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ABSTRAK 

 

CV. Mega Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak sebagai 

penyedia jasa untuk mengangkut bahan bakar minyak berjenis solar untuk 

kebutuhan perusahaan, yang beralamat di Jl. Tropodo Asri Blok F No.31 Sidoarjo. 

Selama ini CV. Mega Lestari masih belum memiliki teknologi yang dapat 

membantu dalam menjalankan bisnis perusahaan, terutama dalam hal 

pendistribusian barang. Terjadinya proses keterlambatan dalam pendistribusian 

solar mengakibatkan sering berkurangnya keuntungan yang didapat. Sulitnya 

memperkirakan jarak dan waktu ketempat tujuan menjadi kendala bagi 

perusahaan, ditambah dengan supir yang tidak hafal dengan rute jalan. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka solusi yang diberikan adalah 

dengan pembuatan aplikasi penentuan jalur terpendek pendistribusian solar 

dengan metode Algoritma Dijkstra berbasis web pada CV. Mega Lestari, yang 

dapat menyelesaikan permasalahan di perusahaan tersebut. 

Aplikasi yang telah dibuat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah 

aplikasi penentuan jalur terpendek pendistribusian solar dengan metode Algoritma 

Dijkstra berbasis web pada CV. Mega Lestari. Aplikasi ini dapat menghasilkan 

jalur terpendek kedua tempat tujuan yang berbeda serta menentukkan perkiraan 

jarak dan waktu ke tempat pendistribusian solar yang dituju. 

Kata Kunci : Jalur Terpendek, Shortest Path, Algoritma Dijkstra. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan memberikan banyak 

manfaat di segala bidang termasuk bidang pelayanan jasa. Perusahaan jasa yang 

bergerak dalam persewaan kendaraan untuk mengangkut barang-barang 

merupakan bagian penting bagi sebuah perusahaan produksi dalam hal 

mendistribusikan produk mereka keberbagai tempat yang tersebar. 

Pada pendistribusian barang, sebuah kendaraan tidak hanya melayani satu 

konsumen akhir saja. Namun harus melayani beberapa konsumen akhir sekaligus 

dalam melakukan sebuah perjalanan pendistribusian barang. Wilayah-wilayah 

konsumen akhir yang berbeda-beda menyebabkan suatu kendaraan pendistribusi 

barang harus menentukan rute perjalanan yang akan dilaluinya sebelum 

melakukan perjalanan pendistribusian barang. Serta terdapat banyak jalur yang 

ada pada tiap daerah karena dalam kenyataannya dari daerah A ke daerah Z tidak 

hanya memiliki satu jalur saja, banyak sekali jalur yang dapat dilalui sebagai rute 

jalan. CV. Mega Lestari merupakan  perusahaan yang bergerak sebagai penyedia 

jasa untuk mengangkut bahan bakar minyak berjenis solar untuk kebutuhan 

perusahaan industri. Saat ini CV. Mega Lestari masih belum memiliki teknologi 

yang dapat membantu dalam menjalankan bisnis perusahaan, terutama dalam hal 

pendistribusian barang. Terjadinya proses keterlambatan dalam pendistribusian 

solar mengakibatkan sering berkurangnya keuntungan yang didapat. 
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Sulitnya memperkirakan jarak dan waktu ketempat tujuan menjadi kendala 

bagi perusahaan, ditambah dengan supir yang tidak hafal dengan rute jalan. 

Padahal ketepatan dalam waktu pendistribusian barang sangatlah penting demi 

menjaga kelangsungan bisnis antar sesama perusahaan agar terhindar dari 

kerugian yang bisa terjadi dimasa yang akan datang. Ada beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap penentuan jarak terpendek diantaranya biaya transportasi 

dan jarak antar tujuan. 

Berdasarkan masalah yang terjadi, perusahaan berharap bisa meningkatkan 

kualitas dalam hal pelayanan jasa sesuai dengan tujuan perusahaan. Solusi yang 

diusulkan untuk mengatasi masalah yang dialami dengan membuat aplikasi yang 

secara langsung dapat membantu perusahaan dalam menghasilkan jalur terpendek 

untuk pendistribusikan solar serta dapat menentukan perkiraan jarak dan waktu 

tempuh perjalanan ketempat tujuan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu mempercepat proses pendistribusian barang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut, yaitu: 

a. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat menentukan jalur terpendek 

pendistribusian solar ke tempat tujuan. 

b. Bagaimana aplikasi dapat memperkirakan jarak dan waktu tempuh perjalanan 

ke tempat tujuan. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, batasan masalah dari permasalahan di 

atas adalah: 
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a. Penentuan jarak terpendek, dimana jaraknya adalah antara titik (node) awal 

dengan titik (node) akhir dengan satuan km. 

b. Waktu tempuh adalah waktu tempuh terpendek dari jarak terpendek yang 

didapat. 

c. Penentuan titik (node) awal pendistribusian dilakukan dari CV. Mega Lestari 

ke tempat tujuan (maksimal hanya mengantar kedua tempat tujuan). 

d. Objek pada penelitian ini hanya pada jalan raya, yaitu jalan umum yang dapat 

dilalui oleh kendaraan yang berukuran besar seperti truk. 

e. Tidak menghiraukan hambatan seperti traffic light, demo besar-besaran, 

perbaikan jalan, pasar tumpah, dll. 

f. Penelitian ini hanya sebatas menemukan jalur terpendek yang dapat digunakan 

oleh supir truk untuk mendistribusikan solar. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari dibuatnya sistem 

ini adalah: 

a. Menghasilkan jalur terpendek pendistribusian solar ke tempat tujuan. 

b. Memperkirakan jarak dan waktu ke tempat pendistrbusian solar yang dituju. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Pembuatan Aplikasi Penentuan 

Jalur Terpendek Pendistribusian Solar dengan Metode Algoritma Dijkstra 

Berbasis Web Pada CV. Mega Lestari” 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam bentuk bab. Masing-masing 

bab memiliki beberapa sub bab. Berikut adalah penjelasan tentang bab maupun 

sub bab yang terdapat pada laporan penelitian ini : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang diambilnya topik penelitian, 

rumusan masalah dari topik penelitian, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat dari penelitian ini, serta penjelasan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah penelitian ini adalah teori tentang shortest path 

dan algoritma dijkstra sebagai pendukung dalam pembuatan aplikasi. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang tahap-tahap yang dikerjakan 

dalam penyelesaian penelitian yang terdiri dari analisis sistem, 

identifikasi masalah, analisis dan pemecahan masalah, perancangan 

sistem, pemodelan database dan desain antarmuka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem, berisi 

langkah-langkah implementasi perancangan sistem dan hasil 

implementasi sistem, serta evaluasi hasil uji coba sistem untuk 

mengetahui keberhasilan sistem yang dibuat telah sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan yang diharapkan 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari perancangan dan pembuatan 

tugas akhir ini terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, 

serta saran untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 

.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 

2.1 System Development Life Cycle 

Menurut Tegarden et al. (2013), System Development Life Cycle (SDLC) 

adalah proses untuk memahami bagaimana sebuah sistem informasi dapat 

mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang suatu sistem, membangun sistem 

tersebut dan menyampaikan kepada pengguna. 

SDLC memiliki empat fase dasar yaitu planning, analysis, design dan 

implementation. Setiap fase itu sendiri terdiri dari serangkaian langkah yang 

menggunakan cara tertentu dalam menghasilkan goal yang dicapai. Pada poin 

berikut akan dijelaskan secara singkat dari keempat fase tersebut. 

a. Planning 

Fase planning adalah proses dasar dalam memahami mengapa sistem 

informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan 

membangun project tersebut.  

b. Analysis 

Fase analysis adalah jawaban dari pertanyaan siapa yang akan menggunakan 

sistem, apa yang yang akan dilakukan oleh sistem, dan dimana serta kapan 

sistem tersebut akan digunakan. Pada fase ini pula tim proyek menginvestigasi 

sistem yang sudah ada sebelumnya, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan 

dan mengembangkan konsep yang baru untuk sistem yang akan dibuat. 
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c. Design 

Fase design yaitu menentukan bagaimana sistem akan beroperasi, dalam hal 

ini antara lain perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan (user 

interface), forms dan laporan (database dan file yang dibutuhkan aplikasi). 

d. Implementation 

Fase final pada SDLC ini adalah fase implementation, yaitu pada saat sistem 

telah selesai dibuat. Implementasi pada fase ini biasanya paling banyak 

mengambil perhatian karena dalam keseluruhan sistem, tahap implementasi 

adalah tahap yang paling banyak memakan waktu serta biaya karena mencoba 

keseluruhan sistem. 

2.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi merupakan pendekatan formal untuk mengimplementasikan 

SDLC. Terdapat banyak cara untuk mengkategorikan sebuah metodologi 

tergantung dengan fokus pada proses bisnis atau data yang mendukung bisnis. 

Namun dalam pengerjaan penelitian ini menggunakan metodologi yang 

berorientasi pada objek untuk mencoba menyeimbangkan fokus antara proses dan 

data dengan menggabungkan keduanya menjadi satu model (Tegarden et al, 

2013). 

2.2.1 Desain Terstruktur 

Metode desain terstruktur mengadopsi langkah-langkah pendekatan 

terhadap SDLC yang bergerak dari satu tahap ke tahap selanjutnya (Tegarden et 

al, 2013). Berikut pengembangan dari desain terstruktur: 

a. Waterfall 
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Struktur asli dari metode desain terstruktur adalah metode pengembangan 

waterfall. Dengan metode pengembangan waterfall, analis dan pengguna 

memproses melewati tahap demi tahap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Waterfall Development 

Kelebihan dari menggunakan metode waterfall yaitu karena sistem ini 

mengidentifikasi kebutuhan sistem jauh sebelum melakukan pemrograman 

dan berguna untuk meminimalisir terjadinya perubahan pada kebutuhan sistem 

yang akan dibuat. Namun kekurangan dari sistem ini yaitu desain dari sistem 

yang akan dibuat harus selesai secara keseluruhan sebelum programming 

aplikasi berjalan dan hal tersebut membutuhkan waktu lama dalam tahap 

analisis sistem. 

b. Parallel 

Metode ini digunakan untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara 

analis dan pengiriman pada sistem. Metode ini melakukan desain umum untuk 

sistem secara keseluruhan kemudian membagi project menjadi serangkaian 
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sub project kecil yang dapat dirancang dan dilaksanakan secara parallel. 

Ketika semua sub project telah selesai maka diintegrasikan menjadi sehingga 

menjadi kesatuan sistem project yang utuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Parallel Development 

Kelebihan dari metode ini yaitu dapat mengurangi waktu dalam pembuatan 

sistem serta lebih sedikit kemungkinan terjadinya perubahan dalam 

lingkungan bisnis yang dibuat. Namun metode ini juga memiliki kekurangan 

yaitu terkadang sub project yang dikerjakan tidak sepenuhnya independen 

tetapi masih terhubung dengan sub project yang lainnya sehingga pada akhir 

project membutuhkan integrasi sistem yang besar. 

2.2.2 Rapid Application Development 

Metode Rapid Application Development (RAD) ini berupaya mengatasi 

kedua kelemahan metodologi desain terstruktur dengan menyesuaikan fase pada 
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SDLC untuk menyelesaikan bagian dari sistem yang dikembangkan dengan cepat 

dan kembali ke tangan pengguna. Dengan menggunakan metode ini pengguna 

dapat lebih memahami sistem dan dapat menyarankan revisi pada aplikasi yang 

bermasalah agar sistem dapat menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan 

(Tegarden et al, 2013). Ada tiga pendekatan dasar dari RAD yaitu: 

a. Phased Development  

Metode phased development membagi keseluruhan sistem menjadi beberapa 

versi yang akan dikembangkan secara berurutan. Pada fase analisa 

mengidentifikasi konsep sistem secara keseluruhan, tim proyek, pengguna dan 

sistem pendukung lalu mengkategorikan kebutuhan menjadi beberapa versi 

berbeda. Kebutuhan yang paling penting dan mendasar terikat kedalam versi 

pertama dari sistem. Berikut metode phased development dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Phased Development 
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Pada saat implementasi dilakukan pada versi pertama, maka akan dilanjutkan 

ke versi kedua. Analisis tambahan dilakukan berdasarkan dari identifikasi 

kebutuhan sebelumnya dan dikombinasikan dengan ide-ide baru serta isu yang 

muncul dari pengalaman pengguna pada versi pertama. Setelah versi yang 

dikerjakan selesai maka dilanjutkan ke versi berikutnya hingga selesai. 

Kelebihan dari penggunaan metode phase development ini yaitu secara cepat 

mendapatkan sistem yang dapat digunakan oleh pengguna. Meskipun sistem 

masih belum bisa melakukan fungsi-fungsi secara keseluruhan, namun metode 

ini dapat melakukan proses bisnis yang dibutuhkan pengguna lebih cepat 

sebelum aplikasi selesai sepenuhnya. 

b. Prototyping  

Metode prototyping melakukan fase analisis, desain dan implementasi secara 

bersamaan, serta ketiga fase tersebut dilakukan berulang kali sampai sistem 

selesai dibangun. Pada metode ini, analisis dan desain dasar dari sistem 

dibangun dan langsung dijalankan pada sistem uji coba yang berisi program 

apa adanya serta fitur-fitur yang masih belum lengkap. Sistem uji coba yang 

pertama kali dijalankan umumnya berisi sistem yang telah berjalan 

sebelumnya kemudian ditunjukkan kepada pengguna atau perusahaan untuk 

mendapatkan masukan-masukan yang nantinya digunakan untuk menganalisis 

ulang, mendesain ulang dan mengimplementasi ulang pada sistem uji coba 

yang kedua. Proses ini berlanjut hingga sistem sudah memenuhi kebutuhan 

fungsionalitas dari pengguna atau perusahaan. Setelah sistem uji coba sudah 

sempurna maka akan diimplementasikan kedalam sistem yang sesungguhnya. 

Berikut metode prototyping dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Metode Prototyping 

Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu dapat membuat sistem yang 

langsung bisa digunakan oleh pengguna meskipun sistem tersebut masih 

belum bisa diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan. Sistem uji coba 

tersebut dapat meyakinkan pengguna bahwa tim proyek sudah melakukan 

pekerjaanya sejak awal (tidak perlu menunggu waktu lama dalam 

implementasi) dan uji coba tersebut membantu menyelesaikan kebutuhan dari 

perusahaan secara nyata. Dibandingkan tim proyek harus mempelajari segala 

aspek spesifikasi kebutuhan perusahaan secara keseluruhan, metode ini lebih 

baik karena pengguna dapat berinteraksi secara langsung pada sistem uji coba 

dan mengerti apa yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan.  

c. Throwaway Prototyping 

Metode throwaway prototyping hampir sama dengan metode prototyping yaitu 

keduanya melakukan pengembangan melalui sistem uji coba. Pada metode ini 

diharuskan melewati tahap analisis untuk medapatkan informasi dan 

mengembangkan ide-ide untuk konsep dari sistem yang akan dibangun. 

Namun setelah membuat sistem uji coba, pengguna yang mencoba 
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kemungkinan besar tidak memahami keseluruhan fitur-fitur yang mereka 

inginkan. Desain sistem uji coba yang dibuat bukanlah sebuah working system 

atau sistem yang dapat langsung digunakan oleh pengguna, namun cenderung 

sebuah produk yang masih membutuhkan perbaikan. Sistem uji coba ini juga 

hanya mengandung beberapa informasi yang bisa dipahami oleh pengguna. 

Metode throwaway prototyping dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Metode Throwaway Prototyping 

Sebuah sistem yang dikembangkan menggunakan metode ini kemungkinan 

bergantung pada desain uji coba yang berbeda beda baik pada fase analisis 

maupun fase desain. Setiap uji coba yang digunakan berguna untuk 

meminimalisir resiko yang ada pada sistem dengan cara mengkorfirmasi 

bahwa masalah-masalah utama telah dapat diatasi sebelum sistem yang 

sesungguhnya dijalankan. Ketika semua masalah pada sistem dapat 

diselesaikan maka project menuju fase desain dan implementasi. Inilah yang 

membedakan metode ini dari metode prototyping. 

2.2.3 Agile Development 

Kategori terakhir dari metodologi pengembangan sistem yaitu agile 

development. berdasarkan kenyataan, yang ditekankan pada metode ini yaitu 
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kondisi kerja dari pengembang, aplikasi, customer dan mengatasi perubahan 

kebutuhan dari perusahaan dibandingkan dengan fokus pada proses 

pengembangan detail sistem, tools, dokumentasi ataupun detail perencanaan. 

Metode yang terpusat pada programming ini memiliki beberapa aturan dan 

praktek yang secara keseluruhan sangat mudah untuk dilakukan (Tegarden et al, 

2013).  

Agile development menganut dua belas prinsip dasar. Berikut ini kedua 

belas prinsip dasar yaitu: 

1. Software yang dikerjakan diimplementasikan langsung melalui proses 

pengembangan aplikasi yang kontinyu untuk memuaskan customer. 

2. Perubahan kebutuhan terjadi pada proses pengembangan. 

3. Update aplikasi yang dibuat diperbarui secara berkala setiap harinya. 

4. Customer dan pengembang aplikasi dapat bekerja sama untuk menyelesaikan 

permasalahan bisnis yang dihadapi. 

5. Setiap individu dari tim termotivasi untuk menciptakan solusi dengan cara 

memberikan mereka tools dan lingkungan yang dibutuhkan serta mempercayai 

mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

6. Berkomunikasi secara langsung dengan tim adalah metode yang paling efektif 

dan efisien dalam menentukan kebutuhan dari proyek. 

7. Tolak ukur dari kinerja ditentukan dari sejauh mana perkembangan software 

yang dibuat. 

8. Baik customer maupun pengembang aplikasi harus bekerja dengan ritme yang 

sama dan dilakukan secara berkelanjutan. 
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9. Kelincahan yang tinggi dan seimbang baik dalam segi keunggulan teknis dan 

desain. 

10. Kesederhanaan adalah kunci utama. Menghindari pekerjaan yang tidak perlu 

adalah suatu hal yang penting. 

11. Tim yang dijalankan secara terorganisir dapat mengembangkan arsitektur, 

kebutuhan dan desain yang terbaik. 

12. Tim pengembang harus meningkatkan proses pembangunan mereka secara 

teratur. 

Metode agile fokus pada pelurusan proses pengembangan sistem dengan 

menghilangkan pemodelan dan dokumentasi serta waktu yang digunakan untuk 

melakukan tugas tersebut. Pada metode agile development proses kerja yang 

dilakukan dibuat sesederhana mungkin dan melewati fase-fase tradisional pada 

proses pengembangan sistem. Metode agile development dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Metode Agile Development 
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Keunggulan dari metode ini yaitu sangat cocok digunakan untuk 

pengembangan sistem yang berorietasi pada objek. Metode agile development 

terbagi menjadi dua yaitu extreme programming (XP) dan scrum. berikut dibawah 

ini adalah penjelasan dari masing-masing metode. 

a. Extreme Programming (XP) 

Extreme programming atau XP memiliki empat nilai inti yaitu komunikasi, 

kesederhanaan, timbal balik dan keberanian. Keempat nilai tersebut 

memberikan sebuah pondasi pada pengembang XP untuk membuat sebuah 

sistem. Pertama, pengembang harus memberikan timbal balik berkala yang 

cepat kepada end user. Kedua, metode XP membutuhkan pengembang yang 

mengikuti prinsip dari KISS. Ketiga, pengembang harus membuat 

perkembangan lebih baik secara berkala kedalam sistem. Keempat, 

pengembang harus memiliki mental yang berkualitas. 

Testing dan praktek coding yang efisien adalah inti dari metode XP. Coding 

yang dibuat harus diuji berkala serta terintegrasi dengan lingkungan testing. 

Apabila terdapat error, maka programmer harus menyelesaikan program 

tersebut hingga sempurna.  

b. Scrum 

Dari keseluruhan metode pengembangan sistem yang ada, scrum adalah 

metode yang paling kacau dan untuk mengontrol beberapa kekacauan bawaan 

itu, metode ini berfokus pada beberapa praktek terapan. Tidak seperti 

pendekatan lain, pada tim ini tidak memiliki seorang pemimpin yang ditunjuk 

sebagai project leader. Sebagai gantinya, tim dikelola sendiri secara simbiosis 

dengan anggota yang lain secara bersamaan. 
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Tipikal jumlah anggota tim ini berkisar tidak lebih dari tujuh orang. Model 

pengerjaan yang dilakukan yaitu pembagian kerja yang dilakukan selama 

perhari yang kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya. Dengan metode 

seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk diterapkan pada sistem dengan 

skala besar dikarenakan tidak ada struktur pembagian kerja yang jelas dan 

benar. 

2.3 Internet 

2.3.1 Pengertian Internet 

Menurut Jarot (2009), secara harfiah, Internet (kependekan dari 

interconnection-networking) ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer 

yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) 

untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. 

2.3.2 Jenis Akses Internet 

Akses internet menurut Judy dan Raymond (2012) terbagi menjadi tiga, 

yaitu: 

a. Public Internet, adalah jaringan luas yang dapat diakses oleh siapapun, 

kapanpun, dan dimanapun. 

b. Intranet, adalah jaringan yang berjalan hanya secara internal dalam perusahaan 

tetapi menggunakan standar internet seperti HTML dan browsers. Intranet 

merupakan mini-internet tetapi memiliki password proteksi untuk internal 

perusahaan seperti firewall. Fungsi intranet adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara individu dan tim dalam 

sebuah perusahaan. 
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2. Mempublikasikan dan berbagi informasi bisnis yang berharga mudah, 

murah, efektif melalui portal informasi perusahaan dan situs web intranet. 

c. Extranet, adalah jaringan antara dua atau lebih yang bergabung untuk tujuan 

berbagi informasi. Jika dua perusahaan atau perusahaan dan pemasok atau 

pelanggan, menghubungkan intranet mereka, mereka akan memiliki extranet. 

2.3.3 Pengertian World Wide Web (WWW) 

Menurut Levine (2010), World Wide Web (WWW) adalah kumpulan 

halaman informasi yang saling terhubung antara satu dengan yang lain di seluruh 

dunia. Setiap halaman dapat berisi kombinasi dari teks, gambar, klip suara, klip 

video, animasi, dan lain-lain. 

Menurut Yuhefizar (2009) Website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. 

Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling 

berhubungan. 

2.4 Aplikasi Berbasis Web 

2.4.1 Pengertian Aplikasi 

Menurut Dhanta (2009), aplikasi (application) adalah software yang 

dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

merupakan software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan 

atau tugas-tugas seperti pengolahan data. 

Menurut O’Brien (2010), software komputer terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Application Software 
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Mengarahkan kinerja penggunaan tertentu atau aplikasi komputer untuk 

memenuhi kebutuhan pengolahan informasi dari pengguna. Contohnya: word 

processing. 

2. System Software 

Mengendalikan dan mendukung operasi dari sistem komputer karena 

melakukan berbagai tugas pengolahan informasi. Contohnya: operating 

system, network management, database management. 

2.4.2 Pengertian Aplikasi Berbasis Web 

Menurut O’Brien (2010), Web service merupakan komponen software 

yang berbasis  framework web dan standar object-oriented  dan teknologi untuk 

penggunaan web yang secara elektronik menghubungkan aplikasi user yang 

berbeda dan platform yang berbeda. Web service dapat menghubungkan fungsi 

bisnis untuk pertukaran data secara real time dalam aplikasi berbasis. 

2.4.3 Tujuan Aplikasi Berbasis Web 

Tujuan Aplikasi Berbasis Web (O’Brien, 2010), yaitu: 

1. Aplikasi Berbasis Web dapat digunakan untuk membantu operasional 

perusahaan seperti membuat invoice, sistem informasi persediaan. 

2. Memudahkan dalam penyimpanan data di database. 

3. Aplikasi Berbasis Web juga dapat bekerja memonitoring sistem dalam hal 

tampilan, dapat didesain dan disesuaikan untuk berbagai jenis industri. 

2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi Berbasis Web 

Kelebihan kompetitif dari Aplikasi Berbasis Web (O’Brien, 2010): 
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1. Aplikasi tersebut “ringan” dan dapat diakses selama ada koneksi internet atau 

intranet ke server. 

2. Dapat diakses dengan menggunakan browser tanpa harus menginstall aplikasi 

tersebut. 

Kekurangan menggunakan Aplikasi Berbasis Web: 

1. Antar muka yang dapat dibuat terbatas sesuai spesifikasi standar untuk 

membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan web browser untuk 

menampilkannya. 

2. Terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi 

lambat. 

3. Tingkat keamanan yang lebih rentan untuk diakses oleh orang lain atau pihak 

yang tidak berhak. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, user dapat mengakses data atau 

informasi perusahaan mereka melalui laptop, smartphone, atau bahkan komputer 

PC dengan mudah tanpa harus menginstal terlebih dahulu aplikasi tersebut. 

2.5 Distribusi 

Distribusi (place) merupakan salah satu dari elemen marketing mix. 

Saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan 

barang hasil produksinya kepada konsumen, baik berpindahnya hak (penguasaan) 

hingga pemindahan barang maupun hanya pemindahan kepemilikan (Daryanto, 

2013). 

Menurut Danang Sunyoto (2013) saluran distribusi produk dari gudang 

penyimpanan untuk disalurkan ke agen besar, agen kecil, pengecer, dan akhirnya 

ke toko, toko swalayan dan warung-warung tradisional. 
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2.6 Lintasan Terpendek (Shortest Path) 

Pencarian rute terpendek merupakan suatu masalah yang paling banyak 

dibahas dan dipelajari sejak akhir tahun 1950. Pencarian rute terpendek ini telah 

diterapkan diberbagai bidang untuk mengoptimasi kinerja suatu sistem, baik untuk 

meminimalkan biaya atau mempercepat jalannya suatu proses. Salah satu aplikasi 

pencarian rute terpendek yang paling menarik untuk dibahas adalah pada masalah 

transportasi (Purwananto, 2005). Masalah lintasan terpendek berkonsentrasi pada 

mencari lintasan dengan jarak minimum. Untuk menemukan lintasan terpendek 

dari node sumber ke node lain adalah masalah mendasar dalam teori graf. Dalam 

masalah lintasan terpendek, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang 

pasti tentang parameter (jarak, waktu dan lain-lain) antara node yang berbeda. 

Dalam pencarian rute terpendek, penghitungan dapat dilakukan dengan beberapa 

macam algoritma. Secara garis besar algoritma penghitungan rute terpendek 

dibagi menjadi dua kelas berdasarkan metode pemberian labelnya, yaitu algoritma 

label setting dan algoritma label correcting. Metode label setting menentukan 

label jarak sebagai jarak permanen pada setiap iterasinya, sedangkan metode label 

correcting menentukan label jarak sebagai temporal pada setiap iterasi sampai 

langkah akhir ketika semua node telah melewati proses pemeriksaan, maka 

labelnya akan ditentukan sebagai permanen (Purwanto, 2005). 

2.7 Konsep Dasar Algoritma 

Pemrograman sudah menjadi kegiatan yang sangat penting di era teknologi 

informasi saat ini. Program yang berjalan di berbagai device seperti komputer 

(personal computer), netbook, handheld, web (berbasis internet) pada dasarnya 
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tidak dibangun begitu saja, melainkan ada suatu proses yang menjadi suatu pola 

kerja dari program itu sendiri yaitu algoritma (Rinaldi Munir, 2011). 

2.7.1 Sejarah Algoritma 

Algoritma mempunyai sejarah yang panjang. Jika dilihat dari asal kata nya 

yaitu “algoritma”, kata ini tidak muncul dalam kamus Webster pada tahun 1957. 

Menurut Rinaldi Munir (2011), Para ahli bahasa menemukan kata algorism 

berasal dari nama cendikiawan muslim yang terkenal yaitu Abu Ja’far 

Muhammad Ibnu Musa Al-Khuwarijmi (Al-Khuwarijmi dibaca oleh orang Barat 

menjadi algorism) dalam bukunya yang berjudul Kitab Aljabar Wal-muqabala, 

yang artinya “Buku Pemugaran dan Pengurangan” (The book of restoration and 

reduction). Dari judul buku itu kita memperoleh kata “aljabar” (algebra). 

Perubahan dari kata algorism menjadi algorithm muncul karena kata algorism 

sering dikelirukan dengan arithmetic sehingga akhiran –sm berubah menjadi –

thm. Pada tahun 1950 algoritma yang lebih condong ke arah aritmatika terbukti 

dengan dipakainya kata algoritma tersebut dalam “Algoritma Euclidean” yaitu 

algoritma yang mencari pembagi bersama terbesar (Great Common Divisor) 

diantara kedua bilangan. Dalam algoritma ini sangat membantu dalam mencari 

nilai enciphering pada algoritma RSA. Kemudian dari hal tersebut, algoritma 

dikembangkan ke arah prosedur komputasi sehingga komputer dapat bekerja 

seperti yang diharapkan seperti saat ini. 

2.7.2 Definisi Algoritma 

Algoritma berusaha melakukan langkah-langkah seefisien mungkin untuk 

mencapai tujuan semaksimal mungkin. Algoritma sebenarnya implementasi dari 
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kehidupan sehari-hari misalnya algoritma stack dan algoritma queue yang 

merupakan implementasi dari antrian dan tumpukan yang terjadi dalam aktifitas 

sehari-hari. Menurut Thomas H. Cormen (2009), algoritma adalah prosedur 

komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai input 

kemudian di proses sebagai output sehingga algoritma merupakan urutan langkah 

komputasi yang mengubah input menjadi output. 

2.7.3 Algoritma Dijkstra 

Algoritma ini diberi nama sesuai nama penemunya, Edsger Wybe Dijkstra. 

Algoritma Dijkstra mencari lintasan terpendek dalam sejumlah langkah. 

Algoritma ini menggunakan prinsip Greedy yang menyatakan bahwa pada setiap 

langkah kita memilih sisi yang berbobot minimum dan memasukkannya ke dalam 

himpunan solusi. 

Input algoritma ini adalah sebuah graph berarah yang berbobot (weighted 

directed graph) G dan sebuah sumber vertex s dalam G dan V adalah himpunan 

semua vertices dalam graph G (Rosen,1999): 

 Properti algoritma Dijkstra: 

1. Matriks ketetanggaan M[mij] 

mij = bobot sisi (i, j) 

mii = 0 

mij = ∞, jika tidak ada sisi dari simpul i ke simpul j 

2. Larik S = [si] yang dalam hal ini, 

si = 1, jika simpul i termasuk ke dalam lintasan terpendek 

si = 0, jika simpul i tidak termasuk ke dalam lintasan terpendek. 

3. Larik/tabel D = [di] yang dalam hal ini, 
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di = panjang lintasan dari simpul awal s ke simpul i 

Algoritma Lintasan Terpendek Dijkstra (Mencari lintasan terpendek dari 

simpul a ke semua simpul lain) 

Langkah 0 (inisialisasi): - inisialisasi si = 0 dan di = mai untuk i = 1,2,..., n 

Langkah 1:  

- isi sa dengan 1 (karena simpul a adalah simpul asal lintasan terpendek, 

jadi sudah pasti terpilih) 

- isi da dengan ∞ (tidak ada lintasan terpendek dari simpul a ke a) 

Langkah 2, 3, ..., n: 

- cari j sedemikian sehingga sj = 0 dan dj = min{d1, d2, ..., dn} 

- isi sj dengan 1 perbarui di , untuk i = 1, 2, 3, …, n dengan: di (baru) = 

min{di (lama), dj + mji }. Contoh Misal diberikan graph berbobot 

seperti dapat dilihat pada Gambar 2.7 di bawah.  

 

Gambar 2.7 Contoh Graph Berbobot 
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Misalnya diberikan graph berbobot dan berarah seperti gambar di atas. 

Akan dicari lintasan terpendek dari simpul A ke semua simpul lain. Maka untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan tabel seperti pada tabel 

1. 

Jadi, lintasan terpendek dari: 

A ke C adalah A, C dengan panjang = 6 

A ke B adalah A, B dengan jarak = 9 

A ke E adalah A, B, E dengan jarak = 13 

A ke F adalah A, B, F dengan jarak = 19 

A ke D adalah A, B, F, D dengan jarak = 25 

A ke G adalah A, B, F, D, G dengan jarak = 36 

A ke H adalah A, B, E, H dengan jarak = 38. 

Tabel 2.1 Penyelesaian Menggunakan Algoritma Dijkstra 

 

2.7.4 Algoritma Rute Terpendek 

Saat kita meringkas algoritma rute terpendek, anggaplah suatu jaringan 

yang terdiri dari N node. Prosedur berikut dapat digunakan untuk mencari rute 

terpendek dari node 1 ke setiap node lainnya dalam jaringan: 
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Langkah 1 : Berikan label permanen [0,S] pada node 1; Angka 0 menunjukkan 

bahwa jarak dari node 1 ke node itu sendiri adalah nol dan S menunjukkan bahwa 

node 1 adalah node awal. 

Langkah 2  : Hitung label sementara untuk node-node yang dapat dicapai 

langsung dari node 1. Angka pertama dalam setiap label adalah jarak langsung 

dari node 1 ke node yang sedang dicari; kita sebut bagian label ini sebagai nilai 

jarak. Angka kedua dalam setiap label, yang kita sebut nilai node sebelumnya, 

menunjukkn rute node sebelumnya dari node 1 ke node yang sedang dicari; jadi, 

dalam langkah ini nilai node sebelumnya adalah 1 karena kita hanya 

memperhatikan node yang dapat dicapai langsung dari node 1. 

Langkah 3 : Identifikasi node berlabel sementara dengan nilai jarak terkecil, 

dan nyatakan node itu berlabel permanen. Bila semua node berlabel permanen, 

teruskan ke langkah 5. 

Langkah 4 : Perhatikan node-node tersisa yang tidak berlabel permanen dan 

dapat dicapai langsung dari node berlabel permanen baru yang diidentifikasi 

dalam langkah 3. Hitung label sementara baru untuk node-node ini sebagai 

berikut: 

a. Jika node yang sedang dicari memiliki label sementara, tambahkan nilai jarak 

node berlabel permanen baru ke jarak langsung dari node berlabel permanen 

baru ke node yang sedang dicari. Jika jumlah ini kurang dari nilai jarak node 

yang sedang dicari, tentukan nilai jarak untuk node ini sama dengan 

jumlahnya; sebagai tambahan, tentukan nilai node sebelumnya sama dengan 

node berlabel permanen baru yang memberikan jarak lebih kecil. Lanjutkan ke 

langkah 3. 
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b. Jika node yang sedang dicari belum diberi label, buatlah sebuah label 

sementara dengan menambah nilai jarak langsung dari node berlabel 

permanen baru ke node yang sedang dicari. Nilai node sebelumnya ditetapkan 

sama dengan node berlabel permanen yang baru tersebut. Lanjutkan ke 3. 

Langkah 5 : Label permanen mengidentifikasikan jarak terpendek dari node 1 

ke setiap node sebelumnya pada rute yang terpendek. Rute terpendek ke suatu 

node yang ditentukan dapat ditemukan dengan memulai dari node yang ditentukan 

tersebut dan bergerak ke node sebelumnya. Dengan melanjutkan gerakan 

kebelakang ini melewati jaringan akan memberikan rute terpendek dari node 1 ke 

node yang dicari. 

2.8 Analisa Dan Perancangan Sistem 

Menurut Kendall dan Kendall (2003), analisis dan perancangan sistem 

dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan 

peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan 

sistem informasi terkomputerisasi. Analisis sistem dilakukan dengan tujuan untuk 

dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang 

utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi 

terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah 

tersebut serta mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam 

membangun aplikasi. 
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2.9 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Nugroho (2005), pemodelan visual adalah proses penggambaran 

informasi-informasi secara grafis dengan notasi-notasi baku yang telah disepakati 

sebelumnya. Notasi-notasi baku sangat penting demi suatu alasan komunikasi. 

Dengan notasi-notasi pemodelan yang bersifat baku komunikasi yang baik akan 

terjalin dengan mudah antar anggota tim pengembang sistem/perangkat lunak dan 

antara anggota tim pengembang dengan para pengguna. Untuk melakukan 

pemodelan sistem/perangkat lunak, dalam buku ini notasi-notasi Unified 

Modeling Language (UML) yang akan digambarkan secara elektronik (dengan 

bantuan komputer) lewat sarana perangkat lunak. Dengan pemodelan 

menggunakan UML ini, pengembang dapat melakukan: 

1. Tinjauan umum bagaimana arsitektur sistem secara keseluruhan. 

2. Penelaahan bagaimana objek-objek dalam sistem saling mengirim pesan 

(message) dan saling bekerjasama satu sama lain. 

3. Menguji apakah sistem/perangkat lunak sudah berfungsi seperti yang 

seharusnya. 

Dokumentasi sistem/perangkat lunak untuk keperluan-keperluan tertentu 

di masa yang akan datang. 

2.10 Database 

Menurut Marlinda (2004), database adalah suatu susunan/kumpulan data 

operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir/dikelola 

dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu 

menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang 

diperlukan pemakainya. Penyusunan satu database digunakan untuk mengatasi 
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masalah-masalah pada penyusunan data yaitu redundansi dan inkonsistensi data, 

kesulitan pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, banyak pemakai 

(multiple user), masalah keamanan (security), masalah kesatuan (integration), dan 

masalah kebebasan data (data independence). 

2.11 HTML 

Menurut Firdaus (2007), Hypertext Markup Language (HTML) 

merupakan salah satu pemrograman web yang bersifat statis. HTML ini lebih 

berfungsi untuk mengatur struktur tampilan web, membuat suatu link atau 

sambungan ke lokasi yang lain di internet dan aplikasi agar bisa berjalan di 

halaman web browser yang disimpan dalam bentuk .html (bagi sistem operasi 

LINUX, UNIX, Macintosh dan Windows 95) dan .htm (bagi Windows 3.1). 

HTML memiliki beberapa versi sama seperti sebuah software. Versi 

terakhir yang diperkenalkan adalah HTML5, walaupun belum semua browser 

mampu menginterpretasikan tag-tag dalam HTML5 secara utuh. Versi terbaru 

dari Hypertext Markup Language ini perlahan tapi pasti akan mendominasi desain 

website. HTML5 memiliki kapabilitas baru dibandingkan versi sebelumnya yaitu 

HTML4, misalnya saja HTML5 memiliki tag baru bernama <audio> dan <video> 

yang secara khusus berfungsi untuk memasang suara atau musik dan video ke 

dalam website (Enterprise, 2011). 

2.12 Hypertext Preprocessor 

Menurut Firdaus (2007), PHP merupakan singkatan dari Hypertext 

Preprocessor, adalah sebuah bahasa scripting berbasis server side scripting yang 

terpasang pada HTML dan berada di server dieksekusi di server dan digunakan 

untuk membuat halaman web yang dinamis. Sebagian besar sintaksnya mirip 
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dengan bahasa C atau java, ditambah dengan beberapa fungsi PHP yang spesifik. 

Tujuan utama bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web menulis 

halaman web dinamis dengan cepat. 

Halaman web biasanya disusun dari kode-kode HTML yang disimpan 

dalam sebuah file berekstensi .html. File HTML ini dikirimkan oleh server (atau 

file) ke browser, kemudian browser menerjemahkan kode-kode tersebut sehingga 

menghasilkan suatu tampilan yang indah. Lain halnya dengan program PHP, 

program ini harus diterjemahkan oleh web server sehingga menghasilkan kode 

html yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan. Program ini dapat berdiri 

sendiri ataupun disisipkan di antara kode-kode HTML sehingga dapat langsung 

ditampilkan bersama dengan kode-kode HTML tersebut. Program php dapat 

ditambahkan dengan mengapit program tersebut di antara tanda <? dan ?>. Tanda-

tanda tersebut biasanya digunakan untuk memisahkan kode php dari kode HTML. 

File HTML yang telah dibubuhi program php harus diganti ekstensi-nya menjadi 

.php atau .php3. 

2.13 MySQL 

MySQL adalah database yang menghubungkan script PHP menggunakan 

perintah query dan escape character yang sama dengan PHP. PHP memang 

mendukung banyak database, tetapi untuk membuat sebuah web yang dinamis 

selalu Up to Date, MySQL merupakan pilihan database tercepat saat ini (Firdaus, 

2007:3). 

MySQL (My Structured Query Language) atau yang bisa dibaca mai-

sekuel adalah program pembuat dan pengelola database. Selain itu data Mysql 

juga merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan, sehingga 
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dapat digunakan untuk Aplikasi Multi User (banyak pengguna). Kelebihan dari 

MySQL adalah menggunakan bahasa query (permintaan) standar SQL (Structured 

Query Language). SQL adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur. 

2.14 JavaScript 

Menurut Hakim (2010), java script merupakan bahasa scripting yang 

dapat bekerja di sebagian besar web browser. Java script dapat disisipkan di 

dalam web menggunakan tag script. Java script dapat digunakan untuk banyak 

tujuan, misalnya untuk membuat efek roolover baik gambar maupun text, dan 

untuk membuat AJAX Java script adalah bahasa yang digunakan untuk AJAX. 

Kode java script juga dapat diletakkan di file tersendiri yang berekstensi java 

script (.js). Script tersebut akan dieksekusi ketika dipanggil berdasarkan trigger 

pada event tertentu. 

2.15 Black Box Testing 

Menurut Pressman (2010), Pengujian black-box berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Dengan demikian, pengujian black-box 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Pengujian black-box bukan merupakan alternative dari teknik white-box, 

tetapi merupakan pendekatan komplementer yang kemungkinan besar mampu 

mengungkap kelas kesalahan daripada metode white-box. Pengujian black-box 

berusaha menemukan kesalahan. 

Testing adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan 

kesalahan sebelum digunakan oleh pengguna akhir (end-user).Salah satu metode 

pengujian perangkat lunak adalah Black-Box Testing. Black Box Testing atau 
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Pengujian Kotak Hitam atau juga disebut Behavioral Testing, berfokus pada 

persyaratan fungsional dari perangkat lunak. Artinya, teknik Black Box Testing 

memungkinkan untuk mendapatkan set kondisi masukan yang sepenuhnya akan 

melaksanakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

2.16 Testing Dan Implementasi 

Testing dan implementasi yaitu tahap mendemonstrasikan dan 

menjalankan sistem perangkat lunak yang telah selesai dibuat, apakah sudah 

sesuai dengan kebutuhan yang telah dispesifikasikan. Tahapan ini tertuang dalam 

suatu dokumen Test Plan, yang dimulai dari membuat Software Testing 

fundamentals yang berisi tentang penjelasan penting mengenai terminology 

testing. Selanjutnya merancang Test Levels yang terbagi antara target pengetesan 

dan objektif dari pengetesan. Pada tahap berikutnya adalah mendefinisikan Test 

Techniques, yaitu tentang bagaimana teknik yang digunakan termasuk dasar-dasar 

pengetesan berdasarkan intuisi dan pengalaman serta teknik pengetesan secara 

teknik coding, teknik kesalahan, teknik penggunaan, dan teknik terkait lainnya. 

Tahap selanjutnya adalah mendefinisikan Test – Related Measures, yaitu ukuran-

ukuran pencapaian testing yang telah dilakukan untuk kemudian  dievaluasi 

kembali. Tahap terakhir adalah mendefinisikan test Process yang berisi tentang 

aktivitas testing (Bertolino and Marchetti, 2004). 

2.17 Google Maps 

Google Maps Distance Matrix API adalah layanan untuk menghitung 

waktu dan jarak perjalanan untuk tempat asal dan tujuan. Informasi yang 

dikembalikan berdasarkan rute yang disarankan antara titik awal dan titik akhir, 
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sesuai perhitungan Google Maps API, dan terdiri dari baris-baris berisi nilai 

duration dan distance untuk setiap pasang. Layanan ini tidak mengembalikan 

informasi rute detail. Informasi rute bisa diperoleh dengan meneruskan satu 

tempat asal dan tujuan yang diinginkan ke Google Maps Directions API (Google, 

2017). 

Untuk penghitungan jarak, Anda bisa menetapkan mode transportasi yang 

akan digunakan. Secara default, jarak dihitung untuk mode mengemudi. Mode 

perjalanan berikut ini telah didukung: 

a. Driving (default) menunjukkan penghitungan jarak menggunakan jaringan 

jalan raya. 

b. Walking meminta penghitungan jarak untuk berjalan melalui jalur pejalan kaki 

& trotoar (bila tersedia). 

c. Bicycling meminta penghitungan jarak untuk bersepeda melalui lintasan 

sepeda & jalan yang disukai (bila tersedia). 

d. Transit meminta perhitungan jarak melalui rute angkutan umum (bila 

tersedia). Nilai ini hanya bisa ditetapkan jika permintaan menyertakan kunci 

API atau ID client Google Maps API for Work. Jika  mengatur mode ke transit 

bisa juga menetapkan departure_time atau arrival_time. Jika tidak ada waktu 

yang ditetapkan, default departure_time adalah sekarang (yaitu, waktu 

keberangkatan default adalah waktu saat ini). juga bisa menyertakan 

transit_mode dan atau transit_routing_preference. 

https://developers.google.com/maps/documentation/directions/?hl=id
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Jarak bisa dihitung dengan mengikuti pembatasan tertentu. Pembatasan 

ditunjukkan melalui penggunaan parameter avoid, dan sebuah argumen ke 

parameter itu yang menunjukkan pembatasan untuk avoid. Pembatasan berikut ini 

telah didukung:  

a. avoid=tolls 

b. avoid=highways 

c. avoid=ferries 

d. avoid=indoor 

Hasil Distance Matrix berisi text dalam bidang distance untuk 

menunjukkan jarak rute yang dihitung. Sistem satuan yang akan digunakan bisa 

ditetapkan: 

a. units=metric (default) mengembalikan jarak dalam kilometer dan meter. 

b. units=imperial mengembalikan jarak dalam mil dan kaki. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
. 

3.1 Analisis Sistem 

Sebelum dilakukan tahap perancangan pada sebuah sistem, perlu 

dilakukan analisis sistem yang akan dibangun. Analisis sistem merupakan tahap 

pertama dalam mengembangkan perangkat lunak, jenis metode yang diambil 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode waterfall. Pada tahap ini 

dilakukan identifikasi dahulu dari permasalahan yang ada, setelah itu analisa, 

kemudian membuat desain dan implementasi sistem. 

1. Identifikasi

2.Analisa

3. Desain

4. Implementasi

 

Gambar 3.1 Model Waterfall 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Pada CV. Mega Lestari secara keseluruhan masih bersifat manual dan 

belum menggunakan sistem yang bisa membantu proses bisnis di perusahaan 

menjadi mudah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah proses 

pendistribusian yang sering terlambat dikarenakan admin kesulitan dalam 

memperkirakan jarak dan waktu ketempat tujuan ditambah dengan supir yang 
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sudah terbiasa dengan rute jalan yang biasa dilewati atau supir yang tidak hafal 

dengan rute jalan. Hal tersebut terkadang menyebabkan keterlambatan dalam 

proses pendistribusian solar ke perusahaan yang dituju. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut CV. Mega Lestari membutuhkan 

aplikasi yang dapat menentukan jarak terpendek untuk pendistribusian solar ke 

tempat tujuannya, maka dibuatlah aplikasi penentuan jarak terpendek dengan 

menggunakan algoritma dijkstra yang dapat membantu memudahkan CV. Mega 

Lestari untuk mengetahui jarak dalam proses pendistribusian solar. 

3.1.2 Analisis dan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka aplikasi penentuan jalur terpendek 

ini diharapkan dapat membantu mempermudah admin dalam memperkirakan 

jarak tempuh dari pendisribusian solar ke tempat tujuan. Secara umum gambaran 

dari flowchart perhitungan jalur yang akan dibuat untuk menentukan jalur 

terpendek dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Mulai

Memilih tempat 
tujuan

Perhitungan jarak 
tujuan

Membandingkan 
jarak terdekat

Menampilkan jarak 
terpendek

Jarak terpendek 
ditemukan

Selesai

Tidak

Ya

 

Gambar 3.2 Flowchart 

 

Pada Gambar 3.2 diatas, dapat dilihat pada proses dimulai dari memilih 

tempat tujuan. Setelah itu sistem akan menghitung jarak ke tujuan, kemudian 

membandingkan jarak terdekat. Jika sistem belum menemukan maka sistem akan 

mencari lagi dan jika sudah ditemukan maka sistem akan menampilkan jarak 

terpendek ke tempat tujuan. Setelah itu sistem akan menampilkan jarak terpendek 
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yang dihitung dengan memanfaatkan algoritma dijkstra. Perhitungannya yaitu 

dengan cara membandingkan tiap jarak antar titik pada jarak tertentu, setelah itu 

ditambahkan dengan jarak pada titik selanjutnya sampai pada jarak tujuan. 

3.1.3 Alur Proses Perhitungan 

Berikut ini adalah gambar dari blok diagram alur proses perhitungan 

pencarian jalur dengan algoritma dijkstra, selengkapnya bisa dilihat pada gambar 

3.3. 

Tentukan tujuan dan 
sumber

Tentukan rute dari 
sumber tujuan

Hitung jarak, 
longtitude dan 

latitude

Tentukan rute 
diantara dua tujuan 
dengan algoritgma 

dijkstra

 

Gambar 3.3 Blok Diagram 

 

Pada gambar 3.3 dilakukan proses menentukan tujuan dan sumber terlebih 

dahulu. Setelah itu menentukan jalur dari sumber tujuan dan menghitung jarak 

longtitude dan latitude. Setelah diketahui jaraknya dalam meter, lalu menghitung 

dijkstra di dalam fungsi dijkstra($graph_array, $source, $target). Fungsi dijkstra 

ini memiliki 3 parameter, yaitu id lokasi semua rute, id lokasi awal serta id lokasi 

terakhir dan juga dua variabel yaitu $vertices dan $neighbours. Berikut ini 

merupakan function dijkstra dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini. 
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Gambar 3.4 Function Dijkstra 

Pada Gambar 3.4 berisi tentang function dijkstra untuk mencari jalur 

terpendek. $graph_array adalah isi semua rute, $source adalah tempat asal, 

$target adalah tujuan akhir. Baris 298 berisi deklarasi hasil dari tujuan 1 dan 

tujuan 2. Baris 299 berisi deklarasi rute terdekat. Baris 200 melakukan pencarian 

jalur ke tujuan 1 dan tujuan 2, setelah itu dimasukkan ke vertices. Baris 302 berisi 



40 
 

 
 

jalur  tujuan1 ke tujuan 2 dan baris 303 berisi jalur tempat asal ke tujuan 2. Pada 

baris 305 bila ada jalur yang sama maka dihapus salah satu dengan fungsi php 

array_unique. Baris 307 mendeklarasikan jarak menjadi tidak terhingga (infinity). 

Baris 312 berisi nilai jarak dari tempat asal. Baris 314 melakukan looping 

continue. Baris ke-319 melakukan pengecekkan apakah jarak kurang dari min, 

jika ya maka isinya min adalah $dis[$vertex]. Baris 326 melakukan pengecekkan 

apakah nilai $dist[$u] sama dengan INF atau $u sama dengan tujuan akhir, kalau 

sudah maka proses berhenti. Di baris 330 melakukan pengecekkan jika 

$neighbours[$u] ada isinya. Jika ya maka  $neighbours[$u] di aliaskan menjadi 

$arr. Selanjutnya pada baris 332 menjumlahkan jarak tujuan 1 dan tujuan 2, 

setelah itu hasilnya dialiaskan menjadi $alt. Baris 333 memeriksa jika $alt kurang 

dari tujuan akhir maka $dist[$arr["end"]] isinya adalah $alt. Baris 340 merupakan 

isi dari jalur dan baris 341 isi dari tujuan akhir. Baris 342 melakukan pengecekkan 

jika sudah memiliki nilai. Baris 343 menambahkan nilai dari jarak sebelumnya ke 

jalur. Baris ke 347 mengembalikan nilai berupa hasil dari jalur terpendek. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 UML 

a. Diagram Use Case Aplikasi 

Use case adalah bagian tingkat tinggi dan fungsional sistem. Dengan kata 

lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem 

(Sholiq, 2006). Berikut ini merupakan use case yang telah didapat berdasarkan 

kebutuhan sistem yang dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Diagram Use Case CV. Mega Lestari 

 
Pada Gambar 3.5 terdapat aktor yaitu admin sebagai pengguna aplikasi, 

yang dapat melakukan tiga aksi dalam sistem yaitu: login, mencari lokasi, dan 

mencetak rute. Untuk mencari lokasi, admin harus memiliki akun terlebih dahulu 

dan melakukan login. Login berfungsi untuk keamanan. Apabila admin tidak 

memiliki akun, maka admin tidak berhak dan tidak dapat mengoperasikan 

aplikasi. Setelah login, admin dapat mengoperasikan aplikasi dan juga dapat 

mencetak rute yang terdapat pada aplikasi. Untuk penjelasan yang lebih detail 

akan dijelaskan pada diagram-diagram di bawah. 

 

b. Diagram Aktivitas Login 

Desain diagram aktifitas login beserta penjelasannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Diagram Aktifitas Login 

 
Diagram aktifitas login dilakukan oleh admin. Proses dimulai ketika admin 

meminta atau mengakses halaman login dengan cara memasukkan alamat 

halaman login. Sistem akan menampilkan form login dan admin memasukkan 

username dan password. Kemudian sistem akan mengecek apakah username dan 

password tersebut sama dengan yang ada di dalam database akun. Apabila data 

sesuai dengan database akun maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa 

login sukses. Setelah login berhasil maka sistem akan menampilkan halaman 

utama. 
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c. Diagram Sequence Login 

Desain diagram sequence login beserta penjelasannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Diagram Sequence Login 

 
Diagram sequence login dilakukan oleh admin. Admin meminta atau 

mengakses halaman login. Sistem akan menampilkan halaman tersebut. 

Kemudian admin memasukkan login (username dan password) dan sistem akan 

mengecek data tersebut. Apabila data sesuai dengan database akun maka sistem 

akan memberikan notifikasi bahwa login sukses. Setelah login berhasil maka 

sistem akan menampilkan halaman utama. 

 

d. Diagram Aktivitas Mencari Lokasi 

Desain diagram aktifitas mencari lokasi beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 



44 
 

 
 

 

Gambar 3.8 Diagram Aktivitas Mencari Lokasi 

 
Diagram aktifitas mencari lokasi dilakukan oleh admin. Admin meminta 

halaman ketika proses login selesai dan sistem akan menampilkan halaman 

tersebut. Kemudian admin memilih lokasi tujuan distribusi. Sistem akan 

menentukan jalur sesuai dengan lokasi tujuan dan mencari jalur terpendek ke 

lokasi tujuan. Setelah itu sistem akan menampilkan jarak terpendek dan lokasi 

tujuan. 
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e. Diagram Sequence Mencari Lokasi 

Desain diagram sequence mencari lokasi beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Diagram Sequence Mencari Lokasi 

 
Diagram sequence mencari lokasi dilakukan oleh admin. Admin meminta 

halaman ketika proses login selesai dan sistem akan menampilkan halaman 

tersebut. Kemudian admin memilih lokasi tujuan distribusi. Sistem akan 

menentukan jalur sesuai dengan lokasi tujuan dan mencari jalur terpendek ke 

lokasi tujuan. Setelah itu sistem akan menampilkan jarak terpendek dan lokasi 

tujuan. 

 

f. Diagram Aktivitas Mencetak Rute 

Desain diagram aktifitas mencetak rute beserta penjelasannya dapat dilihat 

pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Diagram Aktifitas Mencetak Rute 

 
Diagram aktifitas mencetak rute yang dilakukan oleh admin. Admin 

memilih terlebih dahulu rute jalur yang ingin dicetak pada layar dan sistem akan 

menampilkan informasi yang dipilih tersebut. Kemudian admin dapat menekan 

tombol cetak lalu sistem akan menampilkan halaman print preview yang dapat 

mencetak informasi tersebut. 

 

g. Diagram Sequence Mencetak Rute 

Desain diagram sequence mencetak rute beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Diagram Sequence Mencetak Rute 

 
Diagram sequence mencetak rute dilakukan oleh admin. Admin memilih 

terlebih dahulu rute jalur yang ingin dicetak pada layar dan sistem akan 

menampilkan informasi yang dipilih tersebut. Kemudian admin dapat menekan 

tombol cetak lalu sistem akan menampilkan halaman print preview yang dapat 

mencetak informasi tersebut. 

3.2.2 Desain Sistem 

Setelah dilakukan analisis sistem, langkah berikutnya adalah melakukan 

perancangan sistem untuk memberikan informasi tentang gambaran sistem yang 

dibuat dengan menggunakan class diagram. Class diagram digunakan untuk 

menunjukkan interaksi antar kelas dalam sistem (Sholiq, 2006). Class diagram 

memberikan gambaran sistem secara statis dan relasi antar mereka. Keseluruhan 

class diagram aplikasi penentuan jarak terpendek dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Class Diagram 

 

3.2.3 Diagram Status 

Diagram status menggambarkan urutan keadaan yang dilalui objek dalam 

suatu kelas, karena suatu kejadian menyababkan suatu perpindahan aktivitas/state. 

State dari objek adalah penggolongan dari satu atau lebih nilai attribute pada 

kelas. 
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a. Diagram Status Login 

Diagram status login dari aplikasi penentuan jalur terpendek dapat dilihat 

pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Diagram Status Login 

 

b. Diagram Status Pelanggan 

Diagram status pelanggan dari aplikasi penentuan jalur terpendek dapat 

dilihat pada Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Diagram Status Pelanggan 
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c. Diagram Status Truk 

Diagram status truk dari aplikasi penentuan jalur terpendek dapat dilihat 

pada Gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Diagram Status Truk 

 

d. Diagram Status Pengiriman 

Diagram status pengiriman dari aplikasi penentuan jalur terpendek dapat 

dilihat pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Diagaram Status Pengiriman 
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3.2.4 Diagram Objek 

Diagram objek menggambarkan struktur sistem dari segi penamaan objek 

dan jalannya objek dalam sistem. Pada diagram objek harus dipastikan semua 

kelas yang sudah didefinisikan pada diagram kelas harus dipakai objeknya, karena 

jika tidak, pendefinisian kelas itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rosa A.S. 

dan Shalahuddin, 2011). Diagram objek aplikasi penentuan jarak terpendek dapat 

dilihat pada Gambar 3.17. 

main

Id_truk = ‘1’
Nomor_polisi = ‘L2121BW’
Nama_supir = ‘antok’
No_telp = ‘09080988012’

id_pengiriman = ‘1’
tanggal_pengiriman = ‘mm/dd/yyyy’
Asal = ‘Jl. Tropodo Asri, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256’
Rute = ‘Jl. Tropodo Asri, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 => pertamina di 
dekat Universitas Kartini Surabaya, Nginden Jangkungan, Kota Surabaya, Jawa Timur => 
Pertamina Spbu Joyoboyo, Surabaya, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur’
Tujuan = ‘["9","7"]’
Jarak = ‘12.72 km’
Waktu = ‘27.52 menit’
lokasi_map = ‘-7.359185, 112.760889=++=-7.303923, 112.736007=++=-7.339018, 112.728560,-
7.300042, 112.761609’
detail_lokasi = 

Id_pelanggan = ‘7’
Nama_pelanggan = ‘SPBU Joyoboyo’ 
Nama_perusahaan = ‘SPBU Joyoboyo ’
Alamat = ‘Pertamina Spbu Joyoboyo, Surabaya, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur’
No_telp = ‘0811904527’
Coordinat = ‘-7.303923, 112.736007’
Tujuan = ‘1’
Shortest = ‘0’

Login

Pengiriman

Pelanggan

Truk

Ms : pengiriman

Ms : pelanggan

Ms : truk

 

Gambar 3.17 Diagram Objek 

 

3.2.5 Diagram Collaboration 

Collaboration diagram menurut Munawar (2005) adalah perluasan dari 

objek diagram. Objek diagram menunjukkan objek-objek yang hubungannya satu 

dengan yang lain. Collaboration diagram menunnjukkan mesage-message objek 

yang dikirim satu sama lain. Diagram collaboration aplikasi penentuan jalur 

terpendek dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Diagram Collaboration 

 

3.2.6 Diagram Komponen 

Diagram komponen dibuat untuk menunjukkan oerganisasi dan 

ketergantugan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram 

komponen fokus pada komponen sistem yamg dibutuhkan dan ada di dalam 

sistem (Rosa A.S. dan Shalahuddin, 2011). Diagram komponen aplikasi 

penentuan jarak terpendek dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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User interface

data

Business
processing security

server

Gambar 3.19 Diagram Komponen 

 

3.2.7 Diagram Deployment 

Diagram deployment menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi. Diagram deployment aplikasi penentuan jarak terpendek dapat 

dilihat pada Gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Diagram Deployment 

 

3.2.7 Struktur Tabel 

Struktur tabel digunakan untuk penjabaran dan penjelasan secara detail 

tabel-tabel yang digunakan dan fungsi dari semua tabel sampai masing-masing 

field yang ada di dalam sebuah tabel sesuai dengan kebutuhan aplikasi ini. Tabel-

tabel yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain: 

A. Tabel Truk 

Nama Tabel : tabel truk 

Primary Key : id truk 

Foreign Key : - 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data truk 
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Tabel 3.1 Tabel Truk 

No. Coloumn Data 

Type 

Length Constraint FK 

Table 

1. id truk Int 100 Primary Key  

2. nomor polisi Varchar 100   

3. nama supir Varchar 100   

4. no telp Varchar 100   

 

B. Tabel Pelanggan 

Nama Tabel : tabel pelanggan 

Primary Key : id pelanggan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : digunakan untuk menyimpan data pelanggan 

 
Tabel 3.2 Tabel Pelanggan 

No. Coloumn Data 

Type 

Length Constraint FK Table 

1. id pelanggan Varchar 30 Primary Key  

2. nama pelanggan Varchar 50   

3. nama perusahaan Varchar 50   

4. alamat Varchar 50   

5. no telp Varchar 30   

6. coordinate Text    

7. tujuan Varchar 100   

8. shortest Varchar    
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C. Tabel Pengiriman 

Nama Tabel : tabel pengiriman 

Primary Key :  id pengiriman 

Foreign Key :  

Fungsi  : Menyimpan data pengiriman 

 
Tabel 3.3 Tabel Pengiriman 

No. Coloumn Data 

Type 

Length Constraint FK 

Table 

1. id pengiriman Int 100 Primary Key  

2. tanggal pengiriman Datetime    

3. asal Varchar 100   

4. rute Text    

5. tujuan Varchar 100   

6. jarak Varchar 100   

7. waktu Varchar 100   

8. lokasi map Varchar 100   

9. detail lokasi Varchar 100   

 

3.2.8 Desain Web Interface 

Desain input/output merupakan rancangan input/output yang berupa form 

untuk memasukan data dan laporan sebagai informasi yang dihasilkan dari 

pengolahan data. Desain input/output juga merupakan acuan pembuatan aplikasi 

dalam merancang dan membangun sistem. Melalui desain input/output 

pengembang dapat mengetahui tampilan sistem berbasis web yang akan dibangun. 
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A. Halaman Login 

Rancangan pada halaman login atau tampilan masuk pada aplikasi 

digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan 

username dan password. Rancangan untuk halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Halaman Login 

 

B. Halaman Master Truk 

Halaman master truk adalah halaman yang digunakan untuk menyimpan 

data truk serta supir yang bertanggung jawab memegang kendaraan tersebut. 

Rancangan halaman master truk dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Halaman Master Truk 

 

C. Halaman Master Pelanggan 

Halaman ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang ada pada 

perusahaan. Admin juga dapat menambahkan data pelanggan baru, mengubah dan 

menghapus data pelanggan.. Rancangan halaman pelanggan dapat dilihat pada 

Gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Halaman Pelanggan 
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D. Halaman Pengiriman 

Halaman pengiriman ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. 

Halaman ini digunakan untuk menyimpan data pengiriman. Halaman ini 

dilengkapi dengan proses perhitungan algoritma dijkstra. Admin cukup 

memasukkan tempat tujuan setelah itu menekan tombol telusur maka sistem akan 

melakukan proses perhitungan. Setelah itu akan muncul tujuan pertama yang 

harus diantar kemudian tujuan selanjutnya, beserta estimasi waktu dan jarak dari 

tempat tersebut. Rancangan halaman pengiriman dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Halaman Pengiriman 

 

E. Report Pengiriman 

Report pengiriman berada pada halaman pengiriman. Ketika sistem sudah 

selesai menentukan tempat serta memperkirakan waktu dan jarak, admin akan 

menyimpan data tersebut untuk nantinya dicetak dan digunakan oleh supir. 

Rancangan report pengiriman dapat dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Halaman Report Pengiriman
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

Bab ini berisi tentang implementasi dan evaluasi dalam pengembangan 

aplikasi yang dibangun berbasis web. 

4.1 Implementasi 

Implementasi merupakan tahap penerapan hasil analisis dan perancangan 

sistem yang telah dibuat agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu 

dapat membantu admin dalam menentukan jalur terpendek pendistribusian solar 

dan memperkirakan jarak dan waktu ke tempat pendistribusian yang dituju. 

4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis web. Untuk dapat 

menjalankan sistem tersebut dengan baik dibutuhkan beberapa persyaratan 

mengenai perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang harus 

dipenuhi. Kebutuhan akan perangkat lunak dan perangkat keras tersebut dibagi 

menjadi dua, yaitu kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras untuk server 

dan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras untuk client. 

a. Kebutuhan perangkat lunak untuk server 

1. Sistem Operasi: Windows XP Service Pack 3/Linux 2.4.1 

2. Web Server: XAMPP (untuk Windows)/LAMPP (untuk Linux) 

3. Database: MySQL 

b. Kebutuhan perangkat keras untuk Server 

1. Processor Intel Core 2 duo  2,00 GHz 

2. RAM 2 Gigabytes DDR2 
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3. 80 Gigabytes Hard disk drive 

4. Display VGA 128 MB 

5. Monitor, printer, mouse dan keyboard 

c. Kebutuhan perangkat lunak untuk client 

1. Sistem Operasi: Microsoft Windows XP Service Pack 2/Linux 2.4 

2. Browser: Mozilla Firefox 10/Google Chrome 8 

3. Flash: Adobe Flash Player 11.5 

d. Kebutuhan perangkat keras untuk client 

1. Processor Intel IV 1,7 GHz 

2. RAM 1 Gigabytes DDR2 

3. 40 Gigabytes Hardisk drive 

4. Display VGA 128 MB 

5. Monitor, mouse dan keyboard 

4.1.2 Implementasi Sistem 

Program atau aplikasi ini berbasis web yang dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, Javascript, dan HTML. Tahap ini merupakan 

implementasi dari sistem yang telah dibuat sebelumnya. 

A. Halaman Login 

Halaman login digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem 

dengan memasukkan username dan password. Pada halaman ini juga akan 

memberikan informasi apabila data admin yang dimasukan tidak benar. Halaman 

login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Halaman Login 

 

B. Halaman Master Truk 

Halaman master truk berisi tentang data truk, terdiri dari nomor polisi, 

nama supir, nomor telepon supir dan aksi. Didalam ini juga terdapat menu untuk 

membuat data baru, fitur ubah untuk mengubah data dan hapus untuk menghapus 

data. Halaman master truk dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.2 Halaman Master Truk 

 
Tombol “Ubah” dipilih maka akan menampilkan form ubah sesuai dengan 

data yang dipilih. 
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Gambar 4.3 Form Ubah Master Truk 

 

C. Halaman Master Pelanggan 

Halaman master pelanggan digunakan untuk menambah, merubah dan 

menghapus data pelanggan. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Gambar 4.4 

dan Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Halaman Master Pelanggan 

 
Tombol “Ubah” dipilih maka akan menampilkan form ubah sesuai dengan 

data yang dipilih. 
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Gambar 4.5 Form Ubah Pelanggan 

 

D. Halaman Pengiriman 

Halaman pengiriman digunakan untuk pengisian data pengiriman yang 

berisi tempat tujuan pengiriman, rute, jarak, waktu tempuh, nomor polisi dan 

tanggal pengiriman. Pada halaman ini juga terdapat fitur ubah untuk mengubah 

maupun menghapus data pengiriman. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada 

Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.6 Halaman Pengiriman 

 
Tombol “Lihat Dokumen” dipilih maka akan menampilkan preview report 

pengiriman dari data yang dipilih untuk dicetak. 
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Gambar 4.7 Preview Report Pengiriman 

 
4.2 Uji Coba Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba sistem yang telah dibangun, apakah 

sistem tersebut sesuai dengan fungsional yang telah dirancang pada tahap 

sebelumnya atau tidak. 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan berbagai potensi 

kesalahan dan cacat secara fungsional. Tujuan tersebut harus didasarkan pada 

kebutuhan berbagai tahap pengembangan, desain dan dokumen lain atau program 

yang dirancang untuk menguji struktur internal program tersebut serta berfungsi 



67 
 

 
 

untuk memastikan kualitas dan keandalan sistem dalam proses pengembangan 

sistem. 

Berikut ini adalah tabel rencana uji coba pada aplikasi penentuan jalur 

terpendek pendistribusian solar pada CV. Mega Lestari. Tabel uji coba penentuan 

jalur terpendek pendistribusian solar pada CV. Mega Lestari dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Rencana Uji Coba Aplikasi Pencarian Rute Terpendek 

Requirement yang diuji Fungsi yang diuji 

Login Melakukan login. 

Master Truk Melakukan penambahan dan mengubah 

pada data truk. 

Master Pelanggan  Melakukan penambahan dan mengubah 

data pelanggan. 

Master Pengiriman Melakukan penambahan dan mengubah 

data pengiriman, memasukkan dua 

tempat tujuan yang berbeda dan 

menampilkan preview dari data yang 

dipilih. 

 

A. Uji Coba Login 

Proses Uji Coba login dilakukan melalui dua test case. Test case yang 

pertama adalah melakukan input username dan password yang telah terdaftar. 

Test case yang kedua adalah dengan melakukan input username atau password 

yang salah atau belum terdaftar yang akhirnya sistem memberikan notifikasi 

kepada admin. Hasil uji coba login dapat dilihat pada Tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Uji Coba Login 

Test Case ID : 1 

Fungsi : Mengecek username dan password yang 

sudah terdaftar 

Input : Username dan Password 

Output  : Berhasil login sebagai admin sudah yang 

terdaftar 

Status : Terpenuhi 

 

 
 

 
Test Case ID : 2 

Fungsi : Mengecek username dan password yang 
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belum terdaftar 

Input : Username dan Password 

Output  : Muncul notifikasi username atau password 

salah 

Status : Terpenuhi 
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B. Uji Coba Master Truk 

Proses Uji Coba Master Truk dilakukan melalui dua test case. Test case 

yang pertama adalah melakukan pembuatan data truk baru dengan melakukan 

semua pengisian kolom dan mengubah hasil data truk yang telah dibuat. Hasil uji 

coba master truk dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Uji Coba Master Truk 

Test Case ID : 1 

Fungsi : Melakukan pembuatan data truk baru 

Input : Data truk 

Output  : Data truk baru 

Status : Terpenuhi 
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Test Case ID : 2 

Fungsi : Melakukan edit data truk yang telah dibuat  

Input : Data truk 

Output  : Muncul peringatan data truk tersimpan 

Status : Terpenuhi 
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C. Uji Coba Master Pelanggan 

Proses Uji Coba Master Pelanggan dilakukan melalui dua test case. Test 

case yang pertama adalah melakukan pembuatan data baru pelanggan dengan 

melakukan semua pengisian dan test case yang kedua adalah melakukan edit data 

pelanggan yang sudah berhasil dibuat. Hasil uji coba master pelanggan dapat 

dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Uji Coba Master Pelanggan 

Test Case ID : 1 

Fungsi : Melakukan pembuatan data pelanggan baru 

Input : Data pelanggan 

Output : Muncul peringatan data pelanggan 

tersimpan 

Status : Terpenuhi 
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Test Case ID : 2 

Fungsi : Melakukan edit data pelanggan 

Input : Data pelanggan 

Output : Muncul data pelanggan yang akan diubah  

Status : Terpenuhi 

 

 
 

D. Uji Coba Pengiriman 

Proses Uji Coba Pengiriman dilakukan melalui empat test case. Test case 

yang pertama adalah melakukan pembuatan data pengiriman baru dengan 

melakukan semua pengisian dan test case yang kedua adalah melakukan edit data 
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pengiriman yang telah berhasil dibuat. Test case ketiga yaitu memasukkan dua 

tempat tujuan yang berbeda. Selanjutnya test case yang ketiga adalah melakukan 

cetak data pengiriman yang telah berhasil dibuat.  Hasil uji coba pengiriman dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Uji Coba Pengiriman 

Test Case ID : 1 

Fungsi : Melakukan pembuatan data pengiriman 

baru  

Input : Data pengiriman 

Output : Muncul peringatan data pengiriman  

tersimpan 

Status : Terpenuhi 
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Test Case ID : 2 

Fungsi : Melakukan edit data pengiriman 

Input : Data pengiriman 

Output : Muncul data pengiriman yang akan diubah 

Status : Terpenuhi 

 

 
 

Test Case ID : 3 

Fungsi : Memasukkan dua tempat tujuan yang 

berbeda 

Input : Data pengiriman 
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Output : Muncul rute berdasarkan jalur terpendek 

Status : Terpenuhi 

 

 
 

 
 

 

Test Case ID : 4 

Fungsi : Melakukan cetak data pengiriman 

Input : Data pengiriman 

Output : Muncul data pengiriman yang akan dicetak 

Status : Terpenuhi 
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4.3 Evaluasi Uji Coba 

Pengujian pertama dihitung dari pencarian secara manual yakni dari titik 

awal CV. Mega Lestari ke dua tempat tujuan pendistribusian solar. Contoh data 

yang dipakai dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Contoh Data Pengujian Manual 

Lokasi Latitude Derajat ke 
Radian Longitude Derajat ke 

Radian 
Titik Awal = A -7.359185 -0.128442009 112.760889 1.968048781 
Checkpoint = B -7.339018 -0.128090028 112.72856 1.967484533 
SPBU UKS = C -7.300042 -0.127409768 112.761609 1.968061347 
SPBU Joyoboyo 

= D -7.303923 -0.127477505 112.736007 1.967614508 

 

Dari contoh data pada table diatas , terdapat dua tempat tujuan yaitu C dan 

D. Checkpoint digunakan untuk membandingkan jarak mana yang paling dekat 

dari titik awal. 

Keterangan : $mile = total jarak dalam mil 

$meter = total jarak dalam meter  

Radius bumi dalam mile = 3958,75 mil 

Mile ke meter = 1609 meter 

a. A ke B 
$a= sin($radians(-7.339018--7.359185)/2)*sin(radian(-7.339018--
7.359185)/2)+cos(radians(-7.359185))*cos(radians(-
7.339018))*sin(radians(112.72856-112.760889)/2)*sin(radians(112.72856-
112.760889)/2) 
 
$c=2*atan2(sqrt($a), sqrt(1-$a)) 
$mile= 3958,75*$c 
$meter=1609*$mile 

$a = 0.000000109264 rad 
$c = 0.000661102289 rad 

$mile = 2.617138687981 mil 
$meter = 4210.976148961900 meter 

b. A ke C 

$a = 0.000000266419 rad 
$c = 0.001032315323 rad 

$mile = 4.086678283201 mil 
$meter = 6575.465357669740 meter 
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c. B ke C 

$a = 0.000000197517 rad 
$c = 0.000888857027 rad 

$mile = 3.518762754960 mil 
$meter = 5661.689272730090 meter 

d. B ke D 

$a = 0.000000097951 rad 
$c = 0.000625942377 rad 

$mile = 2.477949384517 mil 
$meter = 3987.020559688020 meter 

e. C ke D 

$a = 0.000000050257 rad 
$c = 0.000448361509 rad 

$mile = 1.774951122795 mil 
$meter = 2855.896356577000 meter 

 

 

A

C

B
D

6575.465357669740

9872.665421692000

4210.976148961900

3987.020559688020

5661.689272730090

2855.896356577000

12728.561778269000

4210.97614896190

12728.561778269000

9872.665421692000

 

Gambar 4. 8 Contoh Grafik Pengujian 

 

Hasil perhitungan dari total jarak antara titik awal ke dua tujuan tempat 

pendistribusian solar yaitu 12728,561778269000 meter. Dimana tujuan pertama 
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yaitu ke C dan tujuan akhir ke D. Selanjutnya untuk pencarian menggunakan 

program dapat dilihat pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 9 Hasil Pencarian Program 
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Gambar 4. 10 Hasil Perhitungan Program 

 
Hasil dari perbandingan pencarian jalur terpendek secara manual dan 

menggunakan program adalah sama, dimana jalur dari titik awal CV. Mega 

Lestari menuju titik tujuan pertama ke SPBU UKS dan tujuan akhir ke SPBU 

Joyoboyo adalah 12,72 km. seperti tampak pada Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 di 

atas. 

.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi dari Pembuatan Aplikasi Penentuan Jalur 

Terpendek Pendistribusian Solar dengan Metode Algoritma Dijkstra Berbasis Web 

Pada CV. Mega Lestari, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat dapat menentukan jalur terpendek dengan menggunakan 

dua tempat tujuan yang berbeda. Proses penentuan jalur dihitung dengan 

menggunakan algoritma dijkstra. 

b. Aplikasi juga memperkirakan jarak dan waktu dari tempat asal ke tempat 

tujuan pendistribusian solar. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti apabila ingin 

mengembangkan aplikasi yang telah dibuat ini agar menjadi lebih baik yaitu 

aplikasi dapat dikembangkan untuk pengguna smartphone.   
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