunakan Facebook SDK menyediakan beberapa fungsi 

yang dapat dipanggil kapan saja dengan mudah. 

1.3 Pengujian Sistem 

1.3.1 Metode Black-box 

Pengujian yang pertama dengan menggunakan metode black-

box, dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Black-box 

Proses Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

Muncul 

Kesimpulan 

Klik menu 

daftar wisata 

Menampilkan 

kumpulan wisata 

pada daftar 

Form daftar 

berisi 

kumpulan 

wisata muncul 

Valid 

Klik menu 

peta wisata 

Menampilkan 

kumpulan wisata 

pada peta 

Form peta 

berisi 

kumpulan 

wisata muncul 

Valid 

Pilih wisata di 

form daftar / 

peta wisata 

Menampilkan 

detail wisata 

Form berisi 

detail wisata 

muncul 

Valid 

Memasukkan Menambahkan data Komentar baru Valid 
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komentar 

baru 

komentar baru muncul di 

daftar 

komentar 

Klik menu 

rute 

Menampilkan rute 

pada peta 

Form peta 

berisi rute 

wisata muncul 

Valid 

Klik menu 

share 

Menampilkan 

dialog share 

Dialog share 

muncul 

Valid 

 

1.3.2 Metode Skala Likert 

Pengujian yang kedua dengan menggunakan metode skala 

likert, dimana hasil yang didapat akan menunjukan presentase 

tingkat kepuasan pemakai. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok tentang suatu 

kejadian (Riduwan, 2005). Setelah pengujian menggunakan metode 

black-box selesai maka tahap selanjutnya adalah diujikan kepada 30 

wisatawan pengguna perangkat Android dan mengumpulkan 

pendapat berdasarkan tiga pertanyaan yang akan diberikan. 

Pertanyaan pertama yang diberikan adalah “Apakah kumpulan 

destinasi wisata yang dihimpun aplikasi ini mampu menambah 

wawasan wisatawan mengenai pariwisata di Kabupaten Magelang?” 

dan menghasilkan jawaban yang dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Jawaban Pertanyaan Pertama 
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No Jawaban Jumlah 

1 Data wisata yang dihimpun aplikasi ini sangat 

menambah wawasan wisatawan 

28 

2 Data wisata yang dihimpun aplikasi ini cukup 

menambah wawasan wisatawan. 

2 

3 Data wisata yang dihimpun aplikasi ini tidak 

menambah wawasan wisatawan. 

0 

 

Analisa dari ketiga hasil jawaban pertanyaan pertama 

tersebut dihitung presentasenya, dan didapat hasil sebagai berikut. 

30 orang menyatakan bahwa data wisata yang dihimpun aplikasi ini 

sangat menambah wawasan wisatawan, maka 30/30 x 100% = 

100%. 0 orang menyatakan aplikasi ini mudah digunakan, maka 

0/30 x 100% = 0%. 0 orang menyatakan aplikasi ini tidak mudah 

digunakan, maka 0/30 x 100% = 0%. Diagram presentase jawaban 

pertama dapa dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Presentasi Jawaban Pertanyaan Pertama 
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Pertanyaan kedua yang diberikan adalah “Apakah detail 

wisata yang ditampilkan aplikasi ini mampu menarik minat 

wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata lainnya di Kabupaten 

Magelang?” dan menghasilkan jawaban yang dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Jawaban Pertanyaan Kedua 

No Jawaban Jumlah 

1 Detail wisata yang ditampilkan aplikasi ini sangat 

menarik  

24 

2 Detail wisata yang ditampilkan aplikasi ini cukup 

menarik 

6 

3 Detail wisata yang ditampilkan aplikasi ini tidak 

menarik 

0 

 

Analisa dari ketiga hasil jawaban pertanyaan kedua tersebut 

dihitung presentasenya, dan didapat hasil sebagai berikut. 24 orang 

menyatakan bahwa detail wisata yang ditampilkan aplikasi ini 

sangat menarik, maka 30/30 x 100% = 80%. 6 orang menyatakan 

bahwa detail wisata yang ditampilkan aplikasi ini cukup menarik 

minat, maka 6/30 x 100% = 20%. 0 orang menyatakan bahwa detail 

wisata yang ditampilkan aplikasi ini tidak menarik, maka 0/30 x 

100% = 0%. Diagram presentase jawaban kedua dapat dilihat pada 

Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Presentasi Jawaban Pertanyaan Kedua 

Pertanyaan ketiga yang diberikan adalah “Apakah rute wisata 

yang ditampilkan aplikasi ini membantu wisatawan selama berada 

dalam perjalanan menuju lokasi destinasi wisata di Kabupaten 

Magelang?” dan menghasilkan jawaban yang dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Jawaban Pertanyaan Ketiga 

No Jawaban Jumlah 

1 Rute yang ditampilkan aplikasi ini sangat 

membantu 

25 

2 Rute yang ditampilkan aplikasi ini cukup 

membantu 

5 

3 Rute yang ditampilkan aplikasi ini tidak 

membantu 

0 

 

Analisa dari ketiga hasil jawaban pertanyaan ketiga tersebut 

dihitung presentasenya, dan didapat hasil sebagai berikut. 25 orang 
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menyatakan aplikasi ini sangat bermanfaat, maka 25/30 x 100% = 

83.33%. 5 orang menyatakan aplikasi ini bermanfaat, maka 5/30 x 

100% = 16.66%. 0 orang menyatakan aplikasi ini tidak bermanfaat, 

maka 0/30 x 100% = 0%. Diagram presentase jawaban ketiga dapat 

dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Presentasi Jawaban Pertanyaan Ktiga 

Pada metode skala likert hasil interprestasi skor pada kisaran 

66.6%-100% menunjukkan tingkat kepuasan responden berada pada 

tingkat puas (Riduwan, 2005). Dari ketiga pertanyaan yang telah 

diajukan mayoritas responden memilih opsi pertama dimana setiap 

jawaban opsi pertama menunjukan jawaban yang puas, dan setelah 

dihitung menggunakan metode skala likert didapat hasil kepuasan 

melebihi batas puas yakni 66.6%. Dengan kesimpulan tersebut maka 

aplikasi ini sangat memberikan kepuasan lebih kepada pengguna 

nantinya. 

 


