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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini akan disampaikan pandangan dasar yang digunakan penulis 

dalam menganalisa masalah yang akan dijembatani dengan solusi berbasis 

teknologi melalui implementasi disiplin  ilmu marketing yang memanfaatkan  

Teknologi dan Informasi. 

  

1.1 LATAR BELAKANG 

Delivery service / Pesan Antar sebagai metode penjemputan pelanggan 

dalam optimalisasi penjualan untuk mencapai target maksimal. Untuk 

memaksimalkan delivery service, diperlukan suatu pemetaan lokasi untuk 

menemukan lokasi customer dan rute terefesien yang dapat ditempuh. Dalam 

suatu perencanaan ini adalah sebuah rute terbaik yang ditampilkan dalam bentuk 

daftar nama ruas jalan mulai dari lokasi awal hingga lokasi tujuan dan dilengkapi 

dengan tampilan peta yang memvisualisasikan rangkaian ruas jalan tersebut. 

Dengan demikian resto Cooking Company akan mampu meningkatkan efesiensi 

kinerja sistem delivery dengan permasalahan rute terpendek untuk mengurangi 

jarak tempuh dapat dikategorikan sebagai Travelling Salesman Problem 

(TSP).akan diusung sebagai solusi penjemputan bola guna menjawab tantangan 

bisnis global berbasis kompetensi yang menggunggulkan kemudahan customer 

dalam menikmati fasilitas siap antar 

Google Maps API dengan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 

(WebSIG/WebGIS) merupakan solusi yang terbaik saat ini untuk mengatasi 

masalah tersebut, karena dalam aplikasi tersebut merupakan layanan yang mampu 

memberikan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, 

memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data bereferensi 

geografis atau geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan.. 

Terinspirasi dari hal tersebut dalam project ini akan diimplementasikan 

pada perangkat pendukung Delivery Service Resto Cooking Company guna 

menunjang peningkatan kepuasan customer akan kemudahan yang pembelian 

produk Resto Cooking Company. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini meliputi : 

 Bagaimana memanfaatkan Teknologi Web GIS ( Geografis Information 

System ); 

 Bagaimana merancang perangkat pendukung Delivery Service Resto Cooking 

Company dengan mengimplementasikan PHP yang terintegrasi Google MAPS 

API; 

 Bagaimana Aplikasi Delivery Service Resto Cooking Company ini 

menghasilkan solusi rute terpendek. 

 

1.3 TUJUAN 

Sedangkan tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu : 

Merancang perangkat pendukung Delivery Service Resto Cooking Company 

dengan memanfaatkan Teknologi Web GIS ( Geografis Information System ) yang 

mengimplementasikan PHP yang terintegrasi Google MAPS API untuk 

menghasilkan solusi rute terpendek. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Dalam implementasi aplikasi ini, penulis membatasi pada hal-hal di bawah 

ini : 

a. Peta yang akan digunakan berasal dari Google Map; 

b. Lokasi yang dibahas hanya seputar Kota Malang yang meliputi : 

1) Jalan utama; 

2) Tempat Rumah Sakit, Perbelanjaan, Sekolah dan Hotel 

c. Pencarian rute terpendek meliputi : 

1) Jalan utama / jalan raya. 

2) Rute terpendek berdasarkan jarak minimum. 

3) Jarak antar lokasi berdasarkan skala pada peta 

d. Bahasa yang digunakan adalah PHP (Web) yang terintegrasi dengan 

Google MAPS API. 
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1.5 METODOLOGI 

 
Gambar 1.1 Alur Metologi 

 Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam 

menganalisa masalah yang nanti akan dintegrasikan dengan teori berdasarkan 

disiplin ilmu yang sesuai guna menghasilkan solusi yang efesien dalam 

meningkatkan penyelesaian masalah. 

 Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini penulis akan menyelerasikan kebutuhan sebenarnya akan 

penggunaan Perangkat pendukung Delivery service,Proses penyelarasan ini 

akan dsingkronisasikan dengan disiplin ilmu yang sesuai guna mencapai hasil 

yang akurat. 

 Perancangan Sistem 

Saaat telah mencapai pada kesimpulan akan kebutuhan sebenarnya untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, penulis akan mengimplementasikan 

kesimpulan tersebut melalui perancangan system sesuai dengan prosedur. 

 Pengujian 

Pengujian adalah merupakan fase implementasi Aplikasi tersebut untuk 

melakukan evaluasi akurasi pemanfaatan aplikasi tersebut dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jikalau saaat pengujian mengalami 

kendala tidak menghasilkan solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah 

yang ada, maka penulis akan mengevaluasi kembali dengan mengsingkronkan 

dengan literature yang sesuai.  
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Buku laporan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dengan perincian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi 

pengerjaan dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendukung pembuatan tugas 

akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan pembuatan sistem yang meliputi 

perancangan database, perancangan sistem, dan user interface. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan pengujian dan analisa system apakah hasil yang telah 

ditetapkan sesuai dengan tujuan perancangan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan dan 

analisa terhadap sistem yang telah dibuat. 

 


