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Abstrak
Teknologi GPS (Global Positioning System) telah banyak dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga militer, riset maupun
transportasi. Namun pemanfaatan teknologi GPS khususnya di negeri Indonesia tercinta ini, belum banyak dirasakan
oleh banyak masyarakat secara langsung dan layanan-layanan konten lokal pada perangkat ponsel yang mengusung
teknologi tersebut masih sangat sedikit. Blackberry merupakan salah satu jenis smartphone yang memiliki fitur GPS
receiver yang handal menjadi inspirasi penulis untuk menerapkan suatu konten layanan publik Aplikasi Pencari Hotel
dengan memanfaatkan teknologi GPS pada perangkat tersebut. Aplikasi ini dibangun dengan bahasa pemrograman
Java API Blackberry dan J2ME (Java 2 Micro Edition) yang terdiri dari 2 bagian utama yang menjadi pokok bahasan
pada penulisan ini, yaitu mekanisme pendeteksian lokasi hotel dan penyajian rute lokasi tersebut pada fitur Blackberry
Maps. Mekanisme pendeteksian lokasi berdasarkan posisi koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude). Proses
penyajian rute lokasi tersebut menggunakan dokumen lokasi LBS (Location Based Service) Blackberry yang ditulis
dalam sintaks XML (Extensible Markup Language) berdasarkan latitude dan longitude pengguna. Penelitian ini
menghasilkan aplikasi pencari hotel yang dapat memberikan informasi tentang alamat dan nomor telepon hotel. Dengan
menggunakan aplikasi ini, para pengguna Blackberry dapat dengan mudah memperoleh lokasi hotel disekitar pusat kota
Semarang, Simpang Lima, dan dapat mengetahui rute dari lokasinya berada ke lokasi hotel yang dituju.
.
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Abstract
GPS technology (Global Positioning System) has been widelyusedbymilitary institutions, researchand transportation.
However, the use of GPS technology especially in this beloved country Indonesia, has not been widelyfelt by many
people direct lyand local content serviceson mobile devices that carry the technology is still verylittle. Blackberry is one
type of smart phone that featuresa reliable GPS receiver to inspireauthors to apply a public service content Hotel Search
Application by utilizing GPS technology on these devices. The application is built with the Java programming language
API Blackberry and J2ME (Java 2 MicroEdition), which consists of 2 main parts of the subject at this writing, the
hotel's location detection mechanisms and presentation of these locations on the Blackberry Maps feature. Detection
mechanisms based on the position of the latitude location (latitude) and longitude (longitude). Process of presenting
these location susing the location document LBS (Location Based Service) Blackberry is written in XML syntax
(Extensible Markup Language) based on latitude and longitude users. This research resulted hotel search application
that canprovide in formation about the hotel address and phone number. By usingthis application, Blackberry userscan
easilyobta in the location ofhotelsaround thecitycenterof Semarang, Simpang Lima, and can learn from its location is
the hotel's location to the destination.
Keywords: Hotel, BlackBerry, BlackBerryMaps, GPS.

1.

Pendahuluan

Semarang sebagai salah satu kota tujuan pariwisata di
Indonesia yang terletak di utara Jawa Tengah, mempunyai
beberapa tempat wisata yang menjadi daya tarik kota
tersebut, diantaranya Lawang Sewu, Kota Tua, Sam Po

Kong dan lain-lain. Selain itu, Semarang juga merupakan
kota persinggahan untuk tujuan kota wisata lain di Jawa
Tengah. Hotel sebagai salah satu penunjang pariwisata di
Kota Semarang, selain jumlahnya kita juga perlu
mempertimbangkan media petunjuk arah dan lokasi hotel
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yang mobile dan praktis, sehingga mempermudah
wisatawan menemukan lokasi hotel yang diinginkan.
Salah satu alat penunjang teknologi tersebut ialah ponsel
pintar (smartphone), yang sedang berkembang pesat saat
ini, hingga mencapai 20 juta pengguna di Indonesia pada
tahun 2012 menurut statistik Republika. Istilah ponsel
pintarmembuat arti sebuah ponsel pun menjadi semakin
luas, ponsel berevolusi menjadi perangkat pintar yang
dapat melakukan berbagai fungsi tambahan. Menyunting
dokumen,
email,
chatting,
memainkan
game,
berlangganan berita online hingga mentransfer sejumlah
uang kini dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan
memanfaatkan sebuah telepon genggam.
BlackBerry yang merupakan salah satu jenis dari ponsel
pintar asal Kanada keluaran RIM (Research In Motion)
sedang mewabah di Indonesia, bahkan perkembangannya
terbilang cepat dibandingkan dengan negara asia lain.
Layanan BlackBerry yang diberikan oleh operatoroperator selular di Indonesia saat ini baru sebatas BES
(BlackBerry Enterprise Server) dan BIS (BlackBerry
Internet Service) sedangkan layanan–layanan berupa
konten untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan
masih sangat sedikit dan kebanyakan masih
mengandalkan konten-konten dari luar negeri.
Untuk itu saya sebagai penulis tertarik untuk membuat
suatu konten sebagai layanan publik pada BlackBerry
berupa aplikasi pencari hotel menggunakan teknologi
layanan berbasis lokasi untuk wilayah kota Semarang,
yaitu sebuah layanan konten untuk memperoleh daftar
lokasi hotel yang terdeteksi secara otomatis berdasarkan
jangkauan radius tertentu dari posisi pengguna dengan
memanfaatkan fasilitas GPS pada BlackBerry.
Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah merancang
aplikasi untuk memudahkan pencarian lokasi hotel yang
dekat dengan pengguna , dengan menggunakan layanan
berbasis lokasi(Location Based Service- LBS) dan
pencarian rute menuju hotel dengan menggunakan
teknologi GPS (Global Positioning System), dan peta
yang diperoleh dari BlacberryMaps.
Dalam penelitian ini, pembahasan masalah dibatasi hanya
pada permasalahan berikut :
1. Aplikasi dirancang menggunakan bahasa pemograman
Java dengan Eclipse IDE 4.2 (Juno).
2. Aplikasi dirancang hanya untuk pengguna ponsel
pintar BlackBerry yang menggunkan sistem operasi
BlackBerry versi 6.0 keatas.
3. Lokasi pencarian terbatas untuk wilayah Simpang
Lima, Kota Semarang.
4. Tidak membahas tentang teknologi GPS dan operator
selular.

2.

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah
memodelkan
aplikasi
yang
hendak
dibangun
menggunakan Unified Modeling Language (UML).
Berikut adalah penjelasan proses perancanganaplikasi
pencari hotel.
2.1

Perancangan Diagram Use Case

Gambar 1 menunjukkan diagram use case yang
menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem
yang dirancang beserta funsionalitas yang diberikan oleh
sistem. Dalam perangkat lunak yang dirancang
berdasarkan diagram use case gambar 1 hanya terdapat
satu buah aktor. Aktor yang berupa user itu merupakan
pengguna dari perangkat lunak yang dirancang.

Gambar 1.DiagramUse Case

Hubungan antara use case melihat peta dengan use case
yang lain adalah extends relationship yang bersifat
opsional. Artinya pengguna dapat memilih apakah akan
berpindah dari use case melihat peta ke use case yang lain
atau tidak.
2.2

Diagram Kelas

Kelas Mainmaps merupakan kelas utama. Hal ini
dikarenakan hampir semua kelas lain yang dirancang
memiliki hubungan dengan kelas ini dan semua kelas
antarmuka dapat diakses langsung dari kelas ini. Kelas
Mainmaps merupakan kelas antarmuka yang berguna
untuk menampilkan peta beserta lokasi hotel dan posisi
pengguna. Lokasi hotel dan posisi pengguna itu akan
dilengkapi dengan informasi lintang, bujur, dan alamat.
Kelas MyLocation merupakan kelas yang dirancang
untuk menampilkan kordinat lokasi pengguna dan
alamatnya. Kelas ini menggunakan API Location,
LocationProvider, LocationListener, dan
LocationException.
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Kelas HotelListScreen merupakan kelas antarmuka
yang dirancang untuk menampilkan data hotel dalam
bentuk tampilan daftar memanjang ke bawah. Adapun
informasi yang dapat dilihat dalam antarmuka kelas ini
adalah nama hotel, informasi alamat hotel, dan nomor
telepon hotel. Gambar 2 menunjukkan diagram kelas dari
aplikasi pencari hotel.

Gambar 2. Diagram kelas

3.

Hasil dan Analisa
Gambar 4 antarmuka posisi pengguna dan hotel

Pada saat aplikasi dijalankan, antarmuka yang
ditampilkan adalah peta yang menunjukan lokasi
hotel.Gambar 3 menampilkan tampilan awal aplikasi
SemarangHotels.

Jika dari peta utama pengguna mengarahkan cursor ke
lokasi hotel dan memilih menu Display Details maka
akan muncul antarmuka yang berisikan informasi tentang
hotel yang dimaksud pengguna. Gambar 5 menampilkan
antarmuka informasi hotel.

Gambar 3 Tampilan awal aplikasi
Gambar 5 antarmuka informasi hotel

Dari tampilan utama lalu pilih menu utama dan pilih My
Location. Layar akan menunjukkan lokasi pengguna saat
ini dan dapat melihat hotel yang berada didekatnya.
Gambar 4 menunjukkan antarmuka lokasi pengguna dan
hotel yang berada di sekitarnya.

Dalam aplikasi ini juga terdapat menu Get Direction
yang dapat mempermudah pengguna untuk mencari rute
dari lokasinya berada ke lokasi hotel yang dituju.
Pengguna juga dapat memilih apakah ingin melewati
jalan tol atau tidak. Gambar 6 menunjukkan antarmuka
hasil pencarian rute.

TRANSIENT, VOL.2, NO. 3, SEPTEMBER 2013, ISSN: 2302-9927, 669

Gambar 6 antarmuka penunjuk arah

Setelah antarmuka yang menunjukkan arah kita bisa
memilih menu View On Map. Gambar 7 menampilkan
antarmuka rute yang akan ditempuh menuju lokasi yang
dinginkan.

Gambar 8 Antarmuka menu About

Gambar 9 menunjukkan antarmuka dalam menu Lokasi
Saya Dalam menu Lokasi Saya terdapat penjelasan
tentang kordinat dan alamat dimana pengguna berada saat
ini. Menu Lokasi Saya tidak berjalan dengan baik, karena
hasil untuk alamat posisi pengguna tidak keluar. Ini
dikarenakan pada simulator tidak terdapat alat GPS.

Gambar 7 antarmuka rute

Dalam pembuatan aplikasi ini, ditambahkan 3 (tiga) menu
tambahan, yaitu Lokasi Saya, Daftar Hotel, dan About.
Apabila menu Close dipilih, maka antarmuka About yang
berisi informasi tentang aplikasi akan ditampilkan. Hal
tersebut dapat dilihat pada Gambar 8

Gambar 9 antarmuka menu Lokasi Saya

Gambar 10 menampilkan antarmuka menu Daftar Hotel
yang berada di Semarang. Daftar hotel tersebut juga
dilengkapi dengan informasi alamat dan nomor telepon
hotel.
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Dari Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa aplikasi berjalan
dengan baik di dalam lingkungan sistem operasi
BlackBerry versi 6.0, yaitu pada perangkat Blackberry
9300.

4.

Kesimpulan

Dari uraian dan proses pembuatan penelitian ini, penulis
dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pada
simulator, menu Lokasi Saya tidak berjalan dengan baik.
Aplikasi hanya bisa menampilkan posisi kordinat, tidak
bisa menampilkan alamat pengguna karena tidak adanya
perangkat GPS. Aplikasi pencari hotel ini bekerja dengan
baik (100%) dalam lingkungan sesungguhnya, yaitu
perangkat BlackBerry 9300. Aplikasi dikembangkan
dengan target sistem opreasi versi 6.0, dapat dijalankan
dengan baik pula pada sistem operasi versi 7.1.

Gambar 10 antarmuka menu Daftar Hotel

Apabila memilih menu Close dari antarmuka About,
maka akan muncul dialog ucapan terima kasih. Gambar
11 menampilkan dialog terima kasih

Berdasarkan pengujian terhadap aplikasi pencari hotel,
dapat diberikan saran untuk pengembangan di masa
depan. Basisdata hotel dalam aplikasi pencari hotel ini
baru mencakup 12 hotel. Pengembangan dapat dilakukan
dengan penambahan basisdata hotel di seluruh kota
Semarang. Pada aplikasi pencari hotel ini, basisdata hotel
masih bersifat lokal. Pengembangan dapat dilakukan
dengan menambahkan server yang menyediakan
basisdata hotel terbaru ke dalam sistem yang
memudahkan untuk menjaga keterbaruan dari basisdata.
Untuk perkembangan berikutnya dapat menggunakan
sistem operasi Android. Untuk perkembangan lainnya
bisa menggunakan Goolge Map sebagai peta utama.
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