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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam 

melakukan penelitian ini untuk dapat meperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji permasalahan dan meberikan usulan solusi. Adapun penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian ini dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Chandra, 2012 Rancang Bangun 

Aplikasi Penentuan Rute 

dan Penjadwalan 

Distribusi Barang 

dengan Metode Clarke-

Wright Saving Heuristic 

Rute dan jadwal 

distribusi barang yang 

dihasilkan oleh aplikasi 

dapat menurunkan jarak 

tempuh dari 215 km  

menjadi 142 km, dan 

menurunkan biaya 

transportasi dari Rp. 

144.643,- menjadi Rp. 

91.286,- serta 

meningkatkan utilitas 

kendaraan dari 87% 

menjadi 98,5%.  

Perbedaan 

1. Karakteristik VRP yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya Capacited 

Vehicle Routing Problem (CVRP), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan CVRP dan Heterogenous Fleet Vehicle Routing Problem 

(HFVRP). 

2. Penelitian terdahulu hanya menggunakan komponen biaya variabel dalam 

menghitung biaya transportasi, sedangkan pada penelitian ini juga 

meperhitungkan komponen biaya tetap (fixed cost). 

3. Penentuan jarak pada penelitian terdahulu dilakukan secara manual 

menggunakan perhitungan jarak antar lokasi pada peta fisik, yang kemudian 

diubah menjadi jarak sebenarnya berdasarkan skala peta untuk diinputkan ke 

aplikasi, sedangkan pada penelitian ini penentuan jarak antar lokasi dilakukan 

secara otomatis menggunakan fasilitas Google Maps Distance Matrix API 
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2.2 Optimasi 

Chong dan Zak (2013) mendefinisikan optimasi sebagai sentral dari 

setiap permasalahan yang melibatkan pengambilan keputusan, baik di dalam 

bidang teknik maupun ekonomi. Pengambilan keputusan mengharuskan 

pengambil keputusan untuk memilih beberapa alternatif pilihan yang berbeda-

beda. Ukuran tingkat kebaikan pilihan dalam pengambilan keputusan 

digambarkan melalui fungsi tujuan dan indeks performa. Metode-metode dan teori 

optimasi berkaitan dengan pemilihan alternatif terbaik sesuai dengan fungsi tujuan 

yang diberikan. 

 

2.3 Distribusi 

Kapoor dan Kansal (2005) mendefiniskan distribusi sebagai kegiatan 

operasional yang bertujuan untuk menciptakan utilitas waktu, tempat, dan bentuk 

melalui perpindahan produk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kegiatan 

distribusi membutuhkan pengelolaan yang baik oleh manajemen. Dalam 

manajemen distribusi, dua elemen yang harus dikelola secara efektif dan efisien 

adalah distribusi fisik dan saluran distribusi. Distribusi fisik sendiri didefinisikan 

sebagai suatu lingkup aktivitas yang luas untuk mengelola perpindahan produk 

secara efisien dari lini produksi akhir kepada pelanggan.  

 Kotler (2005) menjelaskan bahwa distribusi akan mencakup perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan arus bahan dengan memperoleh produk akhir dari 

tempat produksi dengan memperoleh keuntungan. Sebagian besar perusahaan 

menyatakan bahwa tujuan distribusi adalah membawa barang dalam jumlah tepat, 

pada waktu yang tepat, dan dengan biaya serendah mungkin. Aspek terpenting 
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dari distribusi suatu produk adalah biaya pengangkutan sedangkan biaya 

pengangkutan sangat dipengaruhi oleh tarif angkut. Dengan demikian, tingginya 

biaya pengangkutan akan mempersempit wilayah pemasaran suatu produk. 

Panjang pendeknya distribusi pemasaran tergantung beberapa faktor antara lain :  

1. Jarak antara produsen dan konsumen 

2. Cepat tidaknya produk rusak 

3. Skala Produksi 

4. Posisi keuangan perusahaan 

 

2.4 Transportasi 

Salim (2006) mendefinisikan transportasi sebagai kegiatan pemindahan 

barang (muatan) dan penumpang dari satu tempat  ke tempat lainnya. Dalam 

transportasi terdapat dua unsur penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Pemindahan/pergerakan (movement) 

2. Secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke 

tempat lain 

 Pengangkutan menyebabkan nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan 

daripada di tempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan 

untuk pengangkutannya. Nilai atau kegunaan yang diberikan oleh pengangkutan 

adalah berupa kegunaan tempat dan kegunaan waktu. Kedua kegunaan diperoleh 

jika barang telah diangkut ke tempat di mana nilainya lebih tinggi dan dapat 

dimanfaatkan tepat pada waktunya. 
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2.5 Vehicle Routing Problem (VRP) 

Toth dan Vigo (2001) menjelaskan bahwa VRP berperan dalam  

merancang rute yang optimal yang digunakan oleh sejumlah kendaraan yang 

ditempatkan pada depot untuk melayani sejumlah pelanggan dengan permintaan 

yang diketahui. VRP pertama kali diteliti oleh Dantzig dan Ramzer pada tahun 

1959 berkaitan dengan masalah distribusi BBM. Tujuan VRP adalah untuk 

mengatur rute dengan biaya terendah kendaraan sehingga:  

1. Setiap rute dimulai dan diakhiri di depot.  

2. Setiap pelanggan dikunjungi tepatnya sekali dengan satu kendaraan.  

3. Jumlah permintaan dari rute kendaraan yang ada tidak melebihi kapasitas 

kendaraan. 

 Menurut Toth dan Vigo, terdapat beberapa karakteristik dalam VRP yang 

perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komponen-komponen yang berkaitan 

dalam VRP, yaitu sebagai berikut : 

1. Pelanggan 

a. Lokasi pelanggan 

b. Permintaan pelanggan 

c. Rentang waktu dimana pelanggan boleh dilayani (time windows) 

d. Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar-muat barang 

e. Perkiraan jenis kendaran yang digunakan untuk melayani pelanggan 

2. Depot 

a. Lokasi depot 

b. Jam operasional depot 

c. Kendaraan yang terdapat di depot 
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3. Kendaraan 

a. Jumlah dan kapasitas angkut tiap kendaraan 

b. Kendaraan berawal dan berakhir di depot 

c. Setiap rute hanya dilayani oleh satu kendaraam 

d. Total permintaan pelanggan yang dibawa satu kendaraan di rute tertentu 

(tidak boleh nelebihi kapasitas angkut kendaraan tersebut) 

e. Biaya-biaya yang terkait dengan kendaraan (misalnya : biaya per satuan 

jarak atau per satuan waktu tempuh 

4. Pengemudi 

Pengemudi yang dipekerjakan harus memenuhi keseluruhan syarat yang 

dimiliki perusahaan, seperti jam kerja harian, jam istirahat selama melakukan 

pelayanan kepada pelanggan, lama maksimum mengemudi, overtime, dan 

lain-lain. 

5. Rute Kendaraan 

Rute yang ditempuh perlu diperhatikan kondisi aslinya, apakah 

memungkinkan untuk dilewati atau tidak. Selain itu, perlu juga 

memperhatikan kondisi barang yang dibawa apakah memungkinkan untuk 

melewati rute tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah waktu perjalan yang 

lama dan juga kerusakan yang mungkin timbul akibat kondisi jalan yang 

ditempuh. 

 Karakteristik berikutnya dari VRP adalah dalam hal kendala yang ada 

dalam VRP tersebut. Berdasarkan batasan atau kendala yang ada, VRP dibagi ke 

dalam beberapa tipe : 

 



14 

 

 

 

1. Capacited Vehicle Routing Problem (CVRP) 

CVRP adalah permasalahan penentuan rute kunjungan terpendek dengan 

menggunakan kendala kapasitas, sehingga mungkin dibutuhkan lebih dari 

sebuah rute pengiriman untuk memenuhi demand seluruh konsumen. 

Menurut Toth dan Vigo (2001), beberapa asumsi dasar yang dibangun untuk 

CVRP adalah sebagai berikut : 

a. Setiap rute berbentuk sirkuit, yaitu diawali dan diakhiri di tempat yang 

sama (depot). 

b. Setiap konsumen hanya boleh dikunjungi sebanyak 1 kali saja. 

c. Total demand yang diangkut dalam sebuah rute tidak melebihi kapasitas 

angkut rute tersebut. 

d. Kapasitas Kendaran yang digunakan homogen (seragam) 

2. Vehice Routing Problem with Time Window (VRPTW) 

CVRP dapat dikembangkan dengan menambahkan kendala jendela waktu 

sehingga kasusnya menjadi VRPTW. Asumsi standar pada CVRP tetap 

dipertahankan pada VRPTW. Beberapa asumsi yang berkaitan dengan 

jendela waktu ditambahkan seperti memperhitungkan jam operasional setiap 

konsumen (Toth & Vigo, 2001). 

3. Split Delivery Vehicle Routing Problem (SDVRP) 

SDVRP merupakan relaksasi dari CVRP. Semua asumsi dasar yang berlaku 

pada CVRP tetap valid untuk SDVRP, kecuali asumsi yang berkaitan dengan 

jumlah maksimal kunjungan untuk setiap konsumen. Pada SDVRP 

diperbolehkan melakukan kunjungan lebih dari sekali untuk konsumen yang 

sama (Hubert & Cavalier, 2012) 
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4. Heterogenous Vehicle Routing Problem (HFVRP) 

HFVRP merupakan pengembangan lanjut dari CVRP. CVRP menggunakan 

armada angkut yang  homogen kapasitasnya, sementara HFVRP 

menggunakan armada yang heterogen.  HFVRP masih berkerabat dekat 

dengan FSMVRP, bedanya HFVRP menggunakan armada yang terbatas, 

sementara FSMVRP armadanya tak terbatas (Jiang dkk., 2014). Brandão 

(2011) menjelaskan bahwa dalam HFVRP, kendaraan dengan kapasitas 

angkut yang besar lebih cocok digunakan untuk melayani konsumen yang 

memiliki demand besar, sementara kendaraan dengan kapasitas angkut kecil 

lebih cocok untuk melayani konsumen dengan demand  kecil atau yang 

mempunyai kendala berupa keterbatasan akses. 

 Penyelesaian VRP dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

eksak, heuristic, dan metaheuristik. Blecker, dkk (2008) menjelaskan bahwa 

berdasarkan studi yang dilakukan oleh Laporte dan Semet pada tahun 2001, 

terdapat beberapa metode heuristik klasik untuk menyelesaikan masalah VRP, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Constructive Heuristic 

Metode ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu sekuensial dan parallel. COntoh metode 

yang termasuk di dalamnya adalah Clarke-Wright Algorithm (Clarke-Wright 

Savings Method), Matching Based Algorithm, Insertion Heuristic, dan 

Christofides, Mingozzi, Toht Heuristic. 
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2. Two Phased Heuristic 

Metode ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu Cluster First-Route Second (yang 

termasuk di dalamnya adalah Sweep, Fisher and Jaikumar Algorithm, dan 

Petal) dan Route First-Cluster Second. 

3. Improvement Heuristic 

Yang termasuk dalam metode ini misalnya Local Search Algorithm. 

 

2.6 Algoritma Clarke-Wright Saving Heuristic 

Algoritma Penghematan Clarke-Wright merupakan metode penyelesaian 

VRP secara heuristik yang ditemukan oleh Clarke dan Wright pada tahun 1964. 

Algoritma ini dipublikasikan sebagai suatu algoritma yang digunakan untuk solusi 

permasalahan rute kendaraan, dimana sekumpulan rute pada setiap langkah 

ditukar untuk mendapatkan sekumpulan rute yang lebih baik, dan metode ini 

digunakan untuk mengatasi permasalahan yang cukup besar, dalam hal ini adalah 

jumlah rute yang banyak. 

 Octora, dkk (2014) menjelaskan bahwa Algoritma Clarke-Wright Saving 

Heuristic melakukan perhitungan penghematan yang diukur dari seberapa banyak 

dapat dilakukan pengurangan jarak tempuh dan waktu yang digunakan dengan 

mengaitkan node-node yang ada dan menjadikannya sebuah rute berdasarkan nilai 

saving yang terbesar, yaitu jarak tempuh antara source node dan node tujuan. 

Dalam proses perhitungannya, metode ini tidak hanya menggunakan jarak sebagai 

parameter, tetapi juga waktu untuk memperoleh nilai saving yang tebesar untuk 

kemudian disusun menjadi sebuah rute yang terbaik. 
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 Purnomo (2010) dalam penelitian penentuan rute distribusi minuman 

kemasan botol menggunakan algoritma Clarke-Wreight Saving Heuristic, 

menghasilkan penghematan total jarak tempuh/hari sebesar 101,4 km dan 

penghematan biaya transportasi/hari sebesar Rp 200.700,- (46,07%) dibandingkan 

rute yang digunakan sebelumnya oleh perusahaan objek penelitiannya. Pada 

penelitian lainnya, Gunawan (2009) dalam penelitian penentuan rute distribusi jus 

dalam kemasan menggunakan algoritma Clarke-Wreight Saving Heuristic, 

menghasilkan penghematan biaya sebesar Rp 80.562,- per bulan atau Rp 

967.824,- per tahun. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa algoritma Clarke-Wright Saving Heuristic efektif dalam penyelesaian 

permasalahan penentuan rute distribusi yang optimal. 

 Algoritma ini telah dirancang sesuai dengan karakteristik VRP, yaitu 

barang dari depot harus diantarkan kepada sejumlah pelanggan. Permasalahannya 

adalah dalam hal menentukan pelanggan yang harus didatangi terlebih dahulu 

yang kemudian menjadi suatu rute yang berawal dari depot sampai kembali lagi 

ke depot. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu solusi, yaitu salah satunya untuk 

meminimalisasi biaya transportasi. Dalam penentuan rute tersebut diperlukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan node sebagai node central atau disebut depot dan node-node 

tujuan. 

2. Membuat matriks jarak, yaitu matriks jarak antara depot dengan node tujuan 

dan jarak antar node tujuan. 

3. Membuat matriks penghematan. 

4. Nilai penghematan tertinggi merupakan rute awal. 
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 Secara garis besar, langkah-langkah yang harus dilakukan meliputi 

membuat matriks jarak, menghitung dan membuat matriks penghematan, 

mengurutkan nilai penghematan, memilih kendaran, dan mengalokasikan 

pelanggan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

1. Membuat matriks jarak 

Pada langkah ini diperlukan jarak antara gudang ke masing-masing pelanggan 

atau outlet dan jarak antara masing-masing pelanggan atau outlet. Hasil 

penentuan jarak tersebut kemudian akan digunakan untuk menentukan matriks 

penghematan (saving matrix) yang akan dilakukan pada langkah berikutnya. 

2. Menghitung dan membuat matriks penghematan (saving matrix) 

Pada awal langkah ini diasumsikan bahwa setiap pelanggan akan dikunjungi 

oleh satu kendaraan secara ekslusif. Maka aka nada penghematan yang akan 

diperoleh jika dua atau lebih rute digabungkan menjadi satu rute. 

Matriks penghematan dihitung menggunakan persamaan berikut : 

S(i,j) =  a(0,i) + a(0,j) – a(i,j)………………...……………….………..(2.1) 

Dimana, 

S(i,j) : Matriks penghematan 

a : Jarak 

i : Pelanggan ke-i (tempat asal) 

j : Pelanggan ke-j (tempat tujuan) 

0 : Gudang 
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3. Mengurutkan nilai penghematan 

Setelah diperoleh matriks penghematan, kemudian disusun menjadi sebuah 

daftar penghematan yang teurut dari nilai penghematan terbesar ke nilai 

penghematan terkecil berdasarkan pasangan pelanggan yang dilayani. 

4. Memilih kendaraan 

Setelah matriks jarak dan matriks penghematan terbentuk, kemudian 

dilakukan pemilihan kendaran yang akan digunakan untuk melayani distribusi. 

5. Mengalokasikan pelanggan 

Pada langkah ini, akan dialokasikan pasangan pelanggan pada kendaran 

angkut berdasarkan nilai penghematan yang terbesar. Kombinasi dari 

pasangan-pasangan pelanggan yang terpilih akan menjadi rute distribusi bagi 

kendaraan angkut tersebut. 

Dalam mengalokasikan pelanggan pada kendaran, terdapat dua batasan yang 

harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut : 

a) Jumlah permintaan yang diangkut tidak melebihi kapasitas kendaraan 

angkut 

Jumlah permintaan total dari seluruh pelanggan yang dilayani oleh 

kendaraan angkut dalam saru rute distribusi tidak boleh melebihi 

kapasitas kendaraan angkut. 

b) Total waktu distribusi tidak boleh melebihi kapasitas waktu 

Total waktu distribusi yang merupakan jumlah dari total waktu tempuh, 

total waktu loading (pengangkutan barang), total waktu unloading 

(pembongkaran barang) tidak boleh melebihi kapasitas waktu yang 

tersedia (jumlah jam kerja). 
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Gambar 2.1. Flowchart algoritma Clarke-Wright Saving Heuristic 

Selama batasan-batasan tersebut terpenuhi, maka iterasi pengalokasian 

pelanggan terhadap kendaraan angkut dapat terus dilakukan. Jika batasan sudah 
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tidak dipenuhi, maka akan dilakukan pemilihan kendaran angkut baru untuk 

melayani sisa permintaan yang belum terpenuhi sebagaimana yang ditunjukan 

pada gambar 2.1. 

 

2.7 Biaya Transportasi 

Ross (2015) menjelaskan bahwa biaya transportasi adalah beberapa jenis 

biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, tanpa memperhatikan mode 

transportasi yang digunakan dan kepemilikannya.  

 

Gambar 2.2. Fungsi biaya transportasi terhadap jarak tempuh (Ross, 2015) 

Komponen dalam biaya transportasi terbagi atas dua, yaitu biaya tetap 

dan biaya tidak tetap. Besar kecilnya biaya transportasi tergantung pada faktor 

jarak tempuh kendaran. Hubungan antara jarak tempuh dan biaya transportasi 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Komponen biaya tetap transportasi tidak tergantung oleh jarak tempuh. 

2. Komponen biaya tidak tetap transportasi sangat tergantung secara signifikan 

oleh jarak tempuh. 

3. Biaya total transportasi akan meningkat sebanding dengan peningkatan jarak 

tempuh. 
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4. Biaya rata-rata per unit transportasi akan menurun sebanding dengan 

peningkatan jarak tempuh. 

Rumusan dalam penyelesaian biaya transportasi adalah sebagai berikut : 

Transportation Cost = Fixed Cost +Variabel Cost . Distances 

   = a + b . X……………………………………………...(2.2) 

Dimana :  

a = biaya tetap / bulan (Rp) 

b = biaya tidak tetap / km (Rp) 

X = jarak tempuh (km) 

Biaya yang termasuk ke dalam komponen biaya tetap adalah biaya gaji 

pengemudi, sedangkan biaya yang termasuk ke dalam biaya tidak tetap adalah 

biaya konsumsi bahan bakar armada distribusi. 

 

2.8 Pemrograman Terstruktur 

Pemrograman terstruktur atau pemrograman modular merupakan bagian 

dari pemrograman prosedural yang menghendaki penulisan struktur logika pada 

program agar lebih efisien dan lebih mudah untuk dimengerti dan dimodifikasi 

(Kedar, 2007). Pemrograman terstruktur merupakan aktivitas pemrograman 

dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, 

dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. 

Prinsip dari pemrograman terstruktur antara lain : 

1) Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis. 

2) Memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana. 

3) Program disusun dengan logika yang mudah dipahami. 
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4) Biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah. 

 

2.9 Perancangan Sistem 

Menurut Yakub (2012), perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa 

elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan dari 

rancangan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, dan 

untuk memberikan gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap 

kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Tools yang digunakan 

dalam perancangan sistem antara lain sebagai berikut. 

2.9.1 Bagan Alir Dokumen  

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir dokumen (document flowchart) 

atau bisa disebut juga sebagai bagan alir formulir yang merupakan bagan alir yang 

menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. 

Dalam pembuatannya, document flowchart memiliki ketentuan-ketentuan yang 

harus diperhatikan. Salah satunya adalah notasi-notasi yang ada di dalamnya.  

2.9.2 Bagan Alir Sistem  

Menurut Jogiyanto (2005), bagan alir sistem (system flowchart) 

merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu untuk 

menggambarkan prosedur di dalam sistem. Bagan ini menjelaskan urut-urutan 

dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Bagan alir sistem menunjukkan 

apa yang dikerjakan di sistem. Pembuatan system flowchart memiliki aturan dan 

ketentuan yang harus diikuti. Seperti halnya dalam pembuatan document 

flowchart, system flowchart memiliki notasi-notasi sebagai representasi dari 
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proses kerja suatu sistem. Sebagian notasi dalam system flowchart memiliki 

kesamaan dengan notasi yang ada pada document flow seperti, terminator 

(start/end), dan notasi laporan. Selain kedua notasi tersebut terdapat perbedaan 

secara bentuk dan fungsinya.  

2.9.3 Context Diagram 

Kristanto (2003) mendefiniskan context diagram sebagai sebuah diagram 

sederhana yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan dan 

keluaran dari sistem.  

2.9.4 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Jogiyanto (2005), DFD adalah diagram yang menggunakan 

notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. DFD menggambarkan 

komponen-komponen yang ada pada suatu sistem serta aliran-aliran data. Fungsi 

utama dari DFD yaitu untuk memudahkan analis sistem untuk menggambarkan 

suatu sistem sebagai satu fungsi yang saling berhubungan antara satu dengan yang 

lain. 

DFD digunakan untuk menyajikan sistem dalam beberapa tingkat 

perincian dari yang sangat umum ke yang sangat terperinci. DFD banyak 

digunakan oleh analis sistem untuk mewakili elemen logis dari sistem. Akan 

tetapi, teknik ini tidak mewakili sistem fisik. Dengan kata lain, DFD menunjukkan 

tugas logis yang sedang dilakukan, namun tidak menunjukkan cara melakukannya 

atau siapa (atau apa) yang melakukannya 
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2.9.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Hall (2007), diagram relasi entitas atau ERD adalah teknik 

dokumentasi yang digunakan untuk menyajikan relasi antar entitas. Entitas 

(entity) adalah sumber daya fisik (mobil, kas, atau persediaan), kegiatan 

(memesan persediaan, menerima kas, atau mengirim barang), pelaku (staf 

penjualan, pelanggan, atau pemasok) yang akan digunakan oleh organisasi untuk 

mendapatkan data. Salah penggunaan umum dari ERD adalah untuk memodelkan 

basis data organisasi  

Simbol bujur sangkar digunakan dalam ERD untuk mewakili entitas 

dalam sistem. Garis penghubungnya mewakili sifat hubungan antara dua entitas. 

Tingkat hubungannya disebut kardinalitas (cardinality), yaitu pemetaan numerik 

antara entitas. Hubungannya bisa satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:M), atau 

banyak ke banyak (M:M). Kardinalitas pada ERD mencerminkan peraturan bisnis 

umum serta kebijakan organisasional. 

 

2.10 Hypertext Preprocessor (PHP) 

Anhar, ST (2010), mendefiniskan PHP atau hypertext preprocessor 

sebagai bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP 

merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server 

side HTML embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk 

membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan 

ditampilkan dibuat saat halaman tersebut diminta oleh client. Mekanisme ini 

menyebabkan informasi yang diterima oleh client selalu terbaharui (up to date). 

Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut dijalankan. 
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2.11 Google Maps Application Programming Interface (API) 

 Google Maps API adalah salah satu teknologi pintar Google yang 

membantu pemilik website atau pengembang perangkat lunak untuk 

menggunakan layanan dan fitur yang disediakan oleh Google Maps dan 

meletakannya secara langsung pada website atau perangkat lunak. Dengan adanya 

API ini, dapat memungkinkan pemilik website atau pengembang perangkat lunak 

untuk menambahkan konten-konten Google Maps yang relevan dan berguna 

untuk penggunanya secara kustomisasi (The Google Maps Team, 2009).   

 Layanan Google Maps API yang digunakan di dalam penelitian ini 

adalah layanan Google Maps Distance Matrix API, yaitu layanan yang 

memberikan informasi jarak dan durasi berdasarkan rute antara titik awal dan titik 

tujuan yang dikalkulasi dan direkomendasikan oleh Google Maps API. Parameter 

yang dibutuhkan dalam penggunakan layanan Google Maps Distance Matrix API 

adalah data titik awal dan titik tujuan yang dalam bentuk-bentuk sebagai berikut : 

a. Alamat lokasi 

Parameter berupa alamat lokasi akan dikonversikan secara geocode menjadi 

data koordinat latitude dan longitude untuk menghitung jarak. 

b. Koordinat latitude dan longitude 

Parameter yang sudah berupa koordiant latitude dan longitude akan langsung 

digunakan sebagai dasar penghitungan jarak. 

c. ID lokasi 

ID lokasi dapat diperoleh dari Google Maps Geocoding API dan Google 

Places API. Parameter ID lokasi akan diubah ke dalam bentuk data koordinat 

sebagai dasar penghitungan jarak.  
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 Selain parameter titik awal dan titik tujuan, parameter-parameter 

alternatif lain yang dapat digunakan pada Google Maps Distance Matrix API 

adalah sebagai berikut : 

a. Model perjalanan 

b. Bahasa 

c. Rute yang dihindari 

d. Satuan 

e. Waktu keberangkatan 

f. Waktu tiba 

g. Estimasi lalu lintas 

h. Model transit 

 

2.12 MySQL 

 Menurut Yanto (2016), MySQL merupakan sistem manajemen database 

yang bersifat open source atau gratis dan telah mulai dikembangkan pada tahun 

1979 oleh perusahaan TcX yang berasal dari Swedia. Pada tahun 1996 MySQL 

3.11.1 mulai dipublikasi di dunia dan didistribusikan untuk Linux. Sampai saat ini 

MySQL sudah dapat bekerja untuk banyak platform dengan dilengkapi source 

code. Keunggulan dari MySQL antara lain sebagai berikut : 

1. Kecepatan. 

2. Kemudahan bagi user dalam penggunaannya. 

3. Bersifat open source atau gratis. 

4. Mendukung bahasa query. 

5. Akses data dapat dilakukan di setiap tempat dengan fasilitas internet. 
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6. MySQL mudah didapatkan karena souce code yang disebarluaskan. 

 

2.13 System Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem adalah metode 

pengembangan sistem tradisional yang digunakan sebagian besar organisasi saat 

ini. SDLC adalah kerangka kerja yang terstruktur yang berisi proses-proses 

sekuensial dimana sistem informasi dikembangkan (Turban, 2003) 

 Menurut McLeod dan Schell (2008), System Development Life Cycle atau 

yang disingkat SDLC adalah metoda tradisional yang digunakan untuk 

membangun, memelihara dan mengganti suatu sistem informasi. SDLC terdiri 

dari tujuh fase, yaitu :  

1) Project Indetification and Selection  

Fase dimana kebutuhan sistem informasi secara keseluruhan diidentifikasi dan 

analisa.  

2) Project Intiation and Planning  

Fase dimana suatu proyek sistem informasi yang potensial dilakukan dan 

direncanakan terinci dikembangkan untuk pengembangan sistem. 

3) Analysis  

Fase dimana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan alternatif sistem baru 

diusulkan. 

4) Logical Design  

Fase dimana semua kegiatan fungsional dari sistem yang diusulkan untuk 

dikembangkan dan digambarkan secara independent.  
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5) Physical Design  

Fase rancangan logis dari sebelumnya diubah dalam bentuk teknis yang terinci 

dimana pemrograman dan bentuk sistem dapat dibuat.  

6) Implementation  

Fase dimana sistem informasi diuji dan digunakan untuk mendukung suatu 

organisasi. 

7) Maintenance  

Fase dimana sistem informasi secara sistematis diperbaiki dan dikembangkan. 

Menurut Bishop (2004), SDLC model waterfall menurut referensi 

Sommerville terdiri dari beberapa tahap sebagaimana ditunjukan pada gambar 2.3, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Definisi Kebutuhan 

2. Desain Sistem dan Software 

3. Implementasi dan Testing Unit 

4. Implementasi dan Testing Sistem 

5. Operasi dan Maintenance 

 

Gambar 2.3. SDLC model Waterfall (Sommerville, 2011) 
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 Munassar dan Govardhan (2010) dalam penelitian “A Comparison 

Between Five Models Of Software Engineering” menjelaskan model 

pengembangan waterfall memiliki beberapa keunggulan yaitu :  

a) Mudah dipahami dan diimplementasikan  

b) Banyak diketahui dan digunakan  

c) Menghasilkan dokumentasi yang baik 

d) Mempunyai struktur yang baik : mendefinisikan, mendesain, coding 

e) Pengujian dilakukan pada setiap tahapan pengembangan 

Sommerville (2011) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam model 

waterfall secara langsung merefleksikan aktivitas-aktivitas fundamental 

pengembangan sebagai berikut. 

1. Definisi Kebutuhan 

Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan 

pengguna sistem. Kebutuhan ini kemudian didefinisikan secara rinci dan 

befrungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. Desain Sistem dan Software 

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras 

atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya 

3.  Implementasi dan Testing Unit 

Pada tahap ini perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian 

program atau unit program. Pengujian unit melibatkan verifikasi bahwa setiap unit 

telah memenuhi spesifikasinya. 
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4. Integrasi dan Testing Sistem 

Unit program atau program individual diintegrasikan dan diuji sebagai sistem 

yang lengkap untuk mejamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. Setelah 

pengujian sistem, perangkat lunak dikirim kepada pelanggan. 

5. Operasi dan Maintenance 

Tahap ini biasanya merupakan fase siklus hidup yang paling lama. Sistem diinstal 

dan dipakai, jika terjadi error selama pemakaian, dilakukan pemeliharaan dan 

koreksi terhadap error  yang tidak ditemukan pada tahap-tahap terdahulu serta 

perbaikan atas implementasi unit sistem, sementara persyaratan-persyaratan baru 

ditambahkan 

 


