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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan. Pendahuluan meliputi, 

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, 

Metodologi Pengerjaan, dan Metodologi Penulisan yang mendasari tugas 

akhir yang dibuat. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini jumlah pengusaha makanan cepat saji kian hari makin 

bertambah banyaknya. Seiring dengan pertumbuhan kota yang semakin hari 

semakin maju. Salah satu konsep dari pengusaha makanan cepat saji adalah 

delivery service atau layanan pengiriman. Dengan layanan pengiriman ini 

para konsumen hanya perlu menghubungi nomor tertentu dan pihak fast 

food akan mengirimkan kurir untuk mengantar pesanan ke tempat pelanggan 

tersebut. Kecepatan dan ketepatan waktu adalah hal yang paling penting 

dalam delivery service ini, jangan sampai lokasi destinasi yang akan dituju 

malah molor ber jam-jam hanya karena jalur yang ditempuh salah. Dalam 

aplikasi ini yang membedakan dengan Google Map di tinjau dari mode 

transportasi adalah dimana Google Map menggunakan transportasi berupa, 

Bus, Mobil, Jalan kaki dan Sepeda. Namun dalam aplikasi ini penulis 

menggunakan Mobil dan Sepeda Motor agar membedakan dengan apa yang 

telah ada di Google Map. Selain itu aplikasi ini saat dibuka atau di jalankan 

akan menunjukan Current Location, yaitu langsung mendeteksi dimana 

posisi user berada saat ini, bukan random map seperti yang ada di google 

map.  

Pada Google map dalam menentukan rute yang akan ditampilkan 

Google Map menggunakan teknik algorithma Polylines. algorithma 

Polylines adalah pengkodean dikembangkan oleh Google untuk menyoroti 

jalan antara dua titik. . Pada Google Map, untuk menunjukkan rute kita 

harus menggunakan algoritma Pengkodean Polyline.  

 



2 

 

Pada aplikasi ini saya menggunakan teknik Algorithma Dijkstra 

untuk menentukan jalur mana yang akan dipilih. Algorithma  Dijkstra adalah 

teknik dalam menentukan rute yang paling pendek dari beberapa pilihan rute 

yang ada. Dalam aplikasi ini sistem akan menampilkan rute yang paling 

pedek dengan teknik algorithma Dijkstra yang terakomodir dengan Google 

Map API. 

Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online 

disediakan oleh Google dapat ditemukan di http://maps.google.com. Google 

Maps menyediakan gambar resolusi tinggi satelit untuk daerah perkotaan 

sebagian besar di Amerika Serikat (termasuk Hawaii, Alaska, PuertoRico, 

dan US Virgin Islands), Kanada, dan Inggris, serta sebagai bagian dari 

Australia dan banyak negara lainnya. Seperti banyak aplikasi web lainnya 

Google, Google Maps menggunakan JavaScript secara ekstensif. Beberapa 

tujuan dari penggunaan Google Maps API adalah untuk melihat lokasi, 

mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebaginya. 

Hampir semua hal yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan 

Google Maps.1) Pull Service: Layanan diberikan berdasarkan permintaan 

dari pelanggan akan kebutuhan suatu informasi. Jenis layanan ini dapat 

dianalogikan seperti menggakses suatu web pada jaringan internet.2) Push 

Service: Layanan ini diberikan langsung oleh sevice provider tanpa 

menunggu permintaan dari pelanggan, tentu saja informasi yang diberikan 

tetap berkaitan dengan kebutuhan pelanggan.  

Berdasarkan hal di atas, maka saya akan menyusun sebuah aplikasi 

yang dapat membantu peran kurir dalam pekerjaanya dengan memanfaatkan 

teknologi Google Direction dan Android. sehingga mereka dapat 

memperoleh kinerja yang maksimal dan memajukan perusahaan.   
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1.2  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal 

diantaranya sebagai berikut: 

• Bagaimana cara membuat aplikasi untuk menentukan jalur terpendek 

menggunakan Google Direction pada Android. 

• Bagaimana merancang aplikasi sistem informasi yang mudah dimengerti 

dan berguna bagi kurir makanan cepat saji yang memerlukan ketepatan 

waktu dalam pekerjaanya. 

• Bagimana teknik dalam menentukan rute yang paling pendek yang akan 

dituju oleh seorang kurir. 

• Bagaimana membuat aplikasi sistem informasi pencarian rute paling 

pendek pada Android dengan memanfaatkan Google Direction. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu user 

dalam menunjukan jalur yang di tujuan 

• Membangun sebuah apikasi sistem informasi yang dapat menunjukan 

jalur-jalur dengan memanfaatkan teknologi Google Direction yang akan di 

aplikasikan pada Android.  

• Membuat aplikasi sistem informasi pencarian rute yang mudah dimengerti 

oleh para kurir sehingga menunjang pekerjaan mereka secara maksimal. 

• Dengan memanfaatkan jalur-jalur yang ada di Google Direction dan 

dengan teknik Algorithma Dijkstra guna menentukan jalur yang paling 

pendek. 

• Dengan memanfaatkan teknologi mobile device Android dan rute yang ada 

di Google Direction Maps guna mencari rute yang paling pendek dengan 

teknik-teknik yang telah di tentukan. 
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1.4  Batasan masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang akan dicakup dalam Tugas Akhir ini 

antara lain: 

• Aplikasi ini khusus untuk delivery service dengan menggunakan 

smartphone. 

• Aplikasi yang di hasilkan hanya dapat berjalan pada smartphone android. 

• Aplikasi hanya menunjukan satu rute dalam satu eksekusi. 

• Jalur dipilih dari jalur yang dihasilkan oleh Google Direction dengan 

metode Algorithma Dijkstra. 

• Aplikasi hanya menampilkan rute bukan menampilkan lokasi terdekat. 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

a.  Studi pustaka 

Tahap Bertujuan untuk mempelajari teor-teori dengan membaca beberapa 

buku atau referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan yang di 

ambil. Dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku, jurnal, dan 

artikel mengenai Direction, ataupun website yang berhubungan dengan 

Google Direction. Serta memperdalam pemahaman tentang sistem operasi 

mobile yang di gunakan. 

b. Analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhanyang di lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

study lapangan untuk mengetahui titik lokasi. Studi lapangan ini di lakukan 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Dengan   melakukan 

identifikasi masalah maka kita nantinya bisa menentukan latar belakang 

masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal yang menyangkut bidang yang 

akan di teliti. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan di teliti 

secara tepat. Kemudianmelakukan pengumpulan data tersebut. 

c.  Perancangan sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep dasar-dasarnya kemudian 

dilakukan perancangan terhadap konsep tersebut. Analisa yang di lakukan 

adalah yang berhubungan dengan konsep-konsep awal tersebut. 

Skema dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Jalankan aplikasi. 

2. Aplikasi akan menampilkan beberapa pilihan menu. 

3. Aplikasi berjalan. 

4. Aplikasi dihentikan.. 

Pada aplikasi ini nantinya menggunakan platform Android yang akan ada di 

setiap smartphone berbasis Android. 

d. Implementasi Sistem 

Sistem ini akan bekerja sebagai berikut : 

Aplikasi ini di install pada smartphone berbasis Android yang mendukung, 

kemudian aplikasi bisa langsung di gunakan, tanpa harus menambahkan 

aplikasi pendukung lainya. 

e.  Evaluasi Sistem 

Evaluasi dilakukan beberapa fungsi dalam sistem ini meliputi :  

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasi dengan 

cara melakukan survey atau memberikan aplikasi tersebut pada para user 

untuk di gunakan dan memberikan hasil kalkulasinya. 

f.  Penyusunan laporan tugas akhir 

Pada tahap ini akan disusun buku untuk melakukan dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi tersebut agar memudahkan 

pengembangan aplikasi di kemudian hari. 

 

1.6   Metodologi Penulisan 

Metodologi penulisan tugas akhir kali ini terdiri atas lima pembahasan, 

yaitu pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian serta penutup. Secara singkat, kelima bagian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. BAB I    : Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi pengerjaan, serta 

metodologi penulisan. 
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2. BAB II   : Landasan Teori 

Menguraikan tentang berbagai teori yang mendukung pembuatan 

sistem. Sistem yang di bahas meliputi, Food Delivery, management kurir, 

Algorithma Dijkstra, operating sistem android yang di gunakan serta 

penggunaan library Google Map API V2 dan juga rangkuman referensi 

terhadap judul tugas akhir yang sejenis. yang akan di bangun pada Tugas 

Akhir ini 

3. BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisna dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi, Deskripsi Produk, Analisa kebutuhan, Use Case Diagram. 

Sedangkan Perancangan sistem meliputi, Sequence Diagram, Activity 

Diagram, Class Diagram dan Desain Antarmuka. 

4. BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi perangkat lunak yang di rancang pada 

BAB III, serta pengujian sistem dalam pemanfaatan teknologi Google 

Direction tersebut pada device atau sistem operasi yang di angkat. 

5. BAB V   : Penutup 

Merupakan bagian penutup dari laporan yang berisi tentang 

kesimpulan dari sistem yang di buat dan di uji serta memberikan saran-saran  


