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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini berkembang begitu 

cepat, Dan telah membawa dampak transformasi pada berbagai aspek kehidupan. 

Teknologi informasi bukan lagi menjadi suatu hal yang asing dalam kehidupan 

sehari-hari, Karena teknologi informasi sudah menjadi hal yang lumrah dan 

sangat bermanfaat dalam segala aspek kehidupan.

 Dengan adanya suatu informasi yang cepat dan akurat pastinya akan 

menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia pada 

saat ini. Data dan informasi yang diperlukan tentu harus mudah diakses dengan 

efektif dan efisien oleh berbagai pihak berkepentingan yang membutuhkan 

informasi tersebut. 

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah berkembang begitu 

pesat. SIG dibuat dengan menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan 

sejumlah data. Data geografis yaitu data yang berkaitan dengan posisi suatu objek 

yang ada di permukaan bumi. Sistem informasi Geografis (SIG) saat ini menjadi 

alat bantu yang banyak digunakan karena dianggap lebih efisien dalam 

menyimpan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan kembali kondisi alam 

yang ada di permukaan bumi dengan bantuan data atribut dan data spasial. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemampuan dalam 

memvisualisasikan data spasial dan data atribut, yang kemudian data spasial dan 

data atribut digabungkan untuk bisa memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

mengakses informasi yang berhubungan dengan lokasi geografis suatu wilayah.

Pengetahuan tentang lokasi mengenai letak fasilitas umum yang ada di 

wilayah Kecamatan Pemali selama ini kurang begitu lengkap dari segi informasi 

yang diperoleh, misalnya informasi jalan dan lokasi suatu fasilitas umum yang ada 

di kecamatan Pemali. Hal ini pastinya membuat masyarakat atau pengunjung 
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mengalami kesulitan untuk mencari informasi letak fasilitas umum apa saja yang 

ada di wilayah Kecamatan Pemali.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka 

diusulkan suatu aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) letak fasilitas umum di 

kecamatan Pemali dengan informasi rute terpendek menggunakan Algoritma 

Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma rakus (greedy algorithm) 

dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek (shortest path problem) untuk 

sebuah graf berarah (directed graph) dengan bobot – bobot sisi (edge weights).[1]

Beberapa peneliti sebelumnya telah banyak melakukan penelitian 

mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) letak fasilitas umum berbasis web 

menggunakan algoritma Dijkstra. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan 

dengan skripsi ini antara lain:

Penelitian[1] mengenai Perancangan Sistem Informasi Geografis Penentuan 

Jalur Jalan Optimum Menggunakan Metode Dijkstra Kota Yogyakarta Berbasis 

Web. Penelitian[2] mengenai Perancangan Aplikasi GIS Pencarian Rute Terpendek 

Peta Wisata Di Kota Manado Berbasis Mobile Web Dengan Algoritma Djikstra. 

Penelitian[3] mengenai Sistem Informasi Geografis (SIG) Fasilitas umum kota 

Mojokerto Berbasis Web. Penelitian[4] mengenai Sistem Informasi Geografis 

Fasilitas Umum Kota Samarinda Berbasis Android. Penelitian[5] mengenai Sistem 

Informasi Geografis Potensi Wilayah Kabupaten Banyuasin Berbasis Web.

Dengan masalah dan kendala yang dialami masyarakat dan pengunjung 

dalam mengakses dan mengetahui informasi mengenai letak fasilitas umum yang 

ada di Kecamatan Pemali, Oleh karena itu Penulis bermaksud untuk membuat 

suatu Aplikasi dengan judul “PENERAPAN ALGORITMA DIJKSTRA 

UNTUK MENENTUKAN JALUR TERPENDEK PADA APLIKASI GIS 

LETAK FASILITAS UMUM DI KECAMATAN PEMALI BERBASIS 

WEB)”. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat membantu dan lebih 

mempermudah masyarakat dan pengunjung dalam mengakses informasi  

mengenai lokasi letak fasilitas – fasilitas umum apa saja yang ada di wilayah 

Kecamatan Pemali. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) letak fasilitas-

fasilitas umum yang ada di daerah Kecamatan Pemali berbasis Web? 

2. Bagaimana menerapkan Algoritma Dijkstra pada Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) untuk mencari letak fasilitas umum yang ada di daerah 

kecamatan Pemali berbasis web?

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam memusatkan pokok permasalahan yang ada dan supaya tidak 

menyimpang dari suatu pokok pembahasan, maka penulis membatasi dan 

mempersempit ruang lingkup dalam melakukan pembahasan. Batasan masalah 

yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) letak fasilitas umum di Kecamatan Pemali 

yang dibuat hanya berbasis web saja.

2. Sistem Informasi Geografi (SIG) yang akan dibangun menggunakan 

Algoritma Dijkstra.

3. Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis web ini hanya mencakup di 

wilayah Kecamatan Pemali saja.

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dibangun meggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySql.

5. Sistem ini hanya membahas tentang informasi fasilitas umum di Kecamatan 

Pemali .

6. Untuk menjalankan aplikasi ini harus terkoneksi dengan internet agar peta 

lokasi fasilitas umum dan informasi fasilitas umum bisa tampil.

7. Hanya menampilkan beberapa daftar nama-nama fasilitas umum yang ada di 

Kecamatan Pemali.

8. Hanya menampilkan jalur utama yang sering dilalui angkot menuju lokasi 

fasilitas umum.
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1.4. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan meliputi:

1. Model pengembangan perangkat lunak.

Penulis menggunakan model Waterfall. Urutan suatu kegiatan yang 

dilakukan dalam pengembangan model Waterfall terdiri dari proses 

perencanaan, analisis, desain, pengkodean, pengujian, maintenance. 

2. Metode Penelitian dalam pengembangan perangkat lunak.

Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak yang penulis 

digunakan adalah Metode Berorientasi Objek atau OOP (Object 

Oriented Programming).

3. Alat bantu pengembangan sistem.

Alat bantu pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah UML 

(Unified language). Dari beberapa macam UML yang ada. Disini 

penulis hanya memakai 4 macam UML, yaitu Use Case Diagram, 

Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram.

1.5. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membangun sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 

penerapan Algoritma Dijkstra berbasis web yang menghasilkan 

informasi dan menampilkan lokasi letak fasilitas - fasilitas umum 

yang ada di wilayah Kecamatan Pemali.

2. Mempermudah masyarakat atau pengunjung dalam mengakses dan 

mencari informasi mengenai letak fasilitas umum khusunya di wilayah 

Kecamatan Pemali melalui jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra 

berupa data spasial dan data atribut kepada pengguna yang mengakses 

web tersebut.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam membangun 

sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG)  Berbasis Web.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini yang dijabarkan yaitu latar belakang masalah yang 

akan dibahas, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian yang digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, 

dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang definisi dan teori – teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan aplikasi dan teori yang membahas 

tentang perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

Sistem informasi Geografis letak fasilitas umum di Kecamatan 

Pemali Berbasis Web.

BAB III METODOLOGI PENELTIAN

Pada Bab ini membahas Metodologi Penelitian yang digunakan yang 

terdiri dari tiga bagian yaitu model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian, dan tools (alat bantu yang digunakan dalam 

analisis dan merancang aplikasi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membahas tentang analisis masalah sistem yang 

berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan sistem, dan juga implementasi sistem.

 

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran 

sebagai pemecahan suatu masalah.


