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Aplikasi Location Based Service Pengenalan Objek Wisata di Sumatera Utara
Dengan Push Notification Berbasis Android
Oleh:
Florida NirmaSanny Damanik
Lestari Marbun
(STMIK Mikroskil-Teknik Informatika)
Abstrak
Tidak jarang daerah wisata berada dekat dengan posisi wisatawan tetapi karena tidak
adanya penyebaran informasi langsung sehingga membuat informasi daerah wisata
tersebut terlewatkan. Sistem layanan penyediaan informasi online berbasis lokasi
dengan memanfaatkan layanan Location Based Service sebagai penentu lokasi objek
wisata serta posisi wisatawan dan Push Notification sebagai media penyampain
langsung informasi yang unik kepada para wisatawan. Wisatawan akan mendapatkan
informasi yang akurat tentang objek wisata yang dilengkapi dengan deskripsi, foto dan
ulasan dari wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke lokasi objek wisata yang ada.
Kata kunci: Aplikasi Location Based Service, Push Notification, Pariwisata, Sumatera
Utara
Abstract
There are many tourist areas that are close to tourist positions, but because there is no
direct information dissemination so that information on tourist areas is missed.A location
based online information service system is used by using Location Based Service as a
determinant of the tourist objects destination and the tourist positions and Push
Notification as a unique direct information delivery tool to tourists. Tourists will get
accurate information about tourist objects that are equipped with descriptions, photos
and reviews from the previous tourists who have visited the existing tourist destination.
Keywords: Location Based Service Application, Push Notification, Tourism, North
Sumatra
PENDAHULUAN
Informasi merupakan kebutuhan utama
bagi sebagian besar manusia. Dengan
menggunakan perangkat bergerak
(mobile
device),
informasi
bisa
didapatkan dimanapun dalam waktu
singkat, salah satu diantaranya yaitu
informasi
pariwisata
[1],
untuk
mempermudah
calon
wisatawan
mengetahui lebih banyak infromasi
tempat wisata dengan informasi yang
cepat, tepat dan akurat dibutuhkan
teknologi informasi secara online
melalui perangkat bergerak mobile
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device. Dengan menerapkan layanan
LBS (Location Based Service) yang
merupakan
layanan
yang
aktif
merespon perubahan terhadap entitas
posisi sehingga mampu mendeteksi
lokasi [2] wisata dan memberikan
informasi lokasi. Informasi objek wisata
tersebut kemudian akan berbentuk
pesan notifikasi yang dapat dilihat user
berisikan pesan singkat tentang objek
wisata menggunakan layanan Push
Notification [3].
Aplikasi ini dapat
memudahkan penyebaran informasi
objek wisata atau tempat wisata kepada
parawisatawan di Sumatera Utara,
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aplikasi ini akan memberikan informasi
yang dikirimkan lewat notifikasi dari
sistem keperangkat bergerak pengguna,
tentang tempat wisata yang posisinya
berada dekat dengan wisatawan,
notifikasi
ini
akan
memberikan
pengenalan tempat wisata dengan
pesan singkat yang unik dengan tujuan
menarik perhatian wisatawan untuk
berkunjung ketempat wisata yang
lokasinya berada dekat dengan
pengguna aplikasi.
TINJAUAN PUSTAKA
Pariwisata
Pariwisata
adalah
suatu
proses
kepergian sementara dari seseorang
atau lebih menuju tempat lain di luar
tempat
tinggalnya.
Dorongan
kepergiannya adalah karena berbagai
kepentingan, baik karena kepentingan
ekonomi, sosial, kebudayaan, politik,
agama, kesehatan maupun kepentingan
lain seperti karena sekedar ingin tahu,
menambah
pengalaman
ataupun
belajar [4]
Menurut Yoeti, pariwisata adalah suatu
perjalanan yang dilakukan untuk
sementara yang diselenggarakan dari
satu tempat ke tempat lain, dengan
maksud
bukan
untuk
berusaha
(business) atau mencari nafkah di
tempat yang dikunjungi, tetapi semata
– mata untuk menikmati perjalanan
tersebut guna pertamasyaan dan
reakreasi atau memenuhi keingian yang
beraneka ragam [5].
Selain itu menurut undang-undang no
10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan,
bahwa keadaan alam, flora, dan fauna
sebagai karunia tuhan yang maha esa,
serta peninggalan sejarah, seni, dan
juga budaya yang dimiliki bangsa
Indonesia merupakan sumber daya dan
modal pembangunan kepariwisataan
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untuk peningkatan kemakmuran dan
kesejahteraan
rakyat
sebagiman
terkandung dalam Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan seluruh definisi di atas
dapat disimpulkan bahwa pariwisata
adalah kegiatan yang dilakukan dengan
meninggalkan tempat tinggalnya ke
daerah tujuan wisata untuk sementara
waktu dan bukan untuk menetap.
Kegiatan perjalanannya bertujuan untuk
menikmati layanan dan fasilitas yang
dibutuhkan selama berada di luar
tempat tinggalnya. Yang menjadi daya
tarik priwisata adalah objek wisata atau
“tourist atracction” yang merupakan
segala sesuatu yang menjadi daya tarik
bagi orang untuk mengunjungi suatu
daerah tertentu. Menurut UndangUndang No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan pasal 1 ayat 5, Objek
Wisata atau disebut Daya Tarik Wisata
adalah segala sesuatu yang memiliki
keunikan, keindahan, dan nilai yang
berupa keanekaragaman kekayaan
alam, budaya, dan hasil buatan manusia
yang menjadi sasaran atau tujuan
kunjungan wisatawan. Sehingga hal
tersebut memunculkan berbagai jenis
pariwisata berdasarkan potensi daerah
objek wisatanya.
Location Based Service (LBS)
Layanan Berbasis Lokasi atau lebih
dikenal dengan Location Based Service
(LBS) istilah umum yang digunakan
untuk menggambarkan teknologi yang
digunakan untuk menemukan lokasi
perangkat yang kita gunakan. LBS
adalah layanan informasi yang dapat
diakses melalui mobile device dengan
menggunakan mobile network, yang
dilengkapi
kemampuan
untuk
memanfaatkan lokasi dari mobile device
tersebut [6] dan merupakan layanan
yang mampu mengidentifikasi suatu
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perubahan posisi sehingga dapat
mendeteksi
letak
objek
dan
memberikan layanan sesuai dengan
letak objek yang telah diketahui. LBS
dapat digambarkan sebagai suatu
layanan yang berada pada pertemuan
tiga teknologi yaitu Geographic
Information System, Internet Service
dan Mobile Device.
Ada dua unsur utama dari Location
Based Service menurut Nazarudin
Safaat [6] dua unsur utama dalam LBS
yaitu:
1. Location Manager (API Maps)
Menyediakan
perangkat
bagi
sumber atau source untuk LBS,
Aplication Programming Interface
(API) menyediakan fasilitas untuk
menampilkan atau memanipulasi
petabeserta
fitur-fitur
lainnya
seperti tampilan satelit, jalan,
maupungabungannya
dengan
bantuan google maps.
2. Location Prividers (Api Location)
Menyediakan teknologi pencarian
lokasi yang di gunakan oleh
perangkat.
API
Location
berhubungan dengan data GPS dan
data lokasi real-time, sehingga
pengguna
dapat
menentukan
lokasinya,
melacak
gerakan/perpindahan,
serta
kedekatan dengan lokasi tertentu
dengan mendeteksi perpindahan
[6]. Secara garis besar, LBS dapat
dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Pull Service: Layanan diberikan
berdasarkan permintaan dari
pelanggan akan kebutuhan
suatu
informasi.
Jenis
layanan
ini
dapat
dianalogikan
seperti
menggakses suatu web pada
jaringan internet.
b. Push Service:
Layanan ini
diberikan langsung oleh sevice
provider
tanpa
menunggu

permintaan dari pelanggan,
tentu saja informasi yang
diberikan
tetap
berkaitan
dengan kebutuhan pelanggan

Gambar 2. 1 Teknologi Location
Based Service
Pada teknologi LBS berbasis jaringan
seluler, penentuan posisi pada sebuah
peralatan
komunikasi
ditentukan
berdasarkan posisi relatif terhadap
lokasi BTS (Base Transceiver Station) [7].
Location Based Service (LBS) mampu
mendeteksi lokasi pengguna berada
sehingga dapat memberikan layanan
sesuai
dengan
lokasi
pengguna
tersebut. Lokasi geografis pengguna
ditentukan
dengan
menggunakan
layanan terpisah seperti misalnya,
Global Positioning System (GPS).
Berdasarkan
posisi
pengguna
memungkinkan penerapan LBS untuk
menemukan
lokasi-lokasi
penting
seperti lokasi objek wisata di Sumatera
Utara untuk itu layana Location Based
Service dapat bekerja dengan bantuan
dari beberapa komponen.
Menurut Akbar dalam mengunakan
Location Based Service atau layanan
berbasi lokasi terdapat 5 komponen
utama yaitu:
1. Mobile Devices
Suatu alat yang digunakan oleh
pengguna untuk meminta informasi
yang dibutuhkan. Informasi dapat
diberikan dalam bentuk suara,
gambar, dan text.
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2. Comunication Network

Komponen kedua adalah jaringan
komunikasi yang mengirim data
pengguna dan informasi yang
diminta dari mobile terminal ke
Service
Provider
kemudian
mengirimkan kembali informasi
yang diminta ke
pengguna.
Communication network dapat
berupa jaringan seluler (GSM,
CDMA), Wireless Local Area
Network (WLAN), atau Wireless
Wide Area Network (WWAN)
3. Positioning Component
Komponen yang berfungsi sebagai
pengola atau pemroses yang akan
menentukan
posisi
pengguna
layanan saat itu. Posisi pengguna
tersebut bisa didapatkan melalui
Mobile
Network
atau
juga
menggunakan GPS.
4. Service and Application Provider
Penyedia layanan menawarkan
berbagai macam layanan kepada
pengguna dan bertanggung jawab
untuk memproses informasi yang
diminta oleh pengguna.
5. Data and Content Provider
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Adapun hasil capaian adalah berupa
sebuah website dan mobile yang dapat
digunakan untuk mencari informasi
data wisata di Sumatera Utara. Pada
aplikasi yang dikembangkan terdapat
dua jenis pengguna yaitu users dan
admin, user dapat menggunakan fitur
yang tersedia dalam aplikasi mobile
seperti memberi ulasan setelah
melakukan daftar akun sedangkan
admin dapat mengelola data users,
wisata, ulasan dan record wisata

Tampilan apliaksi mobile sistem ini
yaitu:
1. Tampilan Login
Merupakan halaman yang dapat
digunakan oleh pengguna untuk
masuk kedalam sistem dengan
mengisi form input email dan kata
sandi, terdapat beberapa tombol
seperti
rememberme,
lupa
password, login dan buat akun atau
register.

Gambar 3. 1 Tampilan Halaman
Login Aplikasi
2. Tampilan Register
Merupakan halaman yang dapat
digunakan oleh pengguna untuk
mendaftar ke dalam sistem dengan
mengisi form input yang dibutuhkan
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Gambar 3. 2 Tampilan Halaman
Register Aplikasi
3. Tampilan Home
Merupakan halaman yang dapat
digunakan oleh pengguna untuk
melihat daftar kategori wisata.
Terdapat button navigation yang
terdiri dari home, history, maps dan
profil juga menampilkan hari,
tanggal dan tahun sekarang, juga
terdapat image slider pada bagain
atas halaman home.Daftar menu
kategori wisata yang ditampilkan
yaitu hotel, wisata budaya, wisata
religi, wisata bermain, wisata
kuliner, wisata alam, dan wisata
sejarah.

Gambar 3. 3 Gambar Tampilan
Halaman Home Aplikasi
4. Tampilan List Wisata
Merupakan halaman yang akan
menampilkan seluruh list wisata
berdasarkan kategori yang dipilih.
Terdapat informasi untuk pengguna
seperti nama wisata, kategori
wisata dan jarak wiata dari posisi
pengguna berada.

Gambar 3. 4 Tampilan Halaman List
Wisata
5. Tampilan Informasi Wisata
Merupakan halaman yang berisi
informasi yang dapat dilihat
pengguna ketika mengklik salah
satu list wisata yang ada pada
halaman list wisata. Informasi yang
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ditampilkan pada halaman ini yaitu,
foto menapilkan foto
foto-foto tentang
wiata, ulasan menampilkan ula
ulasan
dari pengguna lain tentang wiata
dan deskripsi berisi informasi
seperti wiata, alamat wisata,
deskripsi singkat tentang wisata,
dan jam oprasional wiata.

Gambar 3. 6 Tampilan Rute
Perjalanan
7. Tampilan Profil
Merupakan
halaman
yang
digunakan pengguna untuk melihat
data profil seperti nama, email,
tanggal lahir, jenis kelamin, kota
dan foto profil pengguna dan
melakukan
perubahan
data
pengguna.

Gambar 3. 5 Tampilan Halaman
Detail Wisata
6. Tampilan Ruter Perjalana
Perjalanan
Merupakan tampilan dari google
maps ketika pengguna mengklik
button rute untuk memlihat rute
perjalanan.

Gambar 3. 7 Tampilan Halaman
Profil
8. Tampilan History Notifikasi
Merupakan halaman tampilan
untuk history notifikasi yang masuk
kedalam device pengguna saat
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pengguna berada dekat dengan
lokasi wiata dengan radius kurang
dari 3 km, sistem akan mengirimkan
notifikasi yang berisi informasi
keberadaan
wisata
dengan
alamatnya sebagai pemberitahuan
singkat untuk pengguna.

Gambar 3. 9 Tampilan Halaman
Maps Wisata
10. Tampilan Review
Merupakan halaman beri ulasan
yang digunakan pengguna untuk
memberikan ulasan terhadap
tempat wiata yang dikunjunginya.
Form ulasan ini akan muncul ketika
pengguna berada pada radius
kurang dari 1 km dari lokasi wiata.

Gambar 3. 8 Tampilan Notifikasi dan
History Notifikasi
Dengan adanya layanan notifikasi
ini akan memberikan informasi
kepada pengguna jika pengguna
sedang berdekatan dengan objek
wiata.
9. Tampilan Maps
Merupakan
kan
halaman
yang
digunakan pengguna untuk melihat
lokasi wiata yang berada dekat
dengan pengguna dengan bentuk
maker dalam maps didalam menu
maps.

Gambar 3. 10 Tampilan Berih Ulasan
Pengujian
Untuk melihat hasil dari aplikasi yang
telah dibangun, maka dilakukan
pengujian perangkat lunak dengan
menggunakan Black Box Testing
Testing. Dalam
Black Box Testing ada beberapa
pengujian yang dilakukan
kan pada sistem
yang telah dibuat, yaitu:

1. Pengujian Halaman User
Tabel 3. 1 Pengujian Black Box Halaman User
No

1.

Persyaratan
yang diuji

Register

Skenario Uji

Hasil yang diharapkan

Menigisi
halaman
form
pendaftaran dengan penginput
Nama, Email, Jenis Kelamin,
Tanggal
Lahir,
Alamat,
Password,lalu
menekan
tombolRegister
1. Jika berhasil
2. Jika gagal

1. Mendapatkan pesan sistem
yang berisi “Sukses Register”
dan akan diarahkan kehalaman
login
2.
Menampilkan
pesan
peringatan
untuk
mengisi
semua form inputan halaman
pendaftaran dengan benar.

Hasil pengujian

Sesuai
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2.

3.

4.

5.

Login

Menigisi halaman form login
dengan penginput email dan
password,lalu menekan tombol
Login
1. Jika berhasil
2. Jika gagal

1.Sistem akan mengarahkan
users ke tampilan awal atau
tampilan home aplikasi
2. Sistem akan menampilkan
pesan kesalahan seperti “Email
tidak terdaftar”, “Password
salah” dan “Email salah”

Sesuai

Edit Profil

Menigisi halaman form Ubah
Profil dengan penginput Nama,
Foto Profil, Alamat, Jenis
Kelamin,
Tanggal
Lahirlalu
menekan tombol Simpan
1. Jika berhasil
2. Jika gagal

1. Sistem akan menampilkan
pesan “Sukses Update Profil”
2. Sistem akan menampilkan
pesan
peringatan
untuk
mengisi inputan yang kosong.

Sesuai

Cari Objek
Wisata

Membuka
menu
wisata
berdasarkan
kategori
lalu
menginput
nama
wisata
berdasarkan kata kunci yang
diinginkan oleh users didalam
kolom pencarian wisata
1. Jika berhasil
2. Jika gagal

1. Sistem akan menampilkan
list tempat wisata berdasarkan
kata kunci yang diinput oleh
users
2.
Sistem
tidak
akan
menampilkan hasil apapun jika
kata kunci yang diinput tidak
ada

Sesuai

Menuju
Lokasi
&
Rute
Perjalanan

Masuk kehalaman list wisata
berdasarkan menu kategori
wisata, pilih salah satu tempat
wisata.
Sistem
akan
menampilkan detail wisata yang
dipilih lalu klik tombol “petunjuk
arah”

Sistem akan mengarahkan
users ke aplikasi google maps
dan
menampilkan
rute
perjalanan dari lokasi users ke
lokasi tujuan.

Sesuai

7.

Tampilkan
Maps

Pilih menu Maps lalu pilih
kategori wisata yang tersedia

8.

Tampilkan
History
Notifikasi

Pilih menu history

9.

Kelolah
Data Users

10.

Kelolah
Data Wisata

Admin memilih menu data user,
menglik aksi hapus

Admin memilih menu data
wisata
dan
melakukan
pengolahan data wisata seperti
input, edit, dan hapus data

Volume VIII | Nomor 1 | Januari 2022

Sistem akan menampilkan
seluruh data tempat wisata
dalam bentuk pin didalam
maps berdasarkan kategori
wisata yang dipilih oleh users
Sistem akan menampilkan
seluruh list data history dari
notifikasi yang masuk kedalam
perangkat users
Sistem akan menampilkan list
data
semua
user
yang
mendaftar dalam aplikasi.
Sistem akan menampilkan
pesan berupa alert dialog
“apakah anda akan menghapus
data user ini”
Sistem akan menampilkan
pesan konfirmasi berupa alert
dialog saat admin akan
melakukan pengolahan data

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai
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11

12.

Lupa
Password

Ubah
Password

wisata
1. Input
2. Edit
3. Hapus

seperti insert, edit dan hapus
1. Sistem akan menampilkan
form input data wisata dan
mewajibkan untuk mengisis
semua inputan dengan pesan
peringatan
saat
menekan
tombol simpan
Dan
pesan
“berhasil
menambah data wisata”
2. Sistem akan menampilkan
pesan “update data berhasil”
3. sistem akan menampilkan
pesan “apakah anda akan
menghapus data wisata ini”

Mengklik
tombol
lupa
password,
sistem
akan
menampilkan form input email
yang akan diinput oleh users.
Masuk kehalaman menu profil,
klik tombol ubah password
sistem akan menampilkan form
input password lama, password
baru dan konfirmasi password

Sistem akan menampilkan
pesan “reset password telah
dikirimkan keemail”
Sisem
akan
menampilkan
pesan “Password anda berhasil
diubah” dan mengarahkan
users ke halaman login untuk
login kembali

Sesuai

Sesuai

2. Pengujian Halaman Admin
Tabel 3. 2 Pengujian Black Box Halaman Admin
No

Persyaratan
yang diuji

Skenario uji
Mengisi halaman dengan
nama admin dan password

1.

Masuk admin

2.

Beranda

3.

Daftar
wisata

4.

Tempat

Tambah tempat
wisata

1. Jika berhasil
2. Jika gagal
Menampilkan
halaman
beranda
Menampilkan
halaman
daftar tempat wisata
Mengisi halaman tambah
tempat wisata dengan nama
wisata, deskripsi latitudedan
longitude, alamat, kategori,
foto, jam oprasional lalu
menekan button simpan.
1. Jika berhasil
2. Jika gagal
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Hasil yang diharapkan
1. Halaman
admin tampil

Hasil
Pengujian

beranda

2. Tampil perignatan
pada setiap kesalahan
Halaman beranda admin
tampil
Halaman daftar tempat
wisata tampil
1. Data tempat wisata
berhasil ditambahkan ke
dalam database
2. Tampil peringatan
pada setiap kesalahan

Sesuai

Sesuai
Sesuai

Sesuai
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5.

Ubah
data
tempat wisata

Menampilkan halaman ubah
tempat wisata

Halaman ubah data
tempat wisata berhasil
tampil dan pengubahan
data tempat wisata
tersimpan di database

6.

Hapus
data
tempat wisata

Menampilkan hapus data
tempat wisata

Halaman hapus data
tempat wisata tampil
dan data tempat wisata
dihapus dari database

7.

Daftar user

8.

Lihat rincian user

9.

Hapus user

10.

RecordUlasan

11.

Tambah Ulasan

12.

Record
kunjungan
Wisata

13.

Profil admin

14.

Edit profil admin

13.

Keluar

Menampilkan
daftar member
Menampilkan
rincian profil user
Menampilkan
hapus user

halaman
halaman

peringatan

Menampilkan record data
ulasan
Menampilkan
halaman
tambah ulasan dan mengisi
judul ulasan, isi ulasan,
rating dan tanggal pergi lalu
menekan tompol simpan
1. Jika berhasil
2. Jika gagal
Menampilkan
kunjungan wisata

record

Menampilkan halaman profil
admin
Menampilkan halaman profil
dengan
mengisi
nama,
email, foto, password, dan
konfirmasi password lalu
menekan tompol simpan
1. Jika berhasil
2. Jika gagal
Menampilkan halaman login
setelah admin keluar
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Halaman daftar user
tampil
Halaman rincian profil
tampil user
Halaman hapus user
tampil dan usr yang
terpilih terhapus dari
database
Halaman
record
komentar ditampilkan
1. Recordulasan berhasil
ditambahkan ke dalam
database
2. Tampil peringatan
pada setiap kesalahan
Halaman
record
kunjungan
wisata
ditampilkan
Halaman profil admin
ditampilkan

Sesuai

Sesuai

Sesuai
Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

1. Update data profil
adminberhasil
ditambahkan ke dalam
database
2. Tampil peringatan
pada setiap kesalahan

Sesuai

Halaman beranda login
ditampilkan

Sesuai
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KESIMPULAN
Adapun beberapa kesimpulan yang
dapat kami berikan adalah :
1. Layanan Location Based Service
menghasilkan lokasi tempat wisata
terdekat dengan acuan GPS,
memiliki keakuratan yang baik,
layanan ini akan menampilkan
lokasi tempat wisata terdekat
dengan posisi pengguna saat ini
dengan radius 1 km sampai 3 km.
2. Layanan
Push
Notificaiton
menampilkan
pesan
singkat
keberadaan lokasi wisata yang
ditampilkan dengan jarak yang
sudah ditentukan dalam layanan
LBS.
Notifikasi
wisata
menggunakan
Firebase
Cloud
Messaging (FCM) untuk melakukan
broadcast notifikasi ke pada semua
pengguna.
3. Aplikasi ini sangat membantu
dalam mencari informasi wisata di
Sumatera Utara
SARAN
Adapun saran dari penulis terhadap
Pengembangan Aplikasi Location Based
Service Pengenalan Objek Wisata di
Sumatera
Utara
dengan
Push
Notification Berbasis Android yaitu
sebagai berikut.
1. Perlunya pengembangan maps
didalam aplikasi untuk melihat rute
perjalanan tanpa harus berpindah
aplikasi ke aplikasi google maps
2. Mempebaiki fungsi service agar
push notification tetap berjalan
sekalipun aplikasi dalam keadaan
off
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