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ABSTRAK 

 

2009, Faulia Ayu. Mobile Application for Magelang Tourism Information 
Based on Java, Diploma Degree Computer Science, Informatic Engineering, 
Science and Mathematics Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 

Tourism Information is very important to promote the resorts of Magelang. 
It was can do by phone media through Mobile Application, realize that now a days 
the function of Handphone was not just for communication but also changed to 
multifunction peripheral with the all  fitures inside there. Java programmer 
language, especially J2ME was able to build a Mobile Application. And the 
purpose of this research was to build a Mobile Application for Magelang Tourism 
Information Based on Java. 

 The method for this research is observation and literature study. 
Observation method was done by looking for all information about Tourism in 
Magelang from website and Tourism Department. Literature study method was 
done by learning the tutorial and books about build a Mobile Application with 
JAVA programmer language. 

This application could become a promotion media for tourism of Magelang 
and also give easily guide for tourists to get some information of Tourism in 
Magelang. 

 
 
 
Keywords : Mobile, Java, Tourism 
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 Ganbatte Kudasai 

 Keep fighting even you’re dying, and 

trying harder to makes all better 

 The hardest thing have to do,..Always 

Think Positive 

 Life is never flat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

        

Banyak Masyarakat yang belum mengenal baik Wilayah Magelang, terutama 

dari sektor pariwisata. Publikasi dan promosi mengenai informasi-informasi 

wisata yang ada saat ini masih sebatas melalui media cetak (koran, spanduk, dan 

papan reklame), media televisi, dan website. Dibutuhkan media promosi yang 

lebih untuk meningkatkan pendapatan daerah Magelang dari sektor pariwisata, 

misalnya melalui media informasi Mobile dan dapat dibawa kemana– mana 

sehingga  memudahkan wisatawan yang akan berkunjung ke Magelang. 

Perkembangan Teknologi perangkat lunak kini mulai merambah dunia 

mobile, saat ini sudah mulai bermunculan berbagai  fitur dan aplikasi yang dapat 

dioperasikan ke dalam perangkat mobile. Tentu saja aplikasi-aplikasi tersebut 

sangatlah bermanfaat bagi masyarakat mengingat saat ini hampir setiap individu 

telah memegang perangkat mobile dimanapun mereka berada, yang berarti bahwa 

aplikasi ini pun dapat dioperasikan sewaktu-waktu. 

Mobile Aplication merupakan aplikasi yang bisa berjalan pada ponsel dan 

dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk dari media promosi. Bahasa 

pemrograman JAVA khususnya J2ME digunakan untuk membangun sebuah 

Mobile Aplication pada sistem yang mempunyai kapasitas penyimpanan dan 

memori kecil seperti ponsel. 

Perkembangan yang signifikan ini juga banyak dimanfaatkan oleh para 

penyedia layanan telekomunikasi untuk menarik pangsa pasar dunia device 

bergerak (mobile phone), hal ini ditujukan dengan banyaknya layanan sambungan 

langsung ke Internet pada Handphone baik dengan koneksi GPRS (General 

Packet Radio Service), EDGE(Enhanced Data rates for GSM Evolution), UMTS. 

Adanya layanan GPRS, EDGE, maupun UMTS ini membuka peluang bagi 

para pengembang software Handphone untuk membuat aplikasi-aplikasi berbasis 

client-server dengan beragam fungsi dan manfaat salah satunya dapat digunakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 
 

untuk mempermudah komunikasi dan publikasi atau penyebaran informasi dalam 

dunia pariwisata. 

Berdasarkan latar belakang di atas, dibuatlah sebuah Mobile Aplication yang 

dirancang sebagai media promosi kota Magelang dan informasi-informasi 

pariwisata Wilayah Magelang sehingga memberikan kemudahan bagi para 

wisatawan yang berkunjung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana membuat Mobile Aplication sebagai sarana untuk 

menginformasikan sektor pariwisata Magelang kepada para wisatawan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

1. Sektor wisata yang ada di kota Magelang tidak semuanya ditampilkan 

dalam mobile aplication ini. 

2. Aplikasi dapat dijalankan pada ponsel yang mendukung JAVA MIDP 2.0. 

3. Aplikasi ini harus didownload terlebih dahulu di website milik Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Magelang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

 

a. Tujuan dari penelitian ini ialah membuat Aplikasi Informasi Pariwisata 

Wilayah Magelang Berbasis Mobile Dengan J2me. 

b. Manfaat penelitian 

- Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa 

perkuliahan dan dapat  menambah pengetahuan tentang pembuatan 

Mobile Application. 

- Aplikasi yang telah terwujud nantinya dapat bermanfaat untuk 

memberikan informasi tentang informasi sektor pariwisata wilayah 

magelang. 
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- Dengan membaca laporan tugas akhir ini, diharapkan orang IT dapat 

membuat Mobile Application dalam bentuk lain dan dapat 

mengembangkannya. 

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan pada penyusunan tugas akhir ini ialah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

mencari informasi tentang semua`sektor pariwisata di wilayah magelang 

melalui website dan juga dari Dinas Pariwisata. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu dengan mencari 

buku-buku serta tutorial yang membahas cara pembuatan Mobile Application 

menggunakan bahasa pemrograman JAVA (J2ME). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Penulisan laporan tugas akhir ini di kelompokkan menjadi beberapa bab 

dimana setiap bab nya memiliki pembahasan yang berbeda, yaitu : 

1. Bab I Pendahuluan 

- Latar Belakang Masalah 

- Perumusan Masalah 

- Batasan Masalah 

- Tujuan dan Manfaat 

- Metodologi Penelitian 

- Sistematika Penulisan 
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2. Bab II Landasan Teori 

- GPRS, EDGE, UTMS, 3G 

- Bahasa Pemrograman JAVA 

- J2ME (Java 2 Micro Edition) 

- MIDlet 

- Pemodelan (Unified Modelling Language) 

- PHP (PHP Hypertext PreProcessor) 

- MySQL 

- Apache Webserver 

3. Bab III Desain dan Perancangan 

- Spesifikasi Sistem 

- Gambaran Kerja Sistem 

- Kebutuhan Sistem 

- Use Case Diagram 

- Sequence Diagram 

- Activity Diagram 

- Class Diagram 

- Rancangan Database 

- Perancangan Modul PHP pada server 

4. Bab IV Implementasi dan Analisa 

- Langkah Pembuatan Sistem 

- Lingkungan Aplikasi 

- Tampilan Aplikasi 

- Evaluasi Program 

5. Bab V Penutup 

- Kesimpulan 

- Saran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 GPRS, EDGE, UMTS, 3G 

        

GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution), atau 3G adalah suatu teknologi yang memungkinkan dilakukannya 

pengiriman dan penerimaan data pada komunikasi mobile GSM. GPRS sering pula 

disebut sebagai 2,5 G mampu menyalurkan suara dan juga data dengan kecepatan 

115 kbps. Pada fase selanjutnya, meningkatnya kebutuhan akan sebuah sistem 

komunikasi mobile untuk dapat menyalurkan data dengan kecepatan yang lebih 

tinggi diperkenalkanlah EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) yang 

mampu menyalurkan data dengan kecepatan hingga 3 kali kecepatan GPRS, yaitu 

384 kbps. Selanjutnya, diperkenalkanlah teknologi generasi ketiga, yaitu UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication Service), yang mampu menyalurkan data 

dengan kecepatan hingga 2 Mbps, sehingga jaringan UMTS ini dapat melayani 

aplikasi-aplikasi multimedia (video streaming, akses internet ataupun video 

conference) melalui perangkat seluler. Perkembangan dunia telekomunikasi 

mobile diyakini akan terus berkembang, hingga nantinya diperkenalkan teknologi-

teknologi baru yang lebih baik. Akhir-akhir ini, para ilmuwan berusaha 

mengembangkan teknologi telekomunikasi mobile dengan bandwidth yang sangat 

lebar, tingkat mobilitas tinggi, servis yang terintegrasi, dan berbasikan IP (mobile 

IP). Teknologi ini diperkenalkan dengan nama “Beyond 3G” atau 4G. ( Riswan. 

2006. http://mobileindonesia.net). 

 

2.2 Bahasa Pemrograman JAVA 

 

JAVA adalah sebuah bahasa pemrograman komputer berbasis pada Object 

Oriented Programming. Java diciptakan setelah C++ dan didesain sedemikian 

sehingga ukurannya kecil, sederhana, dan portable (dapat dipindah – pindahkan di 
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antara bermacam platform dan sistem operasi). Program yang dihasilkan dengan 

bahasa Java dapat berupa APPLET (aplikasi kecil yang jalan diatas web browser), 

MIDlet (aplikasi yang berjalan di ponsel) maupun berupa aplikasi mandiri yang 

dijalankan dengan program java Interpreter (Hartono A, 2003). 

Salah satu keunggulan Java adalah sifatnya yang platform independence, 

artinya baik source program maupun hasil kompilasinya sama sekali tidak 

bergantung kepada sistem operasi dan platform yang digunakan. Source code 

sebuah aplikasi dengan bahasa Java yang ditulis diatas sistem Windows NT 

misalnya, dapat dipindahkan ke sistem operasi UNIX tanpa harus mengubah satu 

baris kode pun. Ini tentunya merupakan satu nilai tambah tersendiri. 

Generasi yang saat ini sedang berkembang dari platform Java ialah Java 2. 

Agar sebuah program Java dapat dijalankan, maka file dengan ekstensi Java harus 

dikompilasi menjadi file bytecode. Untuk menjalankan bytecode ini, dibutuhkan 

JRE (Java Runtime Environment) yang memungkinkan pemakai untuk 

menjalankan program Java, hanya menjalankan, dan tidak untuk membuat kode 

baru lagi. JRE berisi JVM dan library Java yang digunakan (Sinaga, 2005). 

Java 2 Platform dibagi menjadi 3 kategori, yatu : 

a. Java 2 Standard Edition (J2SE) 

Kategori ini digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi 

Java berbasis PC. 

b. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) 

Kategori ini digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi 

Java pada lingkungan enterprise, dengan fungsi-fungsi seperti Enterprise 

Java Bean (EJB), Servlet, dan Java Server Page (JSP). 

c. Java 2 Micro Edition (J2ME) 

Kategori ini digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi 

java berbasis handled device, seperti Personal Digital Assistant (PDA), 

handpone, dan pocketPC. 
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2.3 J2ME (Java 2 Micro Edition) 

 

J2ME adalah lingkungan pengembangan yang didesain untuk meletakkan 

perangkat lunak Java pada barang elektronik beserta perangkat pendukungnya. 

Pada J2ME, jika perangkat lunak berfungsi pada perangkat yang satu, belum tentu 

berfungsi pada perangka lainnya. J2ME membawa Java ke dunia informasi, 

komunikasi, dan perangkat komputasi selain perangkat komputer desktop. J2ME 

biasa digunakan pada ponsel, pager, PDA, dan sejenisnya. 

 

 

Gambar 2.1 Arsitektur J2ME 

 

J2ME merupakan subset dari J2SE, karena itu tidak semua library yang ada 

pada J2SE dapat digunakan pada J2ME. Tetapi J2ME juga memiliki keterbatasan 

terutama jika diaplikasikan pada device yang digunakan. Baik dari segi merk, 

kemampuan, dan dukungan yang diberikan oleh device tersebut. Misalnya akses 

kamera pada ponsel, karena setiap merek dan jenis ponsel tidak semuanya 

mendukung kamera. Keterbatasan lainnya adalah pada ukuran aplikasi karena 

memori pada setiap device juga berbeda. 

J2ME dibagi dalam Configuration dan Profile. Configuration adalah 

spesifikasi yang secara detail menjelaskan tentang sebuah virtual machine dan 

sekumpulan beberapa API dasar yang digunakan dalam kelas-kelas tertentu dari 
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sebuah device. Configuration sendiri didefinisikan menjadi 2 buah konfigurasi 

yaitu CLDC (Connected Limited Device Configuration) dan CDC (Connected 

Device Configuration). Sebuah profil dibangun dalam sebuah Configuration 

namun menambahkan beberapa API khusus agar dihasilkan sebuah lingkungan 

yang lengkap untuk membangun aplikasi. Di dalam J2ME terdapat 2 buah profil 

yaitu MIDP (Mobile Information Device Profile) dan Foundation Profile (Sinaga, 

2005). 

 

2.4 MIDlet 

 

MIDlet adalah aplikasi yang dibuat untuk menggunakan Java 2 Micro Edition 

dengan profile Mobile Information Devices Profile (MIDP) (Mardiono T, 2006). 

MIDP dikhususkan  untuk digunakan pada handset dengan kemampuan CPU, 

memori, keyboard, dan layar terbatas, misalnya pada handphone, pager, PDA, dan 

sebagainya. Aplikasi MIDlet adalah bagian dari kelas java.microedition.midlet 

yang didefinisikan pada MIDP. MIDlet berupa sebuah kelas abstrak yang 

merupakan kelas dari bentuk dasar aplikasi sehingga antarmuka antar aplikasi 

J2ME dan aplikasi manajemen pada perangkat dapat berbentuk. 

Midlet terdiri dari beberapa method yang harus ada, yaitu : 

1. constructor () 

2. protected void startApp() 

3. protected void pauseApp() 

4. protected viod destroyApp(booleean unconditional) 

 

Ketika MIDlet dijalankan, maka akan diinisialisasi dengan kondisi pause dan 

dijalankan pauseApp(), kondisi berikutnya adalah fungsi MIDlet dijalankan 

dengan memanggil startApp(). Metode yang ada tersebut mengimplementasikan 

sebagai protected, hal ini dimaksudkan agar MIDlet lain tidak dapat memanggil 

metode tersebut. Pada saat user keluar dari MIDlet, maka metode destroyApp() 

akan dijalankan sebelum MIDlet benar-benar tidak tertahan lagi, kemudian 

destroyApp() akan memanggil notifyDestroyed() yang akan memberitahu platform 
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untuk menterminasi MIDlet dan membersihkan semua sumber daya yang 

mengacu pada MIDlet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat alur hidup MIDlet 

berikut. 

 

 

Gambar 2.2 Alur Diagram MIDlet 

 

2.5 Pemodelan (Unified Modelling Language) 

 

Pemodelan (Modeling) adalah proses merancang piranti lunak sebelum 

melakukan pengkodean (coding). Unified Modelling Language (UML) adalah 

sebuah ”bahasa” yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, 

merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan 

sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem (Naila. 2007. Unified 

Modelling Language. http://artikel.webgaul.com//Iptek) 

Dengan menggunakan UML, dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi 

piranti lunak. Aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti keras, sistem operasi 

dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Tetapi 

karena UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, 

maka lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi 

Loaded/paused 

paused 

active 

destroyApp() 

startApp() 

pauseApp() startApp() 

desroyApp() 
destroyed 
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objek seperti C++, java, C# atau VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat 

digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dalam VB atau C. 

UML mendefinisikan diagram berikut : 

1. Use Case Diagram 

2. Class Diagram 

3. Statechart Diagram 

4. Activity Diagram 

5. Sequence Diagram 

6. Collaboration Diagram 

7. Component Diagram 

8. Deployment Diagram 

2.5.1 Use Case Diagram 

Use Case digunakan pada saat pelaksanaan tahap requirment dalam 

pengembangan suatu sistem informasi. Use Case menggambarkan hubungan 

antara entitas yang biasa disebut aktor dengan suatu proses yang dapat 

dilakukannya. Simbol-simbol yang digunakan dalam Use Case beserta 

deskripsinya dapat dilihat pada table 2.1. 

 

Tabel 2.1 Simbol Use Case  
No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 
 

Case 
Menggambarkan proses / kegiatan 
yang dapat diakukan oleh aktor 

2. 

 

Actor 
Menggambarkan entitas / subyek 
yang dapat melakukan suatu 
proses 

3. 

 

 

Relation 
Relasi antara case dengan actor 
ataupun case dengan case lain. 
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2.5.2 Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/property) suatu system sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). 

Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain.  

Class memiliki tiga area pokok : 

1. nama 

2. atribut 

3. metode 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan 

2. protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya 

3. public, dapat dipanggil oleh siapa saja 

Hubungan yang terjadi antar class : 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis antar class, umumnya menggambarkan 

class yang memiliki atribut class lain, atau class yang harus mengetahui 

eksistensi class lain 

2. Agregrasi, yaitu hubungan yang menyatakan bagian (”terdiri atas..”) 

3. Pewarisan, yaitu hubungan hirarkis antar class, class dapat diturunkan dari 

class lain yang mewarisi semua atribut dan metoda class asalnya dan 

menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class 

yang diwarisinya. Kebalikan dari pewarisan adalah generalisasi. 

 

Simbol-simbol yang digunakan dalam Static Diagram dapat dilihat pada tabel 

2.2. 
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Tabel 2.2 Simbol Class Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Class 
Menggambarkan sebuah kelas 
yang terdiri dari attribut dan 
method 

2. 

 

Relation 
Menggambarkan hubungan 
komponen-komponen didalam 
Static Diagram. 

3. 

 

Association 
Class 

Class yang terbentuk dari 
hubungan antara dua buah Class 

 

 

2.5.3 Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan (dari satu 

state ke state yang lain) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang 

diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu (satu 

class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram). 

Table 2.3 Simbol State Chart Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 
 

Initial State 
Menggambarkan titik awal siklus 
hidup suatu elemen 

2. 
 

Final State 
Menggambarkan titik akhir yang 
menjadi kondisi akhir suatu 
elemen 

3. 
 

Decision 
Menggambarkan suatu 
percabangan logika dalam sistem 

4. 

 

Transition 
Menggambarkan aliran siklus 
state (kondisi) suatu elemen 

5. 
 

State 
Menggambarkan kondisi suatu 
elemen 
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2.5.4 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan 

proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram 

merupakan state diagram khusus, sebagian besar state adalah action dan sebagian 

besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). 

Oleh karena itu activity diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah 

sistem (dan interaksi antar subsistem), tetapi lebih menggambarkan proses-proses 

dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. 

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1 
 

ActionState 
Menggambarkan keadaan dari 
suatu elemen dalam suatu aliran 
aktifitas 

2 
 

State 
Menggambarkan kondisi suatu 
elemen 

3 

 

Flow 
Control 

Mengggambarkan aliran 
aktifitas dari suatu elemen ke 
elemen lain 

4. 
 

Initial State 
Menggambarkan titik awal 
siklus hidup suatu elemen 

5. 
 

Final State 
Menggambarkan titik akhir 
yang menjadi kondisi akhir 
suatu elemen 

 

 

2.5.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa pesan yang 

digambarkan terhadap waktu, suquence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 
 

untuk menghailkan output tertentu. Diawali dari apa yang memulai aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang erjadi secara internal dan output 

yang dihasilkan. 

Tabel 2.5 Simbol Sequnce Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1 

 

Object 
Menggambarkan pos-pos obyek 
yang pengirim dan penerima 
message 

2 

Message

Message

 

Message 
Menggambarkan aliran pesan 
yang dikirim oleh pos-pos 
obyek 

 

2.5.6 Collaboration Diagram 

Collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence 

diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan 

pada waktu penyampaian pesan. Setiap pesan memiliki sequence number, dimana 

message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama 

memiliki prefiks yang sama. 

Suatu collaboration diagram, memodelkan interaksi antara objek dalam 

konteks pesan yang sifatnya sekuensial. Collaboration diagram merepresentasikan 

suatu kombinasi dari informasi yang didapat dari Class, Sequence, dan juga Use 

Case Diagrams, yang mana mendeskripsikan baik itu struktur statis atau dinamis 

dari tingkah laku suatu sistem.  

 

2.5.7 Component Diagram 

Component Diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar 

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency), di antaranya 

komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun 

binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile 
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time, link time, maupun run time. Umumnya komponen terbentuk dari beberapa 

class atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. 

Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan 

sebuah komponen untu komponen lain. 

Tabel 2.6 Simbol Component Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 
 

Component 
Menggambarkan sebuah 
Komponen 

2. 

 

Package 

Menggambarkan sebuah 
package dari class-class yang 
bekerja sama membentuk suatu 
fungsi tertentu. 

3 
 

Dependency 
Menggambarkan hubungan 
antar komponen 

 

 

2.5.8 Deployment Diagram 

Deployment/physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen 

di deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak (pada 

mesin, server, atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi 

tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. 

Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang 

digunakan unuk men-deploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan 

antar node (misalnya TCP/IP) dan requirement dapat juga didefinisikan dalam 

deployment digaram ini. Simbol-simbol yang digunakan dalam Deloyment 

Diagram dapat dilihat pada tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 Simbol Deployment Diagram 
 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

Node

 

Node 
Menggambarkan Node sistem 
atau environment. 

2. 

 

Relation 
Menggambarkan hubungan 
node-node didalam Static 
Diagram. 

 

2.6 PHP (PHP Hypertext PreProcessor) 

 

PHP merupakan bahasa pemrogramman berbasis web yang memiliki 

kemampuan untuk memproses data dinamis. PHP dikatakan sebagai sebuah 

server-side embedded script language yang artinya sintaks-sintaks dan perintah 

yang kita berikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan pada 

halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya 

akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan 

dijalankan di server. Pada prinsipnya server akan bekerja apabila ada permintaan 

dari client. Dalam hal ini client menggunakan kode-kode PHP untuk mengirimkan 

permintaan ke server. Ketika menggunakan PHP sebagai server-side embedded 

script language maka server akan melakukan hal-hal sebagai berikut : 

- Membaca permintaan dari client/browser 

- Mencari halaman/page di server 

- Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan modifikasi pada 

halaman/page. 

- Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet atau intranet. 

(Galuh, putra. 2009. Pengantar PHP . http://www.oke.or.id/ ). 
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2.7 MySQL 

 

MySQL merupakan database server yang mampu untuk memanajemen 

database dengan baik. MySQL dijadikan sebagai sebuah database yang paling 

banyak digunakan selain database yang bersifat shareware seperti Ms Access, 

penggunaan MySQL biasanya dipadukan dengan menggunakan program aplikasi 

PHP, karena dengan menggunakan kedua program tersebut di atas telah terbukti 

akan kehandalan dalam menangani permintaan data. Kemampuan lain yang 

dimiliki MySQL adalah mampu mendukung Relasional Database Manajemen 

Sistem (RDBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu 

menangani data-data berukuran sangat besar hingga Giga Byte. 

MySQL merupakan sebuah bentuk database yang berjalan sebagai server, 

artinya peletakan database tersebut tidak harus dalam satu mesin dengan aplikasi 

yang digunakan, sehingga  dapat meletakan sebuah database pada sebuah mesin 

khusus dan dapat diletakan pada tempat yang jauh dari komputer peng-aksesnya 

(Nugroho, 2004). 

 

2.8 Apache Webserver 

        

Apache adalah software yang menyimpan serta mendistribusikan data ke 

komputer lain melalui internet. Fungsi apache adalah sebagai webserver atau 

tempat menyimpan dokumen WEB  yang digunakan oleh pihak lain yang 

terkoneksi dengannya. (Nugroho, 2004). 
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BAB III 
DESAIN DAN PERENCANAAN 

 

3.1 Spesifikasi Sistem 

        

Dalam pembuatan aplikasi informasi pariwisata Magelang ini sistem 

dirancang dan dibuat dengan tujuan memudahkan para wisatawan yang akan 

berkunjung untuk mendapatkan info-info tentang sektor pariwisata Magelang. 

Info yang didapat meliputi informasi objek wisata, info kuliner, info hotel, dan 

info tempat berbelanja. 

 

3.2 Gambaran Kerja Sistem 

 

Gambaran umum kerja sistem aplikasi informasi pariwisata Magelang dapat 

dilihat dari gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 3.1 Gambaran Kerja Sistem 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa urutan kerja aplikasi sebagai berikut : 

- wisatawan mengaktifkan aplikasi informasi pariwisata magelang pada 

handphone, kemudian memilih menu yang ada. 

- Setelah itu aplikasi akan membuka http connection ke web server melalui 

jaringan GPRS. 

- Kemudian melalui script PHP yang ada pada web server, sistem 

mengambil data dari database MySQL sesuai dengan permintaan dari 

aplikasi. 
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- Setelah data diambil oleh aplikasi, data akan diload pada aplikasi berupa 

text string. 

 

3.3 Kebutuhan Sistem 

Untuk pembuatan aplikasi ini diperlukan perangkat keras dan lunak, adapun 

keperluan tersebut adalah : 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Spesifikasi komputer pendukung yang digunakan adalah : 

a. Prosessor Intel Pentium Dual Core 1.80 GHz 

b. RAM 1 GB 

c. Hardisk 80 GB 

2. Perangkat lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Sitem operasi Microsoft Windows XP Profesional 

b. J2SDK 

Merupakan ToolKit yang menyediakan library-librari untuk 

pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman JAVA. J2SDK 

juga digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang  dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA. 

c. Netbeans 6.1 

Sebagai editor dalam proses coding. Netbeans 6.1 telah dilengkapi 

dengan MobilityPack yang merupakan perangkat lunak untuk 

menjalankan aplikasi yang telah dibuat dalam simulator di komputer. 

d. Apache 2.2 , digunakan sebagai web server. 

e. MySQL 5.0, untuk menampung database yang ada. 

f. Notepad ++ digunakan untuk editor dalam pembuatan web server. 

g. Internet Explorer sebagai browser, media untuk menjalankan program 

server. 
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3.4 Perancangan Sistem Client (J2ME) 

3.4.1 Use Case Diagram 

Aplikasi Info Pariwisata Magelang

Keterangan objek wisata

Keterangan rumah makan

Keterangan hotel

Keterangan tempat belanja

cari

Wisatawan

Info objek wisata
<<include>>

Info rumah makan
<<include>>

Info hotel <<include>>

Info tempat belanja <<include>>

Server

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram 

 

Use Case mendefinisikan fitur umum yang dimiliki oleh sistem. Gambar 

menunjukkan adanya interaksi antara aktor dan sistem. Aktor yang berperan ialah 

wisatawan, sedangkan sistem adalah aplikasi nya. 
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Deskripsi use case : 

 
Tabel 3.1 Deskripsi Use Case Diagram 

 
Aktor : Wisatawan  
Deskripsi : 1 Use case Melihat info wisata 
  Aktor wisatawan 
   - wisatawan dapat melihat objek-objek wisata 

yang terdapat di daerah magelang. 
   <<extend>> usecase : keterangan objek wisata 
   - wisatawan dapat melihat keterangan dan info 

dari objek wisata yang dipilih 
 2 Use case Melihat info rumah makan 
  Aktor Wisatawan 
   - wisatawan dapat melihat nama-nama rumah 

makan yang terdapat di magelang yang terletak 
di dekat objek wisata 

   <<extends>> usecase : keterangan rumah 
makan 

   -wisatawan dapat melihat keterangan dan info 
tentang rumah makan yang telah dipilih 

 3 Use case Melihat info hotel 
  Aktor Wisatawan 
   - wisatawan dapat melihat nama-nama hotel 

yang terdepat di magelang yang berada di 
dekat objek wisata 

   <<extends>> usecase : keterangan hotel 
   - wisatawan dapat melihat keterangan dan info 

tentang hotel yang telah dipilih 
 4 Use case Melihat info tempat belanja 
  Aktor Wisatawan 
   - wisatawan dapat melihat tempat-tempat untuk 

berbelanja di wilayah megelang 
   <<extends>> use case : keterangan tempat 

belanja 
   - wisatawan dapat melihat keterangan dan info 

tentang tempat belanja yang telah dipilih 
 5 Use case Cari 
  Aktor Wisatawan 
   - wisatawan dapat mencari informasi 

pariwisata yang diinginkan. 
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3.4.2 Sequence Diagram 

 

1. Sequence diagram info wisata 

Wisatawan Menu info_wisata

1. buka aplikasi

Menampilkan 
info 
objek wisata

2. pilihan menu ()

3. pilih menu info_wisata ()

4. tampil

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram info_wisata 

 

2. Sequence diagram info rumah makan 

Menampilkan 
info kuliner

Wisatawan Menu info_kuliner

1. buka aplikasi

2. pilihan menu ()

3. pilih menu info_kuliner ()

4. tampil

 

Gambar 3.4 Sequence Diagram info_kuliner 
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3. Sequence diagram info hotel 

Menampilkan 
info hotel

Wisatawan Menu info_hotel

1. buka aplikasi

2. pilihan menu ()

3. pilih menu info_hotel ()

4. tampil

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram info_hotel 

 

4. Sequence diagram info tempat belanja 
 

MenuWisatawan info_shopping

1. buka aplikasi

Menampilkan 
info shopping

2. pilihan menu ()

3. pilih menu info_shopping ()

4. tampil

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram info_shopping 
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5. Sequence diagram cari 
 

Wisatawan Menu cari

1. buka aplikasi

Menampilkan 
hasil dari 
pencarian

2. pilihan menu ()

3. pilih menu cari ()

4. tampil

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram cari 

3.4.3 Activity Diagram 

Buka aplikasi  
MIDlet

Pil ih Menu

pil ih

info wisata

info rumah makan info hotel

info tempat 
belanja

hasil  pencarian

lihat ket objek 
wisata

lihat ket rumah 
makan

lihat ket hotel

lihat ket tempat 
belanja

Mulai

Selesai

keluar

keterangan

cari
keluar

keluar

keluar

keluar

 

Gambar 3.8 Activity Diagram 
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3.4.4 Class Diagram 

info

id
id_menu
jenis
alamat
telepon
keterangan

tampil()

wisatawan

name

lihat()

menu

objek_wisata
kuliner
hotel
shopping

pilihan()
cari()

admin

username
password

add_info()
edit_info()
delete_info()

 

Gambar 3.9 Class Diagram 

 

3.5 Perancangan Sistem Server 

3.5.1 Rancangan Database 

       Pada aplikasi ini, diperlukan adanya suatu database pada server yang 

digunakan untuk menyimpan semua data pariwisata. Perancangan database yang 

dibuat ialah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.10 Relasi Database 
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       Untuk aplikasi ini, digunakan databse MySQL dengan menggunakan 4 tabel 

data, yaitu tabel mnu, tabel yang berfungsi untuk menyimpan data jenis atau nama 

pariwisata, tabel yang menyimpan info dari suatu objek serta tabel user untuk 

admin. Untuk perancangan database nya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut : 

 

Tabel 3.2 Tabel tmenu 

 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_menu Varchar(1) Sebagai primary key 

menu Varchar(10) 

kategori menu, yaitu : 

1.Objek wisata 

2.Kuliner 

3.Hotel 

4.Shopping 

 

Tabel 3.3 Tabel tjenis 

 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id Tinyint(3) Sebagai primary key 

id_menu Varchar(1) 

Sebagai id dari kategori 

menu, yaitu : 

1.Objek wisata 

2.Kuliner 

3.Hotel 

4.Shopping 

jenis Varchar(40) Nama objek 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



38 
 

Tabel 3.4 Tabel tinfo 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_jenis Tinyint(3) 

Primary key, yang 

merupakan pengait 

dengan tjenis. 

nama Varchar(40) Nama objek 

alamat Varchar(50) Alamat dari objek 

telepon Varchar(13) No telepon objek 

keterangan Longtext 
Berisi data keterangan 

singkat tentang objek 

 

 

Tabel 3.5 Tabel user 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

id_user Tinyint(1) Primary key 

username Varchar(8) Nama Username 

password Varchar(6) Password 

 

 

3.5.2 Perancangan Modul PHP pada server 

 

Perancangan modul php pada server digunakan sebagai jalur koneksi untuk 

mengambil data dari database yang terdapat pada server. Modul PHP ini terdiri 

dari 2 jenis yaitu : 

a. Modul list.php yang berfungsi untuk pengambil jenis objek dan 

menampilkan data berdasarkan parameter id_menu yang dipilih. 

b. Modul details.php yang berfungsi untuk pengambil detail data suatu objek 

sesuai dengan objek yang dipilih dalam list sebelumnya. 

c. Modul cari.php yang berfungsi untuk mengambil data pada proses 

searching berdasarkan kata kunci pencarian yang dimasukkan pada 

textfield cari. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



39 
 

BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN ANALISA 

 

4.1 Pembuatan Aplikasi Client 

4.1.1 Visual MIDlet 

Tahap awal dari pembuatan aplikasi ini ialah pembuatan tampilan menu 

dengan menggunakan paket VisualMIDlet, dimana dengan menggunakan paket 

yang telah disediakan ini kita sangat dimudahkan dalam perancangan tampilan 

karena telah disediakan palet-palet yang dapat kita drag n drop ke dalam halaman 

perancangan, begitu pula dengan alur-alur jalannya aplikasi. Implementasi paket 

VisualMIDlet pada J2ME dapat ditulis sebagai berikut : 

 

import javax.microedition.midlet.*; 

import javax.microedition.lcdui.*; 

 

public class VisualMIDlet extends MIDlet { 

private boolean midletPaused = false; 

public VisualMIDlet() {  

} 

public Display getDisplay () { 

        return Display.getDisplay(this); 

} 

public void exitMIDlet() { 

        switchDisplayable (null, null); 

        destroyApp(true); 

        notifyDestroyed();  

} 

 }  

 

4.1.2 Membuka jalur koneksi ke web server 

       Untuk membuka jalur koneksi ke PHP javax.microedition.io.* menyediakan 

kelas yang bernama HttpConnection yang berfungsi untuk membuka alur koneksi 

ke alamat yang dituju. Di dalam program ini HttpConnection sangat diperlukan 
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untuk mengambil database yang telah ditampung dalam Web Server. Secara 

implementasinya dapat dilihat dari contoh di bawah ini : 

 

try { 

http = (HttpConnection)Connector .open("http://localhost");                        

http.setRequestMethod(HttpConnection.POST); 

http.setRequestProperty("User-Agent", "Profile/MIDP -2.0 

        Configuration/CLDC-1.0"); 

dis = http.openDataInputStream(); 

                               

httpRespon = http.getResponseCode(); 

} catch (IOException ex) { 

   ex.printStackTrace();} 

 

Dari contoh di atas, Httpconnection ke localhost dibuka dengan 

menggunakan property dari HttpConnection itu sendiri yaitu 

Connector.open("http://localhost"), kemudian menset request method dan 

property request dari HttpConnection. 

 

4.1.3 Mengambil Data Dari Server 

       Setelah koneksi terbuka, tahapan selanjutnya ialah sistem mengambil data 

dari server berdasarkan pada id_menu yang dipilih. Data yang di ambil dari 

database pada server awalnya hanya berbentuk string. 

 

int ch; 

StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

try { 

while ((ch = dis.read()) != -1) { 

sb.append((char) ch); 

} 

} catch (IOException ex) { 

ex.printStackTrace(); 

} 
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 Dalam aplikasi ini pengambilan data di lakukan dua kali, yaitu saat pengguna 

memilih suatu menu untuk mengetahui apa saja objek-objek yang ada, serta saat 

pengguna menginginkan untuk melihat detail dari suatu objek untuk ditampilkan. 

 

4.1.4 Parsing Data 

Data yang telah didapat dari database server yang berupa string akan 

ditampilkan ke dalam bentuk list agar nantinya dapat dieksekusi kembali untuk 

mendapatkan detail dari suatu data tersebut. Adapun kode untuk memparsing data 

tersebut ialah: 

 

String PHPStream = sb.toString(); 

String[] lines = new CSVHandler(PHPStream).splitLin e(); 

String[][] result = new String[lines.length][2]; 

System.out.println(lines.length); 

for(int inc=0;inc<=lines.length-1;inc++){ 

 result[inc]= new CSVHandler(lines[inc]).explode();  

        

 list1.append(result[inc][1], null); 

 } 

 

Proses parsing di atas menggunakan fungsi dari kelas CSVHandler yang telah 

dibuat terlebih dahulu. Fungsi CSVHandler yang digunakan pada intinya ialah 

membagi-bagi record berdasarkan tanda koma, dan memasukkannya ke dalam 

array, dimana record satu dengan record lain yang berbeda baris dalam 

CSVHandler dipisahkan dengan tanda % (persen). 

 

4.1.5 Pencarian Data 

Dalam aplikasi ini terdapat menu untuk mencari suatu data, proses pencarian 

data tersebut didasarkan pada kata kunci yang pengguna masukkan ke dalam 

textfield yang telah disediakan. Kemudian sistem akan melakukan koneksi 

kembali dengan server untuk mengambil data-data yang sesuai dengan kata kunci 

yang telah dimasukkan, dan akan kembali di parsing agar dapat dieksekusi untuk 

mendapatkan detail dari data yang dicari. Proses ini pada intinya sama dengan 
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proses pengambilan data dari database server pada saat pengguna memilih salah 

satu menu yang disajikan. 

 

4.2 Pembuatan Aplikasi Server 

Pembuatan aplikasi yang bersifat client-server ini membutuhkan adanya suatu 

aplikasi interface yang digunakan seorang administrator untuk mengatur database 

yang ditampung di dalam MySQL. Untuk itu dibuatlah suatu aplikasi berbasis 

web yang disebut sebagai web admin, dan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

 

4.2.1 Menghubungkan Web Admin Dengan Database 

Untuk menghubungkan web admin yang telah dibuat dengan database di 

dalam MySQL, diperlukan adanya suatu jembatan penghubung yang disimpan 

dalam file bdconnect.php yang berisi sebagai berikut : 

 

<?php 

 $namaHost ="localhost"; 

 $namaDb ="dbmagelang"; 

 $namaUser ="root"; 

 $namapasswd ="admin"; 

  

$conn = mysql_connect($namaHost, $namaUser, $namapa sswd) 

or die(mysql_error()); 

 mysql_select_db($namaDb) or die(mysql_error()); 

?> 

 

4.2.2 Manajemen Database 

Salah satu fungsi adanya web admin ini ialah untuk menejemen database pada 

tiap record yang berupa input data, edit data, ataupun delete data. Penanganan 

manajemen data ini dilakukan oleh databse server SQL dengan memanfaatkan 

fungsi-fungsi yang dimilikinya. Di dalam aplikasi ini fungsi-fungsi SQL yang 

digunakan ialah : 
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Tabel 4.1 Tabel Fungsi SQL 

Fungsi SQL Tindakan 

INSERT INTO namatabel (field) VALUE (val); 

 

Menambahkan data baru 

ke dalam tabel 

SELECT * from namatabel WHERE kondisi; Mengambil data dari tabel 

UPDATE namatabel SET field=data WHERE 
kondisi; 

Mengubah data dalam 

tabel 

 

DELETE FROM namatabel WHERE kondisi; 

Menghapus data dalam 

tabel 

 

a. Potongan kode untuk menambahkan data yang digunakan dalam aplikasi : 

<? 

$query1="insert into tjenis(id_menu,jenis) 

values('$id_menu','$jenis')"; 

$run1=mysql_query($query1); 

?> 

b. Potongan kode untuk mengambil data objek wisata dalam aplikasi : 

<? 

$all  = mysql_fetch_row (mysql_query("SELECT 

jenis,alamat, telepon, keterangan FROM tjenis, 

tinfoWHERE tjenis.id = tinfo.id_jenis 

AND tjenis.id_menu = '1'")); 

?> 

c. Potongan kode untuk mengubah data yang digunakan dalam aplikasi : 

<? 

$query 1= "UPDATE tjenis SET id_menu = '$id_menu', 

jenis='$jenis' WHERE id = $id"; 

$run1=mysql_query($query1); 

?> 

d. Potongan kode untuk menghapus data yang digunakan dalam aplikasi : 

<? 

$id = $_GET['id']; 

mysql_query("delete from info where id='$id'"); 

?> 
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4.2.3 Pengambilan Data dari Database 

Untuk pengambilan data pada database, dilakukan dengan cara membuka 

koneksi dengan mengirimkan parameter url dari dalam aplikasi client. Modul 

yang telah dibuat untuk mengaplikasikan sistem client-server pada aplikasi ini 

yaitu : 

Tabel 4.2 Tabel Modul PHP dan penggunaan  di URL 

 

Nama Modul Parameter Pemanggilan URL 

list.php $_GET['id_menu'] ==id_menu 
http://localhost/new/service/ 

list.php?id_menu=id_menu 

details.php $_GET['id_menu'] 

http://localhost/new/service/ 

details.php?id_menu="+ 

getParam 

cari.php $_GET[cari] 
http://localhost/new/service/ 

cari.php?cari=candi 

 

Kode php yang digunakan agar data dapat diambil dan ditampilakan oleh 

aplikasi ialah  perintah “echo”. 

 

4.3 Lingkungan Aplikasi 

        

Untuk dapat mengoperasikan aplikasi ini dibutuhkan beberapa alat dan 

kebutuhan, yaitu pada client kita membutuhkan alat berupa Mobile atau 

Handphone yang mendukung java dengan MIDP 2.0. Sedangkan untuk server 

dibutuhkan suatu alamat hosting yang digunakan sebagai web server-nya. 

Aplikasi ini akan di akan diletakkan di dalam web yang telah dimiliki oleh 

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Magelang yang kemudian dapat di download 

oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke Magelang ataupun bagi siapa saja 

yang menginginkan aplikasi ini. 
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4.4 Tampilan Aplikasi 

Tampilan dari aplikasi ini terbagi atas dua platform, yaitu dari sisi client 

tampilan menggunakan alat Mobile atau Handphone sedangkan dari sisi server 

tampilan disajikan dalam bentuk web. 

 

4.4.1 Tampilan Aplikasi Client 

a. Tampilan awal 

 

Gambar 4.1 Tampilan Pembuka Aplikasi 

 

Gambar 4.2 Tampilan splash screen 

 

Tampilan ketika pertama kali aplikasi dibuka, terdapat tulisan Visit Magelang 

sebagai judul dari aplikasi ini, dan terdapat pula tulisan Loading. Kemudian 

dilanjutkan dengan halaman splash screen yang menampilkan cuplikan gambar 

objek wisata Magelang. 
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b. Tampilan menu 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Menu 

Aplikasi ini terdiri dari enam menu utama yang dapat dipilih oleh pengguna. 

 

c. Tampilan konfirmasi untuk koneksi ke server 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan konfirmasi koneksi ke server 

 

Sebelum terhubung dengan server untuk mengambil data, sistem secara 

otomatis melakukan konfirmasi terlebih dahulu, apakah pengguna mengizinkan 

untuk dilakukannya koneksi, dikarenakan akan memakan biaya. Apabila dipilih 

OK maka sistem akan mengeksekusi data dari server. 
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d. Tampilan detail data 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan List Data 

 

Setelah sistem diizinkan untuk mengambil data dari server, maka data akan 

ditampilkan sesuai dengan menu yang telah dipilih ke dalam bentuk list setelah 

melalui proses parsing. 

 

Gambar 4.6 Tampilan Detail 

 

Apabila salah satu objek dari data dipilih, maka halaman yang akan tampil 

ialah halaman detail dari objek tersebut. Halaman detail ini berisikan informasi – 

informasi yang berkaitan dengan suatu objek tersebut. 
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e. Tampilan Cari 

 

Gambar 4.7 Tampilan Cari 

Jika pengguna ingin mencari suatu objek, maka cukup ketikkan suatu kata 

yang ingin dicari, kemudian jika di klik OK maka aplikasi akan mencari dalam 

database, data yang sama atau mengandung kata yang ingin di cari, kemudian 

akan muncul dalam kotak hasil pencarian. 

 

4.4.2 Tampilan Aplikasi Server 

a. Halaman Login 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Login 

Tampilan awal dari web server. Admin terlebih dahulu diminta untuk 

memasukkan username dan password. 
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b. Halaman Home 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Depan 

c. Halaman Info Wisata 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Lihat Data 
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Menampilkan data sesuai dengan kategori menu nya, yaitu Info Wisata, Info 

kuliner, Info Hotel, dan Info Shopping. Dalam halaman ini juga terdapat menu 

untuk mengedit data yang telah ada, menu memasukkan data baru, atau menu 

untuk menghapus data tersebut. 

 

d. Halaman Input 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Input 

 

Tampilan input data terdiri dari kolom-kolom yang digunakan untuk 

memasukkan data ke dalam database. Kolom-kolom tersebut sesuai dengan field 

yang telah dibuat di dalam database, yaitu nomor id, jenis objek, nama objek, 

alamat objek, nomor telepon objek jika ada, dan keterangan singkat tentang profil 

objek.  

Setelah semua data diisi, pilih tombol simpan untuk memasukkan data tersebut ke 

dalam database. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



51 
 

e. Halaman ubah data 

 

Gambar 4.12 Tampilan Ubah Data 

 

4.5 Evaluasi Program 

4.5.1 Kelebihan program 

Kelebihan Aplikasi Info Pariwisata Magelang ini antara lain : 

a. Merupakan sebuah Aplikasi web yang dapat diakses melalui mobile. 

b. Pengambilan data dilakukan melalui web server dengan menggunakan 

koneksi GPRS/EDGE/UTMS/3G/4G, sehingga apabila memungkinkan 

adanya tambahan objek wisata ataupun data sektor pariwisata lainnya tidak 

perlu menginstal ulang aplikasi dikarenakan proses manajemen data 

dilakukan di dalam web server. 

 

4.5.2 Kelemahan program 

Oleh karena pengambilan data membutuhkan jalur koneksi 

GPRS/EDGE/UTMS/3G/4G, maka peran jaringan dari provider menjadi yang 

utama dalam kecepatan pengambilan data, selain itu dibutuhkan pula biaya untuk 

mengakses informasi yang diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

1. Pembuatan Aplikasi Informasi Pariwisata Magelang yang telah terwujud 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu media promosi Magelang dalam 

sektor pariwisata, dan dapat dijadikan pedoman bagi para wisatawan yang 

akan berkunjung ke Magelang. 

2. Aplikasi ini menggunakan media koneksi GPRS / EDGE/ UMTS / 3G 

sehingga memerlukan biaya untuk mengakses data. 

3. Aplikasi ini dijalankan dengan profil MIDP-2.0 dan dapat dijalankan pada 

handphone yang mendukung fasilitas tersebut. 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan pengembangan berupa penambahan fasilitas dari aplikasi 

agar informasi yang disampaikan kepada wisatawan lebih lengkap. 

2. Untuk kemudahan dalam mendapatkan aplikasi ini, dapat dilanjutkan 

dengan mengupload nya di internet sehingga para wisatawan dapat 

langsung mendownload nya via handpone, sebagai contoh dalam situs 

www.getjar.com 
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