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BAB II

LANDASAN TEORI

Pada landasan teori akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan

dengan judul penulisan ini. Adapun landasan teori yang mendasari pelaksanaan

tugas akhir ini adalah :

2.1 Pariwisata

Pariwisata dalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar

yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu

Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah

lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan

berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap

(Yoeti, 1994).

2.2 Wisata Alam

Wisata alam merupakan bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang

memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun

setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh

kesegaran jasmaniah dan rohaniah, men-dapatkan pengetahuan dan

pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

2.3 Wisata Kuliner

Wisata merupakan bepergian bersama-sama. Sedangkan Kuliner berati

masakan atau makanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wisata kuliner ialah
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perjalanan yang memanfaatkan masakan serta suasana lingkungannya sebagai

objek tujuan Wisata.

2.4 Obyek Wisata

Lokawisata, tempat wisata atau obyek wisata adalah sebuah tempat

rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam

seperti gunung, goa, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan

seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dll.

Di Wonogiri banyak tempat yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata.

Berikut ini adalah obyek wisata unggulan, yang sudah cukup terkenal baik itu

di Wonogiri sendiri maupun luar Wonogiri.

1. Taman Rekreasi Sendang Asri

2. Waduk Gajah Mungkur

3. Kawasan Museum Karst

4. Goa Putri Kencono

5. Pantai Sembukan Paranggupito

6. Kayangan Tirtomoyo

7. Setren Slogohimo

2.5 Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dalam waktu

tertentu untuk bersenang-senang, istirahat, melewati liburan, mengunjungi
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objek-objek wisata, olahaga, ziarah, mengunjungi keluarga, atau mengikuti

konferensi. Wisatawan terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Wisatawan Nusantara

2. Wisatawan Mancanegara

3. Pengunjung

Wisatawan Nusantara merupakan penduduk Indonesia yang melakukan

perjalanan diwilayah teritorial Indonesia bukan untuk bekerja atau sekolah

dengan jangka waktu tertentu ke objek wisata komersial.

Wisatawan Mancanegara merupakan seseorang atau sekelompok orang

yang melakukan perjalanan di luar negara asalnya, selama kurang dari 12

bulan pada suatu destinasi tertentu, dengan tujuan perjalanan tidak untuk

bekerja atau memperoleh pengahasilan.

Pengunjung (Pelancong) merupakan Penduduk Indonesia yang

melakukan perjalanan ke objek wisata komersial selama satu hari (pulang -

pergi) tanpa menginap di akomodasi komersial.

2.6 Definisi Peta

Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala

tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Peta bisa disajikan dalam berbagai

cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta

digital yang tampil di layar komputer atau smartphone.
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2.7 Peta Pariwisata

Peta pariwisata adalah peta yang menggambarkan obyek alam atau

buatan yang ada dalam suatu wilayah yang bersifat khusus meliputi jalur

menuju tempat wisata dan informasi obyek wisata.

2.8 Android OS

Android merupakan perangkat cerdas bersifat opensource yang

dikembangkan oleh Google Inc. untuk perangkat smartphone dan PC tablet.

Karena Android OS bersifat platform terbuka maka memberikan sarana bagi

pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri.

2.8.1 Fitur dan Arsitektur Android

Fitur yang tersedia pada Android adalah:

1. Framework Aplikasi : memungkinkan penggunaan dan

pemindahan dari komponen yang tersedia.

2. Dalvik Virtual Machine : virtual machine yang dioptimalkan

untuk perangkat mobile.

3. Grafik : grafik 2D dan grafik 3D yang didasarkan pada library

OpenGL.

4. SQLite : untuk menyimpan data.

5. Mendukung Media : audio, video, dan berbagai format gambar

(MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
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6. GSM, Bluetooth, Edge, 3G, WiFi, Camera, Global Positioning

System (GPS), compass, dan accelerometer (tergantung

hardware).

7. Lingkungan pengembangan yang kaya, termasuk emulator,

peralatan debugging, dan plugin untuk Eclipse IDE.

Sistem operasi Android dibangun berdasarkan kernel Linux, dan

memiliki arsitekur sebagai berikut

1. Applications

Lapisan ini adalah lapisan aplikasi, serangkaian aplikasi akan

terdapat pada perangkat mobile. Aplikasi inti yang telah terdapat

pada Android termasuk kalender, kontak, SMS (Short Message

Service), dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini ditulis dengan

bahasa pemrograman Java.

2. Application Framework

Pengembang aplikasi memiliki akses penuh ke Android sama

dengan aplikasi inti yang telah tersedia. Pengembang dapat mudah

mengakses informasi lokasi, mengatur alarm, menambah

pemberitahuan ke status bar dan lainnya sebagainya. Arsitektur

aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan penggunaan

kembali komponen, aplikasi apa pun yang dapat memublikasikan

kemampuan dan aplikasi lainnya dapat menggunakan kemampuan

mereka sesuai batasan keamanan. Dasar dari aplikasi adalah
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seperangkat layanan sistem, yaitu berbagai view yang digunakan

untuk membangun user interface, content provider yang

memungkinkan aplikasi berbagi data, ResourceManager

menyediakan akses bukan kode seperti grafik, string, dan layout,

NotificationManager yang akan membuat aplikasi dapat

menampilkan tanda pada status bar dan ActivityManager yang

berguna mengatur daur hidup dari aplikasi.

3. Libraries

Satu set libraries dalam bahasa C/C++ yang digunakan oleh

berbagai komponen pada sistem Android.

4. Android Runtime

Satu set libraries inti yang menyediakan sebagian besar fungsi

yang tersedia di libraries inti dari bahasa pemrograman Java.

Setiap aplikasi akan berjalan sebagai proses sendiri pada Dalvik

Virtual Machine.

5. Linux Kernel

Android bergantung pada Linux versi 2.6 untuk layanan sistem initi

seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network

stack, dan model driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan

antara hardware dan seluruh software.
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2.9 Google Map

Google yang mengembangkan Android dengan Google Maps. Meskipun

penggunaan Google Maps sangat mudah tetapi dalam penggunaan tidak dapat

dilakukan pengintegrasian peta ke aplikasi yang dibuat. Dengan cara ini

Google Maps akan menjadi sebuah aplikasi tersendiri yang berjalan sehingga

tidak terdapat kemampuan sebagai pengembang aplikasi untuk mengatur

tampilan atau menambahkannya (Nazarudin, 2011).

2.10 Android SDK (Software Development Kit)

Untuk mengembangkan aplikasi Android, dibutuhkan tool yaitu

Android Software Development Kit (SDK). SDK terdiri dari seperangkat

peralatan, dokumentasi, tutorial, dan sample yang akan membantu developer

dalam membangun aplikasi Android. Terdiri dari API aplikasi framework.

Semua Operating System pada komputer sangat mendukung lingkungan

developer tersebut (Zechner, 2011).

2.11 Local Based Service (LBS)

Local Based Service (LBS) atau layanan berbasis lokasi adalah istilah

umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan

untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan.

LBS terdiri dari dua pilar yaitu API Map dan API Location, paket

(package) dari setiap API ini berbeda dan terpisahkan. Sebagai contoh,

paket map berada pada com.google.android.maps dan paket location adalah
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android.location. API Map menyediakan fasilitas untuk mendisplay dan

memanipulasi peta, seperti zoom, mode peta (Satelit view, Street View), atau

menambahkan kostum data (overlay) dll.

Sedangkan API Location adalah berhubungan dengan data GPS (Global

Positioning System) dan data lokasi real-time (Nazarudin, 2011).

2.12 Map View dan Map Activity

Google Maps yang berada pada Android, akan menghubungkan dengan

Google Maps di internet, tentunya ini kemudian menjadi salah satu

keunggulan pada platform Android. Dengan Emulator, kita dapat mencoba

Activity Maps yang disertakan. Sedangkan untuk kita sebagai pembuat

aplikasi, bisa menggunakan Map View dan Map Activity untuk membuat

agar Gogle Maps bisa kita masukkan kedalam aplikasi berbasis peta yang

kita buat.

Untuk mengitegrasikan fitur dasar peta kedalam projek Android relative

mudah. Dan untuk itu pertama kita harus memahami bahwa Google Maps

secara hak cipta merupakan milik Google secara property, dengan begitu

apabila kita ingin menggnakannya memerluka adanya semacam perjanjian

(Agreement). Google menggunakan mekanisme pendaftaran untuk

mendapatkan Id (API Key), yang didasarkan atas sebuah kunci yang di

generate otomatis ketika mengistal SDK Android. Untuk itu pada

penggunaan komersial, kita harus benar-benar memahami aspek legal
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formalnya, yang bisa di baca ketika mendaftarkan API Key tersebut

(Nazarudin, 2011).

2.13 Android Virtual Device (AVD)

Android Virtual Device (AVD) yaitu sebuah perangkat visual Android

yang akan menjadi simulator. AVD akan mempermudah developer saat

menguji coba projek aplikasi yang sedang dikerjakan.

2.14 XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) digunakan untuk

mendeskripsikan data. Fungsi utama dari XML adalah komunikasi antar

aplikasi, integrasi data, dan komunikasi aplikasi eksternal dengan partner

luar. Dengan standarisasi XML, aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat

dengan mudah berkomunikasi antar satu dengan yang lain.

2.15 APK File

APK (Android application package file) adalah format file yang

digunakan untuk mendistribusi dan mengistall software aplikasi ke dalam

Android OS. Untuk membuat APK file, program yang digunakan untuk

Android pertama-tama dicomplile, lalu seluruh bagaian tersebut dijadikan

satu paket ke dalam satu file yaitu APK file.
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2.16 Eclipse

Eclipse merupakansebuah editor, dimana untuk menjalankannya tidak

perlu melakukan proses instalasi. Agar Eclipse bisa digunakan untuk

membuat aplikasi Android maka harus diinstal plugin yang disebut ADT

(Android Development Tools). Setelah terinstal maka Eclipse sudah siap

digunakan, namun belum dilengkapi liberary dan emulator. Untuk

memenuhinya maka perlu diinstal SDK Android (Software Development

Kit) (Huda, 2012).

2.17 Pemodelan UML (Unified Modelling Languange)

UML (Unified Modelling Languange) adalah standar bahasa yang

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefisinikan requirement,

membuat analisa dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam

pemrograman berorientasi objek (Shalahuddin, 2011).

2.17.1 Use Case Diagram

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk

melakukan (behavior) system informasi yang akan dibuat. Use case

mendiskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use case digunakan

untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah system

informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi

itu.
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Tabel 2.1 Simbol Use case Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Use Case
Menggambarkan proses / kegiatanyang

dapat dilakukan oleh aktor

2. Aktor/actor
Menggambarkan entitas / subyek yang

dapat melakukan suatu proses

3. Relation
Relasi Antara case dengan actor ataupun

case lain.

2.17.2 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun

sistem. Class diagram memperlihatkan hubungan antar kelas dan

penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain (dalam

logical view) dari suatu system.

Tabel 2.2 Simbol Class Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Kelas / Class Kelas pada struktur sistem
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2.
Antarmuka /

Interface

Sama dengan konsep

interface dalam pemrograman

berorientasi objek

3.
Asosiasi /

association

Relasi antar kelas dengan

makna umum, asosiasi

biasanya juga disertai dengan

multiplicity

4.

Asosiasi berarah

/ directed

association

Relasi antar kelas dengan

makna kelas yang satu

digunakan oleh kelas yang

lain, asosiasi biasanya juga

disertai dengan multiplicity

5. Generalisasi

Relasi antar kelas dengan

makna generalisasi-

spesialisasi (Umum Khusus)

6.
Kebergantungan/

dependency

Relasi antar dengan makna

kebergantungan antar kelas

7.
Agregasi /

aggregation

Relasi antar kelas dengan

makna semua-bagian (whole-

part)
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2.17.3 Perancangan Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan kelakuan obyek pada use

case dengan mendeskripsikan waktu hidup obyek dan message yang

dikirmkan dan diterima antar obyek. Sequence diagram digunakan

pada saat tahap desain aplikasi.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Object

Menggambarkan pos-pos obyek

yang pengirim dan menerima

message

2. Message

Menggambarkan aliran pesan

yang dikirim oleh pos-pos

obyek

2.17.4 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan aliran kerja (workflow) atau

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu

diperhatikan adalah Activity diagram menggambarkan sebuah sistem

bukan apa yang dilakukan oleh aktor, jadi aktivitas yang dapat

dilakukan oleh sistem.
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Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram

No. Simbol Nama Deskripsi

1. Satus awal

Status awal aktivitas sistem, sebuah

diagram aktivitas memiliki sebuah

satus awal

2. Aktivitas

Aktivitas yang dilakukan sistem,

aktivitas biasanya diawali dengan

kata kerja

3.

Percabangan /

decision

Asosiasi percabangan dimana jika

ada pilihan aktivitas lebih dari satu

4.

Penggabungan

/ join

asosiasi penggabungan dimana

lebih dari satu aktivitas

digabungkan menjadi satu

5. Satus akhir

Status akhir yang dilakukan sistem,

sebuah diagram aktivitas memiliki

sebuah satus akhir

6. Swimline

Memisahkan organisasi bisnis yang

bertanggung jawab terhadap

aktivitas yang tejadi
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