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ABSTRAK

Obyek wisata di kota Malang sangat diminati oleh wisatawan lokal dan

wisatawan asing. Umumnya, wisatawan ingin mendapatkan informasi yang lebih

jelas mengenai tempat wisata yang dikunjungi. Saat ini masih belum banyak sistem

informasi berbasis mobile yang menawarkan informasi pariwisata di kota Malang dan

sekitarnya. Dengan demikian perlu dikembangkan aplikasi yang menawarkan sistem

informasi wisata di Malang raya. Dengan menggunakan teknologi Augmented

Reality, aplikasi akan menampilkan bentuk objek, nama, dan keterangan dari tempat

wisata. Pengembangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan

IDE Eclipse Hellios. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu pengguna memidai marker

yang telah terpasang di tempat obyek wisata, sehingga dapat dapat menampilkan

informasi mengenai tempat wisata tersebut. Pengujian sitem informasi ini meliputi

pengujian white-box dan black-box. Dari pengujian dengan menggunakan white-box

dapat disimpulkan unit modul dari sistem informasi telah memenuhi kebutuhan

fungsional yang telah di rancang pada perancangan. Pada pengujian validasi dapat

disimpulkan bahwa implementasi dan fungsionalis aplikasi telah sesuai dengan yang

dijabarkan pada tahap analisa kebutuhan. Pada pengujian performa, pada 100 request

didapatkan rata-rata transfer rate dengan intranet sebesar 691.56 KBps sedangkan

pada internet sebesar 11,722 KBps.

Kata kunci : Sistem informasi wisata Malang raya, Augmented reality, mobile

,
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Abstract

The tourism objects in Malang city are well known and favored by both local

and foreign tourists. Mostly, the travelers expect to collect more accurate

informations on desired destinations. At the time being, there is still lack of mobile

based information system which offer the tourism advice in Malang or surrounding

areas. Therefore, it is urgently needed to develop the travel information system in

Malang. By using the Augmented Reality technology, the application will display

some objects features, names, and descriptions of particular tourist attractions. The

application development is using JAVA programming language and Eclipse IDE

Hellios. The working method of this application is by detecting the installed marker

in some tourism sites so it can provide some reliable informations for the tourist. The

information system tests are conducted through the white box and black box. The

white box test has resulted that the moduleunit from the information system has

confirmed the functional requirements based on the built design. The validation test

shows that the implementation and functionalist application also meet the

requirement outlined in the analysis stage. In the performance test, for 100 request it

was found average the transfer rate by using the intranet is 691,56 KBps than by

using internet is 11,722.

Keyword : Malang travel information system, Augmented reality, mobile
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi digunakan didalam berbagai bidang. Salah satu bidang

yang teknologinya berkembang saat ini yaitu dalam bidang pariwisata. Dalam bidang

pariwisata, dengan adanya Teknologi informasi, dapat mendongkrak wisatawan asing

maupun lokal untuk datang. Dalam hal ini peran dari teknologi informasi sangat besar

dalam memberikan data suatu informasi dari tempat wisata. Salah satu tempat wisata

yang sangat banyak peminatnya untuk datang yaitu, tempat wisata yang berada di

Malang raya. Kekayaan alam, budaya dan sejarah yang dimiliki membuat wilayah

yang ada di Malang dan sekitarnya menjadi tujuan wisata yang menarik untuk

dikunjungi.

Sementara itu, perkembangan teknologi informasi juga berkembang pada

disiplin ilmunya. Salah satu contohnya disiplin ilmu yang berasal daari pengolahan

citra adalah augmented reality (AR). AR merupakan penggabungan benda-benda

nyata dan maya dilingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata, dan

terdapat integrasi antar benda tiga dimensi [AZU-97]. Pada saat ini AR, sangat

banyak membantu pada banyak bidang, seperti bidang kedokteran, hiburan,

engineering, militer, dan robotic.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, user membutuhkan informasi terkait

pariwisata secara mobile. salah satu perangkat mobile yang sedang berkembang saat

ini yaitu android. Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh di trngah

sistem operasi yang berkembang saat ini, seperti Windows Mobile, Symbian, dan lain

sebagainya. Dimana sistem operasi yang berkembang tersebut menjalankan aplikasi

dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi

dari aplikasi pihak ketiga [SAF-11].
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Dengan latar belakang tersebut, dapat diambil judul “Rancang Bangun Sistem

Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi Augmented Reality Pada Sistem

Operasi Android” diharapkan pengguna dapat dengan mudah mengetahui tempat

wisata di kota Malang dan skitarnya dengan cepat dan bersifat mobile tanpa

menggunakan koneksi internet dengan cepat untuk mendapatkan informasi tersebut.

Aplikasi ini dilengkapi juga fitur untuk memeriksa versi file yang telah di inputkan

oleh admin, dan dapat mengunduhnya dengan menggunakan koneksi internet dan

intranet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah

dikhususkan pada :

1. Bagaimana gambaran umum Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR?

2. Bagaimana merancang Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android?

3. Bagaimana proses implemtasi Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR menggunakan Java dan Nyartoolkit pada  Sistem Operasi

Android?

4. Bagaimana proses, dan hasil pengujian pada Sistem Informasi Wisata Malang

Raya Berbasis Teknologi AR?

5. Berapa kecepatan koneksi pada jaringan intranet dan internet yang digunakan

untuk mengakses data pada sistem administrator?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Mengetahui gambaran umum Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR.
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2. Merancang Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi AR

Pada Sistem Operasi Android.

3. Mengimplementasi Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android dengan menggunakan Java dan

Nyartoolkit.

4. Menrancang skenario, proses, dan hasil pengujian Sistem Informasi Wisata

Malang Raya Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android.

5. Mengetahui kecepatan koneksi untuk mengakses sistem administrator pada

jaringan intranet dan internet.

1.4 Batasan masalah

Agar permasalahan yang dirumuskan lebih terfokus, maka penelitian

skripsi ini dibatasi dalam hal:

1. Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi Wisata Malang Raya

Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android ini berupa purwarupa.

2. Umpan balik yang digunakan untuk menampilkan karakter virtual adalah

marker hitam berbingkai persegi.

3. Pustaka AR yang digunakan NyARToolkit.

4. Perancangan dan implementasi AR pada sistem operasi Android 2.2.

5. Sistem Rancang Bangun Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android ini menampilkan citra yang telah

disimpan pada aplikasi (embed).

6. Teknologi augmented reality menggunakan marker hitam berbingkai persegi.

1.5 Manfaat

Manfaat penelitian ini antara lain:
a. Bagi penulis

1. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di
Teknik Informatika Universitas Brawijaya.
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2. Mendapatkan pemahaman tentang perancangan dan pengembangan
permainan pada sistem operasi Android.

3. Mendapatkan pemahaman tentang perancangan dan pengembangan
teknologi augmented  reality pada sistem operasi Android.

b. Bagi pengguna
1. Menyediakan sistem informasi untuk mendapatkan suatu informasi yang

digunakan untuk mengetahui semua informasi tentang suatu tempat wisata
di Malang raya.

2. Memudahkan calon pengunjung tempat wisata untuk menentukan tempat
wisata apa yang ingin dikunjungi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian,manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Dasar Teori
Berisi tentang dasar teori secara luas mengenai software maupun

hardware yang diperlukan untuk perancangan sistem informasi wisata Malang
Raya dengan menggunakan teknologi AR.

Bab III Metodologi Penelitian
Berisi tentang langkah-langkah dalam merancang sistem informasi

wisata Malang Raya dengan menggunakan teknologi AR yang dapat
dijalankan pada smart phone Android.

Bab IV Perancangan
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem informasi yang dibuat,

meliputi deskripsi sistem, spesifikasi kebutuhan, perancangan sistem,
perancangan Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi AR
Pada Sistem Operasi Android.
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Bab V Implementasi
Bab ini berisi tentang implementasi sistem informasi yang dibangun,

meliputi pembuatan Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis
Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android menggunakan NyARToolkit.

Bab VI Pengujian
Berisi mengenai analisa hasil perancangan sistem informasi Wisata

Malang Raya Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android, hasil
analisa output Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi AR
Pada Sistem Operasi Android, pembahasan terjadinya kegagalan (apabila
terjadi kegagalan).

Bab VII Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan analisa hal-

hal penting, meliputi keunikan, kelebihan atau kekurangan, serta saran–saran
untuk penyempurnaan sistem yang dibuat.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan teori tentang perangkat lunak

yang akan dilakukan. Teori yang akan dibahas dalam bab ini meliputi penjelasan

tentang pariwisata, Augmented Reality, Android, pengembangan perangkat lunak, dan

pengujian yang akan dilakukan.

2.1 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah

dan Pemerintah Daerah [UU-09]. Maka dari itu, sangat diperlukan usaha untuk

mengembangkan pariwisata dan tentunya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

mendukung yaitu seperti teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan teknologi komunikasi sangat berpengaruh bagi

pariwisata dan perkembangannya baik dari fasilitas pariwisata yang kini semakin

canggih, penyebaran informasi yang semakin cepat dan mudah didapatkkan dan

komunikasi yang semakin mudah dipahami sehingga memudahkan dalam kinerja

perusahaan pariwisata. Tentunya pula perekonomian rakyat dan devisa bagi negara

akan semakin baik dengan perkembangan pariwisata ini.

2.2 Teknologi Augmented Reality

Ronald T. Azuma mendefinisikan AR sebagai penggabungan benda-benda

nyata dan maya di lingkungan nyata, yang berjalan secara interaktif dalam waktu

nyata, dan terdapat integrasi antar-benda di dalam ruang tiga dimensi, yaitu benda

maya di dalam dunia nyata [AZU-97]. Selain itu Paul Milgram dan Fumio Kishino

mendefinisikan sebuah Kontinum Realitas-Virtualitas Milgram seperti ditunjukkan
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dalam gambar 2.1. Contoh dari realitas tertambah dengan virtual tertabah dapat di

jelaskan dalam gambar 2.

Gambar 2.1 Kontinum Realitas-Virtualitas Milgram yang menggambarkan
hubungan lingkungan nyata dengan lingkungan virtual

SUMBER: [MIL-94]

Gambar 2.2 Gambaran yang menunjukkan perbedaan lingkungan Realitas
tertambah dengan Virtualitas tertambah

SUMBER: [ NOS-10]

Di dalam kontinum tersebut digambarkan keterkaitan yang mencakup

hubungan lingkungan nyata dengan lingkungan virtual murni, serta di antara AR

(yang lebih dekat dengan lingkungan nyata) dan Augmented Virtuality (yang lebih

dekat dengan lingkungan virtual). Perpaduan konsep ini disebut Realitas Campuran

(Mixed Reality).

Pengenalan dan pendaftaran tampilan dunia nyata ke dalam sistem AR

dilakukan menggunakan metode pendekatan "loop tertutup" [BAJ-95], gambaran

yang muncul dari dunia nyata berupa video juga digunakan untuk melacak dan

mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk memastikan bahwa tampilan
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virtual yang muncul sesuai dengan obyek nyata yang ditangkap di gambar video.

Beberapa metode pelacakan yang digunakan pada AR[LAZ-10], antara lain:

1. Pelacakan berdasarkan penanda (Marker based tracking)

2. Pelacakan wajah (Face tracking)

3. Pelacakan obyek 3D (3D Object tracking)

4. Pelacakan gerakan (Motion tracking)

5. Pelacakan berdasarkan GPS (GPS-based tracking)

2.2.1 Pelacakan Berdasarkan Penanda dan Sistem Koordinatnya

Gambar 2.3 Contoh sebuah marker dengan ilustrasi sumbu x, y dan z
SUMBER: [MIL-94]

Penanda (marker) merupakan salah satu metode pelacakan yang hingga saat

ini masih banyak digunakan dalam penelitian obyek-obyek AR, sebab memiliki

mekanisme pengenalan yang paling sederhana. Marker biasanya berupa ilustrasi

hitam dan putih persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer

akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3D yang

berpusat pada titik sumbu (0,0,0) dengan tiga sumbu yaitu x, y, dan z. Pelacakan

dengan metode ini telah dikembangkan sejak tahun 1980-an dan pada awal tahun

1990-an mulai dikembangkan untuk penggunaan aplikasi AR.

Beberapa piranti pengembang AR menerapkan sistem koordinat kartesian 3D

pada algoritma komputer vision dan proses rendering. Pemahaman yang tepat

terhadap hal tersebut akan menempatkan tampilan virtual dengan arah yang benar dan

pada posisi yang tepat.
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2.2.2 ARToolkit

Saat ini, kebanyakan aplikasi AR dibangun dengan memanfaatkan pustaka-

pustaka (library) perangkat lunak yang telah tersedia. ARToolKit adalah salah satu

pustaka perangkat lunak berbasis C dan C++ yang menggunakan metoda computer

vision tracking untuk menghitung posisi kamera dan orientasinya yang relatif

terhadap marker. ARTooKit dikembangkan oleh Dr. Hirokazu Kato dari Universitas

Osaka Jepang dan Mark Billinghurst dari Human Interface Technology Laboratory

(HIT Lab). Hingga saat ini, ARToolKit banyak digunakan untuk mengembangkan

aplikasi AR [HUM-99].

1. Proses kerja ARToolkit

ARToolkit menggunakan teknik visi komputer untuk mengkalkulasikan sudut

pandang kamera nyata ke marker yang nyata. Ada lima langkah, dalam proses kerja

ArTookit, Pertama kamera, mencari marker, kemudian marker yang dideteksi

dirubah menjadi binary, kemudian black frame atau bingkai hitam akan terdeteksi

oleh kamera. Langkah kedua adalah, kamera akan menemukan poisisi marker 3D dan

dikalkulasikan dengan kamera nyata. Langkah ketiga, kamera akan mengindentifikasi

marker, apakah pola marker sesuai dengan templates memory. Langkah ke empat,

dengan mentrasformasikan posisi marker. Langkah kelima, objek 3D di-render diatas

marker. Gambar 2.4 menunjukkan gambaran detail proses cara kerja ARToolKit.

Gambar 2.4 Bagan proses kerja ARToolKit
Sumber : [HUM-99:1]
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Secara umum prinsip kerja ARToolKit adalah sebagai berikut.

a. Kamera menangkap gambar dari dunia nyata secara live dan mengirimkannya

ke komputer.

b. Perangkat lunak dalam komputer akan mencari marker pada masing-masing

frame video.

c. Jika marker telah ditemukan, komputer akan memproses secara matematis

posisi relatif dari kamera ke kotak hitam yang terdapat pada marker.

d. Apabila posisi kamera diketahui, maka model tersebut akan digambarkan pada

posisi yang sama.

e. Model obyek 3D akan ditampilkan pada marker, artinya obyek virtual tersebut

ditambahkan pada dunia nyata.

2.2.3 NyARToolkit

NyARToolkit merupakan salah satu piranti pengembang aplikasi AR yang

merupakan pengembangan dari ARToolkit menggunakan pemrograman OOP dengan

menggunakan bahasa pemrograan java, C#, dan Android. Tahapan pengembangan

NyARToolkit ditunjukkan dalam gambar 2.5.

Gambar 2.5 Tahapan dari NyARToolkit
SUMBER : [DAV-10]

Langkah-langkah yang dijalankan NyARToolKit untuk menghasilkan

karakter virtual pada aplikasi AR adalah sebagai berikut:
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1. Menangkap gambar nyata dari webcam

Video di-streaming secara waktu-nyata (real-time) akan diolah sistem untuk

dianalisis setiap frame. Dengan memanfaatkan kelas-kelas Camera dan Video, setiap

bagian video digambarkan ke dalam kelas BitmapData. Langkah ini diilustrasikan

dalam gambar 2.6

Gambar 2.6 Tahapan penangkapan gambar nyata dari webcam
SUMBER: [TOM-09]

2. Binerisasi gambar
Gambar yang telah diterima akan mengalami binerisasi ke dalam mode grey-

scale, Langkah ini berfungsi untuk membantu sistem agar dapat mengenali bentuk
kotak dan pola penanda yang muncul pada video. Langkah ini diilustrasikan dalam
gambar 2.7.

Gambar 2.7 Tahapan binerisasi gambar nyata ke dalam mode grey-scale
SUMBER: [TOM -09]
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Dari mode grey-scale, ditentukan nilai ambang (threshold) sebesar 8-bit
(dengan jangkauan nilai desimal 0-255). Nilai ini sangat bergantung pada kondisi
cahaya di sekitar penanda. Dalam keadaan default, nilai ambang adalah 100. Saat
kondisi cahaya kurang atau berlebih seringkali proses pengambilan nilai ambang
tidak dapat dilakukan dan sistem tidak dapat mendeteksi bentuk kotak dari penanda.
Langkah ini diilustrasikan dalam gambar 2.8.

Gambar 2.8 Tahapan penentuan nilai ambang untuk menangkap bentuk kotak pada
penanda

SUMBER: [TOM -09]

3. Pelabelan
Pada tahap ini, wilayah-wilayah yang berdekatan dengan image ambang

diberi label warna yang unik sebagai identitas dengan menggunakan kelas
BitmapData.getColorBoundRect dan BitmapData.floodFill. Langkah ini
diilustrasikan dalam gambar 2.9.

Gambar 2.9 Proses pelabelan
SUMBER: [TOM -09]
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4. Pencarian kotak (penanda/ marker)
Setelah didapatkan seluruh lokasi penanda yang memungkinkan dari hasil

pelabelan, pustaka Nyartoolkit akan mencari wilayah-wilayah berlabel kemudian
membentuk garis tepi pada penanda.Sistem akan menghilangkan area di luar kotak
dan hanya menampilkan wilayah yang berbentuk segi-empat. Langkah ini
diilustrasikan dalam gambar 2.10.

Gambar 2.10 Proses pencarian kotak
SUMBER: [TOM -09]

5. Penyesuaian pola penanda
Pada tahap ini sistem akan mulai mengenali bentuk dan pola penanda, gambar

yang tertangkap akan dianalisis untuk mencari keberadaan penanda, dan selajutnya
dicocokkan dengan pola yang telah tersimpan sebelumnya di dalam sistem. Penanda
ini akan digunakan sebagai patokan untuk menampilkan karakter tertambah
(augmented) yang juga telah ditentukan sebelumnya. Langkah ini diilustrasikan
dalam gambar 2.11 dan gambar 2.12

Gambar 2.11 Ilustrasi pelacakan pola penanda
SUMBER: [TOM -09]
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6. Pengolahan tranform matriks
Untuk menempatkan obyek 3D tepat di atas penanda, maka sistem perlu

mengetahui koordinat dari penanda dan kamera. Pengaturan posisi koordinat ini
dinyatakan dalam transformasi matrik dan dihitung dari titik-titik persegi penanda
yang dideteksi. Selanjutnya matriks tersebut digunakan untuk proses render obyek
3D.

Gambar 2.12 Ilustrasi proses pencocokan pola penanda
SUMBER: [TOM -09]

7. Rendering obyek 3D
Hasil penghitungan transformasi matriks pada langkah sebelumnya akan

dijadikan dasar oleh sistem untuk mencitrakan obyek virtual 3D. Untuk melakukan
hal tersebut, Nyartoolkit menyertakan kelas pendukung yang mengkonversikan
transformasi matriks ke dalam setiap kelas matriks internal pada pustaka citra 3D
tersebut. Langkah ini diilustrasikan dalam gambar 2.13.

Gambar 2.13 Obyek virtual 3D menempati bagian atas penanda
SUMBER : [XAV-10]
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24 Deteksi Tepi

Tepi adalah perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak (besar)

dalam jarak yang singkat. Terdapat tiga macam tepi di dalam citra digital [WIN-11],

yaitu:

2.4.1 Tepi Curam

Tepi curam adalah tepi dengan perubahan intensitas yang tajam. Arah tepi

berkisar 900. Gambar 2.14 menunjukan deteksi tepi tipe tepi curam.

Gambar 2.14. Tepi curam

2.4.2 Tepi Landai

Tepi landai yaitu tepi dengan sudut arah yang kecil. Tepi landai dapat

dianggap terdiri dari sejumlah tepitepi lokal yang lokasinya berdekatan. Gambar 2

menunjukan deteksi tepi tipe tepi landai.

Gambar 2.14. Tepi curam

2.4.3 Tepi Derau

Umumnya tepi yang terdapat pada aplikasi visi komputer mengandung derau. Operasi

peningkatan kualitas citra dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pendektesian tepi.

Gambar 3 menunjukan deteksi tepi tipe tepi curam dengan derau.
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Gambar 2.15. Tepi curam

2.3 Sistem Operasi Android

Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem
operasi, middleware dan aplikasi kunci. SDK (Software Development Kit) Android
menyediakan alat dan API (Application Programming Interface) yang diperlukan
untuk mengembangkan aplikasi pada platform Android dengan menggunakan bahasa
pemrograman Java [HER-11]. Android menyediakan platform terbuka bagi para
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh
bermacam mobile devices.

2.3.1 Arsitektur Android

Gambar 2.16 Arsitektur Android
SUMBER: [HER-11]

Sesuai ilustrasi yang ditunjukkan dalam gambar 2.16. Arsitektur Android
dapat dibagi menjadi lima bagian besar, yaitu:
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1. Applications
Android memuat seperangkat aplikasi inti mencakup email client, program

SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain lain. Semua aplikasi ditulis
menggunakan bahasa pemrograman Java.

2. Application Framework
Android menawarkan  kemampuan untuk membangun aplikasi yang sangat

kaya dan inovatif. Pengembang bebas untuk mengakses perangkat keras, informasi
akses lokasi, menjalankan background services, mengatur alarm, tambahkan
pemberitahuan ke statusbar,dan banyak lagi.

Pengembang memiliki akses penuh ke framework API yang sama yang
digunakan oleh aplikasi inti. Arsitektur aplikasi dirancang untuk menyederhanakan
penggunaan kembali komponen, aplikasi apapun dapat mempublikasikan
kemampuannya dan aplikasi lain kemudian dapat menggunakan kemampuan mereka
(diatur oleh batasan keamanan yang  diberlakukan oleh framework).  Mekanisme ini
mengizinkan user mengganti komponen.
Berikut adalah contoh servis dan system yang mendasari seluruh aplikasi Android:

 View : tampilan yang dapat digunakan untuk
membangun aplikasi, termasuk didalamnya list, grid, kotak teks,
tombol, dan sebagaianya

 Content Providers : memungkinkan aplikasi untuk mengakses data
dari aplikasi lain (misal Kontak), atau untuk membagi data yang
dimiliki

 Resource Manager : menyediakan akses ke non-code resources
seperti grafik dan layout data

 Notification Manager : memungkinkan aplikasi untuk menampilkan
peringatan pada status bar

 Activity Manager : mengatur lifecycle aplikasi

3. Libraries
Libraries adalah layer dimana fitur-fitur Android berada, biasanya para

pembuat aplikasi Android mengakses libraries untuk menjalankan aplikasinya.
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Android mencakup set library C / C++  yang digunakan oleh berbagai komponen dari
sistem Android. Beberapa library tercantum seperti dibawah ini:

 Sistem C library : library standard C (libc)
 Media Libraries : library untuk mendukung memutar dan merekam

berbagai format audio dan video, juga file gambar
 Surface Manager : mengatur akses ke tampilan subsistem dan

memadukan grafik 2D dan 3D pada beberapa aplikasi
 LibWeb Core : web browser engine yang mendukung Android

browser
 SGL : mendasari engine grafik 2D
 3D libraries : implementasi OpenGL ES 1.0 APIs berfungsi

mengoptimalkan fungsionalitas 3D
 FreeType : rendering bitmap dan font
 SQLite : engine basis data yang ampuh dan ringan yang tersedia untuk

semua aplikasi

4. Android Runtime
Android mencakup seperangkat library inti yang menyediakan sebagian besar

fungsi yang tersedia di library inti dari bahasa pemrograman Java. Setiap aplikasi
Android berjalan dalam prosesnya sendiri, dengan Dalvik Virtual Machine-nya (VM)
sendiri. Dalvik VM mengeksekusi file dalam format Dalvix excetubale (.dex) yang
dioptimalkan untuk meminimalisir jejak memori.

5. Linux Kernel
Android bergantung pada Linux versi 2.6 untuk layanan sistem inti seperti

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, jaringan stack, dan driver model.
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2.4 Prototyping Process Model

Gambar 2.17 Protoyping model
SUMBER: [ASH-11]

Untuk menyelesaikan masalah dalam lingkungan industri, seorang software

engineer atau sekumpulan software engineer harus menggabungkan strategi

pengembangan yang meliputi proses, metode, dan alat bantu. Strategi ini yang

kemudian sering disebut sebagai model proses (process model) atau paradigma

rekayasa perangkat lunak (software engineering paradigm). Model proses untuk

rekayasa perangkat lunak dipilih sesuai dengan sifat dari proyek dan aplikasi yang

akan dibuat. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak antara lain waterfall

model, prototyping model, dan spirall model. Model proses yang digunakan dalam

skripsi ini adalah evolutionary prototyping yang merupakan salah satu jenis dari

model prototyping.

Model prototyping didasarkan pada penggantian satu atau lebih SDLC model

tahap oleh proses evolusi, di mana prototype perangkat lunak digunakan untuk

memudahkan komunikasi antara pengembang, pengguna dan pelanggan. Prototype

yang disampaikan kepada perwakilan pengguna untuk evaluasi. Pengembang

kemudian melanjutkan pengembangan suatu prototype yang lebih canggih, yang juga

disampaikan untuk evaluasi. Proses evolusi terus sampai proyek perangkat lunak

selesai atau prototipe perangkat lunak telah mencapai tahap yang diinginkan. Dalam
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hal ini, seluruh proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan metodologi

yang berbeda, misalnya klasik SDLC model [GAL-04].

Prototyping dapat diterapkan dalam kombinasi dengan metodologi lain atau

sebagai "stand alone" metodologi. Dengan kata lain, sejauh mana prototype dapat

bervariasi, dari penggantian satu SDLC (atau metodologi lainnya) sampai prototyping

lengkap dari seluruh sistem software. Prototyping merupakan metodologi

pengembangan perangkat lunak yang efisien dan efektif terutama untuk project

dengan skala kecil dan untuk pengembangan perangkat lunak skala menengah [GAL-

04]. Keuntungan utama prototyping model antara lain memiliki proses development

yang lebih pendek, mementingkan penyimpanan resource, lebih tepat untuk

kebutuhan customer dan mengurangi resiko kegagalan project, dan user lebih mudah

dan lebih cepat memahami sistem baru [GAL-04]. Gambaran dari alur prototyping

model dapat dilihat dari gambar 2.17.

2.5 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian dapat berarti proses untuk mengecek apakah suatu perangkat lunak

yang dihasilkan sudah dapat dijalankan sesuai dengan standar tertentu. Secara umum

ada dua jenis pengujian, yaitu Pengujian White Box dan pengujian Black Box [REX-

01].

2.5.1 White Box Testing

Pengujian white box adalah pengujian yang bertujuan untuk menemukan

kesalahan pada source code atau skema database Pengujian white box memiliki

beberapa metode pengujian. Salah satu metode pengujian white box adalah Control-

flow/Coverage Testing, pada metode ini test case dilakukan untuk memastikan bahwa

semua statement, branch dan condition pada program telah dieksekusi paling tidak

satu kali selama pengujian.
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2.5.2 Black Box Testing

Pengujian black box atau behavioral testing berfokus pada persyaratan

fungsional perangkat lunak [PRE-01]. Dengan demikian, pengujian black-box

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input

yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk semua program.

Pengujian black-box bukan merupakan alternatif dari teknik white-box, tetapi

merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu mengungkap

kelas kesalahan daripada metode white-box.

Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori berikut :

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang

2. Kesalahan interface

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal

4. Kesalahan kinerja

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.

2.5.3 Strategi Pengujian

Strategi untuk pengujian perangkat lunak mengintegrasikan metode desain test

case perangkat lunak ke dalam sederetan langkah yang direncanakan dengan baik,

dan hasilnya adalah konstruksi perangkat lunak yang berhasil [PRE-01]. Sejumlah

strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan di dalam literatur. Strategi

pengujian harus mengakomodasi pengujian tingkat rendah yang diperlukan untuk

membuktikan bahwa segmen kode sumber yang kecil telah diimplementasikan

dengan tepat, demikian juga pengujian tingkat tinggi yang memvalidasi fungsi-fungsi

sistem mayor yang berlawanan dengan kebutuhan pelanggan. Proses pengujian

dimulai dengan pengujian yang berfokus pada setiap modul secara individual (unit

testing), dilanjutkan dengan pengujian integrasi (integration testing) dan berakhir

pada pengujian validasi (validation testing) [PRE-01].
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1. Pengujian Unit

Pengujian unit berfokus pada usaha verifikasi pada inti terkecil dari desain

perangkat lunak, yakni modul. Dengan menggunakan gambaran desain prosedural

sebagai panduan, jalur kontrol yang penting diuji untuk mengungkap kesalahan di

dalam batas modul tersebut. Kompleksitas relatif dari pengujian dan kesalahan yang

diungkap dibatasi oleh ruang lingkup batasan yag dibangun untuk pengujian unit.

Pengujian unit biasanya berorientasi pada white-box, dan langkahnya dapat dilakukan

secara paralel untuk model bertingkat [PRE-01].

Pengujian yang terjadi sebagai bagian dari inti digambarkan secara skematis

dalam gambar 2.20. Interface modul diuji untuk memastikan bahwa informasi secara

tepat mengalir masuk dan keluar dari inti program yang diuji. Struktur data lokal diuji

untuk memastikan bahwa data yang tersimpan secara temporal dapat tetap menjaga

integritasnya selama semua langkah di dalam suatu algoritma dieksekusi. Kondisi

batas diuji untuk memastikan bahwa modul beroperasi dengan tepat pada batas yang

ditentukan untuk membatasi pemrosesan. Semua jalur independen (jalur dasar) yang

melalui struktur kontrol dipakai sedikitnya satu kali. Dan akhirnya, penanganan

kesalahan uji [PRE-01].

Gambar 2.18 Pengujian unit
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2. Pengujian Validasi

Pada kulminasi pengujian terintegrasi, perangkat lunak secara lengkap dirakit

sebagai suatu paket; kesalahan interfacing telah diungkap dan dikoreksi, dan seri

akhir dari pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian validasi dapat dimulai. Validasi

dapat ditentukan dengan berbagai cara, tetapi definisi yang sederhana adalah bahwa

validasi berhasil bila perangkat lunak berfungsi dengan cara yang dapat diharapkan

secara bertanggung jawab oleh pelanggan. Validasi perangkat lunak dicapai melalui

sederetan pengujian black-box yang memperlihatkan konformitas dengan

persyaratan. Rencana pengujian menguraikan kelas-kelas pengujian yang akan

dilakukan, dan prosedur pengujian menentukan test case spesifik yang akan

digunakan untuk mengungkap kesalahan dalam konformitas dengan persyaratan.

Baik rencana dan prosedur didesain untuk memastikan apakah semua persyaratan

fungsional dipenuhi; semua persyaratan kinerja dicapai; dokumentasi benar dan

direkayasa oleh manusia: dan persyaratan lainnya dipenuhi (transportabilitas,

kompatibilitas, pembetulan kesalahan, maintanabilitas) [PRE-01].

3. Pengujian Performa

Setelah semua langkah pengujian perangkat lunak secara terstruktur dilakukan,

maka perlu dilakukan pengujian sistem di lingkungan dimana dia bekerja untuk

mengetahui performa dari perangkat lunak tersebut. Pengujian sistem dirancang

untuk menguji kinerja run-time dari perangkat lunak dalam konteks sistem

terintegrasi. Pengujian performa melibatkan monitoring pemanfaatan sumber daya

dari perangkat lunak yang diuji seperti perangkat lunak pendukung dan perangkat

keras. Pengujian performa dilakukan secara spesifik sesuai dengan tipe perangkat

lunak yang diuji. Pengujian performa bertujuan untuk mengungkap situasi yang

menyebabkan degradasi dan kemungkinan kegagalan sistem [PRE-01].
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

pengerjaan skripsi, yaitu deskripsi aplikasi, studi literature, perancangan,

implementasi, analisis dan pengujian dari aplikasi perangkat lunak yang akan dibuat.

Kesimpulan dan saran disertakan sebagai catatan atas aplikasi dan kemungkinan arah

pengembangan aplikasi selanjutnya. Berikut diagram alir runtutan pengerjaan

skripsiini :

Gambar 3.1 Flowchart Runtutan Pengerjaan skripsi
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3.1 Deskripsi Aplikasi

Konsep dari Rancang Bangun Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis

Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android adalah memberikan suatu informasi

tentang tempat wisata di Malang Raya yang kemudian informasi ini menggunakan

teknologi Augmented Reality (AR) dan dapat digunakan pada marker yang berada

pada brosur. Informasi yang didapatkan pada marker tersebut berasal dari database

yang sebelumnya sudah dimasukkan data-data informasi.

Pada prototype ini akan menggunakan sebuah smartphone Android dengan

menggunakan kamera sebagai perangkat masukannya. Perangkat ini digunakan untuk

menangkap citra berupa animasi yang kemudian ditampilkan pada layar smartphone

Android.

3.2 Software Development Lifecycle

Pada pengembangan sistem informasi wisata Malang raya, menggunakan

model prototipe karena perancangan sistem informasi ini berdasarkan kebutuhan dan

kemudian akan mendapatkan feedback dari pengguna yang akan menggunakan sistem

informasi tersebut, kemudian dari feedback tersebut user akan mendapatkan kepuasan

pengguna terhadap sistem informasi tersebut. Selain itu, user juga dapat membantu

dalam pengembangan sistem informasi. Gambaran dari pengembangan sistem

informasi wisata Malang raya dengan menggunakan Prototyping model digambarkan

dalam gambar 3.2 dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Kebutuhan awal: pembuat sistem informasi wisata Malang raya akan

menganalisis kebutuhan yang akan dibutuhkan .

2. Desain Prototype: pembuat sistem informasi wisata Malang raya akan

membuat use case diagram, activity diagram, squence diagram, dan class

diagram yang berasal dari kebutuhan awal.

3. Implementasi Prototype: menerjemahkan hasil desain prototype sistem

informasi kedalam source dengan menggunakan pemrograman java sehingga
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hasil prototipe tersebut dapat menghasilkan suatu sistem informasi wisata

Malang raya yang telah sesuai dengan desain prototype.

4. Evaluasi Prototype: User akan memberikan evaluasi terhadap sistem

informasi, evaluasi ini diberikan dengan cara pemberian tanggapan dari

pengguna terhadap aplikasi.

5. Koreksi, perubahan dan penambahan: koreksi, perubahan dan penambahan

dilakukan ketika terjadi kesalahan pada sistem informasi, atau kurang efisien

dari sistem aplikasi wisata Malang raya.

6. Pengujian sistem: pengujian sistem dilakukan dengan cara white  box testing,

black box testing, dan testing performa.

7. Sistem dijalankan dan perawatan: sistem akan diinstalasai dan dijalankan pada

perangkat mobile android. Perawatan dilakukan dengan memperbaiki

kesalahan yang ditemukan oleh user, dan juga menambahkan fitur baru dari

sistem informasi wisata Malang raya.

Gambar 3.2 Gambaran SDLC sistem infomasi wisata Malang raya

Penggunaan SDLC pada penulisan ini, diawali dengan mencari kebutuhan

awal dari sistem informasi wisata Malang raya. Dari kebutuhan awal ini, dapat

digambarkan desain prototype berupa use case diagram, activity diagram, squence
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diagram, dan class diagram. Pwnggunaan SDLC ini dijelaskan di bab IV pada

penulisan ini.

Setelah mendapatkan desain prototype dari pembahasan bab IV. SDLC

dilanjutkan dengan menerjemahkan desain prototype ke dalam bahasa pemrograman

JAVA. Diharapkan dari implementasi dari desain prototype ini didapatkan aplikasi

yang dapat mendeteksi marker untuk mendapatkan suatu objek untuk

menginformasikan objek wisata di Malang raya. Implementasi ini dijelaskan di bab V

pada penulisan ini.

Dari implementasi tersebut, akan dilakukan evaluasi, dengan cara

memberikan kuisoner terhadap 10 pengguna. Evaluasi ini bertujuan untuk

memberikan tanggapan dari pengguna untuk sistem informasi wisata Malang raya,

agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Dari evaluasi tersebut, jika

terdapat perubahan maka, pengembang memulai lagi perancangan berupa analisis

awal yang hasilnya berasal dari evaluasi yang diberikan kepada pengguna, kemudian

dibuatkan kembali desain prototype yang kemudian diimplementasikan pada bahasa

pemrograman java. Jika Evaluasi tersebut telah selesai, maka pengembang akan

melakukan pengujian untuk mengukur kinerja dari aplikasi sistem informasi wisata

Malang raya.

3.3 Studi Literatur

Studi literatur menjelaskan dasar teori yang digunakan untuk menunjang

penulisan skripsi. Teori-teori pendukung tersebut meliputi:

1. Pariwisata

2. Augmented reality

a. Deteksi tepi

b. Thresholding

c. NyaRToolkit

3. Sistem Operasi Android

a. Fitur Android
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b. Arsitektur Android

4. Pemodelan prototype

5. Strategi pengujian

a. Unit testing

b. Validasi testing

c. Performance testing

6. Strategi evaluasi

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan aplikasi dilakukan setelah semua kebutuhan sistem didapatkan

melalui tahap analisis kebutuhan. Perancangan aplikasi berdasarkan Obeject Oriented

Analysis dan Object Oriented Design menggunakan pemodelan UML (Unified

Modeling Language). Perancangan subsistem aplikasi dilakukan dengan

mengidentifikasi kelas-kelas dan interface-interface yang dibutuhkan yang

dimodelkan dalam class diagram. Hubungan interaksi antar elemen (obyek) yang

telah diidentifikasi dimodelkan dalam Sequence Diagram yang menggambarkan

interaksi antar objek yang disusun dalam urutan waktu. Selain itu, perancangan juga

meliputi perancangan basis data. perancangan basis data menggunakan ER diagram.

Pada perangcangan Rancang Bangun Sistem Informasi Wisata Malang Raya

Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android, akan terdapat dua tingkatan

pengguna aplikasi, yaitu:

1. Pengguna

Pengguna adalah subyek yang akan menggunakan aplikasi Rancang Bangun

Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi AR Pada Sistem

Operasi Android untuk melihat informasi wisata Malang Raya.

2. Pengembang aplikasiPengembang aplikasi adalah tim yang mengembangkan

dan perangkat pustakan AR menjadi Sistem Informasi Wisata Malang Raya

Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi Android.
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Pada pengguna, use-case yang berhubungan yaitu mendeteksi marker dengan

smartphone Android yang tersedia pada brosur. Sedangkan pengembang akan

memasukkan data – data tentang informasi yang diperlukan oleh pengguna untuk

mendapatkan informasi wisata Malang Raya. Berikut use-case dari Rancang Bangun

Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi AR Pada Sistem Operasi

Android dengan 2 tingkatan pengguna aplikasi digambarkan dalam gambar 3.3.

System System

user admin

deteksi marker

Kelola admin

Kelola file

Kelola  modul

Download file

cek versi

Smartphone Administrator

Gambar 3.3 Use-case Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi
Augmented Reality Pada Sistem Operasi Android

Gambar 3.4 Gambaran umum rancangan sistem Informasi Wisata Malang Raya
Berbasis Teknologi Augmented Reality Pada Sistem Operasi Android

Dalam gambar 3.4. Gambaran umum dari Rancang Bangun Sistem Informasi

Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi Augmented Reality Pada Sistem Operasi

Android, dapat dijelaskan sebagai berikut.
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1. Pengguna mendapatkan informasi dari suatu tempat wisata dengan cara

mendeteksi marker yang berada pada papan informasi yang digunakan untuk

memberikan informasi wahana tersebut.

2. Pada layar smartphone Android, marker tersebut dapat mengeluarkan

informasi suatu tempat wisata.

3. Smartphone Android akan mengambil informasi data dari data yang berada

pada folder yang telah di-embed.

4. Aplikasi bisa diperbarui dengan cara mengunduh file yang telah di letakkan

pada fileserver.

5. Pengguna akan mendapatkan informasi dari versi file yang terbaru.

Prototype dari Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi

Augmented Reality Pada Sistem Operasi Android, digambarkan dalam gambar 3.5.

Gambar 3.5 Sistem Informasi Wisata Malang Raya Berbasis Teknologi Augmented
Reality Pada Sistem Operasi Android

Prototype dari login untuk masuk kedalam sistem admin, digambarkan dalam

gambar 3.6.
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Gambar 3.6 Login sistem administrator

Prototype dari isi Sistem admin Wisata Malang Raya digambarkan dalam

gambar 3.7.

Gambar 3.7 Sistem administrator

3.4 Implementasi

Implementasi aplikasi dilakukan dengan mengacu kepada perancangan

aplikasi. Implementasi yang dilakukan menggunakan dasar acuan perancangan

perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak ini diawali dengan penjabaran

spesifikasi pengembangan perangkat lunak. Kemudian dilanjutkan dengan

implementasi basi data dengan menggunakan MySQL. Kemudian implementasi

algoritma dilakukan dengan menggunakan pemrograman Java dengan augmented

reality toolkit Nyartoolkit. Kemudian pada tahap terakhir implementasi antar muka

berdasarkan perancangan yang sudah dilakukan.

3.5 Pengujian

Pengujian perangkat lunak pada skripsi ini dilakukan agar dapat menunjukkan

bahwa perangkat lunak telah mampu bekerja sesuai dengan spesifikasi dari kebutuhan

yang melandasinya. Pengujian dilakukan menggunakan metode whitebox testing dan
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blackbox testing. Dalam pengujian ini, strategi pengujian meliputi pengujian unit,

pengujian validasi dan pengujian performa. Pengujian unit digunakan untuk melihat

jalur yang mungkin dilakukan oleh program. Pengujian validasi digunakan untuk

mencocokkan antara yang telah dibuat dengan hasil yang diperoleh. Pengujian

performa digunakan untuk mengetahui performa server yang digunakan pada

program, meliputi pengujian throughput dan performa server untuk menghadapi

beberapa request.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Pengambilan Kesimpulan setelah tahapan perancangan, implementasi dan

pengujian telah selesai dilakukan. Kesimpulan  diambil dari hasil pengujian dari

tahapan yang dibangun. Pengambilan saran digunakan untuk memperbaiki kesalahan

yang terjadi, dan memberikan pertimbangan atas pengembangan aplikasi.
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BAB IV
PERANCANGAN

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem informasi wisata Malang.

Perancangan yang dibuat terdiri dari dua tahap yaitu analisis kebutuhan dan

perancangan perangkat lunak. Tahap analisis kebutuhan terdiri atas tiga  langkah

yaitu  melakukan penjabaran tentang gambaran umum Sistem informasi Wisata

Malang Raya, membuat daftar kebutuhan pengguna berdasarkan penjabaran

gambaran umum perangkat lunak dan menggunakan pemodelan diagram use case

untuk menggambarkan kebutuhan tersebut. Proses perancangan perangkat lunak

memiliki empat tahap, yaitu perancangan basis data, pemodelan diagram class untuk

menggambarkan perancangan struktur class – class yang menyusun Sistem informasi

Wisata Malang Raya, pemodelan diagram sequence untuk menggambarkan interaksi

antar objek atau class di dalam Sistem informasi Wisata Malang Raya, dan

perancangan antarmuka pengguna dari Sistem informasi Wisata Malang Raya.

4.1. Analisis Kebutuhan

Proses analisis kebutuhan ini diawali dengan penjabaran gambaran umum

perangkat lunak, identifikasi aktor yang terlibat, analisis data, penjelasan daftar

kebutuhan dan kemudian memodelkannya ke dalam diagram use case. Analisis

kebutuhan ini bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan – kebutuhan yang harus

disediakan oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada tahap ini

terdiri dari empat langkah yaitu deskripsi umum perangkat lunak, Kebutuhan

fungsional, kebutuhan non fungsional, diagram usecase, diagram activty, diagram

skuensial, diagram class.

Dalam proses perancang aplikasi sistem informasi pariwisata Malang raya ini

membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut merupakan penjelasan

dari perangkat keras dan perangkat lunak minimal yang akan dibutuhkan.



34

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang dipakai dalam proses pengembangan

perangkat lunak permainan Perang Kemerdekaan Indonesia adalah sebaagai berikut.

1. CPU Processor Intel® Core™ 2 duo

2. Memory Storage 4 GB

3. RAM memory 2 GB

Dalam proses instalasi dan pengujian, perangkat yang digunakan adalah

smartphone android dengan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut.

1. Memory storage 10 MB

2. RAM memory 384 MB

3. CPU Processor 800

4. GPU Adreno 200

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Dalam proses pengembangan aplikasi permainan ini menggunakan komputer

dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut.

1. Sistem Operasi Windows® Vista

2. Bahasa pemrograman Java dan XML

3. IDE (Integrated Development Environment) Eclipse Hellios

4. Control system Mercurial

5. Android SDK (Software Development Kit) revisi 15

6. Android Development Tools (ADT)

7. Adobe Potoshop

Dalam proses instalasi dan pengujian perangkat yang digunakan adalah

smartphone android dengan spesifikasi perangkat lunak OS 2.3 (Gingerbread)
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4.2. Gambaran Umum Perangkat lunak

Gambaran umum Sistem iformasi wisata Malang raya terdiri atas dua bagian,

yaitu deskripsi perangkat dan cara penggunaan perangkat lunak.

4.2.1. Deskripsi Perangkat lunak

Perangkat lunak yang dikembangkan pada skripsi ini yaitu sistem informasi

wisata Malang raya. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang dapat

memberikan suatu informasi dari tempat wisata yang berada di sekitar Malang dan

sekitarnya dari sebuah marker Augmented Reality. Perangkat lunak ini memiliki 2

bagian, yaitu client side dan administrator.

1. Client Side

Client Side dari perangkat lunak ini yaitu berupa perangkat mobile dengan

menggunakan sistem operasi Android, yang kemudian membaca marker, yang

kemudian pada layar perangkat mobile ini akan menampilkan suatu informasi dari

tempat wisata di Malang raya.

2. Administrator

Administrator dari perangkat lunak ini digunakan untuk mengelola elemen

yang diperlukan untuk membuat perangkat lunak sistem informasi Malang raya lebih

lanjut. Pada administrator hal – hal yang dapat dilakukan meliputi:

 Login

Operasi login digunakan untuk menyeleksi pengguna untuk mengelola sistem.

 Mengelola data user

Operasi pengelolaan data user digunakan untuk memanipulasi data user yang

dapat mengakses sistem administrator. Operasi ini terdiri dari beberapa operasi,

yaitu:

o Melakukan insert pada tabel user.

o Melakukan delete data pada tabel user.
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o Melakukan update data pada tabel user.

o Melakukan query untuk retrieve data pada tabel user.

 Mengelola modul data

Operasi pengelolaasn modul data digunakan untuk memanipulasi modul yang

digunakan pada sistem administrator. Operasi ini terdiri dari beberapa operasi, yaitu:

o Melakukan insert pada tabel module.

o Melakukan delete data pada tabel module.

o Melakukan update data pada tabel module.

o Melakukan query untuk retrieve data pada tabel modul.

 Mengelola File

Operasi pengelolaan marker digunakan untuk memanipulasi data file yang

akan digunakan. Operasi ini terdiri dari beberapa operasi, yaitu :

o Melakukan insert pada tabel file.

o Melakukan delete data pada tabel file.

o Melakukan update data pada tabel file.

o Melakukan query untuk retrieve data pada tabel file.

4.2.2. Penggunaan perangkat lunak

Gambar 4.1 Urutan langkah kerja
Sumber : Perancangan
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Sistem informasi wisata Malang raya memiliki urutan langkah kerja seperti

yang ditunjukkan dalam gambar 4.1.

Urutan kerja aplikasi ini terdiri dari:

1. Admin merupakan user yang mempunyai hak khusus untuk melakukan

konfigurasi pada halaman admin.

2. Halaman admin digunakan untuk melakukan konfigurasi yang dibutuhkan

aplikasi.

3. Dari konfigurasi pada halaman admin, data-data tersebut disimpan pada basis

data.

4. Aplikasi client digunakan untuk mendeteksi marker. Data dari basis data

dapat dibaca juga pada aplikasi ini.

5. User merupakan pengguna umum dari aplikasi client.

User dapat menggunakan sistem informasi wisata Malang raya dengan cara

seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Penggunaan sistem informasi wisata Malang raya
Sumber : Perancangan

4.2.3. Identifikasi Aktor

Pada perangcangan sistem informasi wisata Malang raya pada smartphone

Android, akan terdapat dua tingkatan pengguna aplikasi, yaitu:
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Tabel 4.1. Identifikasi Aktor

Aktor Deskripsi

Pengguna Pengguna adalah subyek yang akan menggunakan aplikasi
wisata Malang raya untuk menampilkan wisata malang raya.

administrator administrator adalah subyek yang melakukan penambahan,
penghapusan, dan perubahan basis data yang berada di server
yang mengolah informasi yang ditampilkan oleh sistem
informasi wisata Malang raya.

Sumber : Perancangan

4.3. Daftar Kebutuhan

Daftar kebutuhan terdiri dari kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Pada

daftar kebutuhan akan dispeksifikasi dibedakan menjadi dua yaitu spesifikasi

kebutuhan fungsional client dan spesifikasi fungsional administrator. Spesifikasi

kebutuhan fungsional client ditunjukkan pada tabel 4.2, dan spesifikasi kebutuhan

untuk administrator ditunjukkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.2 Spesifikasi kebutuhan client fungsional Sistem Informasi Wisata Malang
raya

Nomor SRS Kebutuhan Use Case

SRS_001_01 Perangkat mobile mampu untuk
membaca pola marker AR dan
menampilkan objek ke layar.

Menunjukkan Marker

SRS_001_02 Perangkat mobile mampu
memperbarui File yang telah
ada, sehingga mendapatkan file
dengan versi terbaru.

Memperbarui Aplikasi

SRS_001_03 Perangkat mobile mampu
melihat versi file terbaru, dan
mendapatkan keterangan apa
saja yang telah berubah.

Melihat Versi terbaru

Sumber : Perancangan

Tabel 4.3 Spesifikasi kebutuhan administrator fungsional Sistem Informasi Wisata
Malang raya

Nomor SRS Kebutuhan Use Case
SRS_002_01 SIstem harus

menyediakan fasilitas
Login
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untuk login, sehingga
hanya administrator
yang dapat mngelola

SRS_002_02 Sistem harus
menyediakan fasilitas
untuk mengelola data
administrator

Mengelola data administrator

SRS_002_03 Sistem harus
menyediakan fasilitas
untuk mengelola data
module

Mengelola data module

SRS_002_04 Sistem harus
menyediakan fasilitas
untuk mengelola data file

Mengelola data file

SRS_002_04 Sistem harus
menyediakan fasilitas
guna keluar dari sistem
administrator

Logout

Sumber : Perancangan

4.4. UML (Unified modeling language)

UML (Unified modeling language) digunakan untuk memodelkan desain

sistem. Pada perancangan sistem informasi wisata Malang raya, menggunakan 4

(empat) macam UML, yaitu, Use Case diagram, Activity diagram, diagram skuensial,

dan class diagram.

4.4.1. Diagram Use Case

Use case merupakan suatu fungsionalitas yang menggambarkan apa yang

diharapkan dari sebuah sistem. Use case mempresentasikan sebuah interaksi antara

aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh

aktor terhadap sistem tersebut. Use case sangat membantu ketika sedang menyusun

requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan

merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem.

1. Skenario Use Case Pengguna

Dalam gambar 4.3, akan menjelaskan use case yang akan dilakukan user

untuk menggunakan aplikasi wisata Malang raya. User menunjukkan marker guna
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mendapatkan obyek dari marker tersebut, User juga dapat memperbarui aplikasi

dengan cara mengunduh file dari server. Selain itu, User dapat melihat versi dari

aplikasi guna mengetahui perubahan yang terjadi di aplikasi tersebut.

Gambar 4.3 Diagram use case pengguna
Sumber : Perancangan

 Skenario menunjukkan marker

Kebutuhan yang harus disediakan oleh perangkat lunak untuk pengguna yaitu

kebutuhan untuk menunjukkan marker. Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh

use case menunjukkan marker. Tabel 4.4 merupakan skenario use case menunjukkan

marker.

Tabel 4.4 use case menunjukkan marker
Identifikasi
No SRS SRS_001_01
Nama Menunjukkan marker
Deskripsi Use case ini digunakan untuk menunjukan marker ke kamera mobile

Aktor User
Prekondisi Peangkat lunak sistem informasi sudah berjalan.
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. Client menunjukkan atau mengarahkan
kamera mobile ke arah marker

2. Marker akan di deteksi oleh kamera
mobile
3. Gambar hasil deteksi akan menjadi
masukan pemrosesan Augmented Realityi

Kondisi akhir Obyek akan dimunculkan oleh perangkat
mobile

Sumber : Perancangan

 Skenario unduh file

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk memperbarui aplikasi ke dalam sistem. Kebutuhan tersebut
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direpresentasikan oleh use case memperbarui aplikasi. Tabel 4.5. merupakan skenario

use case memperbarui aplikasi.

Tabel 4.5 use case memperbarui aplikasi
Identifikasi
No SRS SRS_001_02
Nama Memperbarui aplikasi
Deskripsi Use case ini digunakan untuk mrmperbarui file yang telah ada

Aktor Client
Prekondisi Client telah masuk ke dalam aplikasi, kemudian memilih menu download
Proses Skenario
Aksi actor Reaksi system
1. Client memilih menu download di dalam
system informasi Malang raya

2. Sistem akan membuka halaman baru yang
digunakan untuk mengunduh file dengan
versi terbaru

Kondisi akhir Perangkat mobile mendapatkan file versi
terbaru

Sumber : Perancangan

 Skenario melihat versi terbaru

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk melihat versi terbaru. Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use

case melihat versi terbaru. Tabel 4.6. merupakan skenario use case melihat versi

terbaru.

Tabel 4.6 use case melihat versi terbaru
Identifikasi
No SRS SRS_001_03
Nama Melihat versi terbaru
Deskripsi Client akan diberikan suatu keterangan guna memberikan informasi

tentang versi-versi yang ada pada aplikasi wisata Malang ini.
Aktor Client
Prekondisi Client telah masuk ke dalam aplikasi, dan memilih menu versi
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi system
1. Client memilih menu download di dalam
system informasi Malang raya

2.  Sistem akan membuks halaman baru yang
menampilkan data yang berisi tentang versi
dari file tersebut

Kondisi akhir Client akan mendapatkan informasi tentang
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versi file dan keterangan tentang perubahan –
perubahan yang terjadi.

Sumber : Perancangan

2. Skenario Use Case Administrator

Dalam gambar 4.4, akan menjelaskan use case yang akan dilakukan

administrator untuk mengelola sistem administrator. administrator dapat melakukan

login yang kemudian dari login tersebut dapat mengelola data administrator,

mengelola data module, mengelola data file. Untuk keluar dari sistem administrator,

administrator dapat melakukan logout.

admin

login

mengelola data admin

mengelola data module

mengelola data file

logout

tambah admin

edit admin

hapus admin

tambah module

edit module

hapus module

tambah file

edit file

hapusfile

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Gambar 4.4 Diagram use case administrator
Sumber : Perancangan

 Login

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk login ke dalam sistem administrator. Kebutuhan tersebut

direpresentasikan oleh use case Log in. Tabel 4.5. merupakan skenario use case

Login.

Tabel 4.7 use case untuk Login
Identifikasi
No SRS SRS_002_01
Nama Login ke sistem administrator
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Deskripsi Use case ini digunakan untuk masuk kedalam sistem administrator

Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menapilkan form login
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. administrator memasukkan username dan
password.

2. Sistem akan menerima data yang
dimasukkan oleh administrator, yang
kemudain data tersebut diseleksi oleh sistem

Skenario Alternatif 1 : jika data kosong
3. sistem akan memberikan peringatan,

gagal login
Skenario Alternatif 1 : jika data salah

4. sistem akan memberikan peringatan, gagal
login

Kondisi Akhir administrator akan masuk ke sistem
administrator

Sumber : Perancangan

 Menampilkan data administrator

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk Menampilkan data administrator di dalam sistem administrator.

Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case Menampilkan data administrator.

Tabel 4.8 merupakan skenario use case Menampilkan data administrator.

Tabel 4.8 use case menampilkan data administrator
Identifikasi
No SRS SRS_002_02
Nama Mengelola data administrator
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menampilkan data

administrator
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form administrator data administrator
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. Administrator memilih menu admin 2. Sistem akan menampilkan data, meliputi

username, password, nama, email, dan telp.

Sumber : Perancangan
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 menambah data administrator

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menambah data admin di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menambah data admin. Tabel 4.9 merupakan

skenario use case menambah data Admin.

Tabel 4.9 use case menambah data administrator
Identifikasi
No SRS SRS_002_03
Nama Menambah data admin
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana administrator menambahkan data

administrator
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form tambah admin data administrator
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. administrator mengisi data username,
password, nama, alamat, email, dan telp.

2. Sistem akan menyimpan data pada basis
data
3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
administrator

Skenario Alternatif 1 : jika data masukan kosong
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data yang masih kosong

Skenario Alternatif 2 : jika data masukan sudah ada
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data sudah ada

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
sebelumnya

Sumber : Perancangan

 Memperbarui data administrator

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk memperbarui data administrator di dalam sistem administrator.

Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case memperbarui data administrator.

Tabel 4.10 merupakan skenario use case memperbarui data administrator.
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Tabel 4.10 use case memperbarui data administrator
Identifikasi
No SRS SRS_002_04
Nama Mengelola data administrator
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana administrator menghapus data

administrator
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form edit admin dan menampilkan data administrator

yang telah dipilih
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. administrator akan memperbarui data,
sesuai dengan yang dipilih.

2. Sistem akan memperbarui data
3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
administrator

Sumber : Perancangan

 Menghapus data administrator

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menghapus data admin di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menghapus data admin. Tabel 4.11

merupakan skenario use case menghapus data Admin.

Tabel 4.11 use case menghapus data administrator
Identifikasi
No SRS SRS_002_05
Nama Menghapus data administrator
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menghapus data

administrator
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form administrator data admin
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. administrator memlih url hapus 2. Sistem akan menghapus data yang telah

dipilih

Sumber : Perancangan
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 Menampilkan data Modul

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menampilkan data module di dalam sistem administrator.

Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case menampilkan data Module. Tabel

4.12. merupakan skenario use case menampilkan data Module.

Tabel 4.12 use case menampilkan data module
Identifikasi
No SRS SRS_002_06
Nama menampilkan data Module
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana administrator menampilkan data

module
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form module data administrator
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. Administrator memilih menu module 2.Sistem akan menampilkan data, meliputi

nama, dan link Sistem akan
Sumber : Perancangan

 Menambah data Modul

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menambah data module di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menambah data administrator. Tabel 4.13

merupakan skenario use case menambah data modul.

Tabel 4.13 use case menambah data modul
Identifikasi
No SRS SRS_002_07
Nama Menambah data Module
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menambahkan data

module
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form tambah administrator data administrator
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. Administrator mengisi data nama module,
dan url

2. Sistem akan menyimpan data pada basis
data
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3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
administrator

Skenario Alternatif 1 : jika data masukan kosong
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data yang masih kosong

Skenario Alternatif 2 : jika data masukan sudah ada
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data sudah ada

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
sebelumnya

Sumber : Perancangan

 Memperbarui data Module

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk memperbarui data module di dalam sistem administrator.

Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case memperbarui data module. Tabel

4.14 merupakan skenario use case memperbarui data module.

Tabel 4.14 use case memperbarui data Module
Identifikasi
No SRS SRS_002_08
Nama memperbarui data Module
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator memperbarui data

module
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form edit administrator dan menampilkan data

administrator yang telah dipilih
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
administrator akan memperbarui data, sesuai
dengan yang dipilih

2. Sistem akan memperbarui data
3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
module

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
module

Sumber : Perancangan
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 Menghapus data Modul

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menghapus data module di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menghapus data modul. Tabel 4.15

merupakan skenario use case menghapus data modul.

Tabel 4.15 use case menghapus data Module
Identifikasi

No SRS SRS_002_09

Nama Menghapus data Module

Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menghapus data
administrator

Aktor Administrator

Prekondisi Sistem menampilkan form administrator data module

Proses Skenario

Aksi aktor Reaksi sistem

Admin memlih url hapus 2. Sistem akan menghapus data module

Sumber : Perancangan

 menampilkan data File

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menampilkan data File di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menampilkan data File. Tabel 4.16

merupakan skenario use case mengelola data File.

Tabel 4.16 use case mengelola data File
Identifikasi
No SRS SRS_002_10
Nama menampilkan data File
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menampilkan data file

Aktor Administrator
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Prekondisi Sistem menampilkan form file data admin
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
Admin akan ditampilkan data administrator
dari database, tambah file, edit file, dan
hapus file
3. Admin menekan button tambah
5. Admin menekan link edit
7. Admin menekan link hapus

2. Sistem akan menampilkan data, meliputi
nama, veris, file, dan keterangan.
4 Sistem akan menampilkan form input data.
6. Sistem akan menampilkan form untuk edit
data.
8. Sistem akan menghapus data pada form
awal

Skenario Alternatif 1 : jika data masukan kosong
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data yang masih kosong

Skenario Alternatif 2 : jika data masukan sudah ada
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data sudah ada

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
sebelumnya

Sumber : Perancangan

 Mebambah data file

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menambah data file di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case menambah data file. Tabel 4.17 merupakan

skenario use case menambah data file.

Tabel 4.17 use case menambah data file
Identifikasi
No SRS SRS_002_11
Nama Menambah data file
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menambahkan data file

Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form tambah file
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
1. Admin mengisi data nama, versi, file, dan
keterangan

2. Sistem akan menyimpan data pada basis
data
3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
admin

Skenario Alternatif 1 : jika data masukan kosong
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Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data yang masih kosong

Skenario Alternatif 2 : jika data masukan sudah ada
Sistem akan memberikan peringatan, jika ada
data sudah ada

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
sebelumnya

Sumber : Perancangan

 Memperbarui data file

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk memperbarui data file di dalam sistem administrator. Kebutuhan

tersebut direpresentasikan oleh use case memperbarui data file. Tabel 4.18

merupakan skenario use case memperbarui data file.

Tabel 4.18 use case memperbarui data file
Identifikasi
No SRS SRS_002_12
Nama Memperbarui data file
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator memperbarui data

module
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form edit file dan menampilkan data file yang telah

dipilih
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
Admin akan memperbarui data, sesuai
dengan yang dipilih

2. Sistem akan memperbarui data
3. Sistem akan mengembalikan ke halaman
module

Skenario Alternatif 1 : jika ada pembatalan
Sistem akan mengembalikan  ke halaman
module

Sumber : Perancangan

 Menghapus data file

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk menghapus data file di dalam sistem administrator. Kebutuhan
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tersebut direpresentasikan oleh use case menghapus data file. Tabel 4.19 merupakan

skenario use case menghapus data file.

Tabel 4.19 use case menghapus data file
Identifikasi
No SRS SRS_002_13
Nama Menghapus data file
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator menghapus data

file
Aktor Administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form file data file
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
Sistem menampilkan form administrator
memlih url hapus

2. Sistem akan menghapus data file

Sumber : Perancangan

 Logout

Kebutuhan selanjutnya yang harus disediakan oleh perangkat lunak adalah

kebutuhan untuk logout dari dalam sistem Sistem menampilkan form administrator.

Kebutuhan tersebut direpresentasikan oleh use case Logout. Tabel 4.20 merupakan

skenario use case Logout.

Tabel 4.20 use case Logout
Identifikasi
No SRS SRS_002_14
Nama Logout
Deskripsi Use case ini menjelaskan bagaimana Admistrator keluar dari sistem

Aktor Sistem menampilkan form administrator
Prekondisi Sistem menampilkan form utama administrator
Proses Skenario
Aksi aktor Reaksi sistem
Sistem menampilkan form administrator
memilih menu logout

2. Sistem akan menghancurkan aktifitas

Kondisi akhir Sistem menampilkan form administrator
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akan keluar dari sistem Sistem
menampilkan form administrator

Sumber : Perancangan

4.4.2. Diagram Activity

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas

yang dapat dilakukan oleh sistem.

1. Diagram Activity mendeteksi marker

Dalam gambar 4.5, diagram Activity melihat marker, user mendeteksi marker

yang telah ada, kemudian dari marker tersebut sistem akan menampilkan informasi

wisata Malang raya yang berupa objek 3d. Dalam gambar ini dijelaskan user

menekan tombol mulai untuk memulai marker tracking. kemudian user mengarahkan

kamera smartphone ke arah marker berbentuk persegi berbingkai hitam, kemudian

smartphone akan menampilkan objek berbentuk persegi.

user sistem

deteksi marker

menampilkan objek

menekan tombol mulai

Gambar 4.5 Diagram Activity melihat marker
Sumber : Perancangan
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2. Diagram Activity melihat versi file

Dalam gambar 4.6, diagram Activity melihat versi file, user memiilh menu

versi. Kemudian sistem akan menampilkan semua versi dari sistem informasi wisata

Malang raya.

sistemuser

memilih menu lihat versi

menampilkan versi

Gambar 4.6 Activity melihat versi file
Sumber : Perancangan

3. Diagram Activity mengunduh file

user sistem

memilih menu download file

mendapatkan file terbaru
menekan tombol download

Gambar 4.7 Diagram Activity mengunduh file
Sumber : Perancangan

Dalam gambar 4.7, diagram Activity mengunduh file, user memilih menu

download file. Kemudian user menekan tombol download. Setelah mekan tombol

download sistem mengambil file dari server ke smartphone.
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4. Diagram Activity login

Dalam gambar 4.8, diagram Activity login, Sistem menampilkan form

administrator, akan ditampilkan sebuah halaman untuk mengisikan username dan

password, yang kemudian dilanjutkan dengan menekan tombol login. Dari login

tersebut, sistem akan melakukan proses cek login, jika ditemukan maka akan masuk

ke halaman Sistem menampilkan form administrator, jika didak, maka akan

ditampilkan pesan gagal.

admin sistem

memasukkan username dan password

menekan tombol login

cek login

menampilkan pesan gagal

masuk halaman login

Gambar 4.8 Diagram Activity login
Sumber : Perancangan

5. Diagram Activity logout

admin sistem

memilih menu logout

kembali ke halaman login

Gambar 4.9 Diagram Activity logout
Sumber : Perancangan
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Dalam gambar 4.9, iagram Activity logout, Sistem menampilkan form

administrator akan memilih menu logout, kemudian sistem akan mengembalikan ke

halaman login.

6. Diagram Activity menampilkan data Sistem menampilkan form

administrator

admin sistem

memilih menu admin

menampilkan data admin

Gambar 4.10 Diagram Activity menampilkan data admin
Sumber : Perancangan

Dalam gambar 4.10, diagram Activity menampilkan data admin, admin

memilih menu admin, kemudian sistem akan menampilkan semua data admin.

7. Diagram Activity menambah data admin

admin sistem

memasukkan data admin

data admin ditambahkan

menekan tombol tambah admin

Gambar 4.11 Diagram Activity menambah data admin
Sumber : Perancangan
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Dalam gambar 4.11, diagram Activity menambahkan data admin, admin

menekan tambah admin. kemudian memasukkan data admin. Kemudian sistem akan

menambahkan data admin ke dalam database.

8. Diagram Activity memperbarui data admin

admin sistem

memperbarui data admin
data admin diperbarui

memilih url edit

menampilkan data admin yang dipilih

Gambar 4.12 Diagram Activity memperbarui data admin
Sumber : Perancangan

Dalam gambar 4.12, diagram Activity memperbarui data admin, admin memilih url

edit, kemudian sistem akan menampilkan data admin yang dipilih, admin akan

mengisikan data admin, untuk diperbarui.

9. Diagram Activity menghapus data admin

Dalam gambar 4.13, diagram Activity menghapus data admin, admin memilih

url hapus, kemudian sistem akan menghapus data admin yang dipilih.

admin sistem

memilh url hapus

data admin dihapus

Gambar 4.13 Diagram Activity menghapus data admin
Sumber : Perancangan
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10. Diagram Activity menampilkan data module

Dalam gambar 4.12, diagram Activity menampilkan data module, admin

memilih menu module, kemudian sistem akan menampilkan semua data module.

admin sistem

memilih menu module

menampilkan data module

Gambar 4.14 Diagram Activity menampilkan data module
Sumber : Perancangan

11. Diagram Activity menambahkan data module

Dalam gambar 4.15, diagram Activity menambahkan data module, admin

menekan tambah module. kemudian memasukkan data module. Kemudian sistem

akan menambahkan data module ke dalam database.

admin sistem

menambah data module
data module ditambahkan

menekan tombol tambah module

Gambar 4.15 Diagram Activity menambahkan data module
Sumber : Perancangan
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12. Diagram Activity memperbarui data module

Dalam gambar 4.14, diagram Activity memperbarui data module, admin

memilih url edit, kemudian sistem akan menampilkan data module yang dipilih,

admin akan mengisikan data module untuk diperbarui.

admin sistem

memperbarui data module

data module diperbarui

memilih url edit

menampilkan data module yang dipilih

Gambar 4.16 Diagram Activity memperbarui data module
Sumber : Perancangan

13. Diagram Activity menghapus data module

Dalam gambar 4.21, diagram Activity menghapus data module, admin memilih

url hapus, kemudian sistem akan menghapus data module yang dipilih.

admin sistem

memilh url hapus

data module dihapus

Gambar 4.17 Diagram Activity menghapus data module
Sumber : Perancangan
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14. Diagram Activity menampilkan data file

Dalam gambar 4.18, diagram Activity menampilkan data file, admin memilih

menu admin, kemudian sistem akan menampilkan semua data file.

admin sistem

memilih menu file

data file ditampilkan

Gambar 4.18 Diagram Activity menampilkan data file
Sumber : Perancangan

15. Diagram Activity menambah data file

Dalam gambar 4.19, diagram Activity menambahkan data file, admin menekan

tambah file. kemudian memasukkan data file. Kemudian sistem akan menambahkan

data file ke dalam database.

admin sistem

menambahkan data file

data file ditambahkan

menekan tombol tambah file

Gambar 4.19 Diagram Activity menambah data file
Sumber : Perancangan
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16. Diagram Activity memperbarui data file

Dalam gambar 4.20, diagram Activity memperbarui data file, admin memilih

url edit, kemudian sistem akan menampilkan data file yang dipilih, admin akan

mengisikan data file untuk diperbarui.

admin sistem

memperbarui data file
data file diperbarui

memilh url edit

menampilkan data file yang dipilih

Gambar 4.20 Diagram Activity memperbarui data file
Sumber : Perancangan

17. Diagram Activity menghapus data file

Dalam gambar 4.21, diagram Activity menghapus data file, admin memilih url

hapus, kemudian sistem akan menghapus data file yang dipilih dan menghapusnya

pada database.

admin sistem

memilh url hapus

data file dihapus

Gambar 4.21 Diagram Activity menghapus data file
Sumber : Perancangan

4.4.3. Diagram Sekuensial

Diagram sekuensial menggambarkan kelakuan/perilaku objek pada use case

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan
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diterima antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar diagram sekuensial

maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta

metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek itu.

1. Diagram Sekuensial Baca Marker

Diagram ini digunakan untuk user membaca marker. User menekan tombol

mulai pada aplikasi. kemudian sistem akan memulai mendeteksi marker. setelah itu,

user akan ditampilkan sebuah obyek berupa 3d. Diagram ini dijelaskan dalam gambar

4.22.

database

 : user

sistem

1 : menu cek update

2 : ambil data

3 : memberikan hasil

4 : tampilkan

Gambar 4.22 Squence Diagram Baca Marker
Sumber : Perancangan

2. Diagram Sekuensial Update Aplikasi

Diagram ini diguakan untuk memperbarui aplikasi. User memilih menu

kemudian memilih menu download. Kemudian, user akan masuk ke halaman

download yang terdapat sebuah tombol untuk mengunduh file. Setelah itu, user akan

mendapatkan file terbaru. Diagram ini dijelaskan dalam gambar 4.23.
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 : user

sistem database

1 : pilih menu download

2 : download

3 : ambil data

4 : respon

Gambar 4.23 Squence Diagram Update Aplikasi
Sumber : Perancangan

3. Diagram Sekuensial Melihat Versi Terbaru

Diagram ini digunakan untuk melihat versi terbaru dari file tersebut. User

akan memilih menu cek update, kemudian user akan mendapatkan sebuah halaman

dengan menampilkan versi, tanggal, dan keterangan dari file tersebut. Pada data

tersebut berada pada basis data. Diagram ini dijelaskan dalam gambar 4.24.

database

 : user

sistem

1 : menu cek update

2 : ambil data

3 : memberikan hasil

4 : tampilkan

Gambar 4.24 Squence Diagram Melihat Versi Terbaru
Sumber : Perancangan
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4. Diagram Sekuensial Input Admin

berhasilseq

gagalseq

 : admin

databasesistemGUI

1 : username, password, nama, email,telp

2 : username, password, nama_lengkap, telp

3 : insert()

4 : berhasil

5 : tampilkan

6 : gagal

Gambar 4.25 Squence Diagram Melihat Versi Input Admin
Sumber : Perancangan

Diagram ini digunakan untuk memasukkan data admin yang digunakan untuk

masuk ke halaman administrator. Admin, akan memasukkan username, password,

nama, email, dan telp pada GUI yang ada. kemudian dari GUI tersebut akan

mengirim data menuju ke sistem. Di dalam sistem tersebut, data tersebut akan

dimasukkan ke  dalam basis data. Jika berhasil makan, data tersebut akan di

tampilkan, jika tidak data tersebut tidak akan di tampilkan. Diagram ini dijelaskan

dalam gambar 4.25.

5. Diagram Sekuensial Hapus Admin

Diagram berikut merupakan diagram yang menjelaskan cara menghapus

admin. user akan memilih link yang berada di bagian kanan dari data. Kemudian,

terdapat dua link yaitu hapus dan edit. Untuk menghapus admin, admin akan memilih

data yang akan dihapus, kemudian sistem akan membaca berupa pilihan data tersebut.

kemudian sistem akan melakukan fungsi hapus pada basis data. Diagram ini

dijelaskan dalam gambar 4.29.
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 : admin

databaseGUI sistem

1 : pilih hapus

2 : idAdmin

3 : delete()

Gambar 4.29 Squence Diagram Hapus Admin
Sumber : Perancangan

6. Diagram Sekuensial Edit Admin

Pada diagram ini akan menjelaskan tentang memperbarui admin. Admin, akan

memlilih link edit. kemudian, admin akan masuk ke halaman yang berisi data - data

admin yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian admin memilih field yang akan

diubah. kemudian dari hasil itu, data yang telah diperbarui akan dikirim ke basis data

yang kemudian akan di perbarui, jika berhasil, data akan di tampilkan dan diperbarui.

Sedangkan jika gagal, data tidak berubah. Diagram ini dijelaskan dalam gambar 4.30.

berhasilseq

gagalseq

 : admin

GUI
sistem database

1 : pilih edit

2 : nama, password, telp, email
3 : nama, password, telp, email

4 : update()

5 : berhasil

6 : tampilkan

7 : gagal

Gambar 4.30 Squence Diagram Edit Admin
Sumber : Perancangan
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7. Diagram Sekuensial Input Module

berhasilseq

gagalseq

 : admin

databaseGUI sistem

1 : nama, versi, file, keterangan

2 : nama, versi, file, keterangan

3 : input()

4 : berhasil
5 : tampilkan

6 : gagal

Gambar 4.31 Squence Diagram Input Module
Sumber : Perancangan

Diagram ini digunakan untuk memasukkan data admin yang digunakan untuk

memberikan menu yang ada pada administrator. Admin, akan memasukkan nama,

dan link pada GUI yang ada. Kemudian dari GUI tersebut akan mengirim data

menuju ke sistem. Di dalam sistem tersebut, data tersebut akan dimasukkan ke  dalam

basis data. Jika berhasil makan, data tersebut akan di tampilkan, jika tidak data

tersebut tidak akan di tampilkan. Diagram ini dijelaskan dalam gambar 4.31.

8. Diagram Sekuensial Hapus Modul

 : admin

databaseGUI sistem

1 : pilih hapus

2 : idModule

3 : delete()

Gambar 4.32 Squence Diagram Hapus Modul
Sumber : Perancangan
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Diagram berikut merupakan diagram yang menjelaskan cara menghapus

module. User akan memilih link yang berada di bagian kanan dari data. Kemudian,

terdapat dua link yaitu hapus dan edit. Untuk menghapus module, admin akan

memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem akan membaca berupa pilihan data

tersebut. Kemudian sistem akan melakukan fungsi hapus pada basis data. Diagram ini

dijelaskan dalam gambar 4.32.

9. Diagram Sekuensial Edit Modul

berhasilseq

CombinedFragment1seq

 : admin

databaseGUI sistem

1 : pilih edit

2 : nama, link

3 : nama link

4 : update()

5 : berhasil

6 : tampilkan

7 : gagal

Gambar 4.34 Squence Diagram Edit Modul
Sumber : Perancangan

Pada diagram ini akan menjelaskan tentang memperbarui module. admin,

akan memlilih link edit. Kemudian, admin akan masuk ke halaman yang berisi data -

data module yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian admin memilih field

yang akan diubah. kemudian dari hasil itu, data yang telah diperbarui akan dikirim ke

basis data yang kemudian akan di perbarui, jika berhasil, data akan di tampilkan dan

diperbarui. Sedangkan jika gagal, data tidak berubah. Diagram ini dijelaskan dalam

gambar 4.34.
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10. Diagram Sekuensial Input File

Diagram ini digunakan untuk memasukkan data file yang digunakan untuk

memasukkan file yang akan di baca oleh perangkat mobile. admin, akan memasukkan

nama, versi, file, dan keterangan pada GUI yang ada. Kemudian dari GUI tersebut

akan mengirim data menuju ke sistem. Di dalam sistem tersebut, data tersebut akan

dimasukkan ke  dalam basis data. jika berhasil makan, data tersebut akan di

tampilkan, jika tidak data tersebut tidak akan di tampilkan. Diagram ini dijelaskan

dalam gambar 4.35.

berhasilseq

gagalseq

 : user

databaseGUI sistem

1 : nama, versi, file, keterangan

2 : nama, versi, file
3 : insert()

4 : berhasil
5 : tampilkan

6 : gagal

Gambar 4.35 Squence Diagram Input File
Sumber : Perancangan

11. Diagram Sekuensial Hapus File

Diagram berikut merupakan diagram yang menjelaskan cara menghapus file.

user akan memilih link yang berada di bagian kanan dari data. Kemudian, terdapat

dua link yaitu hapus dan edit. Untuk menghapus file, admin akan memilih data yang

akan dihapus, kemudian sistem akan membaca berupa pilihan data tersebut.

Kemudian sistem akan melakukan fungsi hapus pada basis data. Diagram ini

dijelaskan dalam gambar 4.36.
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 : admin

databaseGUI sistem

1 : pilih hapus

2 : idFile

3 : hapus()

Gambar 4.36 Squence Diagram Hapus File
Sumber : Perancangan

12. Diagram Sekuensial Edit File

berhasilseq

gagalseq

 : admin

database
GUI

sistem

1 : pilih edit

2 : nama, versi, file, keterangan

3 : nama, versi, file, keterangan

4 : update()

5 : berhasil

6 : tampilkan

7 : gagal

Gambar 4.37 Squence Diagram Edit File
Sumber : Perancangan

Pada diagram ini akan menjelaskan tentang memperbarui file. Admin, akan

memlilih link file, kemudian, admin akan masuk ke halaman yang berisi data - data

file yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian admin memilih field yang akan

diubah. kemudian dari hasil itu, data yang telah diperbarui akan dikirim ke basis data

yang kemudian akan di perbarui, jika berhasil, data akan di tampilkan dan diperbarui.

Sedangkan jika gagal, data tidak berubah. Diagram ini dijelaskan dalam gambar 4.37.
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4.4.4. Diagram Class

Diagram class memberikan gambaran pemodelan elemen – elemen class yang

membentuk sebuah perangkat lunak. Class bisa didapatkan dengan menganalisis

secara detail terhadap use case yang dimodelkan.

1. Diagram Class pengguna

Diagram Class pengguna, digunakan untuk memberikan gambaran pemodelan

elemen perangkat lunak yang dibutuhkan. Pada diagram Class pengguna, class awal

digunakan untuk menu awal pada perangkat mobile. Pada class download, digunakan

untuk mengambil data dari server yang kemudian dikirimkan menuju perangkat

mobile. Pada class versi, digunakan untuk melihat semua versi yang terdapat pada

basis data, dan menampilkan semua keterangan perubahan yang terjadi. Pada class

activity, digunakan untuk mendeteksi marker, dan menampilkan obyek yang ada pada

marker tersebut. Gambar 4.39 menunjukkan diagram class pengguna untuk sistem

informasi wisata Malang raya.

Gambar 4.39 Diagram class pengguna
Sumber : Perancangan

 Class awal

Gambar 4.40 menunjukkan diagram class awal yang digunakan untuk

menampilkan awal masuk aplikasi.
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Gambar 4.41 Diagram class awal
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.21 menunjukkan struktur class awal yang akan digunakan pada

perangkat lunak.

Tabel 4.21 struktur class awal
Nama class : awal
Deskripsi :
Class awal adalah class yang menampung fungsi untuk menampilkan tampilan
awal.
Nama Method : onCreate ()
Fungsi:Method ini adalah method yang pertama kali dijalankan saat class awak
dijalankan. Method ini berisi deklarasi dari komponen-komponen yang menyusun
layout menu.
Nama Method : onOptionSelected ()
Fungsi:Method ini adalah method yang digunakan untuk memilih menu. Method
ini berisi menu yang akan ditampilkan.
Nama Method : onCreateOptionsMenu ()
Fungsi:Method ini adalah method yang digunakan untuk membuat pilihan menu.
Method.

 Class versi

Gambar 4.42 Diagram class versi
Sumber : Perancangan

Gambar 4.42 menunjukkan diagram class veri yang digunakan untuk melihat

versi dari aplikasi. Pada Tabel 4.22 menunjukkan struktur class versi yang akan

digunakan pada perangkat lunak.
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Tabel 4.22 struktur class versi
Nama class : versi
Deskripsi :
Class versi adalah class yang menampung fungsi untuk menampilkan versi yang
terdapat pada basis data. Class versi adalah turunan dari class awal.
Nama Method : onCreate ()
Fungsi: Method ini adalah method yang pertama kali dijalankan saat class versi
dijalankan. Method ini berisi deklarasi dari komponen-komponen yang menyusun
list menu.

 Class download

Gambar 4.43 menunjukkan diagram class download yang digunakan untuk

mengunduh aplikasi terbaru.

Gambar 4.43 Diagram class download
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.23 menunjukkan struktur class awal yang akan digunakan pada

perangkat lunak.

Tabel 4.23 struktur class download
Nama class : download
Deskripsi :
Class download adalah class yang menampung fungsi untuk mengambil data dari
bassis data menuju sd card. Class download adalah turunan dari class awal.
Nama Method : onCreate ()
Fungsi:Method ini adalah method yang pertama kali dijalankan saat class
download dijalankan. Method ini berisi deklarasi dari komponen-komponen yang
menyusun layout menu download.
Nama Method : onPostExecute ()
Fungsi:Method ini adalah method yang digunakan untuk menempatkan hasil
yang telah diunduh ke dalam sd card.
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Nama Method : onProgressUpdate ()
Fungsi:Method ini adalah method yang digunakan untuk memberikan persentase
pada saat mengunduh file.
Nama Method : onPreExecute ()
Fungsi:Method ini adalah method yang digunakan untuk menampilkan progres
bar.

 Class activity

Gambar 4.44 menunjukkan diagram class activity yang digunakan untuk

mendeteksi marker.

Gambar 4.44 Diagram class activity
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.24 menunjukkan struktur class activity yang akan digunakan

pada perangkat lunak.
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Tabel 4.24 struktur class activity
Nama class : activity
Deskripsi :Class activity adalah class yang menampung fungsi untuk
menampilkan fungsi utama. Class activity adalah turunan dari class awal.

Nama Method : onCreate ()

Fungsi: Method ini adalah method yang pertama kali dijalankan saat class
activity dijalankan. Method ini berisi deklarasi dari komponen-komponen yang
menyusun layout dan fungsi utama.

2. Diagram Class admin

Diagram class pada admin digunakan untuk memodelkan sistem admin. Class

IndexController login digunakan untuk menampilkan form yang digunakan untuk

memasukkan username dan password admin. Dari class IndexController login, data

tersebut akan melakukan pengecekan pada username dan password, dan juga akan

menjalan session. Kemudian, setelah login admin dapat mengelola data admin,

module, dan file. Untuk mengelola data - data tersebut, class admin, module, dan file

akan melakukan query database yang berada pada IndexController pada model.

Diagram Class admin digambarkan dalam gambar 4.45.

login

indexController

index

session

admin

module

file

model

indexController

Gambar 4.45 Diagram class admin
Sumber : Perancangan
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 Session

Gambar 4.46 menunjukkan diagram session, yang digunakan untuk

menyeleksi pengguna.

Gambar 4.46 Diagram class session
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.25 menunjukkan struktur class session yang akan digunakan

pada halaman administrator.

Tabel 4.25 struktur class session
Nama class : session

Deskripsi :Class yang digunakan untuk menyeleksi pengguna

Nama Method : login($username, $password)

Fungsi: Method ini digunakan untuk menyeleksi pengguna

 Admin

Gambar 4.10 menunjukkan diagram class activity yang digunakan untuk

mengelola data admin.

Gambar 4.47 Diagram class admin
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.26 menunjukkan struktur class admin yang akan digunakan pada

halaman administrator.
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Tabel 4.26 struktur class admin
Nama class : admin
Deskripsi :Class admin adalah class yang menampung fungsi untuk mengelola
data admin.
Nama Method : listadmin($username, $password, $nama, $telp, $email)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menampilkan semua data admin yang ada pada
basis data
Nama Method : tambah(($username, $password, $nama, $telp, $email)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menambahkan data admin pada basis data
Nama Method : edit(($username, $password, $nama, $telp, $email)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk memperbarui salah satu data admin pada basis
data
Nama Method : hapus($username)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menghapus salah satu data admin pada basis data

 Module

Gambar 4.47 menunjukkan diagram class activity yang digunakan untuk

mengelola data module.

module

+db

+listmodule($nama, $ module)
+tambah($nama, $ module)
+edit($nama, $module)
+hapus($id)

Gambar 4.14 Diagram class module
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.27 menunjukkan struktur class module yang akan digunakan

pada halaman administrator.

Tabel 4.27 struktur class module
Nama class : module
Deskripsi :
Class admin adalah class yang menampung fungsi untuk mengelola data module.



76

Nama Method : listmodule($nama, $module)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menampilkan semua data module yang ada pada
basis data
Nama Method : tambah($nama, $module)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menambahkan data module pada basis data
Nama Method : edit($nama, $module)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk memperbarui salah satu data module pada basis
data
Nama Method : hapus($id)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menghapus salah satu data module pada basis data

 File

Gambar 4.48 menunjukkan diagram class activity yang digunakan untuk

mengelola data file.

Gambar 4.48 Diagram class file
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.28 menunjukkan struktur class file yang akan digunakan pada

halaman administrator.

Tabel 4.28 struktur class file
Nama class : file
Deskripsi :
Class admin adalah class yang menampung fungsi untuk mengelola data file.
Nama Method : listfile($nama,$versi,$tanggal,$file,$keterangan)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menampilkan semua data file yang ada pada basis
data
Nama Method : tambah($nama,$versi,$file,$keterangan)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menambahkan data file pada basis data
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Nama Method : edit($nama,$versi,$file,$keterangan)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk memperbarui salah satu data module pada basis
data
Nama Method : hapus($id)
Fungsi:
Method yang digunakan untuk menghapus salah satu data module pada basis data

 IndexController

Gambar 4.49 menunjukkan diagram class activity yang digunakan untuk

mendeteksi marker.

indexController

+db
+index

+index()

Gambar 4.49 Diagram class indexController
Sumber : Perancangan

Pada Tabel 4.29 menunjukkan struktur class file yang akan digunakan pada

halaman administrator.

Tabel 4.29 struktur class indexController
Nama class : indexController
Deskripsi : class yang digunkan untuk menampilkan dan mengendalikan sistem
Nama Method : index()
Fungsi:
Method utama yang digunakan pada class session

4.5. Perancangan augmented reality

Perancangan augmented  reality pada android menggunakan library yang

telah ada dengan menggunakan bahasa pemrograman C/C++. Library tersebut

dimasukkan kedalam Java/Android dengan cara memanggil library dengan
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menggunakan JNI menuju ke ARToolkitDrawer. Activity akan memanggil

ARToolkitDrawer untuk menggunakan library. perancangan penggunaan library

pada java/android, digambarkan dalam gambar 4.50. Pada augmented reality ini

menggunakan marker persegi yang bertujuan untuk menampilkan objek wisata yang

akan dikunjungi oleh wisatawan. Jika dengan menggunakan tanpa marker

(markerless), pengguna tidak bisa mendapatkan objek yang ditampilkan dilayar.

Gambar 4.50 Penggunaan library pada java/android
sumber : Perancangan

4.5.1 Perancangan Frame augmented reality pada smartphone

Perancangan frame augmented reality pada smartphone dengan cara

menggunakan layer pada layar android. pada layer awal, berisi layer layar

smartphone, kemudian layer kedua berisi layer Framelayout, kemudian layer camera

surfaceview yang digunakan untuk mendeteksi objek yang ditangkap oleh kamera

smartphone, layer terakhir yaitu GLSurfaceView yang digunakan untuk menampilkan

objek 3d dari mendeteksi marker pada layer Camera SurfaceView. Dari layer-layer

tersebut, digabungkan menjadi sebuah perangkat mobile yang dapat mendeteksi

suatu marker dan menampilkan objek dari marker tersebut. Perancangan frame ini

digambarkan dalam gambar 4.51.
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Gambar 4.51 Perancangan surface augmented reality pada smartphone
sumber : [ART-11]

4.5.2 Perancangan marker augmented reality

Perancangan marker augmented reality yang akan dibuat dengan

menggunakan tanda yang berwarna putih yang dikelilingi warna hitam, dengan

ukuran tertentu, pada bagian berwarna putih akan dituliskan tentang tempat wisata

dari Malang raya. perancangan marker yang digunakan digambarkan dalam gambar

4.52

Gambar 4.52 Perancangan marker augmented reality pada smartphone
sumber : Perancangan
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4.5.3 Perancangan objek augmented reality

Objek yang akan dibuat menggunakan objek 3d. yang akan digambarkan

dalam gambar 4.52.

Gambar 4.52 Perancangan objek 3d pada augmented reality
sumber : Perancangan

4.6. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data yang digunakan untuk merancang basis data yang

akan dibuat agar masukan dan keluaran program sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perancangan basis data ini mengambil acuan dari proses analisis data yang dilakukan

pada tahap analisis kebutuhan.Gambar rancangan basis data ditunjukan dalam gambar

4.53.

Gambar 4.53 Entity Diagram sistem informasi wisata Malang raya
Sumber : Perancangan
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Dalam gambar 4.53, terdapat tiga macam table yang digunakan. Table

tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Table user, digunakan untuk mengelola data

admin. Untuk table module digunakan untuk membuat menu pada sistem admin, dan

untuk table file digunakan untuk mengelola file yang akan dikirimkan ke perangkat

mobile. Pada perancangan tersebut tidak terdapat relasi karena setiap table berdiri

sendiri, dan tidak ada keterkaitan terhadap table yang digunakan, hal ini disebabkan

karena file yang dikirimkan perangkat mobile berbentuk installer.

4.6.1. Struktur tabel users

Pada tabel 4.30 akan dijelaskan tentang struktur tabel users pada database

dengan filed username sebagai primary key. Tabel ini digunakan untuk menyimpan

data untuk users.

Tabel 4.30 struktur tabel users
No. Nama Field Tipe Lebar Keterangan
1 Username Varchar 50 Username
2 password Varchar 50 Password
3 Nama_lengkap Varchar 100 Nama Lengkap

admin
4 Email Varchar 100 Email admin
5 no_telp Varchar 20 Telp admin
6 Id_session Varchar 100 Id untuk session

Sumber : Perancangan

4.6.2. Struktur tabel module

Pada tabel 4.31 akan dijelaskan tentang struktur tabel module pada database

dengan filed id sebagai primary key. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data

untuk module.

Tabel 4.31 struktur tabel module
No. Nama Field Tipe Lebar Keterangan
1 Id Integer 3 Id Module
2 nama Varchar 20 Nama Module
3 module Varchar 20 Link Module

Sumber : Perancangan
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4.6.3. Struktur tabel File

Pada tabel 4.32 akan dijelaskan tentang struktur tabel file pada database

dengan filed id sebagai primary key. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data

untuk file dan keterangannya.

Tabel 4.32 struktur tabel file
No. Nama Field Tipe Lebar Keterangan
1 Id Varchar 50 Id file
2 nama_file Varchar 50 Nama file
3 Versi Varchar 100 Versi file
4 Tanggal Varchar 100 Tanggal unggah file
5 File Varchar 50 File
6 Keterangan Varchar 100 Keterangan file

Sumber : Perancangan

4.7. Antarmuka

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang perancangan antarmuka sistem

informasi wisata Malang raya. Antarmuka ini digunakan untuk interaksi antara

pengguna dengan aplikasi. Dalam perancangan antarmuka ini, dibagi menjadi dua

bagian, yaitu antarmuka User dan antarmuka admin.

4.7.1. Antarmuka user

Antarmuka pada user dugunakan untuk interaksi antara client dan aplikasi.

pada antarmuka ini, terdapat empat jenis tampilan, yaitu tampilan awal, tampilan

pendeteksi marker, tampilan download, dan tampilan versi file.

1. Tampilan Awal

Halaman ini digunakan untuk awal dari aplikasi, di sini terdapat sebuah

tombol yang digunakan untuk memulai aplikasi untuk membaca sebuah marker.

Selain itu, terdapat juga dua menu yang digunakan untuk menlakukan update data

dan juga menu yang digunakan untuk menlihat versi terbaru dari aplikasi ini. Antar

muka ini dijelaskan dalam gambar 4.54.
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Gambar 4.54 Tampilan Awal
Sumber : Perancangan

2. Tampilan Pendeteksi Marker

Halaman ini digunakan untuk mendeteksi marker yang kemudian

memunculkan obyek 3d dari marker tersebut. Antar muka ini dijelaskan dalam

gambar 4.55.

Gambar 4.55 Tampilan Pendeteksi Marker
Sumber : Perancangan
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3. Tampilan Download

Halaman ini digunakan untuk mendownload file terbaru dari server, yang

kemudian file tersebut dimasukkan kedalam perangkat mobile, yang kemudian file

tersebut dapat diinstall. Pada saat proses penginstallan, akan terdapat sebuah progress

bar yang digunakan untuk mengetahui proses download file. Antar muka ini

dijelaskan dalam gambar 4.56.

Gambar 4.56 Tampilan Download
Sumber : Perancangan

4. Tampilan versi file

Gambar 4.57 Tampilan versi file
Sumber : Perancangan
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Halaman ini digunakan untuk mengetahui, versi file, tanggal file, dan juga

keterangan perubahan apa saja yang dilakukan. Antar muka ini dijelaskan dalam

gambar 4.57.

4.7.2. Antarmuka Administrator

Antar muka pengguna untuk aplikasi administrator, berupa halaman yang

dapat mengelola data dan unsur-unsur lain yang diperlukan oleh sistem informasi

wisata Malang raya. Antarmuka dari administrator ini terdiri dari, halaman login,

halaman administrator, halaman kelola administrator yang digunakan untuk

memudahkan administrator untuk melakukan penambahan, memperbarui, dan

penghapusan data administrator, halaman kelola moduleyang digunakan untuk

memudahkan administrator untuk melakukan penambahan, memperbarui, dan

penghapusan data mmodule, dan halaman kelola file yang digunakan untuk

memudahkan administrator untuk melakukan penambahan, memperbarui, dan

penghapusan data file. Sitemap aplikasi administrator ditunjukan dalam gambar 4.58.

Gambar 4.58 Sitemap aplikasi administrator
Sumber : Perancangan
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1. Tampilan Login

Halaman ini berisi textbox untuk mengisi username, password dan tombol

untuk proses login. Antar muka ini dijelaskan dalam gambar 4.59.

Gambar 4.59 Tampilan Login
Sumber : Perancangan

2. Tampilan awal halaman administrator

Halaman ini berisi text yang berisi pesan selamat datang kepada administrator

yang telah masuk ke dalam halaman administrator. Antar muka ini dijelaskan dalam

gambar 4.60.

Gambar 4.60 Tampilan awal halaman administrator
Sumber : Perancangan

3. Tampilan Kelola administrator

Tampilan kelola administrator digunakan untuk memberikan perancangan

terhadap tampilan yang digunakan pada halaman kelola administrator.
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 Halaman awal

Halaman ini berisi table users yang ada pada database, selain itu juga terdapat

tombol untuk melakukan penambahan administrator. Antar muka ini dijelaskan

dalam gambar 4.61.

Gambar 4.61 Halaman awal administrator
Sumber : Perancangan

 Halaman tambah administrator

Halaman ini digunakan untuk menambah admin yang dapat mengakses sistem

admin, pada halaman ini, admin dapat menambahkan username, password, nama,

telp, dan email. pada halaman ini juga terdapat tombol untuk menyimpan ke dalam

basis data. Antar muka ini dijelaskan dalam gambar 4.62.

Gambar 4.62 Halaman tambah Admin
Sumber : Perancangan
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 Halaman edit administrator

Halaman ini digunakan untuk merubah atau memperbarui data yang ada pada

basis data. Pada halaman ini terdapat username, password, nama, telp dan email,

dimana isi dari kolom tersebut data yang berada pada database. Antar muka ini

dijelaskan dalam gambar 4.63.

Gambar 4.63 Halaman edit administrator
Sumber : Perancangan

4. Tampilan Kelola Module

Tampilan kelola moduledigunakan untuk memberikan perancangan terhadap

tampilan yang digunakan pada halaman kelola module.

 Halaman awal

Halaman ini berisi table moduleyang ada pada database, selain itu juga

terdapat tombol untuk melakukan penambahan module. Antar muka ini dijelaskan

dalam gambar 4.64.
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Gambar 4.64 Halaman awal module
Sumber : Perancangan

 Halaman tambah Module

Halaman ini digunakan untuk menambah module yang dapat menambahkan

menu pada sistem administrator, pada halaman ini, administrator dapat

menambahkan nama, dan module. pada halaman ini juga terdapat tombol untuk

menyimpan ke dalam basis data. Antar muka ini dijelaskan dalam gambar 4.65.

Gambar 4.65 Halaman tambah Module
Sumber : Perancangan

 Halaman edit Module

Halaman ini digunakan untuk merubah atau memperbarui data yang ada pada

basis data. Pada halaman ini terdapat id, nama, dan module, dimana isi dari kolom

tersebut data yang berada pada database. Antar muka ini dijelaskan dalam gambar

4.66.



90

Gambar 4.66 Halaman edit Module
Sumber : Perancangan

5. Tampilan Kelola File

Tampilan kelola file digunakan untuk memberikan perancangan terhadap

tampilan yang digunakan pada halaman kelola file.

 Halaman awal

Halaman ini berisi table filr yang ada pada database, selain itu juga terdapat

tombol untuk melakukan penambahan file. Antar muka ini dijelaskan dalam gambar

4.6467

Gambar 4.67 Halaman awal file
Sumber : Perancangan

 Halaman tambah File

Halaman ini digunakan untuk menambah file yang akan di unduh oleh mobile.

dalam halaman ini terdapat nama, versi, tanggal, file, dan keterangan. dalam halaman

ini  juga, terdapa tombol yang digunakan untuk menyimpan file ke basis data. Antar

muka ini dijelaskan dalam gambar 4.68.
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Gambar 4.68 Halaman tambah File
Sumber : Perancangan

 Halaman edit File

Halaman ini digunakan untuk merubah atau memperbarui data yang ada pada

basis data. Pada halaman ini terdapat id, nama, versi, tanggal, file, dan keterangan,

dimana isi dari kolom tersebut data yang berada pada database. Antar muka ini

dijelaskan dalam gambar 4.69.

Gambar 4.69 Halaman edit File
Sumber : Perancangan
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BAB V

IMPLEMENTASI

Pada bab ini dibahas mengenai implementasi perangkat lunak berdasarkan hasil

yang telah didapatkan dari analisis kebutuhan dan proses perancangan perangkat

lunak dibuat. Pembahasan terdiri dari penjelasan tentang spesifikasi sistem, batasan-

batasan dalam implementasi, implementasi algoritma, dan implementasi antarmuka

aplikasi.

5.1 Spesifikasi Sistem

Dalam proses pembuatan aplikasi sistem informasi pariwisata Malang raya ini

membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut merupakan penjelasan

dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang dipakai dalam proses pengembangan sistem

informasi pariwisata Malang raya adalah sebaagai berikut.

1. CPU Processor Intel® Core™ i7-2630QM 2.40GHz

2. Memory Storage 750 GB

3. RAM memory 8 GB

4. Graphic Card VGA Nvidia GT540M

5. Memory VGA 2048 MB

Dalam proses implementasi dan pengujian, perangkat yang digunakan adalah

smartphone dengan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut.

1. Memory storage 1 GB

2. RAM memory 384 MB

3. CPU Processor 1 GHz ARM 11

4. GPU Adreno 200
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5.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi pariwisata Malang

raya ini menggunakan komputer dengan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut.

8. Sistem Operasi Windows® 7  Home Premium (64 bit)

9. Bahasa pemrograman Java dan XML

10. IDE (Integrated Development Environment) Eclipse Hellios

11. Control system Mercurial

12. Android SDK (Software Development Kit) revisi 15

13. Android Development Tools (ADT)

14. Adobe Potoshop

Dalam proses implementasi dan pengujian perangkat yang digunakan adalah

smartphone dengan sistem operasi Android 2.3 (Gingerbread). Sedangkan untuk

kebutuhan minimal untuk menggunakan sistem informasi wisata Malang raya

menggunakan sistem operasi Android 2.2 (Froyo) dikarenakan aplikasi ini

membutuhkan koneksi ke server sehingga membutuhkan versi yang telah mempunyai

google api. Selain itu, pada Nyartoolkit pada Android 2.2 sudah stabil dalam

melakukan marker tracking.

5.2 Batasan-Batasan Implementasi

Beberapa batasan dalam pengimplemtasikan sistem adalah sebagai berikut

1. Pengembangan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman java.

2. Tool yang digunakan untuk mengembangkan Augmented Reality ini dengan

menggunakan NyartoolKit.

3. File 3D yang digunakan untuk perangkat lunak ini menggunakan format *.md2.

4. Database Management System yang digunakan berupa MySQL.

5. Perangkat lunak Informasi Wisata Malang Raya dirancang dan dijalankan dengan

menggunakan Eclipse Helios.

6. Aplikasi untuk administrator menggunakan bahasa pemrograman PHP.
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7. Perangkat lunak ini dibangun dengan menggunakan teknologi augmented reality

dengan Nyartoolkit.

8. Pengambilan data dari server menggunakan teknologi JSON dan menggunakan

download file.

5.3 Implementasi Basis Data

Implementasi penyimpanan data dilakukan dengan database management

system MySQL. Hasil implementasi SQL pada database ini dimodelkan dalam

diagram konseptual entity relationship. Gambar 5.1 menggambarkan diagram

konseptual entitiy relationship dari perangkat lunak Wisata Malang Raya yang terdiri

dari tiga tabel.

Gambar 5.1 Diagram ER konseptual dari perangkat lunak Wisata Malang Raya
sumber: implementasi

5.4 Implementasi Class

Implementasi class digunakan untuk mengetahui class yang digunakan dan,

letak class yang digunakan tersebut. Semua class yang digunakan terdapat dalam 1

package dengan nama jp.androidgroup.nyartoolkit. Class download yang digunakan

untuk mengunduh data dari server terletak pada file download.java. untuk Class versi

yang digunakan untuk melihat versi file dari server terletak pada file versi.java. untuk

Class awal yang digunakan untuk menampilkan menu awal terletak pada file

awal.java. untuk Class activity yang digunakan untuk mendeteksi marker terletak
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pada file NyARToolkitAndroidActivity.java. Implementasi class pada program *.java,

terdapat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Implementasi class pada kode program *.java
No Package Nama

Class
Nama File Program

1. jp.androidgroup.nyartoolkit Download download.java
2. jp.androidgroup.nyartoolkit Versi version.java
3. jp.androidgroup.nyartoolkit Awal awal.java
4. jp.androidgroup.nyartoolkit Activity NyARToolkitAndroidActivity.java

5.5 Implementasi Algoritma

Perangkat lunak Wisata Malang Raya memiliki beberapa proses atau method

yang terdapat pada beberapa class. Penulisan makalah skripsi ini hanya mencantukan

beberapa method yang digunakan. Implementasi algoritma ini akan direpresentasikan

dalam bentuk pseudocode dari algoritma – algoritma tersebut.

5.5.1 Administrator

Implementasi algoritma pada administrator digunakan untuk mengetahui

algoritma yang berada pada sistem admin. Pada bagian ini menjelaskan dua macam

algoritma yaitu, algoritma login, dan algoritma menambahkan data file.

1 Implementasi Algoritma Login

Proses login dilakukan setelah user menekan tombol login pada halaman login

setelah menuliskan username dan password. Ketika user menekan tombol login maka

akan mengirimkan nilai dari username dan password menuju cek_login. Pada

cek_login ini, menampung data kiriman dari halaman login yang kemudian

melakukan sql query guna mencari data yang ada pada basis data. Setelah melakukan

sql query, jika data tersebut ditemukan maka akan diberikan variabel result tidak

bernilai 0, dan dimasukkan ke dalam session. Jika data tersebut tidak ditemukan,

maka akan diberikan variable result bernilai 0. Pada saat variable result bernilai 0

maka login akan dianggap erorr karena data tidak dapat ditemukan atau kosong. Jika
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variable result tidak bernilai 0 maka hasil query dimasukkan session, yang kemudian

akan menuju halaman admin. Implementasi algoritma untuk proses login dijelaskan

dalam gambar 5.2.

NAMA ALGORITMA Login

DEKLARASI
$db;
$session;
$data = $_POST;
DESKRIPSI
Masukan :

1. Memasukkan nilai variabel username
2. Measukkan nilai variabel password

Proses :
1. Mengirimkan nilai username dan password.

a. Memberi nilai variable data dengan nilai dari pengiriman
dengan metode post username dan password dari halaman
login.

b. Variable login -> pemanggilan method
cek_login(username,password) yang berisi:
i. Variable pass -> enkripsi password dengan md5.

ii. Variable statement -> query login.
iii. Variable query -> eksekusi query.
iv. Seleksi kondisi jika kembalian query ada maka data

user id dimasukkan dalam session dan variable result
1.

v. Jika kembalian query tidak ada maka result -> 0.
vi. Mengembalikan nilai result.

c. Jika variable login bernilai 0 maka dilakukan langkah
berikut:
i. Jika data post username kosong variabel error -> 1.

ii. Jika data post password kosong variabel error -> 2.
iii. Selain itu variabel error -> 3.
iv. Kembali ke halaman login dengan menampilkan pesan

error.
Jika variable login tidak bernilai 0 maka masuk ke halaman home.
Keluaran :
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1. Sistem menampilkan halaman home.

Gambar 5.2 Implementasi algoritma untuk proses login
sumber: implementasi

2 Implementasi Algoritma Menambahkan data file

Penambahan data file dapat dilakukan setelah user masuka ke dalam halaman

admin. setelah user masuk halaman admin, user dapat memilih module file, yang

kemudian memilih button tambah. Ketika user memilih tombol save maka variabel

nama, variabel versi, variabel file, variabel keterangan akan dikirimkan menuju metod

aksi yang menggunakan metod $_POST. Kemudian variabel tersebut akan di

eksekusi oleh query. Yang kemudian hasil dari eksekusi query itu akan masuk ke

dalam basis data. yang di tampilkan oleh GUI yang berada pada halaman admin, pada

modulefile. Jika data tidak masuk ke dalam basis data, maka data tersebut tidak

ditampilkan oleh GUI. Implementasi algoritma untuk proses Menambahkan data file

dijelaskan dalam gambar 5.3.

NAMA ALGORITMA Menambahkan data file

DEKLARASI
$db;
$user;
$data = $_POST;
DESKRIPSI
Masukan :

1. Memasukkan nilai variabel nama
2. Memasukkan nilai variabel versi
3. Memasukkan nilai variabel file

4. Memasukkan nilai variabel keterangan
Proses :

1. Memanggil method save pada halaman tambah yang berisi:
a. Variabel $data -> $_POST
b. Variabel $aksi -> memanggil metod aksi() pada model

operasi yang berisi :
i. Variabel $input -> query insert data

ii. Variable query -> eksekusi query.
iii. Seleksi kondisi jika kembalian query variable
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result -> query.
iv. Mengembalikan nilai result.

c. Jika tidak berhasil menambahkan data maka :
i. menuju halaman file.

d. Menuju halaman file.

Keluaran :
1. Sistem menampilkan data di halaman file

Gambar 5.3 Implementasi algoritma untuk proses login
sumber: implementasi

5.5.2 User

Implementasi algoritma pada user digunakan untuk mengetahui algoritma

yang berada pada aplikasi yang digunakan oleh user. Pada bagian ini menjelaskan

satu  macam algoritma yaitu, algoritma cek versi.

1 Implementasi Algoritma cek versi

Fungsi ini dilakukan untuk melihat versi dari perangkat lunak Wisata Malang

Raya. Setelah masuk halaman awal, user memilih menu versi. Ketika memilih menu

ini, perangkat mobile akan mengirimkan request menuju server dengan menggunakan

JSON. kemudian server akan mengirimkan hasil menuju perangkat mobile yang

kemudian hasil tersebut ditampilkan dalam bentuk List. Implementasi algoritma

untuk proses Melihat versi file dijelaskan dalam gambar 5.4.

NAMA ALGORITMA melihat versi file

DEKLARASI
is : InputStream
result : String
jArray : JSONArray
sb : StringBuilder
listInfo : listversio
nama_file, versi, tangaal, keterangan : String
map : HashMap<String, String>
DESKRIPSI
Masukan :

1. Pilih menu versi
Proses :
1. Ketika memilih menu versi dijalankan, kelas version dijalankan
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2. Membuat objek arrayList dengan nama nameValuePairs
3. Melakukan beberapa hal, antara lain :

a. Membuat objek HttpClient untu membuat koneksi dengan server
dengan nama httpclient

b. Membuat objek HttpPost untuk mengirimkan alamat server
dengan nama httppost

c. Memasang entity untuk objek httpost untuk meng-encode
alamat server

d. Membuat object HttpRespone dengan nama respone untuk
menampung hasil eksekusi httpclient dengan parameter
httpost

e. Membuat objek HttpEntity dengan nama entity untuk menampung
data yang ada pada server

f. Mengisi variabel is dengan hasil method getEntity pada
objek entity

4. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul peringatan kegagalan
5. Melakukan beberapa hal, antara lain :

a. Membuat objek BufferReader dengan nama reader untuk
menampung data yang dibaca. Data diambil dari variabel
is

b. Membuat objek StringBuilder.
c. Membuat variabel line dengan nilai 0
d. Ketika variabel line yang diberi nilai dari hasil method

readLine() dari objek reader bernilai tidak sama dengan
null maka variabel sb akan ditambahkan dengan nilai
variabel line

e. Mengakses method close() dari object is
f. Mengisi variabel result dengan object sb yang di

konversi menjadi tipe String
6. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul peringatan kegagalan
7. Melakukan beberapa hal, antara lain :

a. Membuat object JSONArray dengan nama jArray untuk
menampung data yang diambil dari variabel result yang
berbentuk JSON

b. Membuat objek JSONObject dengan nama json_data
c. Untuk variabel i=0 sampai kurang dari banyaknya data



100

pada object jArray maka dilakukan :
i. Mengisi objek json_data dengan hasil dari method

getJSONObject(i) dari object jArray
ii. Mengisi variabel nama_file dengan method

getString(“nama_file”) dari objek json_data
iii. Mengisi variabel verso dengan hasil dari method

getString(“versi”) dari objek json_data
iv. Mengisi variabel tanggal dengan method

getString(“tanggal”) dari objek json_data
v. Mengisi variabel keterangan dengan hasil dari

method getString(“keterangan”) dari objek
json_data

vi. Membuat objek HasMap dengan nama map untuk
mengumpulkan data

vii. Mengakses method put dari objek map untuk
memasukkan data ke objek map

viii. Memasukkan data objek map pada objek daftar
8. Jika terjadi kesalahan, maka  akan muncul peringatan kegagalan
9. Membuat objek SimpleAdapter dengan nama aAdapter
10. Mengakses method setAdapter(aAdapter) untuk mengisi object

listversio
Keluaran :

1. Menampilkan listView berisi versi aplikasi
Gambar 5.4 Implementasi algoritma untuk proses melihat versi

sumber: implementasi

5.6 Implementasi Augmented reality pada sistem informasi wisata Malang

raya

Implementasi augmented reality terdiri dari 2 bagian, yaitu implementasi

marker dan implementasi objek. implementasi marker digunakan untuk membuat

penanda, yang akan digunakan. Dan untuk implementasi objek digunakan untuk

mengeluarkan objek dari marker tersebut.
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5.6.1 Implementasi koneksi xml dengan Nyartoolkit

Implementasi koneksi xml dengan Nyartoolkit dengan menggunakan id

sebagai parameter yang akan dipanggil pada Nyartoolkit. Setiap objek akan diberikan

id yang berbeda sehingga akan membedakan objek yang satu dengan objek yang

lainnya. dalam gambar 5.5, akan diberikan contoh sebuah source xml yang akan

digunakan pada Nyartoolkit.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

android:id="@+id/main"
android:orientation="horizontal"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">

<FrameLayout android:id="@+id/frame"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">

<SurfaceView android:id="@+id/camera_preview"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"/>

</FrameLayout>
</LinearLayout>

Gambar 5.6 source xml
sumber: implementasi

Dalam gambar 5.6, terdapat id yang berbeda dalam penggunaannya. Id pada

LinearLayout digunakan untuk id xml yang akan digunakan pada suatu halaman.

pada FrameLayouts digunakan untuk memberi id pada sebuah frame pada layout.

untuk SurfaceView digunakan untuk meletakkan surface berupa kamera, yang

digunakan untuk mendeteksi suatu marker.

Pada pemanggilan xml pada Nyartoolkit, Nyartoolkit akan memanggil xml

dengan cara memanggil parameter berupa id yang berada pada setiap bagian xml

yang akan digunakan. Gambar 5.6 akan diberikan sebuah source untuk memanggil

xml yang digunakan.

setContentView(R.layout.main);
mSurfaceView = (SurfaceView)

http://schemas.android.com/apk/res/android
mailto:@+id
mailto:@+id
mailto:@+id
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findViewById(R.id.camera_preview);
Gambar 5.6 source pemanggilan xml

sumber: implementasi

Pada pemanggilan xml, halaman Nyartoolkit akan me-load suatu xml, yang

akan ditampilkan. pemanggilan dilakan dengan cara memanggil id dari layout. untuk

pemanggilan isi dari layout tersebut, digunakan suatu parameter id, yang terdapat

pada xml yang di load pada layout.

5.6.2 Implementasi marker

Implementasi marker, dibuat dengan menggunakan warna putih yang

dikelilingi warna hitam, dengan ukuran tertentu, pada bagian berwarna putih akan

dituliskan nama tempat wisata Malang raya. Implementasi marker ditunjukkan dalam

gambar 5.7

Gambar 5.7 Implementasi marker
sumber: implementasi

5.6.3 Implementasi objek

Gambar 5.8 Implementasi objek
sumber: implementasi
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Implementasi objek, dibuat dengan menggunakan 3d objek yang akan

dimunculkan keteika marker di deteksi oleh perangkat mobile. . Implementasi objek

ditunjukkan dalam gambar 5.8

5.7 Implementasi Antar Muka

Implementasi antarmuka perangkat lunak wisata Malang Raya terdiri dari 2

bagian, yaitu implementasi antarmuka aplikasi User dan implementasi antarmuka

aplikasi adminisrator. Implementasi antarmuka aplikasi client menggunakan xml

android sedangkan implementasi antarmuka aplikasi Admin menggunakan html.

5.7.1 Implementasi Antarmuka User

Antarmuka aplikasi user digunakan untuk memudahkan user untuk

menggunakan sistem informasi Wisata Malang Raya. Apliksi ini dibuat dengan

menggunakan xml.

1. Implementasi Antarmuka Awal

Gambar 5.9 Implementasi antarmuka halaman awal
sumber: implementasi

Halaman awal berisi button dan menu. Button sendiri digunakan untuk

melakukan pendeteksian marker. Terdapat dua menu yaitu menu download dan menu

versi. menu download digunakan untuk mengunduh file yang berada pada server.

kemudian menu versi digunakan untuk melihat versi, dan keterangan perubahan pada
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setiap aplikasi. Gambar 5.9 akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman

admin.

2. Implementasi Antarmuka Download

Halaman download digunakan untuk memulai melakukan unduh file, halaman

ini terdiri dari button dan text. Gambar 5.10 akan menunjukkan implementasi

antarmuka dari halaman download.

Gambar 5.11 Implementasi antarmuka halaman download
sumber: implementasi

3. Implementasi Antarmuka Versi

Gambar 5.12 Implementasi antarmuka halaman versi
sumber: implementasi

Halaman versi digunakan untuk melihat versi file yang sudah ada sebelumnya,

halaman ini terdiri dari nama file, tanggal unggah, versi file, dan keterangan
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perubahan. Gambar 5.12 akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman

versi.

4. Implementasi Antarmuka Deteksi Marker

Halaman antarmuka deteksi marker digunakan untuk melihat marker yang

akan dideteksi oleh perangkat mobile. jika marker ditemukan maka perangkat mobile

akan menampilkan suatu obyek 3d. Gambar 5.13akan menunjukkan implementasi

antarmuka dari halaman versi.

Gambar 5.13 Implementasi antarmuka halaman deteksi marker
sumber: implementasi

5.7.2 Implementasi Antarmuka Admin

Antarmuka aplikasi Admin digunakan untuk memudahkan admin untuk

mengelola data Wisata Malang Raya. Apliksi admin dibuat dalam bentuk web

menggunakan html dan php.

1. Implementasi Antarmuka Kelola data Admin

Antarmuka kelola data admin digunakan untuk memudahkan user untuk

melihat data admin, menambahkan data admin, menghapus data admin, dan

memperbarui data admin.

 Antarmuka awal admin

Antarmuka awal admin digunakan untuk menampilkan semua data data admin

yang berada pada basis data. Pada bagian atas table akan diberikan button yang
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digunakan untuk menambahkan data admin. Pada bagian kanan data admin, terdapat

dua url yang digunakan untuk menghapus dan memperbarui data admin. Gambar

5.14 akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman kelola admin.

Gambar 5.14 Implementasi antarmuka halaman kelola admin
sumber: implementasi

 Antarmuka tambah admin

Antarmuka tambah admin digunakan untuk mengisikan data admin yang akan

ditambahkan ke dalam basis data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang

digunakan untuk mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri.

selain itu terdapat dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.15

akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman tambah admin.

Gambar 5.15 Implementasi antarmuka halaman tambah admin
sumber: implementasi

 Antar Muka edit admin

Antarmuka edit admin digunakan untuk memperbarui data admin jika

diketemukan kesalahan pengisian data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang

digunakan untuk mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri.

Pada field yang tersedia, terdapat data admin, yang sudah dimasukkan sebelumnya.
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selain itu terdapat dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.16

akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman edit admin.

Gambar 5.16 Implementasi antarmuka halaman edit admin
sumber: implementasi

2. Implementasi Antarmuka Kelola data File

Antarmuka kelola data file digunakan untuk memudahkan user untuk melihat

data file, menambahkan data file, menghapus data file, dan memperbarui data file.

 Antarmuka awal File

Antarmuka awal file digunakan untuk menampilkan semua data data file yang

berada pada basis data. Pada bagian atas table akan diberikan button yang digunakan

untuk menambahkan data file. Pada bagian kanan data admin, terdapat dua url yang

digunakan untuk menghapus dan memperbarui data admin. Gambar 5.17 akan

menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman kelola file.

Gambar 5.17 Implementasi antarmuka halaman edit admin
sumber: implementasi



108

 Antarmuka tambah File

Antarmuka tambah file digunakan untuk mengisikan data file yang akan

ditambahkan ke dalam basis data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang

digunakan untuk mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri.

selain itu terdapat dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.18

akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman tambah file.

Gambar 5.18 Implementasi antarmuka halaman tambah file
sumber :implementasi

 Antar Muka edit File

Gambar 5.19 Implementasi antarmuka halaman edit file
sumber :implementasi

Antarmuka edit file digunakan untuk memperbarui data file jika diketemukan

kesalahan pengisian data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang digunakan untuk

mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri. Pada field yang

tersedia, terdapat data file, yang sudah dimasukkan sebelumnya. selain itu terdapat
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dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.19 akan menunjukkan

implementasi antarmuka dari halaman edit file.

3. Implementasi Antar Muka Kelola data Module

Antarmuka kelola data module digunakan untuk memudahkan user untuk

melihat data module, menambahkan data module, menghapus data module, dan

memperbarui data module.

 Antar Muka awal Module

Antarmuka awal module digunakan untuk menampilkan semua data data

module yang berada pada basis data. Pada bagian atas table akan diberikan button

yang digunakan untuk menambahkan data module. Pada bagian kanan data admin,

terdapat dua url yang digunakan untuk menghapus dan memperbarui data admin.

Gambar 5.20 akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman kelola

module.

Gambar 5.20 Implementasi antarmuka halaman awal module
sumber: implementasi

 Antar Muka tambah Module

Gambar 5.21 Implementasi antarmuka halaman tambah module
sumber: implementasi
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Antarmuka tambah module digunakan untuk mengisikan data module yang

akan ditambahkan ke dalam basis data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang

digunakan untuk mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri.

selain itu terdapat dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.21

akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman tambah module.

 Antar Muka edit Module

Antarmuka edit module digunakan untuk memperbarui data module jika

diketemukan kesalahan pengisian data. pada antarmuka ini ditampilkan field yang

digunakan untuk mengisikan data, yang berdasarkan text yang berada di sebelah kiri.

Pada field yang tersedia, terdapat data module, yang sudah dimasukkan sebelumnya.

selain itu terdapat dua buah button yang terdiri dari simpan dan batal. Gambar 5.22

akan menunjukkan implementasi antarmuka dari halaman edit module.

Gambar 5.22 Implementasi antarmuka halaman edit module
sumber: implementasi

4. Implementasi Antarmuka Login

Gambar 5.23 Implementasi antarmuka halaman awal login
sumber: implementasi
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Halaman login merupakan halaman yang berfungsi untuk mempermudah

administrator dalam melakukan login. Gambar 5.23 akan menunjukkan implementasi

antarmuka dari halaman login.

5. Implementasi Antarmuka halaman Awal admin

Gambar 5.24 Implementasi antarmuka halaman awal admin
sumber: implementasi

Halaman admin merupakan halaman yang berfungsi sebagai home ketika user

dapat melakukan login. Gambar 5.24 akan menunjukkan implementasi antarmuka

dari halaman admin.

5.8. Permasalahan Implementasi

Kendala dalam implementasi pengembangan sistem informasi wisata Malang

raya yaitu terjadinya ketidak stabilan dalam merender objek ke dalam ekstensi .md2

dengan menggunakan perangkat lunak blender versi 3, hal ini dikarenakan pada saat

merender file tersebut, objek hanya perangkat lunak blender hanya memilih sebagian

objek saja untuk dirender, sedangkan pada bagian lain tidak dapat dirender.
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BAB VI
PENGUJIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas mengenai tahapan pengujian dan analisis perangkat lunak

Informasi Wisata Malang Raya yang telah dikembangkan. Proses pengujian

dilakukan melalui tiga tahapan (strategi) yaitu pengujian unit, pengujian validasi, dan

pengujian performa. Pada pengujian unit akan digunakan teknik pengujian White-Box

(White-Box Testing). Pada pengujian validasi dan performa akan digunakan teknik

pengujian Black-Box (Black-Box Testing). Pengujian validasi digunakan untuk

mengetahui kualitas marker yang digunakan pada waktu setiap waktu yang berbeda.

Pada pengujian performa digunakan untuk mengetahui transfer rate, dan request /

second untuk mengakses sistem administrator, mengunduh file, dan mendapatkan

versi dari file.

6.1 Pengujian

Proses pengujian yang dilakukan melalui tiga tahapan (strategi) yaitu

pengujian unit, pengujian validasi, dan pengujian performa.

6.1.1. Pengujian Unit

Pada pengujian unit sistem informasi wisata Malng raya digunakan teknik

White-Box Testing dengan teknik Basis Path Testing. Pada teknik Basis Path Testing,

proses pengujian dilakukan dengan memodelkan algoritm pada suatu flow graph,

menentukan jumlah kompleksitas siklomatis, menentukan sebuah basis set dari jalur

independen dan memberikan kasus uji pada setiap basis set yag telah ditentukan.

1. Pengujian ALGORITMA melihat versi file

Fungsi ini digunakan untuk melihat versi file. Algoritma melihat versi file

terdapat pada kelas versi. Gambar 6.1 menggambarkan proses pengujian unit dari

algoritma melihat versi file dan gambar 6.2 menunjukkan pemodelan flow graph pada

algoritma melihat versi file.
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NAMA ALGORITMA melihat versi file

DEKLARASI
is : InputStream
result : String
jArray : JSONArray
sb : StringBuilder
listInfo : listversio
nama_file, versi, tangaal, keterangan : String
map : HashMap<String, String>
DESKRIPSI
Masukan :

1. Pilih menu versi
Proses :

2. Ketika memilih menu versi dijalankan, kelas version
dijalankan

3. Membuat objek arrayList dengan nama nameValuePairs
4. Melakukan beberapa hal, antara lain :

g. Membuat objek HttpClient untu membuat koneksi
dengan server dengan nama httpclient

h. Membuat objek HttpPost untuk mengirimkan alamat
server dengan nama httppost

i. Memasang entity untuk objek httpost untuk meng-
encode alamat server

j. Membuat object HttpRespone dengan nama respone
untuk menampung hasil eksekusi httpclient dengan
parameter httpost

k. Membuat objek HttpEntity dengan nama entity untuk
menampung data yang ada pada server

l. Mengisi variabel is dengan hasil method getEntity
pada objek entity

5. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul peringatan
kegagalan

6. Melakukan beberapa hal, antara lain :
g. Membuat objek BufferReader dengan nama reader

untuk menampung data yang dibaca. Data diambil
dari variabel is

h. Membuat objek StringBuilder.
i. Membuat variabel line dengan nilai 0

1

2

3

4

5

6
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j. Ketika variabel line yang diberi nilai dari
hasil method readLine() dari objek reader
bernilai tidak sama dengan null maka variabel sb
akan ditambahkan dengan nilai variabel line

k. Mengakses method close() dari object is
l. Mengisi variabel result dengan object sb yang di

konversi menjadi tipe String
7. Jika terjadi kesalahan, maka akan muncul peringatan

kegagalan
8. Melakukan beberapa hal, antara lain :

d. Membuat object JSONArray dengan nama jArray
untuk menampung data yang diambil dari variabel
result yang berbentuk JSON

e. Membuat objek JSONObject dengan nama json_data
f. Untuk variabel i=0 sampai kurang dari banyaknya

data pada object jArray maka dilakukan :
ix. Mengisi objek json_data dengan hasil dari

method getJSONObject(i) dari object jArray
x. Mengisi variabel nama_file dengan method

getString(“nama_file”) dari objek
json_data

xi. Mengisi variabel verso dengan hasil dari
method getString(“versi”) dari objek
json_data

xii. Mengisi variabel tanggal dengan method
getString(“tanggal”) dari objek json_data

xiii. Mengisi variabel keterangan dengan hasil
dari method getString(“keterangan”) dari
objek json_data

xiv. Membuat objek HasMap dengan nama map untuk
mengumpulkan data

xv. Mengakses method put dari objek map
untuk memasukkan data ke objek map

xvi. Memasukkan data objek map pada objek
daftar

9. Jika terjadi kesalahan, maka  akan muncul peringatan

7

8

9

10

12

13

6

11
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kegagalan
10. Membuat objek SimpleAdapter dengan nama aAdapter
11. Mengakses method setAdapter(aAdapter) untuk

mengisi object listversio
Keluaran :

12. Menampilkan listView berisi versi aplikasi

Gambar 6.1 Pengujian Unit algoritma mencari informasi gedung
Sumber: pengujian

Gambar 6.2 Flow graph algoritma mencari informasi gedung
Sumber: pengujian

Pemodelan ke dalam flow graph yang telah dilakukan terhadap algoritma

melihat versi file menghasilkan jumlah kompleksitas siklomatis (cyclomatic

complexity) melalui persamaan V(G) = E – N + 2, dimana V(G) merupakan jumlah

kompleksitas siklomatis, E merupakan sisi atau edge (garis penghubung antar node)

dan N merupakan jumlah simpul (node).

V(G) = E – N + 2

= 18 – 15 + 2

= 5

14

15

E = 18
N = 15
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Berdasarkan dari nilai cyclomatic complexity yang telah didapatkan dari perhitungan

maka ditentukan dua buah basis set dari jalur independent, yaitu :

Jalur 1 : 1 – 2 – 4 – 15

Jalur 2 : 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 15

Jalur 3 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8 – 12 – 15

Jalur 4 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8– 9 – 10 – 13 – 14 – 15

Jalur 5 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8– 9 – 10 – 11 – 10 – 13 – 14 – 15

2. Pengujian ALGORITMA menambah data

Fungsi ini digunakan untuk menambah data. Algoritma menambahkan data

terdapat pada Admin. Gambar 6.3 menggambarkan proses pengujian unit dari

algoritma mencari informasi gedung dan gambar 6.4 menunjukkan pemodelan flow

graph pada algoritma menambah data.

NAMA ALGORITMA Menambahkan data file

DEKLARASI
$db;
$user;
$data = $_POST;
DESKRIPSI
Masukan :

1. Memasukkan nilai variabel nama
2. Memasukkan nilai variabel versi
3. Memasukkan nilai variabel file

4. Memasukkan nilai variabel keterangan
Proses :

5. Memanggil method save pada halaman tambah yang berisi:
a. Variabel $data -> $_POST
b. Variabel $aksi -> memanggil metod aksi() pada model

operasi yang berisi :
i. Variabel $input -> query insert data

ii. Variable query -> eksekusi query.
iii. Seleksi kondisi jika kembalian query variable

result -> query.
iv. Mengembalikan nilai result.

1

2

3

4
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v. Jika tidak berhasil menambahkan data maka
menuju halaman file.

c. Menuju halaman file.

Keluaran :
6. Sistem menampilkan data di halaman file

Gambar 6.3 Pengujian Unit algoritma menambahkan data file
Sumber: pengujian

Gambar 6.4 Flow graph algoritma menambahkan data file
Sumber: pengujian

Pemodelan ke dalam flow graph yang telah dilakukan terhadap algoritma

menambah data menghasilkan jumlah kompleksitas siklomatis (cyclomatic

complexity) melalui persamaan V(G) = E – N + 2, dimana V(G) merupakan jumlah

kompleksitas siklomatis, E merupakan sisi atau edge (garis penghubung antar node)

dan N merupakan jumlah simpul (node).

V(G) = E – N + 2

= 5 – 5 + 2

= 2

Berdasarkan dari nilai cyclomatic complexity yang telah didapatkan

dari perhitungan maka ditentukan lima buah basis set dari jalur independent,

yaitu :

5

E = 5
N = 5
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Jalur 1 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Jalur 2 : 1 – 2 – 3 – 5

6.1.2. Pengujian Validasi

Pengujian validasi digunakan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun

sudah benar sesuai dengan yang dibutuhkan. Item - item yang telah dirumuskan dalam

daftar kebutuhan dan merupakan hasil analisis kebutuhan akan menjadi acuan untuk

melakukan pengujian validasi. Pengujian validasi menggunakan metode pengujian

Black Box, karena tidak diperlukan konsentrasi terhadap alur jalannya algoritma

program dan lebih ditekankan untuk menemukan konformitas antara kinerja sistem

dengan daftar kebutuhan. Pada skripsi ini dilakukan pengujian validasi terhadap

sistem informasi wisata Malang Raya.

1. Kasus Uji Validasi Aplikasi Client

Kasus uji validasi untuk Client digunakan untuk mengetahui apakan aplikasi

client telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

 Kasus Uji untuk Menampilkan Informasi Wisata dengan AR sebagai

Tampilan dalam perangkat mobile

Tabel 6.1 Kasus uji untuk pengujian validasi menampilkan informasi wisata dengan
augmented reality sebagai tampilan dalam perangkat mobile

Nama Kasus Uji Kasus Uji Menampilkan Informasi Wisata dengan
Augmented Reality sebagai Tampilan dalam perangkat.
mobile

Objek Uji SRS-C001
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk menampilkan
objek augmented reality pada layar.

Prosedur Uji 1. Aplikasi dijalankan
2. Memilih tombol “mulai”
3. Mengarahkan perangkat mobile ke marker

Hasil yang Diharapakan Objek AR akan muncul dalam layar yang berisi obyek 3d
Sumber: pengujian
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 Kasus Uji untuk mengunduh file kedalam perangkat mobile.

Tabel 6.2 Kasus uji untuk pengujian validasi mengunduh file ke dalam perangkat
mobile

Nama Kasus Uji Kasus Uji mengunduh file ke dalam perangkat mobile
Objek Uji SRS-C002
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk mengunduh
file ke dalam perangkat mobile.

Prosedur Uji 1. Aplikasi dijalankan
2. Memilih menu “download”
3. memilih tombol “download”

Hasil yang Diharapakan Perangkat mobile akan mendapatkan file yang berasal dari
server.

Sumber: pengujian

 Kasus Uji untuk melihat versi file didalam perangkat mobile

Tabel 6.3 Kasus uji untuk pengujian validasi melihat versi file didalam perangkat
mobile

Nama Kasus Uji Kasus Uji melihat versi file didalam perangkat mobile
Objek Uji SRS-C003
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional untuk melihat versi
file dari perangkat mobile.

Prosedur Uji 4. Aplikasi dijalankan
5. Memilih menu “versi”

Hasil yang Diharapakan Perangkat mobile akan menampilkan data semua versi yang
berasal dari server berupa listview.

Sumber: pengujian

2. Kasus Uji Validasi Aplikasi administrator

Kasus uji validasi untuk admin digunakan untuk mengetahui apakan aplikasi

administrator telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

 Kasus Uji untuk Login Sukses

Tabel 6.7 Kasus uji untuk pengujian validasi untuk login sukses
Nama Kasus Uji Kasus Uji Login Sukses
Objek Uji SRS-A001
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional menyeleksi
pengguna yang sukses melakukan login
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Prosedur Uji 1. Akses web
2. Memasukkan username dan password yang

sesuai dengan data yang ada di database
3. Tekan tombol “login”

Hasil yang
Diharapakan

User berhasil login dan masuk halaman utama

Sumber: pengujian

 Kasus Uji untuk Login Gagal

Tabel 6.8 Kasus uji untuk pengujian validasi login gagal
Nama Kasus Uji Kasus Uji Login Gagal
Objek Uji SRS-A001
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional menyeleksi
pengguna yang gagal melakukan login

Prosedur Uji 1. Akses web
2. Memasukkan username dan password yang tidak

sesuai dengan data yang ada di database
3. Tekan tombol “login”

Hasil yang Diharapakan User gagal login dan muncul peringatan
Sumber: pengujian

 Kasus Uji untuk Menambah Data di Database

Tabel 6.9 Kasus uji untuk pengujian validasi menambah data di database
Nama Kasus Uji Kasus Uji Menambah Data di Database
Objek Uji SRS-A002
Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi

dapat memenuhi kebutuhan fungsional menambahkan data
di database

Prosedur Uji 1. Akses web
2. Masuk halaman utama
3. Tekan tombol “tambah”
4. Masukkan data pada halaman tambah
5. Tekan tombol “tambah”

Hasil yang Diharapakan Data berhasil ditambahkan pada database
Sumber: pengujian

 Kasus Uji untuk Memperbarui Data di Database

Tabel 6.10 Kasus uji untuk pengujian validasi mengubah data di database
Nama Kasus Uji Kasus Uji Mengubah Data di Database
Objek Uji SRS-A004
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Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi
dapat memenuhi kebutuhan fungsional mengubah data di
database

Prosedur Uji 1. Akses web
2. Masuk halaman utama
3. Pilih url “edit” pada tabel
4. Ubah data yang dirubah
5. Tekan tombol “ubah”

Hasil yang Diharapakan Data berhasil dirubah pada database
Sumber: pengujian

 Kasus Uji untuk Menghapus Data di Database

Tabel 6.11 Kasus uji untuk pengujian validasi menghapus data di database
Nama Kasus Uji Kasus Uji Menghapus Data di Database

Objek Uji SRS-A004

Tujuan Pengujian Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi
dapat memenuhi kebutuhan fungsional menghapus
informasi di database

Prosedur Uji 1. Akses web
2. Masuk halaman utama
3. Pilih url “hapus” pada tabel

Hasil yang Diharapakan Data berhasil dihapus pada database

Sumber: pengujian

3. Hasil Uji Validasi Aplikasi User

Pengujian validasi aplikasi user menggunakan noise dengan range 0 % - 100

%. Noise yang digunakan menggunakan software photoshop cs2. Pengujian kualitas

pola marker ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perangkat lunak sistem

informasi wisata Malang raya dalam melakukan identifikasi marker dengan pola

marker yang tingkat ketajamannya berbeda – beda. Pengujian yang dilakukan, pada

waktu pagi hari pada pukul 09.00, siang hari pada pukul 13.00, dan pada malam hari

pada pukul 21.00 dengan bantuan cahaya lampu sebesar 250 watt. Marker ini berupa

pattern yang berbentuk persegi dan terdampar gambar yang unik untuk membedakan

setiap patternnya.
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Tabel 6.12 Hasil uji Validasi Aplikasi Client

No
Persentase
noise

Waktu
Pagi hari Siang hari Malam hari

1. 0 % Valid Valid Valid
2. 10% Valid Valid Valid
3. 20% Valid Valid Valid
4. 30% Valid Valid Valid
5. 40% Valid Valid Valid
6. 50% Vaid Vaid Vaid
7. 60% Valid Valid valid
8. 70% Tidak valid Tidak valid Tidak valid
9. 80% Tidak valid Tidak valid Tidak valid
10. 90% Tidak valid Tidak valid Tidak valid
11. 100% Tidak valid Tidak valid Tidak valid

Sumber: pengujian

4. Hasil Uji Validasi Aplikasi admin

Tabel 6.13 Hasil uji Validasi Aplikasi Admin

No Nama Kasus Uji Hasil Yang
Diharapkan

Hasil Yang
Didapatkan Status Valid

1. Kasus Uji Login
Sukses

User berhasil login
dan masuk halaman
utama

User berhasil login
dan masuk
halaman utama

Valid

2. Kasus Uji Login
Gagal

User gagal login
dan muncul
peringatan

User gagal login
dan muncul
peringatan

Valid

3. Kasus Uji
Menambah Data
di Database

Data berhasil
ditambahkan pada
database

Data berhasil
ditambahkan pada
database

Valid

4. Kasus Uji
Mengubah Data di
Database

Data berhasil
dirubah pada
database

Data berhasil
dirubah pada
database

Valid

5. Kasus Uji
Menghapus Data
di Database

Data berhasil
dihapus pada
database

Data berhasil
dihapus pada
database

Valid

Sumber: pengujian

6.1.3. Pengujian Performa

Pengujian performa dilakukan untuk mengetahui bagaimana performa server

dari aplikasi dalam mengatasi banyaknya request dalam satuan waktu yang di

lakukan secara bersamaan dan dalam jumlah tertentu. Pengujian performa dilakukan
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menggunakan tool yang disebut apache benchmark. Concurrency merupakan banyaknya

transaksi yang dilakukan dalam satu waktu.

Apache benchmark adalah tool untuk mengukur performa dari apache server

dalam melayani request dari client. Adapun sintak yang digunakan dalam apache

benchmark ditunjukan dalam gambar 6.5.

Gambar 6.5 Sintak apache benchmark
Sumber: pengujian

Gambar 6.6 Tampilan antarmuka apache benchmark
Sumber: pengujian

Sintak dalam gambar 6.5 memiliki beberapa parameter antara lain ab, -c, -n,

dan url. Parameter ab merupakan singkatan dari Apache Benchmark. Parameter -c
10 adalah jumlah concurrent connection, sebanyak 10 koneksi secara bersamaan yang

ab -c 10 -n 100 [url]
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dibuat dalam satu waktu. Parameter -n 100 adalah jumlah request yang dibuat ke

server tujuan, sebanyak 100 request. Parameter terakhir adalah url, alamat halaman

yang akan diproses oleh apache benchmark. Gambar 6.6 menunjukkan antarmuka

apache benchmark saat dijalankan.

Pengujian dilakukan pada jaringan secara intranet, dalam pengujian ini obyek

yang digunakan adalah file web service json.php yang ada pada server dengan alamat

IP 192.168.1.5, sehingga nanti akan diketahui throughput dari request ke web service

tersebut. Percobaan dilakukan dengan menggunakan jumlah request yang tetap

namun dengan jumlah concurrency yang berbeda. Spesifikasi hadware komputer

yang digunakan sebagai server dalam jaringan intranet dalam pengujian ini

dijelaskan pada Tabel 6.14.

Tabel 6.14 Spesifikasi perangkat keras server dalam percobaan
Nama Komponen Spesifikasi

Prosesor CPU Processor Intel® Core™ i7-2630QM 2.40GHz
Memory (RAM) 8 GB
Kartu Grafis Graphic Card VGA Nvidia GT540M

Sumber : pengujian

Pada pengujian yang pertama, percobaan dilakukan dengan menggunakan 100

request dengan jumlah concurrency yang berbeda yaitu mulai dari 5 hingga 80

dengan interval 2n pada jaringan rumah. Tabel 6.15 menunjukkan hasil pengujian

apache benchmark dengan 100 request pada jaringan intranet dan internet.

Tabel 6.15 Hasil percobaan apache benchmark dengan 100 request pada intranet
Request Concurrency Request / Second Transfer Rate

100 5 512,79 714,63 KBps
100 10 624,96 870,98 KBps
100 20 478,14 666,83 KBps
100 40 462,94 654,31 KBps
100 80 395,23 551,07 KBps

Rata-rata 494,81 691.56 KBps
Sumber : pengujian
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Berdasarkan kasus uji pertama pada Tabel 6.15 didapatkan hasil

sebagai berikut:

1. Nilai transfer rate minimum sebesar 551,07 KBps dengan jumlah request

per second yang dapat dilayani server sebesar 395,23request.

2. Nilai transfer rate maksimum sebesar 870,98 KBps dengan jumlah request

per second yang dapat dilayani server sebesar 624,96request.

3. Dari kelima percobaan yang dilakukan didapatkan nilai transfer rate rata –

rata adalah sebesar 691.56 KBps dengan dengan request per second rata-

rata sebesar 494,81 request.

Pengujian dilanjutkan dengan mengukur performa server yang ada pada

hosting online, percobaan dilakukan dengan menggunakan 100 request dengan

jumlah concurrency yang berbeda-beda. Tabel 6.8 menunjukkan hasil pengujian

apache benchmark dengan 100 request pada jaringan Internet.

Tabel 6.16 Hasil percobaan apache benchmark dengan 100 request pada internet
Request Concurrency Request / Second Transfer Rate

100 5 6,84 3,5 KBps
100 10 18,87 9,78 KBps
100 20 33,57 17,41 KBps
100 40 57,57 21,49 KBps
100 80 13,18 6,43 KBps

Rata-rata 25,934 11,722 KBps
Sumber : pengujian

Berdasarkan kasus uji pertama pada Tabel 6.16 didapatkan hasil sebagai

berikut:

1. Nilai transfer rate minimum sebesar 3,5 KBps dengan jumlah request per

second yang dapat dilayani server sebesar 6,84 request.

2. Nilai transfer rate maksimum sebesar 21,49 KBps dengan jumlah request per

second yang dapat dilayani server sebesar 67,57 request.
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3. Dari kelima percobaan yang dilakukan didapatkan nilai transfer rate rata –

rata adalah sebesar 691.56 KBps dengan dengan request per second rata-rata

sebesar 494,81 request.

Pada pengujian yang ketiga, percobaan dilakukan dengan menggunakan 200

request dengan jumlah concurrency yang berbeda yaitu mulai dari 5 hingga 80

dengan interval 2n pada jaringan rumah. Tabel 6.17 menunjukkan hasil pengujian

apache benchmark dengan 100 request pada jaringan intranet dan internet.

Tabel 6.17 Hasil percobaan apache benchmark dengan 200 request pada intranet
Request Concurrency Request / Second Transfer Rate

200 5 900,85 1255,40 KBps
200 10 781,20 1088,69 KBps
200 20 719,39 1002,57 KBps
200 40 581,36 810,27 KBps
200 80 530,47 739,45 KBps

Rata-rata 702,654 979,28 KBps
Sumber : pengujian

Berdasarkan kasus uji pertama pada Tabel 6.9 didapatkan hasil sebagai

berikut :

1. Nilai transfer rate minimum sebesar 810,27 KBps dengan jumlah request per

second yang dapat dilayani server sebesar 581,36 request.

2. Nilai transfer rate maksimum sebesar 1255,40 KBps dengan jumlah request

per second yang dapat dilayani server sebesar 900,85request.

3. Dari kelima percobaan yang dilakukan didapatkan nilai transfer rate rata –

rata adalah sebesar 979,28 KBps dengan dengan request per second rata-rata

sebesar 702,654 request.

Pengujian dilanjutkan dengan mengukur performa server yang ada pada

hosting online, percobaan dilakukan dengan menggunakan 200 request dengan

jumlah concurrency yang berbeda-beda. Tabel 6.18 menunjukkan hasil pengujian

apache benchmark dengan 100 request pada jaringan Internet.



127

Tabel 6.18 Hasil percobaan apache benchmark dengan 200 request pada internet
Request Concurrency Request / Second Transfer Rate

200 5 9,87 5,12 KBps
200 10 19,57 10,15 KBps
200 20 38,01 19,71 KBps
200 40 21,45 7,67 KBps
200 80 34,05 11,92 KBps

Rata-rata 24,59 10,914 KBps
Sumber : pengujian

Berdasarkan kasus uji pertama pada Tabel 6.18 didapatkan hasil

sebagai berikut :

1. Nilai transfer rate minimum sebesar 5,12 KBps dengan jumlah request per

second yang dapat dilayani server sebesar 9,87 request.

2. Nilai transfer rate maksimum sebesar 19,71 KBps dengan jumlah request per

second yang dapat dilayani server sebesar 38,01 request.

3. Dari kelima percobaan yang dilakukan didapatkan nilai transfer rate rata –

rata adalah sebesar 691.56 KBps dengan dengan request per second rata-rata

sebesar 494,81 request.

Dari percobaan yang dilakukan dalam lingkungan rumah, hasil yang

didapatkan dapat dideskripsikan ke dalam grafik yang menunjukkan hubungan antara

concurrency dengan transfer rate dan concurrency dengan request per second.

Gambar 6.7 menunjukkan grafik performa antara concurrency dengan transfer rate

dan gambar 6.8 menunjukkan grafik performa antara concurrency dengan request per

second.
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Gambar 6.7 Grafik performa antara concurrency dengan transfer rate pada intranet
Sumber : pengujian

Dari gambar 6.7 diketahui bahwa jika concurrency semakin besar maka nilai

dari transfer rate akan smakin turun. Dalam gambar 6.8 diketahui bahwa semakin

besar concurrency maka nilai dar request / second akan semakin turun. Hal ini

dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan pada waktu bersamaan. Sehingga

jika semakin banyak orang mengunduh file tersebut maka semakin lama proses

mengunduh file tersebut.

Gambar 6.8 Grafik performa antara concurrency dengan request per second pada
intranet

Sumber : pengujian
Dari percobaan yang dilakukan pada internet dengan halaman http://perang-

kemerdekaan.mygamesonline.org/wisata/, hasil yang didapatkan dapat dideskripsikan

ke dalam grafik yang menunjukkan hubungan antara concurrency dengan transfer

rate dan concurrency dengan request per second. Gambar 6.9 menunjukkan grafik

http://perang-
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performa antara concurrency dengan transfer rate dan gambar 6.10 menunjukkan

grafik performa antara concurrency dengan request per second.

Gambar 6.9 Grafik performa antara concurrency dengan transfer rate pada intranet
Sumber : pengujian

Dari gambar 6.9 diketahui bahwa jika concurrency semakin besar maka nilai

dari transfer rate akan smakin turun. Dalam gambar 6.10 diketahui bahwa semakin

besar concurrency maka nilai dar request / second akan semakin turun. Hal ini

dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan pada waktu bersamaan. Sehingga

jika semakin banyak orang mengunduh file tersebut maka semakin lama proses

mengunduh file tersebut

Gambar 6.10 Grafik performa antara concurrency dengan request per second pada
intranet

Sumber : pengujian
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6.2. Analisis

Proses analisis bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil pengujian

sistem informasi wisata Malang raya yang telah dilakukan. Proses analisis mengacu

pada dasar teori sesuai dengan hasil pengujian yang didapatkan. Analisis dilakukan

terhadap hasil pengujian di setiap tahap pengujian. Proses analisis yang dilakukan

meliputi analisis hasil pengujian unit, analisis hasil pengujian validasi, dan analisis

hasil pengujian performa.

6.2.1. Analisis Hasil Pengujian Unit

Proses analisis terhadap hasil pengujian unit dilakukan dengan melihat

kesesuaian fungsi dari implementasi unit modul yang diuji dengan hasil perancangan

perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa unit modul dari program sudah memenuhi

kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap perancangan.

6.2.2. Analisis Hasil Pengujian Validasi

Proses analisis terhadap hasil pengujian validasi dilakukan dengan melihat

kecocokan antara hasil kinerja sistem dengan daftar kebutuhan. Berdasarkan hasil

pengujian validasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dan fungsionalitas sistem

informasi wisata Malang raya telah memenuh kebutuhan yang telah dijabarkan pada

tahap analisis kebutuhan. ketidak valid-an terjadi pada saat marker diberi noise

sebesar lebih dari 60%. Pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan pada malam hari

dengan asumsi bahwa pada setiap area yang diberikan informasi, akan disediakan

lampu untuk mempermudah melakukan marker tracking. Proses  identifikasi pada

pola marker dilakukan dengan pencocokan nilai biner secara langsung melalui

metode identifikasi ID marker spesifikasi yang ada dalam NyARToolKit sehingga

tingkat noise sangat mempengerahui nilai biner karena dapat merubah nilai tersebut

secara langsung.
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6.2.3. Analisis Hasil Pengujian Performa

Dari hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai transfer rate dan

jumlah request per second tidak linier terhadap banyaknya koneksi (concurrency)

karena tidak memenuhi persamaan linier y = ax+b. Ketidaklinieran tersebut

disebabkan oleh tidak adanya parameter waktu yang membatasi pada saat pengujian

tiap n concurrency dan n request. Semakin tinggi transfer rate maka request yang

dapat dilayani oleh server dalam satu detik juga akan semakin banyak. Nilai rata-rata

dari data hasil pengujian performa dapat disimpulkan bahwa webserver pada jaringan

intranet memiliki performa yang jauh lebih baik daripada performa webserver pada

jaringan internet.

6.3. Evaluasi Perangkat Lunak

Proses evaluasi perangkat luanak digunakan untuk mendapatkan feedback dari

pengguna terkait dengan aplikasi yang akan digunakan. Hasil evaluasi perangkat

lunak dijelaskan dalam gambar 6.11 hingga gambar 6.17.

Gambar 6.11 Evaluasi terhadap kegunaan dari tampilan
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.11 di ketahui bahwa 10 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa tampilan yang ada telah sesuai dengan kegunaannya.
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Gambar 6.12 Evaluasi kemudahan penggunaan aplikasi
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.12 di ketahui bahwa 10 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa sistem informasi ini mudah digunakan.

Gambar 6.13 Evaluasi sistem berjalan dengan baik
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.13 di ketahui bahwa 10 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa sistem yang ada pada aplikasi ini telah berjalan dengan baik.
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Gambar 6.14 Evaluasi dapat menggambarkan wisata yang dikunjungi
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.14 di ketahui bahwa 8 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa dengan adanya aplikasi ini, wisatawan dapat menggambarkan objek

wisata yang dikunjungi. Sedangkan 2 dari 10 orang menganggap sudah baik, tetapi

harus ditambahkan informasi yang lebih jelas.

Gambar 6.15 Evaluasi terhadap peningkatan wisatawan
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.11 di ketahui bahwa 7 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan

yang datang. Sedangkan 3 dari 10 orang mengangap wisatan dapat meningkat tetapi

meningkat lebih dari cukup.
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Gambar 6.16 Evaluasi terhadap tampilan
Sumber : pengujian

Dalam gambar 6.11 di ketahui bahwa 5 dari 10 orang dapat memberikan

evaluasi bahwa tampilan sudah menarik. 2 dari 10 orang menganggap cukup dan

harus ditambahkan sehingga lebih baik, dan 3 dari 10 orang menganggap cukup baik.
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BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian yang dilakukan,

maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi user sistem informasi wisata Malang raya dapat digunakan untuk

membaca pola marker dan menampilkan objek augmented reality ke layar.

2. Aplikasi administrator dapat digunakan untuk mengelola elemen–elemen

sistem informasi wisata Malang raya.

3. Pada perancang sistem informasi wisata Malang raya, dilakukan dengan cara

membuat daftar kebutuhan. Dari daftar kebutuhan tersebut, di dapatkan

skenario yang digambarkan dari Use Case diagram. Dari Use Case diagram

tersebut, dikembangkan menjadi Acticity diagram dan Squence diagram, yang

kemudian dikembangkan menjadi Class diagram.

4. Implementasi dari perancangan sistem informasi wisata Malang raya dibagi

menjadi dua. Implementasi pertama pada perangkat mobile, pada perangkat

ini menggunakan library berupa Nyartoolkit, Nyartoolkit menggunakan

library dengan menggunakan bahasa C/C++ yang kemudian di panggil ke

dalam class dengan bahasa pemrograman java, aplikasi pada smartphone

dapat melakukan marker tracking, download file, dan melihat versi file. Pada

implementasi kedua menggunakan website dengan menggunakan bahasa

pemrograman PHP. Sistem ini digunakan untuk mengelola data yang

diperlaukan untuk sistem administrator dan perangkat mobile.

5. Koneksi data antara web server dan aplikasi pada smartphone android telah

berhasil diimplementasikan dengan metode pengiriman data dari web server

ke aplikasi mobile di android dengan menggunakan metode JSON dan

download file.

6. Dari pengujian whitebox dengan cara pengujian unit dapat disimpulkan bahwa

implementasi dan fungsionalitas sistem informasi wisata Malang raya telah
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memenuhi kebutuhan antara lain mendeteksi marker, melihat versi file, dan

mengunduh file.

7. Dari pengujian blackbox dengan cara pengujian validasi dapat disimpulkan

dalam kondisi pagi hari dan siang hari sistem informasi wisata Malang raya

dapat bekerja dengan noise sebesar 0% sampai dengan 50% dalam melakukan

marker tracking, sedangkan pada malam hari marker tracking, dapat

dilakukan dengan keadaan noise sebesar 0% sampai dengan 50% dengan

catatan, dengan menggunakan lampu sebesar 250 watt.

8. Hasil pengujian nilai throughput data pada server yang dilakukan

menggunakan apache benchmark dengan 100 request pada kasus uji pertama

dan 200 request pada kasus uji kedua serta jumlah concurrency yang berbeda

menunjukkan bahwa nilai transfer rate dan jumlah request per second tidak

linier terhadap banyaknya koneksi (concurrency). Ketidaklinieran tersebut

disebabkan oleh tidak adanya parameter waktu yang membatasi pada saat

pengujian tiap n concurrency dan n request yang menyebabkan transfer rate

yang berbeda untuk jumlah koneksi yang berbeda sehingga mempengaruhi

jumlah request per second yang dilayani oleh server.

9. Pengujian performa dengan 100 request yang dikirimkan pada server

menunjukan nilai rata-rata transfer rate 11,722 Kbps dengan request per

second sebesar 19,292 request pada jaringan Internet dan transfer rate pada

jaringan intranet sebesar 691,56 Kbps dengan request per second 494,81.

Pada pengujian performa dengan 200 request diperoleh nilai transfer rate

rata-rata sebesar 10,914 Kbps dengan request per second sebesar 24,59

request pada jaringan Internet dan nilai transfer rate pada jaringan intranet

sebesar 979,28 Kbps dengan request per second 702,654 request. Dari data

diatas dapat disimpulkan bahwa webserver pada intranet memiliki performa

yang jauh lebih baik daripada performa webserver pada internet
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7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem informasi wisata

Malang raya pada smartphone android ini antara lain adalah :

1. Antarmuka aplikasi dapat dikembangkan dengan memenuhi prinsip dari

interaksi manusia dan komputer.

2. Desain pola marker sebaiknya memiliki tingkat kekontrasan yang tinggi dan

identifikasi marker pada saat thresholding dapat berjalan dengan benar.

3. Untuk meningkatkan validitas marker tracking dapat diterapkan algoritma

deteksi tepi.

4. Untuk mengurangi beban akses data pada saat update aplikasi, sistem dapat

dikembangkan dengan memungkinkan update content tanpa mengubah

aplikasi secara keseluruhan.

5. Pola pada marker sebaiknya menggunakan gambar yang memiliki

kekontrasan yang lebih baik.

6. Untuk pengembangan lebih lanjut aplikasi ini dapat dikembangkan dengan

menampilkan objek tanpa menggunakan marker (markerless).
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LAMPIRAN

Bagian ini menunjukkan format kuisoner terhadap pengguna terhadap sistem

informasi wisata Malang raya.

FEEDBACK PENGGUNA

Nama :.............................................................................. ...................................

Tipe Smartphone:.......................................................................... .......................

Beri penilaian anda tentang sistem informasi wisata Malang raya demgam

memberikan nilai pada setiap pertanyaan dengan cara melingkari angka yang akan

dipilih. (Angka 1 digunakan untuk penilaian rendah, dan, nilai 5 untuk nilai tertinggi).

1. Apakah tampilan dari program sistem informasi sudah sesuai dengan

kegunaan

1 2 3 4 5

2. Apakah sistem informasi wisata Malang raya mudah digunakan

1 2 3 4 5

3. Apakah sistem informasi telah berjalan dengan baik

1 2 3 4 5

4. Apakah dengan adanya sistem informasi ini, dapat menggambarkan tentang

objek wisata yang dikunjungi

1 2 3 4 5

5. Apakah dengan adanya sistem informasi ini, dapat memberikan peningkatan

pada wisatawan yang datang

1 2 3 4 5

6. Apakah tampilan dari aplikasi menarik

1 2 3 4 5
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Saran yang diberikan untuk aplikasi wisata Malang raya ini:

..................................................................................... ................................................

............................................................................................................................. ........

.....................................................................................................................................

......................

Atas kesediaan anda mengisi kuisioner ini, kami mengucapkan terima kasih.


