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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala 

kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini 

artinya adalah pasar yang besar. Barang barang yang dijual di supermarket biasanya 

adalah barang-barang kebutuhan sehari hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan 

barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya. Supermarket menjual segala 

macam barang, dari alat rumah tangga,  sepeda, TV dan camera, furnitur, baju, ikan dan 

daging, buah-buahan, minuman, dan lain sebagainya. 

Sedangkan Minimarket yang secara harfiah berarti pasar kecil dimana tidak sebesar 

dan selengkap Supermarket, namun pada umumnya sama seperti Supermarket yang 

menjual berbagai barang keperluan sehari-hari. Minimarket adalah semacam toko atau 

yang menjual segala macam barang dan makanan, namun tidak selengkap dan sebesar 

sebuah supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menerapkan sistem 

swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak 

minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir. Sistem ini juga dianggap membantu 

agar pembeli tidak berhutang. 

Minimarket yang ada di Indonesia adalah Alfamart, Indomaret, Ceriamart, 

Starmart, Circle K, dan banyak minimarket yang dikelola individu perorangan lain nya. 

Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini, penyebaran minimarket telah meluas, 

baik dalam kawasan tengah kota maupun daerah pinggiran kota. Para konsumen atau 

pembeli yang berada di perkotaan cenderung memilih untuk berbelanja di minimarket, 

dimana ketersediaan barang yang hampir serba ada, tempat yang terbilang bersih, dan 

proses mencari keperluan yang dilakukan secara mandiri atau yang sering disebut 

swalayan, membuat para konsumen lebih nyaman untuk berbelanja keperluannya. 

Dengan mobilitas masyarakat perkotaan yang cukup tinggi, dan penggunaan 

smartphone yang sudah menjadi tren di masyarakat perkotaan, proses pencarian lokasi-

lokasi menggunakan peta pada smartphone pun menjadi hal yang sering dilakukan para 

pengguna smartphone. Pada umunya pengguna smartphone menggunakan Google 

Maps sebagai tools pencarian lokasi pada smartphone mereka.  
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Namun, Google Maps yang menjadi fitur smartphone pada umumnya belum 

mampu menampilkan lokasi minimarket terdekat dari posisi user berada. Ini menjadi 

hal yang perlu kami pehatikan, bagaimana mengaplikasikan Google Maps dalam proses 

pencarian Minimarket terdekat pada kawasan perkotaan. 

Google Maps API (Aplication Programming Interface) adalah kumpulan API yang 

memungkinkan pengguna untuk menampilkan data diri pada peta Google yang telah 

disesuaikan. API dapat diimplementasikan pada aplikasi mobile dengan pencitraan 

canggih dari Google, termasuk basis data citra satelit, pemandangan jalan, profil 

ketinggian, petunjuk arah mengemudi, demografi, dan lain sebagainya.  

Google Developer beranggapan bahwa, Google Maps Api memiliki cakupan 

global yang paling akurat di dunia, dengan komunitas pemetaan yang aktif 

memperbaharui setiap harinya, pengguna akan mendapat manfaat dari layanan yang 

ditingkatkan secara terus-menerus[1].  

Google Maps adalah layanan pemetaan online yang paling banyak digunakan di 

seluruh penjuru dunia, dengan lebih dari 800.000 situs yang menggunakan Google 

Maps API dan lebih dari 250 juta pengguna aktif hanya pada perangkat seluler saja[1]. 

Dengan Google Maps API, yang mana merupakan API dengan user terbanyak mampu 

memberikan pengalaman familier kepada pengguna.  

Dalam perkembangan teknologi mobile, mobilitas pengguna menjadi hal yang 

sangat diperhatikan, sehingga membutuhkan sebuah aplikasi penunjuk lokasi yang 

memadai, Google Maps API bisa menjadi salah satu penunjuk arah yang dapat 

digunakan oleh para pengguna mobile. 

Haversine Formula adalah persamaan yang penting dalam navigasi, merberikan 

jarak yang besar pada lingkaran antara dua titik pada lingkup dari bujur dan garis lintang 

mereka[2]. Dalam pembuatan aplikasi menggunakan Google Maps, Haversine 

Formula dapat digunakan sebagai persamaan untuk menghitung jarak dari satu titik ke 

titik lain. Haversine Formula memungkinkan diimplementasikan dalam pembuatan 

aplikasi LBS (Location- Bassed Services) seperti aplikasi pencarian Minimarket.  

Sistem   Layanan  Berbasis  Lokasi, atau lebih dikenal dengan  Location-Based 

Services (LBS), menggabungkan  antara proses dari layanan mobile dengan posisi 

geografis dari penggunanya[3]. Sebuah  layanan  berbasis  lokasi  adalah  layanan  

informasi  atau  hiburan  yang  dapat diakses  dengan  perangkat  mobile  melalui  

jaringan  selular. 
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Saat ini Google Maps API telah banyak diimplementasikan dalam berbagai LBS 

(Location- Bassed Services), dalam kasus ini kami pun menggunakan Google Maps 

API untuk memberikan petunjuk bagi para pengguna mobile android tetang lokasi 

minimarket terdekat yang kemudian memberikan informasi tentang promosi yang 

diberikan oleh minimarket tersebut. 

Pada aplikasi ini kami menggunakan HTML5 sebagai dasar pemrograman. Dalam 

pengembangannya, HTML5 menambahkan beberapa tag baru seperti canvas, ruby, 

video, dll. Pengembangan HTML5 pun telah mendapat dukungan dari beberapa web 

browser seperti Mozila Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, dan Opera. 

Tag-tag tersebut berfungsi untuk mengganti tag lama yang kurang efisien dalam 

manipulasi tampilan website. HTML5 juga didesain agar mampu memberi tampilan 

yang lebih menarik dan interaktif. 

Dalam kasus ini, pembuatan aplikasi Minimarket Locator Kota Malang dengan 

menggunakan Google Maps API, HTML5 mampu menjadi basis pemrograman dalam 

proses pengerjaan aplikasi tersebut pada platform Android.  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang diangkat sebagai objek peneletian sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi Minimarket Locator Kota Malang menggunakan 

Google Maps API dan Haversine Formula berbasis HTML5 pada mobile Android? 

2. Bagaimana menampilkan lokasi Minimarket terdekat dari posisi user dengan lokasi 

Kota Malang dengan memanfaatkan Google Maps API dan Haversine Formula? 

3. Bagaimana menghitung jarak Minimarket terdekat dari posisi user dengan lokasi 

Kota Malang dengan memanfaatkan Google Maps API dan Haversine Formula? 

 

1.3 TUJUAN 

1. Membangun aplikasi Minimarket Locator Kota Malang menggunakan Google Maps 

API dan Haversine Formula berbasis HTML5 pada mobile Android. 

2. Menampilkan lokasi Minimarket terdekat dari posisi user dengan lokasi Kota 

Malang dengan memanfaatkan Google Maps API dan Haversine Formula. 

3. Mengaplikasikan proses perhitungan jarak Minimarket terdekat dari posisi user 

dengan lokasi Kota Malang dengan memanfaatkan Google Maps API dan Haversine 

Formula. 
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1.4 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini yaitu: 

1. Aplikasi ini hanya untuk menentukan jarak Alfamaret terdekat dari posisi user 

berada pada area Kota Malang. 

2. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML5.  

3. Aplikasi ini menggunakan Google Maps API sebagai penampil data peta dari user. 

4. Aplikasi ini menggunakan Heversine Formula sebagai persamaan untuk 

menghitung jarak dari satu titik ke titik lain. 

5. Aplikasi ini hanya dijalankan pada platform Android. 

 

1.5 METODOLOGI PENGUMPULAN DATA 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh informasi, dasar teori yang 

diperoleh dari buku, internet, majalah elektronik serta majalah telekomunikasi 

sebagai studi pustaka yang akan mendukung pembuatan tugas akhir. 

2. Perancangan dan Pembuatan Perangakat Lunak 

 Pembuatan Aplikasi Minimarket Locator Kota Malang 

 Implementasi Google Maps API dan Haversine Formula 

 Pembuatan server XAMPP 

3. Pengujian dan Analisa Perangkat Lunak 

 Pengujian aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan metode black-box. 

4. Pembuatan Laporan  

 Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan sebagai dokumentasi dari seluruh 

konsep, dasar teori, implementasi, proses yang telah dilakukan, dan hasil yang 

telah didapatkan selama pengerjaan tugas akhir.  
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar pembahasan dari ” IMPLEMENTASI GOOGLE MAPS API 

DAN HAVERSINE FORMULA PADA APLIKASI MINIMARKET LOCATOR KOTA 

MALANG BERBASIS HTML5 PADA PLATFORM ANDROID” ini terbagi dalam 

beberapa bab yaitu: 

BAB I  :  Pendahuluan 

Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan tugas akhir,  

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian. 

BAB II  :  Landasan Teori 

Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan masalah antara 

lain tentang komponen yang digunakan dalam pembuatan program 

ini. 

BAB III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang rancangan detail tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan. 

BAB IV :  Implementasi dan Pengujian Sistem 

Berisi tentang pengujian aplikasi dengan cara memberikan aplikasi 

kepada pengguna kemudian menilai aplikasi dari pengalaman yang 

dirasakan terhadap aplikasi yang ada. 

BAB V :  Penutup 

Berisi hasil ringkasan dan urain keseluruhan tugas akhir, serta saran-

saran untuk pengembangan program selanjutnya. 

 

 

 

 


