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1. Pendahuluan 

 

Kepulauan Karimunjawa merupakan salah satu kepulauan milik Indonesia 

yang memiliki tingkat kunjungan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Data terakhir 

hasil pengambilan data yang dilakukan di Kecamatan Karimunjawa menunjukkan 

ada sebanyak 70.940 orang wisatawan yang mengunjungi kawasan ini pada tahun 

2013. Kawasan ini terkenal dengan wisata baharinya. Banyak kegiatan yang dapat 

dilakukan di kepulauan ini, seperti diving, snorkelling, dan beberapa kegiatan 

lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa calon 

pengunjung dan pengunjung kawasan Karimunjawa yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri, didapatkan data bahwa saat ini belum terdapat sebuah media 

yang menyediakan informasi mengenai kawasan Karimunjawa secara lengkap. 

Para calon pengunjung tersebut masih perlu melakukan pencarian informasi 

dengan melihat pada website yang berbeda-beda. 
Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap 

perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat. Perkembangan ini 

berdampak bukan hanya pada kalangan atas saja, tetapi pada kalangan menengah 

yang saat ini meningkat jumlahnya [1].  Salah satu sistem operasi yang saat ini 

marak digunakan oleh masyarakat adalah Android [2]. Sistem operasi ini tertanam 

pada device smartphone yang harganya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan 

rupiah. Hal inilah yang mendasari maraknya penggunaan device yang 

menggunakan sistem operasi ini pada kalangan masyarakat. Statistik jumlah 

pangsa pasar sistem operasi smartphone di seluruh dunia dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1 Line Chart Jumlah Pangsa Pasar Sistem Operasi Smartphone Di Seluruh Dunia [2] 

 

Selain itu, dengan meningkatnya jumlah kalangan menengah di Indonesia, 

maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk melakukan traveling [3]. 

Dengan hal ini, maka terbuka lebar peluang bagi dunia pariwisata di Indonesia. 

Selain itu, berdasarkan kuesioner pra-penelitian yang dibagikan secara acak 

kepada total lima puluh lima responden yang berasal dari dalam dan luar negeri, 

didapatkan data bahwa sebuah layanan penyedia informasi pariwisata yang 

menyajikan data-data informasi yang lengkap mengenai sebuah kawasan tujuan 

pariwisata masih diperlukan. Berdasarkan alasan tersebut, maka peluang bagi  

developer pun ikut terbuka untuk mengembangkan aplikasi bagi dunia pariwisata 

dalam negeri.  
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Latar belakang inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. 

Penelitian ini dilakukan dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah 

aplikasi yang dikembangkan pada platform Android yang ditujukan untuk 

memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan pariwisata di 

kawasan Kepulauan Karimunjawa, sehingga manfaat yang hendak dicapai adalah 

dapat membantu para pengguna untuk mempersiapkan rencana traveling dengan 

lebih baik tanpa harus mencari informasi melalui mesin pencarian, pengguna juga 

dapat mengakses seluruh informasi mengenai kawasan ini kapan saja 

menggunakan aplikasi mobile tourist guide ini. 

Untuk tidak memperluas area pembahasan, perlu adanya batasan-batasan 

untuk menyederhanakan masalah, yaitu: (1) Materi yang disampaikan berupa peta, 

daftar penginapan sebanyak 3 tempat, transportasi, daftar lokasi wisata sebanyak 3 

tempat, perkiraan cuaca setempat, dan berita dari kawasan Kepulauan 

Karimunjawa; (2) Bahasa pemrograman yang dipakai dalam aplikasi ini adalah 

HTML; (3) Script yang digunakan untuk mengolah peta dan data informasi 

lainnya adalah JavaScript; (4) Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan 

framework jQuery Mobile; (5) Pertukaran data dilakukan dengan menggunakan 

JSON; (6) Web yang digunakan sebagai server data dibangun dengan 

menggunakan Wordpress. 

 

2. Kajian Pustaka  

 

Pada penelitian berjudul Mobile Electronic Guides for Masses: Optimizing 

Tourists Mobile Devices telah membahas sebuah aplikasi mobile tourist guide 

system berbasis J2ME. Manfaat dari aplikasi ini adalah untuk membantu para 

tourist yang akan mengunjungi kota Mytilene (Pulau Lesvos, Yunani) dalam 

perencanaan kunjungannya [4]. 

Penelitian lain dengan judul Design and Development of Mobile Campus, an 

Android based Mobile Application for University Campus Tour Guide, membahas  

mengenai perancangan dan pengimplementasian sebuah aplikasi mobile yang 

disebut Mobile-Campus. Aplikasi ini dibuat untuk membantu user dalam 

mendapatkan informasi secara detail mengenai landmark yang terdapat pada 

sebuah kampus. Secara khusus, aplikasi ini dapat memberikan informasi berbasis 

lokasi kepada pengguna dari sebuah kampus universitas yang dapat diakses 

melalui peta. Mahasiswa/pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai event 

terkini secara otomatis ketika ponsel milik pengguna memungkinkan NFC (Near 

Field Communication) berada pada jangkauan ponsel/server NFC yang lain [5]. 

Berikutnya, penelitian yang berjudul Perancangan Aplikasi Mobile City 

Directory Yogyakarta Berbasis Android. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

pengguna dalam memberikan informasi tentang tempat-tempat di Yogyakarta, 

sehingga pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mencari lokasi suatu tempat 

dan dapat mengetahui informasi lain mengenai tempat-tempat di Yogyakarta [6]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait aplikasi 

layanan informasi pariwisata, maka dilakukan penelitian yang membahas tentang 

perancangan dan pengimplemenatasian aplikasi mobile tourist guide pada 

paltform Android OS dengan berfokus pada kawasan wisata Kepulauan 
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Karimunjawa. Aplikasi pada penelitian ini dibangun dengan menggunakan 

framework jQuery Mobile. 

Karimunjawa adalah kepulauan di Laut Jawa yang termasuk dalam 

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sejak tanggal 15 Maret 2001, Karimunjawa 

ditetapkan oleh pemerintah Jepara sebagai Taman Nasional. Selain itu, 

Karimunjawa kini dikembangkan menjadi pesona wisata Taman Laut yang mulai 

banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Karimunjawa merupakan 

rumah bagi terumbu karang, hutan bakau, hutan pantai, serta hampir 400 spesies 

fauna laut, di antaranya 242 jenis ikan hias. Beberapa fauna langka yang 

berhabitat di sini adalah Elang Laut Dada Putih, Penyu Sisik, dan Penyu Hijau. 

Ombak di Karimunjawa tergolong rendah dan jinak, dibatasi oleh pantai yang 

kebanyakan adalah pantai pasir putih halus. 
Banyak literatur yang penuh dengan contoh layanan pariwisata mobile baik 

secara eksperimental dan komersial. Beberapa karakteristik umum yang mungkin 

dikembangkan, termasuk: pengaksesan informasi secara nirkabel dengan 

menggunakan teknologi komunikasi seperti GPRS, 3G, 802.11 Wireless LAN, 

dan Bluetooth, peta yang menunjukkan lokasi terkini dan lokasi yang berada di 

sekitar [7], panduan context-aware yang memberikan layanan berdasarkan 

konteks pengguna saat ini, seperti lokasi, waktu dan prefensi pribadi [8], dan 

layanan pemesanan/reservasi untuk transportasi, penginapan, tempat-tempat 

atraksi [9]. 

Android adalah sebuah platform open source komprehensif yang dirancang 

untuk perangkat mobile. Android disebarluaskan oleh Google dan dimiliki oleh 

Open Handset Alliance. Tujuan dari aliansi ini adalah untuk mempercepat inovasi 

pada mobile dan menawarkan pengalaman penggunaan perangkat mobile yang 

lebih banyak, lebih murah, dan lebih baik kepada para konsumen. Selain itu, 

Android merupakan sebuah platform yang memisahkan hardware dari software 

yang berjalan di dalamnya. Dengan adanya hal ini, maka Android memungkinkan 

bagi sebuah aplikasi untuk dijalankan pada banyak device dan menciptakan 

sebuah ekosistem yang lebih kaya bagi para developer dan konsumen [10]. 

jQuery Mobile adalah sebuah UI framework yang mudah digunakan, dan 

dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi cross-platform Mobile Web. 

jQuery Mobile terdiri dari file JavaScript dan file CSS. Aplikasi yang dibuat 

dengan menggunakan jQuery Mobile dapat menciptakan pengalaman yang 

terpadu bagi semua pengguna [11]. File CSS pada jQuery Mobile digunakan 

untuk melakukan layouting dan pengaturan tampilan pada elemen dari sebuah 

halaman. Selain itu, CSS pada jQuery Mobile juga dapat digunakan untuk 

menentukan transisi dan animasi dengan menggunakan transformasi CSS3 [12]. 

JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation atau dalam bahasa 

Indonesia Notasi Objek JavaScript, adalah suatu format ringkas pertukaran data 

komputer [13]. Format JSON berbasis teks dan terbaca oleh manusia serta 

digunakan untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif 

(disebut objek). Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data 

terstruktur melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut 

serialisasi. Aplikasi utamanya adalah pada pemrograman aplikasi web AJAX 

dengan berperan sebagai alternatif terhadap penggunaan tradisional format XML. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Karimunjawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Jepara
http://id.wikipedia.org/wiki/Karimunjawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Karimunjawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Terumbu_karang
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakau
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikan_hias&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://id.wikipedia.org/wiki/Elang_Laut_Dada_Putih
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyu_sisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyu_hijau
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Walaupun JSON didasarkan pada subset bahasa pemrograman JavaScript (secara 

spesifik, edisi ketiga standar ECMA-262, Desember 1999) dan umumnya 

digunakan dengan bahasa tersebut, JSON dianggap sebagai format data yang tidak 

tergantung pada suatu bahasa. Kode untuk pengolahan dan pembuatan data JSON 

telah tersedia untuk banyak jenis bahasa pemrograman. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa tahapan penelitian yang 

secara garis besar terbagi ke dalam lima tahapan, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dan 

pengumpulan data yang diperlukan; 2) Perancangan Sistem; 3) Perancangan 

aplikasi/program; 4) Implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 

penelitian; 5) Penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 Bagan Tahapan Penelitian 

 

Berdasarkan bagan tahapan penelitian pada Gambar 2, maka dapat diketahui 

secara singkat langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada penelitian ini. 

Secara singkat, penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai 

berikut: 1) Tahap pertama merupakan tahapan dimana peneliti melakukan 

identifikasi masalah pada penelitian yang akan dilakukan, selain itu pada tahap ini 

peneliti akan mencari tahu kebutuhan client (data) yang akan digunakan dalam 

tahapan perancangan sistem dan aplikasi yang akan dibangun. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan 

kuesioner; 2) Tahap kedua merupakan tahapan di mana dilakukan perancangan 

sistem meliputi perancangan proses yang menggunakan diagram Unified 

Modelling Language (UML) meliputi use case diagram, serta flowchart diagram. 

Pada tahap ini juga dilakukan perancangan web server, serta teknologi-teknologi 

apa saja yang akan digunakan dalam pembangunan aplikasi; 3) Tahap ketiga 

merupakan perancangan aplikasi atau program yaitu membuat blueprint dari 

aplikasi atau program sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibuat. Pada 

tahapan ini blueprint yang dibuat merupakan blueprint tampilan aplikasi dan 

penentuan elemen-elemen yang digunakan pada aplikasi; 4) Tahap keempat 

merupakan tahan untuk melakukan pengimplementasian dan pengujian sistem, 

serta analisis hasil pengujian. Pengimplementasian sistem dilakukan dengan 

membangun aplikasi yang telah dirancang dengan menggunakan bahasa 
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pemrograman HTML yang didukung dengan adanya penggunaan dari framework 

jQuery Mobile dan beberapa API (Application Programming Interface) lainnya. 

Setelah tahapan pengimplementasian selesai, maka akan dilakukan pengujian 

pada sistem dan juga aplikasi yang telah dibangun. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi yang telah dibangun sudah sesuai dengan rancangan 

yang telah dibuat, jika belum sesuai maka dilakukan pembenahan pada bagian 

yang belum memenuhi kriteria perancangan baik sistem maupun aplikasi; 5) 

Tahap kelima merupakan tahapan penulisan laporan hasil penelitian. Pada tahapan 

ini dilakukan pendokumentasian proses penelitian yang telah dilakukan dari tahap 

awal hingga tahap akhir ke dalam bentuk laporan tertulis, yang akan menjadi 

laporan hasil penelitian. 

Tahap pertama adalah melakukan analisis mengenai permasalahan dan 

dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode 

wawancara dengan pihak Kec. Karimunjawa, beberapa pemandu wisata, dan 

pengunjung yang ada di kawasan Karimunjawa, kepada beberapa calon 

pengunjung yang akan mengunjungi kawasan Karimunjawa. Selain melakukan 

wawancara, dilakukan juga pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yang disebarkan secara online ini ditujukan bagi mereka yang 

setidaknya melakukan kegiatan wisata satu kali setiap tahunnya. Pada kuesioner 

ini dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui seberapa banyak pengguna 

perangkat mobile berbasiskan operating system Android, seberapa sering 

mengakses atau melakukan pencarian informasi mengenai kawasan wisata yang 

akan dituju, serta fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh seseorang yang akan 

menggunakan sebuah layanan panduan wisata. Dengan kata lain, hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh user yang akan menggunakan 

aplikasi tersebut, serta analisa mengenai tujuan umum dan gambaran bagian-

bagian yang dibutuhkan.  

Berikutnya, tahap kedua adalah melakukan perancangan pengembangan 

sistem. Perancangan sistem dibuat dengan menggunakan UML (Unified 

Modelling Language) dan Flowchart. Terdapat beberapa jenis diagram dalam 

UML, penelitian ini hanya akan menggunakan use case diagram. Gambar 3 

menunjukkan use case diagram untuk aplikasi mobile tourist guide Kep. 

Karimunjawa. 

Lihat PetaUser

Login

Lihat Informasi

Manage Informasi

Manage Koordinator Peta

Admin

<<include>>

 
Gambar 3 Use Case Diagram Aplikasi Mobile tourist guide ini 
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Berdasarkan Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 aktor, yaitu user 

dan admin. Admin merupakan seorang yang memiliki wewenang tertinggi dalam 

sistem. Pada penelitian ini, admin adalah pengembang aplikasi mobile tourist 

guide ini. Seorang admin dapat melakukan management data informasi yang 

dapat diakses oleh user. Management data yang dapat dilakukan oleh seorang 

admin adalah menambahkan, mengedit, dan menghapus data informasi jika 

diperlukan. Selain itu, seorang admin juga memiliki previlege untuk melakukan 

pengaturan koordinat pada peta yang nantinya akan ditampilkan pada perangkat 

mobile melalui menu Maps.  

Sedangkan user adalah seorang yang hanya dapat melihat/mengakses data 

informasi objek pariwisata, tempat penginapan, sarana transportasi, serta beberapa 

informasi lainnya dan juga peta yang terdapat pada aplikasi ini menggunakan 

perangkat mobile. Pada penelitian ini, user-nya adalah para calon pengunjung 

maupun pengunjung yang menggunakan perangkat mobile berbasis Android. 

Namun, karena aplikasi ini dibangun dengan menggunakan teknologi jQuery 

Mobile, maka pengguna perangkat mobile dengan operating system selain 

Andorid pun dapat menggunakan aplikasi ini. Untuk dapat mengakses data-data 

tersebut, perangkat mobile yang dimiliki oleh user harus terhubung dengan 

koneksi internet. 

Selain  use case diagram  kali ini juga akan dibahas  flowchart  yang telah 

dibangun  untuk  menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan,  dalam 

membangun aplikasi mobile tourist guide. Flowchart yang dibangun dapat dilihat 

pada Gambar 4. Pada saat aplikasi dijalankan, maka akan muncul splashscreen 

yang dilanjutkan dengan menu utama. Pada menu utama ini terdapat beberapa 

pilihan sub-menu, yang jenisnya terbagi menjadi 3 macam sub-menu utama, yaitu 

Maps, Weather, dan Information. Jenis sub-menu Information memiliki total 6 

buah kategori, yaitu news, point of interest, lodging, transportation, info, dan 

ecosystem.  

User akan melakukan aksi onclick pada pilihan menu yang ada. Jika user 

memilih menu Maps, maka aplikasi akan mengirimkan request map ke server 

Google Maps, data yang dikirimkan merupakan daftar koordinat lokasi-lokasi 

penting di kawasan Kepulauan Karimunjawa. Jika user memilih menu Weather, 

maka aplikasi akan mengirimkan request prakiraan cuaca ke server World 

Weather Online dan request prakiraan waktu matahari terbenam dan tenggelam ke 

server Wunder Ground. Data yang diterima dari kedua server tersebut berbentuk 

JSON (JavaScript Object Notation). Jika user memilih menu yang tergolong 

dalam sub-menu Information, maka aplikasi akan mengirimkan request sesuai 

dengan kategori yang dipilih oleh user ke web server aplikasi. Sama halnya 

dengan menu Weather, data yang diterima oleh aplikasi berbentuk JSON. 

Berdasarkan flowchart yang ditunjukkan pada Gambar 4, dapat dilihat 

bahwa aplikasi ini tidak hanya melibatkan perangkat mobile yang menjalankan 

sistem operasi Android, namun juga melibatkan Google Maps server yang 

menyediakan Google Maps API, server World Weather Online yang menyediakan 

Weather API (layanan untuk pengaksesan informasi cuaca setempat), server 

Wunder Ground yang menyediakan layanan untuk dapat mengetahui prakiraan 

waktu matahari terbit dan terbenam pada sebuah kawasan tertentu, dan aplikasi ini 
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juga berhubungan pada sebuah web yang digunakan sebagai pusat pengolahan 

data informasi yang dibutuhkan di dalam aplikasi ini, web server dibangun dengan 

menggunakan Wordpress. Arsitektur aplikasi ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 4 Flowchart Aplikasi Mobile Tourist Guide 

 

 
Gambar 5 Arsitektur Aplikasi Mobile Tourist Guide 
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Tahap yang ketiga adalah perancangan aplikasi/program, pada tahapan ini 

akan dilakukan perancangan aplikasi sesuai dari kebutuhan user dan data yang 

telah dikumpulkan. Pada tahapan ini juga dilakukan wireframing aplikasi. 

Wireframing adalah membuat desain blueprint dari aplikasi yang akan dibuat. 

Terdapat 4 macam desain blueprint utama pada aplikasi ini, yaitu desain blueprint 

menu utama yang terdiri dari sebuah header dan listview, desain blueprint sub-

menu informasi yang terdiri dari header dan listview pada bagian parent page 

sub-menu dan pada bagian child page terdiri dari header dan text, desain blueprint 

sub-menu peta terdiri dari header dan maps, dan desain blueprint sub-menu 

weather terdiri dari header, text pada bagian body, dan sebuah button. Desain 

blueprint ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Desain Blueprint Aplikasi Mobile Tourist Guide 

 

Tahap yang keempat adalah membangun sistem dari aplikasi mobile tourist 

guide berdasarkan data yang telah didapatkan dari tahapan yang sebelumnya, serta 

melakukan pengujian dan analisa pada sistem yang dikembangkan, apakah telah 

berjalan sesuai dengan rancangan sistem yang telah ditentukan sebelumnya. 

Selain membangun sistem berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pada 

tahap ini juga dilakukan penerapan desain user interface sesuai dengan desain 

blueprint yang dibuat pada tahap yang sebelumnya. Tahap berikutnya adalah 

melakukan penulisan laporan akhir penelitian. Pada tahap ini dilakukan 

pendokumentasian setiap proses yang telah dilakukan dalam penelitian dalam 

bentuk laporan tertulis. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Berdasarkan rancangan yang telah dipaparkan, dikembangkan sebuah 

prototype aplikasi panduan pariwisata berbasis mobile yang terdiri dari sebuah 
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aplikasi mobile itu sendiri sebagai client dengan menggunakan framework jQuery 

Mobile dan aplikasi web sebagai server, di mana semua pengaturan informasi 

akan dilakukan di halaman web sedangkan pada aplikasi mobile hanya mengakses 

informasi yang ada pada halaman web tersebut. Kendala utama yang dihadapi 

pada saat melakukan penelitian ini adalah keterbatasan waktu untuk melakukan 

penelitian langsung di kawasan Karimunjawa, sehingga kegiatan untuk 

melakukan penelitian terhadap user requirement harus dilakukan dengan waktu 

singkat.  

Form utama pada aplikasi panduan pariwisata mobile ini berisi menu pilihan 

yang terdiri dari menu Peta (Objek Wisata), Berita, Informasi Objek Wisata, 

Daftar Penginapan, Daftar Transportasi, Informasi Cuaca, dan beberapa informasi 

tambahan lainnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7. Penentuan menu-

menu tersebut didasarkan pada hasil penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 

total 55 koresponden. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut didapatkan 

hasil seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8. 

   
Gambar 7 Tampilan Menu Utama pada Galaxy “Tab 8.9” (Kiri) dan Tampilan Menu Utama pada 

Oppo Find Muse (Kanan) 

 

 
Gambar 8 Hasil Kuesioner User Requirement (Penentuan Menu Aplikasi) 

 

Form Peta berisi sebuah peta yang menunjukan beberapa lokasi penting 

yang terdapat di Kepulauan Karimunjawa, seperti lokasi melakukan penyelaman 

maupun snorkelling, pelabuhan, habitat rusa, Trekking Mangrove, dan Bandara 

Dewadaru. Maps yang ditampilkan pada aplikasi mobile ini diakses menggunakan 

implementasi dari teknologi Google Maps API. Gambar 9 menunjukan form peta. 

Kode program pemanggilan service peta dapat dilihat pada Kode Program 1 dan 2. 

Kode Program 1 menunjukkan kode untuk penginisialisasian peta, dari penentuan 

titik tengah yang akan menjadi fokus pada saat aplikasi di launch.  
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Gambar 9 Menunjukkan Hasil Pengkoordinatan  

 

Kode Program 1 Kode untuk Menampilkan Peta 

 
 

Kode Program 2 menunjukkan pemberian sebuah icon marker pada lokasi 

yang tertera di peta, sesuai dengan kategorinya. Pada kode ini akan dilakukan 

pengecekan pada indeks pertama dari data yang ditampung pada sebuah array 

locations. Locations merupakan sebuah array yang menampung data-data titik 

koordinat dari lokasi yang akan ditampilkan pada peta. Indeks pertama dari setiap 

data titik koordinat merupakan perwakilan dari jenis lokasi yang ditunjukkan oleh 

titik koordinat tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Kode Program 2 baris 

keenam, apabila kode lokasi adalah 1, maka pada titik koordinat tersebut akan di-

set sebuah gambar yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah lokasi 

di mana para pengunjung dapat melakukan snorkelling ataupun diving. 
Kode Program 2 Kode untuk Menampilkan Marker Icon pada Peta 

 

1. $(document).on('pageshow', '#demo-page1',function(e,data){ 

2. $('#content1').height(getRealContentHeight()); 

3. var mapOptions = { 

4. zoom: 11, 

5. center: new google.maps.LatLng(-5.819170, 110.459), 

6. mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

7. } 

8. var map = new 

9. google.maps.Map(document.getElementById('map_canvas'), 

10. mapOptions); 

11. setLocation(map, locations); 

12. }); 

1. function setLocation(map, locations) { 

2. var image = "";  

3. for ( i = 0; i < locations.length; i++ ) { 

4. var loc = locations[i]; 

5. var myLatLng = new google.maps.LatLng(loc[1], loc[2]); 

6. if(loc[0] == 1){ 

7. image = new google.maps.MarkerImage('img/marker-diving-small [2].png'); 

8. }  

9. . . . 

10. else if(loc[0] == 6){ 

11. image = new google.maps.MarkerImage('img/marker-spags-small [2].png'); 

12. } 

13. var marker = new google.maps.Marker({ 

14. position: myLatLng, map: map, icon: image 

15. }); 

16. } 

17. } 
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Selain menampilkan peta, aplikasi mobile tourist guide ini juga 

menampilkan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pariwisata pada 

Kepulauan Karimunjawa. Informasi-informasi tersebut diambil dari web server 

berdasarkan kategorinya, data yang diambil adalah dalam format JSON. Kode 

Program 3 menunjukkan kode untuk membuat sebuah menu listview dari daftar 

post pada masing-masing kategori. 
Kode Program 3 Kode untuk Menampilkan Listview Sub-Menu Information 

 
 

Pada baris 2 yang terdapat dalam Kode Program 3 menunjukkan bahwa 

program mengakses sebuah web URL yang akan memberikan pengembalian 

berupa data dalam format format JSON. Kode Program 3 merupakan kode untuk 

menampilkan data pada menu lodging . Data tersebut diakses melalui 
http://public-api.wordpress.com/rest/v1/sites/webaddress/posts/ 

?category=lodging&order_by=ID&order=ASC&pretty=1&callback=?. Setiap 

menu informasi yang ada, mengakses kategori yang berbeda-beda sesuai dengan 

judul menu tersebut. Data pada website dapat diakses setelah melakukan 

penginstalan sebuah plugin yang menyediakan JSON API. Gambar 10 

menunjukkan pengembalian data dengan format JSON setelah melakukan 

pemanggilan web URL yang sudah disebutkan sebelumnya. 

 
Gambar 10 Hasil Pemanggilan JSON Web Service untuk Menu Lodging dari Web Server 

1. $(document).on('pageinit', '#demo-page5', function() { 

2. $.getJSON(url, function(data) { 

3. var lodginglist = $('#title5');  

4. lodginglist.empty(); 

5. console.log('adding checkouts to list'); 

6. var listContent = ""; 

7. for(var i = 0; i < data.posts.length; i++){ 

8. listContent += '<li><a href="" data-id="' + i + '"><h2>' + 

data.posts[i].title + '</h2></a></li>'; 

9. $('#title5').append(listContent); 

10. } 

11. lodginglist.html(listContent).listview("refresh"); 

12. console.log("refreshed");  

13. }); 

14. }); 
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Setelah dilakukan pemanggilan data dalam format JSON seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 9, maka akan dilakukan perulangan untuk menampilkan 

judul dari masing-masing post yang akan ditampilkan ke dalam sebuah listview. 

Proses berikutnya adalah transisi dari parent page pada sub-menu ke child page 

pada sub-menu. Proses transisi pada aplikasi ini menggunaka fungsi yang dimiliki 

oleh jQuery Mobile seperti yang ditunjukkan pada Kode Program 4. Pada contoh 

potongan kode tersebut dapat dijelaskan apabila user melakukan aksi vclick pada 

listview dengan yang memiliki id=title5, maka halaman yang ditampilkan akan 

berubah menjadi halaman yang memiliki id=pagecontent5. Selain melakukan 

transisi antar halaman, dikirim juga id dari index listview yang dipilih. 
Kode Program 4 Kode untuk Melakukan Transisi dari Parent Sub-Menu ke Child Sub-Menu 

 
 

Setelah melakukan transisi, maka akan ditampilkan informasi dari konten 

post yang sesuai dengan judul listview yang dipilih oleh user pada halaman yang 

memiliki id=pagecontent5, seperti yang ditunjukkan pada Kode Program 5. 

Gambar 11 menunjukkan hasil output Kode Program 3 dan 5 pada saat dijalankan 

pada perangkat mobile. 
Kode Program 5 Kode untuk Menampilkan Konten Informasi pada Menu yang dipilih 

 
 

   
Gambar 11 Form Parent Page Sub-menu Information (Kiri) dan Form Child Page Sub-menu 

Information (Kanan) 

1. $(document).on('vclick', '#title5 li a', function(){   

2. lodgingInfo.id = $(this).attr('data-id'); 

3. $.mobile.changePage( "#pagecontent5", { transition: "slide", changeHash: 

false }); 

4. }); 

1. $(document).on('pagebeforeshow', '#pagecontent5', function(){       

2. $('#content5').empty(); 

3. var content = ''; 

4. $.getJSON(url, function(data) { 

5. for(var i = 0; i < data.posts.length; i++){ 

6. if(i == lodgingInfo.id){ 

7. content = $('#content5').html(data.posts[i].content); 

8. } 

9. } 

10. });    

11. }); 
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Salah satu menu utama lainnya adalah prakiraan cuaca. Form weather ini 

berisi data lokasi, tanggal, kondisi cuaca, suhu udara setempat, kecepatan angin, 

prakiraan waktu matahari terbit dan terbenam. Data-data tersebut didapatkan 

setelah user melakukan klik pada button yang ditunjukkan pada Gambar 12. Data-

data yang akan muncul pada form ini berasal dari dua buah server yang berbeda, 

seperti yang ditunjukkan pada Kode Program 6. 
Kode Program 6 Kode untuk Melakukan Retreive Data Weather dan Astronomy Time  

 
 

 
Gambar 12 Form Weather 

 

Setelah dilakukan pemanggilan data informasi dari kedua buah server 

tersebut, selanjutnya seperti yang tertera pada Kode Program 7, data-data 

prakiraan cuaca tersebut akan ditampilkan ke dalam sebuah table, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 13. Data-data informasi yang akan ditampilkan adalah 

data lokasi, tanggal, suhu/temperatur setempat, deskripsi cuaca, kecepatan angin, 

1. function getLocalWeather(onResult) { 

2. var baseurl = "http://api.worldweatheronline.com/free/v1/weather.ashx"; 

3. var sunurl = 

"http://api.wunderground.com/api/c72b5c964535b417/astronomy/q/-

5.819170,110.459000.json"; 

4.      

5. $.getJSON(baseurl + '?callback=?', { 

6.  q: 'Karimunjawa', 

7.  num_of_days: '1', 

8.  format: 'json', 

9.  key: 'hfby3dcrf6zxgsdj2xd3bt8s' 

10.    }).done(function( jsonres ) { 

11. console.log('getJSON'+JSON.stringify(jsonres)); 

12. if(jsonres.data.hasOwnProperty('error')) 

13. errorView(jsonres.data.error[0].msg);  

14. else { 

15. jQuery(document).ready(function($) { 

16. $.ajax({ 

17. url : sunurl, 

18. dataType : "jsonp", 

19. success : function(parsed_json) { 

20. onResult(resultView(jsonres, parsed_json)); 

21. } 

22. }); 

23. }); 

24. } 

25. }) 

26. .fail(function( jqxhr, textStatus, error ) { 

27. var err = textStatus + ', ' + error; 

28. errorView("Request Failed: " + err); 

29. }); 

30. } 
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sebuah icon yang merupakan icon berdasarkan deskripsi cuaca, waktu matahari 

terbit dan terbenam yang disesuaikan dengan waktu setempat. 
Kode Program 7 Kode untuk Menampilkan Prakiraan Cuaca dan Waktu Matahari Terbit dan 

Terbenam 

 
 

 
Gambar 13 Form Weather 

 

Halaman Management Objek Pariwisata menampilkan data yang saling 

berkaitan dengan data yang telah diinputkan oleh admin. Pada halaman ini, 

seorang admin dapat melakukan aktivitas seperti menambah, menghapus dan 

mengedit data objek wisata. Gambar 14 menunjukkan halaman Management 

Objek Pariwisata. 

 

1. function resultView(wth, sunrs) { 

2. var rise_hour = ''; 

3. var rise_minute = ''; 

4. var set_hour = ''; 

5. var set_minute = ''; 

6. var template =  

 '<div align="center">\ 

<img src="<%= icon %>" alt="Weather Condition" 

style="align:center;"/>\  
<table data-role="table" id="weatherData" class="ui-responsive 

table-stroke" >\ 

<tbody>\ 

<tr>\ 

<th align="left">Location</th>\ 

  <td>&nbsp;&nbsp;»&nbsp;&nbsp;</td>\ 

  <td id="location"><%= location %></td>\ 

</tr>\  

. 

. 

. 

</tbody>\ 

</table>\ 

</div>'; 

7. var vars = { 

8. location: wth.data.request[0].query, 

9. date: wth.data.weather[0].date, 

10. temp: wth.data.current_condition[0].temp_C, 

11. weatherDesc: wth.data.current_condition[0].weatherDesc[0].value, 

12. windspeed: wth.data.weather[0].windspeedKmph, 

13. icon: wth.data.current_condition[0].weatherIconUrl[0].value, 

14. rise_hour: sunrs['sun_phase']['sunrise']['hour'], 

15. rise_minute: sunrs['sun_phase']['sunrise']['minute'], 

16. set_hour: sunrs['sun_phase']['sunset']['hour'], 

17. set_minute: sunrs['sun_phase']['sunset']['minute'] 

18. }; 

19. return _.template(template, vars); 

20. } 
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Gambar 14 Tampilan Halaman Web yang digunakan sebagai Server Data. 

 

Pengujian sistem berguna untuk melihat  sejauh mana aplikasi ini dapat 

berjalan dan menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi. Pengujian 

aplikasi  mobile tourist guide dilakukan dengan menggunakan dua teknik 

pengujian yaitu:  

Pengujian  alpha  merupakan pengujian program yang dilakukan oleh 

pembuat aplikasi ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pengujian yang 

dilakukan meliputi pengujian apakah aplikasi dapat dijalankan pada perangkat 

mobile, apakah aplikasi dapat mengakses data-data informasi yang terdapat pada 

web server, apakah aplikasi dapat mengakses Google Maps, dan apakah aplikasi 

dapat mengakses data-data prakiraan cuaca yang ada pada server. Tabel 1 

merupakan hasil uji coba aplikasi yang digunakan oleh user. 
 

Tabel 1 Tabel Hasil Pengujian Aplikasi Mobile Tourist Guide 

Fungsi yang diuji Kondisi 
Hasil yang 

diharapkan 
Hasil yang muncul Hasil 

Menampilkan Peta 
Menu peta 

dipilih 

Sukses menampilkan 

peta 

Sukses menampilkan 

peta 
Sesuai 

Menampilkan List 

Judul Informasi 

Berdasarkan Kategori 

Menu yang 

tergolong dalam 

menu 

Information 

dipilih 

Sukses menampilkan 

list daftar judul 

berdasarkan kategori 

yang dipilih 

Sukses menampilkan 

list daftar judul 

berdasarkan kategori 

yang dipilih 

Sesuai 

Menampilkan Konten 

Informasi 

Berdasarkan Judul 

Judul Informasi 

dipilih 

Sukses menampilkan 

konten berdasarkan 

judul yang dipilih 

Sukses menampilkan 

konten berdasarkan 

judul yang dipilih 

Sesuai 

Menampilkan 

Informasi Cuaca 

Menu Weather 

dipilih 

Sukses menampilkan 

informasi cuaca 

setempat 

Sukses menampilkan 

informasi cuaca 

setempat 

Sesuai 

 

Pengujian beta dilakukan oleh pengguna aplikasi. Tujuan dilakukannya 

pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi ini sudah membantu dalam 

memberikan informasi kepada pengguna serta mendukung sebagai media promosi 

atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada tiga puluh 

orang responden yang dipilih secara acak. Kuesioner memiliki sepuluh pernyataan 

dalam skala Likert dengan lima skala yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral 

(N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dari hasil perhitungan 

skala Likert, dapat diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi mobile tourist guide 

Kepulauan Karimunjawa pada platform Android dapat digunakan untuk 

membantu para pengguna untuk mempersiapkan rencana traveling dengan lebih 
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baik. Tampilan pada aplikasi dinilai baik oleh para pengguna aplikasi. Icon-icon 

yang digunakan pada menu mudah dipahami oleh pengguna. Begitu pula dengan 

informasi yang diberikan oleh aplikasi mobile tourist guide ini. Hasil perhitungan 

menggunakan skala Likert dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2 Hasil Perhitungan Skala Likert  
No Pernyataan SS S N TS STS Hasil 

USER INTERFACE 

1 User Interface menarik 7 19 4 0 0 82.00% 

2 
Icon-icon yang digunakan mudah 

dipahami 
14 15 1 0 0 88.67% 

3 
Tulisan dari Informasi yang diberikan 

dapat dibaca dengan baik 
7 15 8 0 0 79.33% 

KONTEN 

1 
Informasi yang disajikan dapat 

dipahami dengan baik 
10 18 2 0 0 85.33% 

2 
Informasi yang tercantum pada Peta 

dapat dipahami dengan baik 
10 16 4 0 0 84.00% 

3 
Informasi (selain peta) yang disajikan 

sudah baik 
9 17 4 0 0 83.33% 

4 
Menu-menu yang disajikan sudah 

relevan 
7 20 3 0 0 82.67% 

FUNGSIONALITAS 

1 Aplikasi mudah digunakan  13 16 1 0 0 88.00% 

2 Respon aplikasi sudah baik 7 15 8 0 0 79.33% 

3 

Aplikasi dapat dikembangkan dan 

digunakan untuk membantu dalam 

perencanaan maupun pada saat 

berwisata 

18 11 1 0 0 91.33% 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap 

perancangan dan pengimplementasian aplikasi mobile tourist guide pada platform 

Android yang mengambil Kepulauan Karimunjawa sebagai studi kasus, maka 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berguna sebagai media promosi dan 

membantu calon wisatawan dalam mendapatkan segala informasi penting 

mengenai pariwisata di kawasan Kepulauan Karimunjawa. Selain itu, melalui 

aplikasi ini juga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan sebuah 

aplikasi mobile tidak harus menggunakan native programming language. Pada 

aplikasi ini digunakan HTML, JavaScript dan jQuery Mobile yang berguna untuk 

mengatur tampilan beserta beberapa fungsi lainnya. Dengan jQuery Mobile, para 

pengembang aplikasi mobile akan sangat terbantu salah satunya dalam pembuatan 

tampilan sebuah aplikasi. Selain itu, melakukan pengembangan aplikasi mobile 

dengan teknologi web juga dapat memudahkan bagi para pengembang yang akan 

mengembangkan sebuah aplikasi cross-platform. 

Pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini di kemudian hari 

adalah menambahkan beberapa fitur baru, seperti gallery, fitur like, comment dan 

share informasi, serta menambahkan pilihan layanan bahasa bagi para pengguna. 
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Saran pengembangan lainnya adalah menambah atau memperlengkap informasi 

yang disediakan pada aplikasi. Selain itu, pengembangan lain yang juga dapat 

dilakukan adalah membuat data dapat tersimpan pada device sehingga tidak 

memakan banyak paket data untuk memuat informasi dan melakukan pendesainan 

ulang terhadap tampilan dan memperbaiki interaksi yang terjadi antara user 

dengan aplikasi untuk memperkaya user experience bagi para pengguna. 
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