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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang,ilmu 

pengetahuan pun mengalami kemajuan yang sangat baik dari segi teknologi 

maupun dari segi informasinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dengan adanya 

Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dapat membantu kita untuk mencari 

informasi tata letak ataupun lokasi tujuan. 

Kemajuan perkembangan teknologi ini juga berdampak penting bagi dunia 

bisnis diantaranya di bidang akomodasi transportasi seperti agen travel dan tiket 

pesawat yang lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pemesanan.  

Namun kendala yang ada saat ini adalah masyarakat awam terkadang masih 

sulit untuk mencari keberadaan letak agen travel terdekat, terlebih bagi mereka 

yang merupakan warga pendatang, padahal itu merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi masyarakat sekitar terlebih lagi di zaman yang serba modern seperti 

sekarang ini. 

Penelitian yang dilakukan Dwi Ardana dan Ragil Saputra sebuah 

“Penerapan Algoritma Dijkstra Pada Aplikasi Pencarian Rute Bus Trans 

Semarang”. Dengan memanfaatkan Algoritma Dijkstra untuk menentukan shelter 

terdekat dan perpindahan koridor pada transfer point. Aplikasi ini dapat 

menampilkan informasi berkaitan dengan Bus Trans Semarang dan rute 

perjalanan mulai dari titik awal hingga akhir tujuan
[1]

. Menurut Stevian Suryo 

Saputro  dengan judul “Perancangan Aplikasi Gis Pencarian Rute Terpendek Peta 

Wisata Di Kota Manado Berbasis Mobile Web Dengan Algoritma Dijkstra”. 

Aplikasi ini dapat mencari rute terpendek dari satu lokasi menuju lokasi lain 

sehingga dapat meminimalisir biaya perjalanan para wisatawan. Aplikasi dapat 

menampilkan posisi user, hotel dan lokasi-lokasi wisata serta menampilkan rute 

menuju hotel dan lokasi wisata tertentu, sehingga memberikan kemudahan dalam 

pengaksesan lokasi dari posisi user
[2]

. Menurut Rizky Damiri Putra, Budhi Irawan, 

Unang Sunarya dari judul “Aplikasi Pencari Rute Terpendek Menggunakan 
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Algoritma Dijkstra Berbasis Android Untuk Pemetaan Rumah Sakit Di Kota 

Bandung”. Algoritma Dijkstra dapat diimplementasikan untuk pencarian rute 

terpendek pada sistem operasi Android. Paling tidak melewati rute terpendek 

dapat membuat kehidupan mobilitas sehari-hari sedikit lebih baik
[3]

. Menurut 

Yonni Aris berjudul “Penerapan Algoritma Dijkstra Pada Aplikasi Pekanbaru 

Taksi Guide Pada Platform Android”, penelitian ini  dirancang dengan 

menerapkan metode penelitian waterfall dengan menggunakan pendekatan metode 

RUP pada setiap fasenya, hasil dari penelitian dapat mencari rute terpendek lokasi 

taksi di Pekanbaru
[4]

. Penelitian menurut Shaga Bogas Priatmoko dengan judul 

“Algoritma Dijkstra Untuk Pencarian Jalur Terdekat Dan Rekomendasi Objek 

Pariwisata Di Pulau Bali”. Dengan sistem pencarian jalur terpendek ini baik biro 

perjalanan maupun pengguna yang lain dapat menentukan dan mengambil 

keputusan untuk menentukan lokasi pariwisata mana saja yang akan di tuju 

sehingga mereka dapat mengoptimalkan perjalanan pariwisata
[5]

. 

Oleh karena itu penulis bermaksud mengangkat masalah tersebut sebagai 

bentuk penyelesaian tugas akhir dengan judul “Penerapan Algoritma Dijkstra 

Pada Aplikasi Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Travel Agen Tiket 

Pesawat Berbasis Android di Wilayah Pangkalpinang” aplikasi ini merupakan 

sebuah aplikasi yang dijalankan dengan menggunakan sebuah perangkat bergerak 

yang dapat menampilkan peta lokasi travel agen tiket pesawat. Aplikasi ini 

diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai 

lokasi travel agen tiket pesawat yang terdekat dengan lokasi pengguna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

“bagaimana cara masyarakat awam bisa memperoleh informasi rute terpendek 

lokasi agen travel tiket pesawat yang akan dituju?” 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada smartphone Android. 

2. Rute yang ditampilkan yaitu rute yang biasa dilewati angkutan umum. 

3. Agen travel hanya sebatas di wilayah Kota Pangkalpinang. 

4. Aplikasi hanya menampilkan rute terpendek lokasi agen travel tiket pesawat 

dengan posisi user. 

5. Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Dijkstra. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model waterfall.  Adapun langkah-langkah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Analisa Sistem 

 Dengan dilakukannya analisa sistem, dapat mendukung penulis dalam 

penelitian ini. Adapun yang dilakukan analisa sistem yaitu antara lain:  

1. Analisa Sistem Berjalan 

 menggambarkan sistem yang sedang berjalan pada aplikasi. Analisa sistem 

berjalan menggunakan tools use case dan activity diagram. 

2. Analisa Sistem Usulan 

 Sebuah solusi baru untuk membantu proses dalam pencarian rute terdekat dan 

letak lokasi agen travel tiket pesawat. 

3. Analisa Kebutuhan 

Baik dari sisi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, kebutuhan 

fungsional, kebutuhan non fungsional dan lain sebagainya. 

a. Kebutuhan Fungsional 

 Sistem menggambakan layanan sistem secara detail. 

b. Kebutuhan Non-fungsional 

 Batasan layanan sistem dan batasan pengembangan proses. 
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4. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 

 Dalam penerapan pembangunan apilkasi ini, perangkat yang digunakan 

a. Laptop 

 Berisi spesifikasi laptop, misalnya: processor, memory, harddisk. 

b. Handphone  

 Untuk proses penggunaan aplikasi agen travel tiket pesawat. 

 

1.4.2 Perancangan Sistem 

 Menjelaskan tentang aplikasi informasi geografis pemetaan lokasi agen 

travel tiket pesawat menggunakan algoritma dijkstra, yang berisikan perancangan 

Interface Aplikasi. 

 

1.4.3 Implementasi 

 Pada tahap implementasi berisi tampilan aplikasi yang telah dibuat. 

 

1.4.4 Pengujian 

  Pengujian aplikasi dengan menggunakan Pengujian BlackBox..  

 

1.5 Tujuan  / Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah  

1. Membangun aplikasi informasi geografis pemetaan lokasi agen travel tiket 

pesawat berbasis android. 

2. Memberikan informasi agen travel tiket pesawat terdekat dengan lokasi 

pengguna. 

3. Memperoleh gelar Sarjana Komputer. 
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1.5.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah mempermudah pencarian lokasi agen 

travel tiket pesawat bagi orang yang bukan penduduk asli kota pangkalpinang, 

misalnhya turis asing atau orang yang baru pindah ke wilayah pangkalpinang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut. 

 

BAB I         PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, dan tujuan di lakukannya penelitian, sistematika 

penulisan laporan 

 

BAB II      LANDASAN TEORI 

Merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang di teliti. Pada bab 

ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang di 

gunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat 

bantu) dalam merancang aplikasi. 
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BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang penguraian model perangkat lunak, 

metode peneliatian yang digunakan dan alat bantu dalam meranacang 

sistem informasi. 

 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang di dapatkan dari pembahasan bab 

sebelumnya dan saran-saran dari penulis. 


