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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu provinsi di 

Indonesia yang dikunjungi banyak orang. Pangkalpinang merupakan Ibu Kota 

Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Banyak wisatawan lokal maupun asing 

yang singgah di Kota Pangkalpinang untuk membeli berbagai buah tangan 

maupun menikmati kuliner di Kota Pangkalpinang. Seringkali ketika 

membicarakan atau melihat suatu lokasi kuliner atau restoran, keterangan yang 

kita dapatkan terkadang terbatas pada nama jalan dan arah atau ciri-ciri 

kawasannya saja. Sedangkan kejelasan dimana lokasi restoran tersebut berada 

tidak terpetakan secara baik. Adapun salah satu faktor atau komponen dalam 

menentukan lokasi kuliner yang ingin dikunjungi yaitu tempatnya yang strategis, 

nyaman, dan menarik. Salah satu solusi untuk dapat menampilkan informasi 

dalam format yang tepat adalah peta yang dinamis.  

Pada penelitian ini dikembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi 

Geografis (SIG) yang menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute 

terpendek menuju ke lokasi tujuan. Pencarian jalur terpendek merupakan suatu 

permasalahan untuk menemukan sebuah jalur antara dua node dengan jumlah 

bobot minimal. Pada kasus pencarian jalur tercepat antara dua lokasi yang berbeda 

dalam sebuah peta, node akan merepresentasikan lokasi pada peta untuk 

melakukan perjalanan antara dua lokasi tersebut. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur terpendek dengan 

menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra akan mencari jalur 

terpendek mulai dari node awal sampai node tujuan. Algoritma ini akan 

membandingkan bobot terkecil dari node awal sampai ke node tujuan untuk 

menemukan jalur paling efisien[1]. Sistem informasi geografis untuk penentuan 

lokasi restoran seafood dan chinese ini diharapkan dapat membantu wisatawan 

lokal dan asing untuk mengetahui tata letak dan rute terpendek menuju tempat 

tersebut.  
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Penelitian terkait penggunaan algoritma Dijkstra dalam pencarian rute 

terpendek bus[2], jalan darat[3], rumah sakit, hotel, dan terminal[4], dan objek 

wisata[5] menghasilkan kesimpulan bahwa algoritma Dijkstra berhasil menentukan 

rute terpendek menuju ke lokasi yang diinginkan.  

Hal inilah yang mendasari penulis mengambil topik penelitian dengan 

judul “Penerapan Algoritma Dijkstra Pada Sistem Informasi Geografis 

Untuk Menentukan Lokasi Serta Jalur Terpendek Restoran Seafood Dan 

Chinese Di Pangkalpinang Berbasis Web”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana membangun aplikasi Sistem Informasi Geografis lokasi restoran 

seafood dan chinese yang ada di Kota Pangkalpinang berbasis web? 

2. Bagaimana penerapan algoritma Dijkstra pada Sistem Informasi Geografis 

yang dapat memberikan informasi kepada wisatawan lokal atau asing 

tentang rute terpendek menuju lokasi restoran seafood dan chinese yang ada 

di Kota Pangkalpinang berbasis web? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut :  

1. Sistem ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk memecahkan masalah 

jalur terpendek dan perangkat lunak yang digunakan adalah Macromedia 

Dreamweaver sebagai aplikasi pembuatan script, PHP sebagai bahasa 

scripting, Google Maps sebagai aplikasi untuk menampilkan data spasial 

(peta), dan MySQL sebagai database. 

2.  Pengambilan titik koordinat restoran seafood dan chinese diperoleh dari 

pengamatan langsung di lapangan.  

3. Peta yang ditampilkan adalah peta Kota Pangkalpinang yang disajikan 

berupa data spasial.  



 
 

3 
 

4. Aplikasi ini memberikan data keluaran berupa peta Kota Pangkalpinang, 

informasi jarak, alamat, nomor telepon dan letak wilayah. 

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

lokasi restoran seafood dan chinese beserta informasi lainnya bisa tampil. 

6. Hanya menggunakan 16 data restoran seafood dan chinese yang ada di Kota 

Pangkalpinang yaitu Resto Seafood Mr. Adox, Fresh Seafood Aju, Restu 

Bundo, Mr. Asui, Rumah Makan Ameng, Arema Seafood Dan Presto, 

Pesona Alam Seafood, Kedai Pelangi Seafood Resto, Tan Kastel Restoran 

Lounge, Kantin Nad, Latrase Bistro, Ikan Bakar Seafood Goreng Rebus, 

City Ocen Seafood Restoran, Rumah Makan Akim, Neptune Club Istana 

Laut Restoran & Aroma Laut Restoran, dan Restoran Biru Laut. 

7. Sistem ini hanya menunjukan jalur umum yang sering dilalui angkot menuju 

tempat lokasi restoran seafood dan chinese. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan meliputi: 

1. Model pengembangan perangkat lunak. 

Pada penelitian ini, model perangkat lunak yang penulis gunakan adalah 

model pengembangan perangkat lunak Waterfall. Urutan suatu kegiatan 

yang dilakukan dalam pengembangan model Waterfall terdiri dari proses 

analisis, desain, pengkodean, uji coba program, dan implementasi sistem.  

2. Studi pustaka. 

Dalam pencarian teori penulis mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber yang diperoleh dari jurnal penelitian terdahulu. 

3. Metode Penelitian dalam pengembangan perangkat lunak. 

Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak yang penulis 

digunakan adalah Metode Berorientasi Objek atau OOP (Object Oriented 

Programming). 
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4. Alat bantu pengembangan sistem. 

Alat bantu pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah UML (Unified 

Modelling Language), ERD (Entity Relationship Diagram) dan LRS (Logical 

Record Structure). Dari beberapa macam UML (Unified Modelling 

Language) yang ada. Disini penulis hanya memakai 3 yaitu Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. 

 

1.5 Manfaat Dan Tujuan Penelitian 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

1. Dapat membangun Sistem Informasi Geografis pemetaan lokasi restoran 

seafood dan chinese yang ada di Kota Pangkalpinang sehingga dapat 

diakses dengan mudah oleh wisatawan lokal atau asing.  

2. Dapat menyampaikan informasi rute terpendek serta lokasi restoran seafood 

dan chinese yang ada di Kota Pangkalpinang dalam bentuk data spasial. 

 

1.5.2  Tujuan Penelitian 

1. Membangun aplikasi SIG lokasi restoran seafood dan chinese yang ada di 

Kota Pangkalpinang berbasis web. 

2. Menerapkan algoritma Dijkstra pada Sistem Informasi Geografis yang dapat 

memberikan informasi kepada wisatawan lokal atau asing tentang rute 

terpendek menuju lokasi restoran seafood dan chinese yang ada di Kota 

Pangkalpinang berbasis web. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas, singkat, dan 

mudah dimengerti atau dipahami sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas, oleh 

sebab itu penulis menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. 

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab tersebut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup/batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang 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 diteliti.  

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi mengenai metode-metode yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, 

studi pustaka dan alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi.  

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai analisis masalah, perancangan sistem, rancangan 

database, penggunaan perangkat lunak pembangun webgis, serta 

implementasi dari aplikasi webgis yang dibangun penulis. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan pada 

bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis yang kiranya 

bermanfaat. 

 

 

  

 

 


