
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menyentuh segala aspek 

kehidupan manusia terbukti dengan terciptanya berbagai macam alat elektronik 

yang dapat mempermudah aktifitas sehari - hari seperti smartphone. Perangkat  

smartphone dilengkapi dengan berbagai fitur -fitur canggih terbaru yang semakin 

dapat mempermudah aktivitas manusia. Salah satu fitur yang tersedia pada 

smartphone adalah adanya teknologi GPS (Global Positioning System)  yang telah 

terintegrasi.  

Dengan berkembangnya teknologi smartphone, maka akan membuat semua 

lapisan masyarakat membutuhkan sebuah aplikasi berbasis smartphone yang 

memudahkan mereka dalam melakukan segala aktivitasnya. Aplikasi berbasis 

smartphone juga akan sangat dibutuhkan untuk memudahkan semua masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan mereka seperti untuk melakukan pencarian suatu 

lokasi jasa pengiriman barang di wilayah Pangkalpinang dan lain sebagainya. 

Masyarakat diwilayah Pangkalpinang provinsi kepulauan Bangka Belitung 

sendiri saat ini banyak yang belum mengetahui tempat-tempat jasa pengiriman 

barang yang ada di kota  Pangkalpinang,. Sehingga masyarakat  bingung ketika 

ingin mencari lokasi jasa pengiriman barang. Akan tetapi banyak  dari masyarakat 

yang gengsi untuk bertanya dimana lokasi – lokasi jasa pengiriman barang yang 

ada di kota Pangkalpinang terutama pendatang dari luar wilayah kota 

Pangkalpinang yang ingin mengirimkan barang mereka. 

Salah satu teknologi untuk memudahkan pengembang memanfaatkan nilai-

nilai geografis dari teknologi GPS yang  berupa koordinat untuk mengembangkan 

aplikasi yang berbasis dijkstra pada platform Android dan menyusunnya dalam 

bentuk mobile GIS. Sehingga dapat memberikan informasi posisi pengguna, 

lokasi  terdekat, arah jalur menuju suatu lokasi, dan lain-lain 



Algoritma Dijkstra sendiri merupakan algoritma untuk mencari jalur 

terpendek yang cukup populer yang ditemukan oleh Edsger Wybe Dijkstra. 

Algoritma ini penulis pilih karena dapat menyelesaikan pencarian jalur terpendek 

dari satu simpul ke semua simpul yang ada pada suatu graf berarah dengan bobot 

dan nilai tidak negatif.[1] 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang 

pembuatan aplikasi yang memudahkan masyarakat di wilayah Pangkalpinang 

terutama pendatang dari luar yang ingin mengirimkan barang mereka ketempat 

jasa pengiriman barang dan ingin menemukan titik lokasi, serta jalur tempuh 

terpendek yang harus di lalui untuk menemukan lokasi jasa pengiriman barang di 

wilayah Pangkalpinang, melalui penulisan skripsi dengan judul “Sistem 

Informasi Geografis (SIG) Untuk  Mencari Jalur Lokasi  Terdekat Jasa 

Pengiriman Barang Menggunakan Algoritma Dijkstra Di Pangkalpinang 

Berbasis  Android “. 

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan beberapa referensi yang 

berhubungan dengan objek penelitian dari penelitian – penelitian sebelumnya, 

diantaranya, Penelitian[2] yang berjudul : “Penerapan Algoritma Dijkstra Pada 

Aplikasi Pekanbaru Taksi Guide Pada Platform Android”, dirancang dengan 

menerapkan metode penelitian waterfall dengan menggunakan pendekatan 

metode RUP pada setiap fasenya, hasil dari penelitian dapat mencari jalur 

terpendek.  Penelitian[3] yang berjudul : “Perancangan Sistem Informasi Tentang 

Pencatatan Hasil  Tes Kemampuan Fisik”, dirancang dengan menggunakan  

program aplikasi visual studio 2005 dan MySql sebagai database, hasil dari 

penelitian memudahkan dalam pengimputan data dan pembuatan laporan-laporan 

yang dibutuhkan serta akan lebih mengoptimalkan sistem untuk membantu 

kegiatan pengolahan data hasil pencatatan tes. Penelitian[4] yang berjudul : 

“Pemanfaatan Googlle Maps Api Pada Sistem Informasi Geografis Direktori 

Penguruan Tinggi Di Kota Bengkulu” dirancang dengan metode observasi, 

Wawancara dan studi pustaka, hasil dari penelitian, diharapkan penyampaian 

informasi lokasi dan direktori perguruan tinggi yang ada di Kota Bengkulu 

kepada para calon mahasiswa dan mahasiswa dapat dilakukan secara cepat, 



mudah, dan luas. Penelitian[5] yang berjudul : “Perencanaan Sistem Informasi 

Penjualan dan Pemesanan Produk Berbasis WEB”, dirancang dengan metode 

Prototype, dengan alat bantu pengembangan sistem berupa flowmap, diagram 

konteks, DFD, alat perancangan database yang diusulkan berupa ERD,  hasil 

penelitian untuk merancang sebuah sistem informasi penjualan dan pemesanan 

pakaian berbasis web,  mengetahui implementasi sistem dan mengetahui analisis 

dan pengujian program pada CV. Richness Development. Penelitian[6] Yang 

berjudul : Penentuan Jalur Terpendek Menuju Café Di Kota Malang 

Menggunakan Metode Bellman-Ford Dengan Location  Based Service Berbasis 

Android, dirancang dengan metode Bellman-Ford yang bertujuan untuk mencari 

jalur terpendek menuju café dimalang, hasil penelitian menghitung semua jalur 

dari tempat asal ketempat tujuan yeng terbentuk dalam suatu graf agar di temukan 

jalur terpendek berdasarkan data yang di dapat dari peta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang  yang  telah dijelaskan  sebelumnya, maka 

pokok permasalahan di persempit. Permasalahannya adalah “bagaimana 

merancang dan membangun suatu aplikasi mobile berbasis Android yang dapat 

mencari lokasi jasa pengiriman barang di Pangkalpinang dengan jalur terpendek 

menggunakan Algoritma Dijkstra berbasis Android”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Digitasi (pemetaan) yang dilakukan dibatasi hanya pada jalan arteri dan jalan 

utama. 

2. Penyajian informasi dibatasi pada tempat umum berupa sajian informasi 

mengenai tempat-tempat jasa pengiriman barang di Pangkalpinang. 

3. SIG menggunakan algoritma dijkstra berbasis android. 

4. Daerah yang menjadi obyek dalam pembuatan tugas akhir ini adalah kota 

Pangkalpinang. 

 



1.4 Metodelogi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan yaitu model Waterfall. Model Waterfall 

adalah menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna 

lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan 

(modeling),  kontrukksi (construction), serta penyerahan sistem ke para pelanggan  

atau penguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak 

lengkap yang dihasilkan.  

 

1.4.1 Metode Penelitian Object Oriented Project (OOP) 

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah Object Oriented 

Project ( OOP ) serta Algoritma Dijkstra. 

 

1.4.2 Tools 

Penulis menggunakan tools Unified Modeling Language (UML) yaitu 

sebuah patokan bahasa untuk menulis kerangka kerja terperinci dari sebuah 

perangkat lunak. UML digunakan untuk menggambarkan, menentukan, 

membangun dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak yang 

intensif. Pemodelan UML menggunakan diagram sebagai berikut : 

a. Use Case Diagram 

Kebutuhan fungsional sistem dapat di gambarkan pada Use Case Diagram. 

Use case diagram menunjukkan hubungan antara actor dan use case dalam  

sebuah sistem. 

b. Activity Diagram 

Proses yang terjadi di dalam use case dari aktivitas dalam sistem yang sedang 

dirancang dimulai sampai dengan selesai akan digambarkan dalam Activity 

Diagram.  

c. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram mengambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sietem. 

 



d. Sequence 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar Activity Diagram dan mengidentifikasikan komunikasi diantara objek. 

Diagram ini menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek - 

objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian Aplikasi Mobile GIS tempat jasa pengiriman barang 

yang berbasis android : 

1. Memberikan informasi mengenai jalur tempat jasa pengiriman barang yang 

ada di wilayah Pangkalpinang yang disajikan dalam bentuk peta. 

2. Dengan adanya sistem ini, lebih mempermudah masyarakat Pangkalpinang 

dan masyarakat luar Pangkalpinang untuk lebih cepat menemukan letak posisi 

jasa pengiriman barang yang ada di Pangkalpinang. 

3. Lebih menghemat waktu serta mempermudah dalam hal pencarian letak posisi 

jasa pengiriman barang. 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempermudah masyarakat untuk 

mengetahui keberadaan  jasa pengiriman  barang sehingga masyarakat tidak 

bingung lagi untuk mencari lokasi jasa pengiriman barang di wilayah 

Pangkalpinang sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dalam mencari 

lokasi jasa pengiriman barang dan mempermudah dalam bidang jasa pengiriman. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir yang akan dibuat : 

BAB I        Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penelitian, tujuan penelitian, 



manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan dari Tugas 

Akhir yang akan dibuat. 

BAB II      Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang 

berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

BAB III    Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah - langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian, yaitu model pengembangan perangkat lunak, perencanaan, 

analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, metode 

pengembangan perangkat lunak, dan alat bantu pengembangan sistem 

BAB IV    Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis serta perancangan yang 

dilakukan untuk menjelaskan bagaimana proses dan hasil dari 

pembuatan aplikasi penerapan algoritma dijkstra untuk menemukan 

jalur terpendek pada sistem informasi geografis pemetaan lokasi jasa 

pengiriman barang di wilayah Pangkalpinang berbasis Android. 

implementasi dan hasil 

BAB V      Penutup 

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan 

pengembangan dari aplikasi mencari jalur lokasi terdekat jasa 

pengiriman barang yang ada di wilayah Pangkalpinang. 

 


