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ABSTRAK
Malino merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Gowa yang memiliki keindahan
alam luar biasa, Selain daerahnya sejuk dan ditumbuhi pohon pinus Wisata Alam Malino juga
terdapat tempat untuk dijadikan sebagai lokasi berfoto bersama keluarga, sahabat dan teman.
Tempat ini sangat cocok lantaran pemandangan pegunungan yang menawan dan berada di
ketinggian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem untuk mempermudah pemilik
spot selfie yang ada pada wisata malino untuk mempromosikan spot selfie yang mereka miliki
serta mempermudah wisatawan untuk mengetahui informasi lebih terperinci tentang spot selfie
terbaru serta harga untuk masuk ke spot selfie tersebut. Penelitian ini menggunakan GPS untuk
mendeteksi lokasi pemilik spot selfie pada saat mendaftarkan tempat spot selfie yang dimilikinya
dan menggunakan Google Maps untuk menunjukkan lokasi spot selfie pada peta Google Maps.
Kata Kunci : Malino, Spot Selfie, Google Maps, GPS, Wisatawan.
ABSTRACT
Malino is one of the villages in Gowa Regency that has extraordinary natural beauty. In
addition to the cool area and overgrown with pine trees, there is also a place to be used as a
location to take pictures with family, friends and friends. This place is very suitable because of
the charming mountain views and is at a height. This study aims to design a system to make it
easier for selfie spot owners in Malino tourism to promote their selfie spots and to make it easier
for tourists to find out more detailed information about the latest selfie spots and the prices for
entry to these selfie spots. This study uses GPS to detect the location of the selfie spot owner when
registering its spot selfie and use Google Maps to indicate the location of the selfie spot on the
Google Maps.
Keywords: Malino, Spot Selfie, Google Maps, GPS, Tourist.
1. PENDAHULUAN
Malino merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Gowa yang memiliki keindahan
alam luar biasa. Sejak zaman penjajahan Belanda, kawasan yang berjarak 90 km dari pusat Kota
Makassar ini menjadi salah satu tujuan untuk berlibur. selain daerahnya sejuk, dan ditumbuhi
pohon pinus, Wisata Alam Malino juga terdapat tempat untuk dijadikan sebagai lokasi berfoto
bersama keluarga, sahabat dan teman[1]. Tempat ini sangat cocok lantaran pemandangan
pegunungan yang menawan dan berada di ketinggian. Untuk menambah keindahan alam hutan
Malino, pemilik objek wisata menambah aksesoris berupa spot selfie menyerupai gambar sarang
burung, matahari dan berbagai macam rupa lainnya. Karena sebagian besar wisatawan yang
berwisata cenderung mencari tempat untuk berfoto bersama keluarga[2]. Dimana para wisatawan
juga ingin berfoto dengan spot selfie wisata alam malino yang mereka lihat pada media sosial.
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Permasalahan yang dihadapi oleh para wisatawan ialah kurangnya informasi mengenai lokasi spot
selfie yang ada di sekitaran wisata alam Malino. Seharusnya dengan berkembangnya teknologi
saat ini para wisatawan dapat dengan mudah mengakses lokasi spot selfie menggunakan Google
Maps. Aplikasi atau perangkat lunak adalah program-program yang telah dipasang (instal) pada
komputer dan berfungsi mengendalikan kerja komputer. Tanpa perangkat lunak sebenarnya
komputer hanyalah mesin yang tidak bisa apa-apa[3]. Potensi yang dimiliki ialah wisata air terjun,
wisata gua, karst, kegiatan out door seperti hicking, tracking, panorama alam, spot selfie dan
kawasan untuk kegiatan perkemahan[4]. “Global Positioning System (GPS) atau sistem pemosisi
global adalah suatu sistem yang berguna untuk menentukan letak suatu objek di permukaan bumi
dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit”[5]. Sistem ini inenggunakan 24
satelit yang mengirimkan sinyal kc bumi. Sinyal ini kemudian diterima oleh alat pencrima di
permukaan bumi dan digunakan untuk menentukan letak, kccepatan, arah dan waktu. Sistem ini
awalnya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama NAVSTAR
GPS. “ Google Maps merupakan fitur google yang dapat menampilkan model digital bumi
sehingga pengguna dapat melakukan penjelajahan”[6]. Teorema Formula Haversine adalah
sebuah persamaan yang penting dalam bidang navigasi, untuk mencari jarak busur antara dua titik
pada bola dari longitude dan latitude. Ini merupakan bentuk persamaan khusus dari trigonometri
bola, law of haversines, mencari hubungan sisi dan sudut pada segitiga dalam bidang bola.
Hukum Haversine adalah semua persamaan yang digunakan berdasarkan bentuk bumi
yang bulat (spherical earth) dengan menghilangkan faktor bahwa bumi itu sedikit elips
(elipsodial factor). Ini merupakan kasus khusus dari formula umum dalam trigonometri bola,
hukum haversines, yang berkaitan dengan sisi dan sudut segitiga bola. Dalam unit bola, sebuah
“segitiga” pada permukaan bola didefinisikan sebagai lingkaran-lingkaran besar yang
menghubungkan tiga poin u, v, dan w pada bola. Jika panjang dari ketiga sisi adalah a (dari u ke
v), b (dari u ke w), dan c (dari v ke w), dan sudut sudut yang berlawanan c adalah C[7].
Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler Iayar
sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet[8],[9].
2. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakasanakan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Gowa Jalan
Masjid Raya No.30 Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92111.
Adapun Jenis Penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini adalah dengan melakukan Penelitian
Pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa buku
sebagai referensi untuk penulisan dan Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian
dilakukan dengan cara mengamati aktivitas-aktivitas pengolahan data pada objek yang akan
diteliti. Metode yang digunakan oleh penulis untuk pengumpulan data dalam peneletian ini yaitu
dengan menggunakan beberapa metode antara lain : Metode Observasi, Metode Wawancara, dan
Studi Pustaka. Adapun tahapan - tahapan yang dilakukan dalam penelitian yaitu Analisa

kebutuhan sistem, Perancangan sistem kemudian didesign menggunakan UML untuk
mendapatkan atribut yang dipake berupa struktur, arsitektur, algooritma, dan karkateristik
yang dipakai menjalakan sistem ini. Pengkodingan, merupakan tahap
pengimplementasian dari rancangan sistem yang di buat dengan menggunakan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah Bahasa Java, PHP, dan MySQL sebagai basis
datanya. Pengujian sistem, metode yang diguanakan adalah Black-Box, metode ini
dilakukan guna menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem.
Implementasi, tahap penerapan aplikasi spot selfie[10].
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada aplikasi ini peneliti memakai Diagram Use Case dan Class Diagram yang
terdiri dari dua sistem yaitu web dan android, dan memiliki tiga aktor yaitu,
Administrator, Pemilik dan Wisatawan. Administrator berfungsi untuk mengaktifkan
data akun pemilik, melihat data spot selfie pemilik, melihat laporan pengguna, dan
menghapus data terlapor . Kemudian pada Pemilik melakukan Registrasi akun agar dapat
melakukan login untuk menambah data dan melihat data Spot selfie. Sedangkan
wisatawan hanya dapat melihat spot selfie, menampilkan lokasi spot selfie pada Google
Maps dan memberi rating atau laporan untuk spot selfie tersebut[11].
3.1 Use Case Diagram
System
<<include>>
Melihat Data Pemilik

Mengaktifkan akun pemilik

<<include>>
<<extend>>

<<include>>

Login Admin
Admin

Melihat Data Spot
Selfie pemilik
<<extend>>

<<include>>

Melihat Laporan
Pengguna

<<include>>

<<include>>
Menghapus Data
Spot Terlapor

Melihat Spot Selfie
Database

<<include>>
Menampilkan
Lokasi pada Google
Maps

Wisatawan

<<include>>
Memberikan Rating
atau Laporan
GPS
<<include>>
Registrasi
Menambah Data
Spot Selfie
<<include>>

<<include>>

<<include>>

Pemilik
Login Pemilik

Melihat Data
Spot Selfie

<<include>>

Gambar 1. Use Case Diagram Aplikasi Spot Selfie Wisata Malino Berbasis Android
3.2. Class Diagram
Berikut ini adalah class diagram untuk aplikasi ini :
Login Admin
Laporan Pengguna
+Table: Laporan Pengguna
+Submit: View
+Submit()
Pesan
+Submit: Tidak
+Submit: Ya
+Submit()

Data Pemilik

+Input: username
+Input: Password
+Submit: Login

+Table: Data Pemilik
+Submit: Aktifkan

+Login()

+Submit()

Menghapus data spot
Laporan
+Img: Foto
+Submit: Hapus

Data Spot Selfie
+Table: Data Spot Selfie
+Table()

+Submit()
Registrasi
+Edittext: Nama
+Edittext: Alamat
+Edittext: Telp
+Edittext: Email
+Edittext: Password
+button: Daftar
+Button()

Login Pemilik
+Edittext: Username
+Edittext: Password
+Button: Login
+Button: Registrasi

+Listview: Data View Spot Selfie
+Button: Menambah Data

+Button()

+Button()

Tempat Spot Selfie
+Edittext: Nama Tempat
+Edittext: Tarif
+Edittext: Keterangan
+Button: Kamera
+Imageview: Foto
+Button: Simpan
+Button()

View Spot Selfie
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Melihat Spot selfie
+Gridview: Gridfoto
+Imageview: Foto
+Tex tview: Nama tempat
+Gridfoto()

Menampilkan Lokasi

Rating

+Maps: Peta
+Imageview: Foto

+Ratingbar: Bintang
+Edittex t: Komentar
+Button: Laporkan

+Peta()

+Laporkan()

Gambar 2. Class Diagram Aplikasi Aplikasi Spot Selfie Wisata Malino
Pada gambar 2 terdiri dari tiga belas class terbagi dari enam class untuk web dan tujuh
class untuk android. Dimana pada enam class web tersebut terdapat class login admin, class data
pemilik, class laporan pengguna, class pesan, class menghapus data spot laporan, class data spot
selfie dan tujuh class untuk android terdapat berupa class login pemilik, class registrasi, class
view spot selfie, class tempat spot selfie, class melihat spot selfie, class rating, class menampilkan
lokasi.
3.3 Rancangan Input pada Web
1. Tampilan Login Admin

Gambar 3. Tampilan Login Admin
Dalam gambar 3 Rancangan Form Login Admin terdiri dari User name dan Password,
apabila username diisi terus password juga diisi tapi salah maka akan kembali ke Login awal lagi.
2. Tampilan Registrasi Pemilik

Gambar 4. Rancangan form Tampilan Registrasi Pemilik
Dalam Gambar 4. Rancangan form Tampilan Registrasi Pemilik terdiri dari field (Nama,
Alamat, Tlp, Email, Password) dan kalau sudah diisi semua maka klik Daftar.
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4. Tampilan Menambah Spot Selfie

Gambar 5. Rancangan Form Menambah Spot Selfie
Dalam gambar 5 Rancangan Form Menambah Spot Selfie terdiri dari field (nama tempat,
tarif, keterangan foto terdiri dari kamera dan foto-2 kemudian kalau sudah diisi semua maka klik
Simpan.
3.4. Rancangan Output pada Web
1. Tampilan Melihat Data Pemilik

Gambar 6. Rancangan Form Tampilan Melihat Data Pemilik
2. Tampilan Mengaktifkan Akun Pemilik

Gambar 7. Rancangan Form Tampilan mengaktifkan akun pemilik
3. Tampilan Melihat data spot selfie pemilik

Gambar 8. Rancangan form Tampilan melihat data spot selfie pemilik
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5. Tampilan Menghapus Data Spot terlapor

Gambar 9. Rancangan Form Tampilan Menghapus Data Spot terlapor
3.5 Desain Input pada Android
Tampilan Melihat Data Spot selfie

Gambar 10. Rancangan Form Tampilan Melihat Data Spot selfie
3.5. Desain Output pada Android
1. Tampilan Melihat Spot Selfie

Gambar 11. Rancangan Form Tampilan Melihat spot Selfie
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3.6. Implementasi

Gambar 12. Form Login
Pada gambar 12 Terlihat ketika username dan password dikosongkan kemudian
menekan tombol login, maka berhasil menampilkan pesan validasi “Lengkapi data login”

Gambar 13. Form Aktifkan Akun
Pada gambar 13 Terlihat ketika data pemilk ingin mengaktifkan akun pesan validasi
“Yakin ingin mengaktifkan akun ini?”.

Gambar 14. Form Data Spot Selfie
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Selfie”.

Pada gambar 14 terlihat ketika menekan tombol view maka muncul “Detail Data Spot

Gambar 15. Form Laporan Pengguna
Pada gambar 15 terlihat bahwa ketika admin menekan tombol laporan pengguna maka
kemudian muncul laporan pengguna.

Gamnar 16. Form Menghapus data Spot
Pada gambar 16 terlihat bahwa ketika memilih tombol hapus pada laporan pengguna
pada menu, akan muncul validasi. “Yakin ingin menghapus laporan ini? Kemudian muncul juga
validasi “Data Laporan Berhasil Dihapus”.
4. KESIMPULAN
Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini :
1. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk melihat spot selfie berupa
gambar harga dan keterangan yang ada di wisata alam malino.
2. Aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini mampu menampilkan lokasi spot selfie pada
peta google maps dan memberikan petunjuk arah ke lokasi tersebut.
3. Aplikasi yang dihasilkan pada pengujian dengan metode black box pada Web, dinyatakan
telah bebas dari kesalahan fungsional (dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan).
4. Hasil Penilaian pengguna terhadap Aplikasi Spot selfie Wisata Malino berbasis Android
menggunakan GPS dan Google Maps melalui kuisioner menjelaskan bahwa penerapan
Aplikasi Spot selfie Wisata Malino berbasis Android menggunakan GPS dan Google Maps
dapat diterima dan digunakan dengan baik serta mudah digunakan oleh para pengguna
aplikasi ini.
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