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1 BAB 2 

 LANDASAN TEORI 

2.1 Masalah Optimasi 

Optimasi adalah proses pencarian satu atau lebih penyelesaian layak (feasible) 

yang berhubungan dengan nilai-nilai ekstrim dari satu atau lebih nilai objektif 

pada suatu masalah sampai tidak terdapat solusi ekstrim lain yang dapat 

ditemukan. Optimasi memegang peranan penting dalam mendesain suatu sistem. 

Melalui optimasi, suatu sistem dapat mengeluarkan biaya yang lebih murah, 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, mempersingkat waktu proses dan 

optimalisasi yang lain. (Pradhana, 2011). 

2.2 Pengertian Jalur Terpendek 

Jalur terpendek adalah suatu jaringan pengarahan perjalanan dimana seorang 

pengarah ingin mendapatkan jalur terpendek antara dua kota berdasarkan jalur-

jalur alternatif yang tersedia, dimana titik tujuan hanya satu. 

Secara umum penyelesaian masalah pencarian jalur terpendek dapat dilakukan 

menggunakan dengan dua buah metode, yaitu metode konvensional dan metode 

heuristik. Metode konvensional diterapkan dengan cara perhitungan matematis 

seperti biasa, sedangkan metode heuristik diterapkan dengan perhitungan 

kecerdasan buatan, dengan menentukan basis pengetahuan dan perhitungannya.  

a. Metode konvensional  

Metode konvensional berupa algoritma yang menggunakan perhitungan 

matematis biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa 

digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek, diantaranya 

algoritma Djikstraa, algoritma Floyd-Warshall, dan algoritma Bellman-

Ford. 

b. Metode heuristik  

Metode heuristik adalah sub bidang dari kecerdasan buatan yang 

digunakan untuk melakukan pencarian dan penentuan jalur terpendek. Ada 
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beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam 

pencarian jalur terpendek salah satunya adalah algoritma tabu search. 

(Togatorop, 2014). 

2.3 Permasalahan Jalur Terpendek 

Persoalan jalur terpendek di dalam graf merupakan salah satu persoalan optimasi. 

Graf yang digunakan dalam pencarian jalur terpendek adalah graf berbobot 

(weighted graph), yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot. 

Bobot pada sisi graf dapat dinyatakan sebagai jarak antar kota, waktu tempuh 

perjalanan, biaya perjalanan, dan sebagainya. Asumsi yang digunakan adalah 

bahwa setiap bobot bernilai positif. Kata terpendek jangan selalu diartikan secara 

fisik sebagai panjang minimum, sebab kata terpendek berbeda-beda maknanya 

bergantung pada tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun, secara umum 

terpendek berati meminimalisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. 

Ada beberapa macam persoalan jalur terpendek, antara lain : 

a. Jalur terpendek antara dua simpul tertentu.. 

b. Jalur terpendek antara semua pasangan simpul. 

c. Jalur terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 

d. Jalur terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul 

tertentu. (Togatorop, 2014). 

2.4 Vehicle Routing Problem (VRP) 

VRP secara umum digambarkan sebagai suatu kasus di mana sejumlah kendaraan 

dengan kapasitas tertentu harus mengirim sejumlah barang dari suatu depot 

dengan asumsi jarak antara pelanggan telah diketahui sehingga tujuan dari 

masalah ini adalah meminimalkan jarak tempuh kendaraan supaya biaya 

operasional kendaraan minimal dengan berbagai pembatas. 

Classical Vehicle Routing Problem (CVRP) merupakan varian dasar pada 

masalah rute kendaraan. Model masalah CVRP secara umum merupakan 

kunjungan tunggal dengan hanya satu kendaraan yang diperbolehkan 

mengunjungi pelanggan. Berbagai asumsi yang terdapat dalam CVRP antara lain: 

hanya terdapat satu depot, kapasitas kendaraan seragam, hanya terdapat satu 
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komoditi yang didistribusikan, permintaan pelanggan telah diketahui sebelumnya 

dan kendala yang diperhitungkan hanya kapasitas kendaraan. 

Pemodelan untuk CVRP memiliki parameter-parameter berikut. 

a. Jumlah pelanggan.  

b. Kapasitas setiap kendaraan.  

c. Biaya perjalanan dari pelanggan i ke pelanggan j.  

Semua parameter dianggap nilai integer tidak negatif. Rute dipastikan dimulai dan 

diakhiri di depot. Setiap pelanggan dapat dilalui tepat satu rute karena setiap 

pelanggan hanya bisa dilayani hanya sekali. Lokasi yang dapat dilalui disesuaikan 

dengan kapasitas kendaraan. Semua lokasi mesti terlalui tanpa ada satu yang 

terlewat.  

Berikut adalah contoh kasus VRP: “Suatu kota A memiliki 4 buah tempat wisata. 

Sebuah biro tour and travel bermaksud untuk meluncurkan promosi untuk 

menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat wisata tersebut. Biro tersebut 

menawarkan sebuah paket perjalanan wisata untuk mengunjungi semua tempat 

wisata tersebut. Untuk memprediksi biaya perjalanan, biro tersebut perlu 

mengetahui paling sedikit jumlah total jarak yang ditempuh selama perjalanan, 

dengan asumsi berangkat dari satu tempat dan kembali di tempat semula”. 

(Pradhana, 2011). 

2.5 Algoritma 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang 

disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam 

algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat 

ditentukan bernilai salah atau benar. (Tanjung, 2013). 

2.6 Algoritma Tabu Search 

Tabu search pertama kali diperkenalkan oleh Glover pada tahun 1986. Tabu 

search merupakan salah satu algoritma yang berada dalam ruang lingkup metode 

heuristik. Konsep dasar dari tabu search adalah suatu algoritma yang menuntun 

setiap tahapannya agar dapat menghasilkan fungsi tujuan yang paling optimum 
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tanpa terjebak ke dalam solusi awal yang ditemukan selama tahapan ini 

berlangsung. Tujuan dari algoritma ini adalah mencegah terjadinya perulangan 

dan ditemukannya solusi yang sama pada suatu iterasi yang akan digunakan lagi 

pada iterasi selanjutnya. 

Menurut Glover dan Laguna (1997) kata tabu atau “taboo” berasal dari bahasa 

tongan, suatu bahasa polinesia yang digunakan oleh suku aborigin pulau tonga 

untuk mengindikasikan suatu hal yang tidak boleh “disentuh” karena 

kesakralannya. Menurut kamus webster, tabu berarti larangan yang dipaksakan 

oleh kebudayaan sosial sebagai suatu tindakan pencegahan atau sesuatu yang 

dilarang karena berbahaya. Bahaya yang harus dihindari dalam tabu search adalah 

rute perjalanan yang tidak layak, dan terjebak tanpa ada jalan keluar. 

Untuk menunjang sistematis dari tujuan tabu search digunakan dua macam tools, 

yaitu adaptive memory and responsive exploration. Keutamaan dari adaptive 

memory menuntun suatu prosedur yang mampu melakukan pencarian solusi 

dengan lebih ekonomis dan efektif. Responsive exploration lebih menekankan 

pada tahapan tiap proses yang harus dilalui selama proses pencarian itu 

berlangsung, di mana pada setiap tahapan tersebut mempunyai suatu variabel 

keputusan yang akan menuntun pada tahapan berikutnya sampai akhir proses 

pencarian dihentikan. 

Struktur memori dalam tabu search menggunakan empat prinsip utama: recency, 

frekuensi, quality, dan influence. Recency atau lebih lengkapnya recency based 

memory, menjaga rekaman atau jejak solusi yang mengalami transformasi dan 

menyimpannya ke dalam suatu short term memory yang disebut tabu list. Recency 

menyediakan sebuah tipe informasi yang telah direkam oleh recencybased 

memory. Recency dan frekuensi dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu 

informasi permanen guna mengevaluasi pergerakan yang terjadi. 

Quality menyatakan kemampuan untuk membedakan solusi terbaik yang 

dikunjungi selama pencarian atau iterasi berlangsung. Influence 

mempertimbangkan efek yang terjadi dari pemilihan solusi yang dipilih selama 
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pencarian berlangsung, tidak hanya kualitas saja yang dipertimbangkan melainkan 

juga strukturnya. 

Glover dan Laguna (1997) mengatakan bahwa memori pada tabu search 

mempunyai dua sifat yaitu explicit memory dan attributive memory. Explicit 

memory menyimpan complete solution yang umumnya menghabiskan alokasi 

ruang memori dan waktu, sehingga untuk menghindari hal ini complete solution 

dikurangi sehingga hanya terdiri dari elite solution yang dikunjungi selama 

pencarian. Attributive memory menyimpan informasi tentang atribut dari solusi 

yang ditemukan yang mungkin dapat berubah dari satu solusi ke solusi lain. 

Sebagai suatu algoritma, tabu search mempunyai tahapan-tahapan dalam mencari 

solusi optimalnya. Berikut ini merupakan flowchart algoritma tabu search 

standar: 

Mulai Nilai Awal

Bentuk daftar 

calon solusi

Evaluasi solusiPilih solusi terbaik

Solusi 

Optimum

Solusi 

Terbaik

Selesai

Ya

Tidak

 

Gambar 1.1  

Flowchart Algoritma Tabu Search 

Penjelasan dari gambar adalah sebagai berikut. 
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a. Menentukan nilai awal yang akan ditetapkan sebagai kandidat solusi. 

b. Menentukan solusi alternatif yaitu dengan melakukan move (menukarkan) 

beberapa  titik dalam solusi. 

c. Mengevalusi solusi-solusi alternatif dengan tabu list untuk melihat apakah 

kandidat solusi (solusi alternatif) tersebut sudah ada pada tabu list. 

Apabila solusi alternatif sudah ada dalam tabu list, maka solusi alternatif 

tersebut tidak akan dievaluasi lagi. Apabila solusi alternatif belum terdapat 

dalam tabu list, maka solusi alternatif tersebut disimpan dalam tabu list 

sebagai solusi alternatif terbaik. 

d. Memilih solusi terbaik dan menetapkannya sebagai solusi optimum baru. 

e. Apabila kriteria pemberhentian terpenuhi maka proses berhenti dan 

diperoleh solusi optimum. Jika tidak, proses kembali berulang dimulai dari 

langkah ke empat. 

Algoritma tabu search untuk menyelesaikan masalah VRP dibuat dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Representasi solusi 

Representasi solusi yang digunakan dalam algoritma tabu search dalam 

tugas akhir ini adalah solusi yang ditulis sebagai suatu barisan titik-titik 

(array) dengan tiap titik tampak hanya satu kali dalam urutan. Titik yang 

dimaksud menunjukkan lokasi yang dilalui. Untuk titik yang pertama dan 

terakhir adalah lokasi depot. 

b. Pembentukan inisial solusi (solusi awal) 

Langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikan CVRP menggunakan 

algoritma tabu search adalah membentuk solusi awal. Setiap solusi atau 

jalur disimpan dalam variabel dengan tipe data  array. Solusi awal 

dibentuk dengan menambahkan titik pada jalur, begitu seterusnya hingga 

semua titik dikunjungi. 

c. Neighbourhood 
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Dalam pencarian jalur terpendek, setiap kemungkinan atribut dari struktur 

dapat dipindah-pindah. Perubahan yang dipakai oleh dua neighbourhood 

dengan melakukan swap elemen array atau kombinasi elemen itu dengan 

menukar elemen lain dalam array. Proses pencarian solusi bergerak dari 

solusi satu ke solusi selanjutnya dengan cara memilih solusi dalam solusi 

neighbourhood yang sudah ada yang tidak tergolong solusi terlarang untuk 

setiap iterasi. Solusi neighbourhood dalam tugas akhir ini didefinisikan 

sebagai solusi alternatif yang diperoleh dengan melakukan move atau 

swap. Solusi neighbourhood diperoleh dengan menukarkan beberapa titik 

yang berada dalam solusi. Hal ini menjamin bahwa solusi yang terbentuk 

adalah solusi yang layak. 

d. Tabu list 

Untuk menghindari terulangnya langkah yang diambil, maka dilakukan 

pengecekan dengan menggunakan tabu list yang sudah ada. Tabu list 

berisi atribut solusi-solusi yang telah dikunjungi sebelumnya. Tujuan 

utama dari tabu list untuk mencegah terulangnya langkah yang telah 

diambil. Situasi perulangan jarang sekali terjadi karena telah 

dikombinasikan dengan beberapa neighbourhood sehingga kemungkinan 

perulangan solusi yang telah dikunjungi hampir tidak mungkin. 

Tabu search menggunakan tabu list untuk menolak solusi-solusi yang 

memenuhi atribut untuk mencegah terjadinya cycling dalam proses 

pencarian solusi pada daerah yang sama dan menuntun proses pencarian 

untuk menelusuri daerah solusi yang berikutnya. 

Ukuran tabu list untuk menghasilkan kualitas solusi yang baik akan 

bertambah seiring dengan membesarnya ukuran masalah. Namun, tidak 

ada aturan baku untuk menentukan ukuran tabu list. Hal ini disebabkan 

ukuran tabu list bergantung pada ketatnya kriteria tabu yang diterapkan. 

Ukuran tabu list yang terlalu panjang akan mengakibatkan buruknya 

kualitas solusi karena terlalu banyak move yang dilarang. Ukuran tabu list 



13 
 

dalam tugas akhir ini diatur sedemikian rupa sehingga panjangnya sama 

dengan banyaknya iterasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e. Aspiration criteria (Kriteria Aspirasi) 

Walaupun mempunyai peran sentral dalam tabu search, status tabu 

terkadang sangat kuat antara lain, tabu dapat melarang move yang atraktif, 

bahkan ketika tidak terdapat bahaya cycling atau status tabu mungkin 

mengarah pada stagnasi dalam proses pencarian. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu metode untuk membatalkan status tabu tersebut yang 

disebut aspiration criteria. 

Aturan dasar yang digunakan dalam kriteria aspirasi pada algoritma tabu 

search dalam tugas akhir ini adalah kualitas solusi terbaik dalam 

neigbourhood dan solusi yang terbentuk tidak sama dengan solusi yang 

sudah ada. Jika kualitas solusi baru dalam neigbourhood lebih baik 

dibanding dengan yang dicapai sebelumnya, maka solusi baru tersebut 

dicatat pada daftar sebagai solusi terbaik yang baru dan status tabu 

dicabut. Apabila kualitas solusi baru tidak lebih baik dari solusi 

sebelumnya maka solusi tersebut tetap dimasukkan dalam daftar, tetapi 

status tabu tetap berlaku pada solusi tersebut. Kemudian proses pencarian 

dilanjutkan sampai kriteria pemberhentian (termination criteria) dipenuhi. 

f. Termination criteria (Kriteria Pemberhentian) 

Dalam teori, pencarian dapat dilakukan terus kecuali bila nilai optimal dari 

masalah yang diselesaikan sudah diketahui sebelumnya. Pada praktiknya 

pencarian dihentikan dengan sungguh-sungguh pada beberapa titik. 

Kriteria pemberhentian yang biasa digunakan dalam tabu search adalah. 

1) Setelah semua iterasi yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. 

2) Setelah beberapa iterasi tanpa ada perbaikan pada nilai fungsi 

objektif. 

3) Ketika fungsi objektif mencapai nilai batas atas atau nilai batas 

bawah yang telah ditentukan sebelumnya. 



14 
 

4) Ketika tidak ada lagi solusi baru yang dapat dibangkitkan dari 

current neighbourhood solution dimana semua move terdapat 

dalam tabu list. 

Kriteria pemberhentian (termination criteria) yang dipakai dalam 

tugasakhir ini adalah setelah semua iterasi yang telah ditentukan terpenuhi. 

Jumlah iterasi yang dipilih yaitu maksimal 300 dan tidak ada lagi solusi 

yang dapat dibangkitkan. 

g. Intensification dan diversification 

Pada umumnya, intensification didasarkan pada beberapa intermediate 

term memory seperti recency memory yang menyimpan beberapa iterasi 

dari bermacam-macam komponen solusi. Intensifikasi sering digunakan 

dalam tabu search, tetapi tidak selalu dibutuhkan. Hal ini dikarenakan 

terdapat bermacam-macam situasi dimana pencarian dilakukan dengan 

proses pencarian normal yang cukup teliti. Sehingga tidak membutuhkan 

banyak waktu untuk menyelidiki bagian dari ruang pencarian. 

Strategi intensifikasi mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi himpunan 

dari solusi sebagai dasar untuk mendapatkan atribut yang bagus ke dalam 

solusi yang baru dibuat. 

Diversification didasarkan pada beberapa bentuk dari long term memory 

seperti frequency memory yang menyimpan semua iterasi (dimulai dari 

awal pencarian) dari bermacam-macam komponen solusi. Strategi 

diversifikasi lebih memfokuskan pada eksplorasi di dalam ruang solusi 

yang baru. 

Terdapat dua teknik utama dalam diversifikasi. Teknik pertama yaitu 

restart diversification, mengulangi proses pencarian solusi dari solusi yang 

berbeda yang dibangun secara acak. Teknik yang kedua yaitu continuous 

diversification, menggunakan informasi yang diperoleh dari proses 

pencarian sebelumnya untuk menemukan moves dengan jarak yang lebar. 

Dalam skema tabu yang kompleks, pencarian dihentikan setelah 
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melengkapi rangkaian tahapan-tahapan, durasi dari tiap-tiap tahap 

ditentukan oleh salah satu kriteria di atas. 

Gendreau (1998) menyatakan bahwa tabu search adalah pendekatan yang 

paling efektif untuk pemecahan masalah penentuan jalur kendaraan. 

Kelebihan tabu search terletak pada struktur memori yang fleksibel. 

Struktur memori itu akan membolehkan pencarian terus dilakukan 

meskipun solusi yang diperoleh saat ini tidak ada yang lebih baik dari 

solusi terbaik yang telah diperoleh. Struktur memori tersebut juga mampu 

menjaga agar proses pencarian tidak jatuh pada lokal optimal yang pernah 

muncul pada pencarian sebelumnya. Adanya strukur memori fleksibel ini 

yang membedakan tabu search dengan branch and bound yang 

menggunakan struktur memori kaku atau simulated annealing yang tidak 

menggunakan struktur memori (Glover, 1990). 

Tabu search umumnya tidak menggunakan pembentukan kandidat solusi 

secara acak sebagaimana simulated annealing dan genetic algorithm. 

Pemilihan kandidat solusi dalam tabu search juga tidak dilakukan secara 

probabilistik sebagaimana ant colony system, simulated annealing dan 

genetic algorithm. Karakteristik ini menjadikan solusi yang dihasilkan 

tabu search akan sama setiap kali dilakukan proses pencarian solusi 

terhadap suatu permasalahan. Karakterstik ini juga menjadi salah satu 

keunggulan tabu search dibanding ant colony system, simulated annealing 

dan genetic algorithm. (Alamin, 2009). 

2.7 Metode Pengembangan Sistem Informasi 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah suatu metodologi yang digunakan 

untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. 

Metodologi ini mencakup sejumlah fase atau tahapan. 

Menurut Roger S. Pressman, terdapat beragam model proses pengembangan 

perangkat lunak, diantaranya sebagai berikut. 

a. Linear sequential model (Model sekuensial linear) 
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Model ini pertama kali dikemukakan oleh Royce.  Model ini sering disebut 

model klasik atau waterfall.  Model ini menyarankan pendekatan 

pengembangan secara sekuen dan sistematik untuk pengembangan 

perangkat lunak.  Model ini merupakan model yang tertua.  Model ini 

terdiri atas beberapa tahap yaitu:  rekayasa dan pemodelan 

sistem/informasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, desain, generasi 

kode, pengujian dan pemeliharaan. 

b. Prototyping model (Model prototipe) 

Model Prototipe (Prototype Paradigma) dimulai dengan pengumpulan 

kebutuhan. Pengembang dan pelanggan bertemu dan mendefinisikan 

obyektif keseluruhan dari perangkat lunak, mengidentifikasi segala 

kebutuhan yang diketahui, dan area garis besar di mana definisi lebih jauh 

merupakan keharusan kemudian dilakukan perancangan kilat. 

Perancangan kilat membawa kepada konstruksi sebuah prototipe yang 

kemudian dievaluasi oleh pelanggan/pemakai dan dipakai untuk 

menyaring kebutuhan pengembang perangkat lunak. 

c. Rapid Application Development (RAD) model 

RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak 

sekuensial linier yangn menekankan siklus perkembangan yang sangat 

pendek.  Model RAD merupakan adaptasi “berkecepatan tinggi” dari 

linear sequential model dimana pengembangan yang cepat dapat diperoleh 

dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. 

d. Evalutionary software process model  

Model evolusioner adalah model perulangan.  Model ini dicirikan dengan 

pengembang mengembangkan versi-versi sistem yang lebih lengkap 

sedikit demi sedikit.  Model telah mempertimbangkan untuk 

mengakomodasikan evolusi produk secara lengkap.  Model ini terdiri dari: 

1) Incremental model, model ini mengkombinasikan antara linear 

sequential model dengan filosofi iteratif pada prototyping.  Pada 

masing-masing sekuen linear menghasilkan perangkat lunak yang 

semakin meningkat kompleksitasnya. 
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2) Spriral model, model ini diusulkan oleh Boehm.  Model ini 

menggabungkan antara sifat alami iterasi dari prototyping dengan 

aspek sistematik dan terkendali dari linear sequential model.  Model 

ini memberi peluang untuk pengembangan cepat. 

3) Model rakitan komponen, model rakitan komponen menggabungkan 

beberapa karakter model spiral. Model ini bersifat evolusioner, 

sehingga membutuhkan pendekatan iteratif untuk menciptakan 

perangkat lunak. Tetapi model rakitan komponen merangkai aplikasi 

dari komponen perangkat lunak sebelum dipaketkan (kadang-kadang 

disebut “kelas”). 

4) Concurent development model, model perkembangan konkuren disebut 

juga rekayasa konkuren. Model proses yang konkuren dapat disajikan 

secara skematis sebagai sederetan aktivitas teknis mayor, tugas-tugas 

dan keadaannya yang lain. 

 

e. Model formal 

Model formal mencakup sekumpulan aktivitas yang  membawa kepada 

spesifikasi matematis perangkat lunak komputer.  Model ini 

memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk mengkhususkan, 

mengembangkan, dan memverifikasi sitem berbasis komputer dengan 

menggunakan notasi matematis yang tepat.  

f. Teknik generasi ke-empat 

Bentuk “teknik generasi ke-empat“ (4GT) mencakup serangkaian alat 

bantu perangkat lunak yang luas yang secara umum memiliki satu hal: 

masing-masing memungkinkan perekayasa perangkat lunak untuk 

mengkhususkan beberapa karakteristik perangkat lunak pada suatu tingkat 

yang tinggi.  Alat bantu tersebut kemudian secara otomatis memunculkan 

kode sumber yang berdasarkan pada spesifikasi perekayasa. 

Meskipun jumlah tahapan dalam SDLC dalam berbagai literatur berbeda-beda, 

namun pada prinsipnya secara keseluruhan semua proses yang dilakukan sama 

saja.  Tahapan-tahapan dalam SDLC adalah sebagai berikut: 
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a. Analisis sistem, tahapan ini dimulai karena adanya permintaan terhadap 

sistem baru.  Tujuan utama analisis sistem adalah untuk menetukan hal-hal 

detail tentang yang akan dikerjakan oleh sistem yang diusulkan (dan bukan 

bagaimana caranya).  Analisis sistem mencakup studi kelayakan dan 

analisis kebutuhan. 

 

b. Desain sistem, tahapan ini dibagi kedalam dua subtahapan, yakni 

perancangan konseptual dan perancangan fisik.  Target akhir tahapan ini 

adalah menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang 

ditentukan selama tahapan analisis sistem.  Hasil akhirnya berupa 

spesifikasi rancangan yang sangat rinci sehingga mudah diwujudkan pada 

saat pemrograman. 

 

c. Implementasi sistem, pada tahap ini programmer harus mampu 

mengimplementasikan desain sistem kedalam bahasa pemrograman, untuk 

kemudian dilakukan pengujian. 

 

d. Pengujian sistem, tahap ini dilakukan untuk mendeteksi kesalahan-

kesalahan sistem.  (Pressman, 2002) 

2.8 Metode Waterfall 

Waterfall atau sering juga disebut air terjun adalah sebuah metode dalam pengembangan 

sistem yang dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Metode 

pengembangan sistem merupakan proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem 

perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode atau model-model yang digunakan 

orang untuk mengembangkan sitem-sistem perangkat lunak sebelumnya dengan memiliki 

alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 

pengodean, pengujian, dan tahap pendukung. Dan untuk gambarannya dapat di 

ilustrasikan seperti gambar berikut. 
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Gambar 1.2  

Alur Metode Waterfall 

Dalam pengembangan sistem seperti gambar diatas dapat dijabarkan seperti berikut. 

a. Analisis 

Analisis ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mengembangkan sistem. Dalam analisis ini harus mendapatkan beberapa hal 

yang dianggap menunjang penelitian yang dilakukan, seperti : mencari 

permasalahan yang ada, mengumpulkan data (data fisik, non fisik), wawancara 

dan lain-lain. Dalam tahap awal ini penulis dituntut untuk benar-benar melakukan 

penelitian yang terarah. Untuk menentukan pokok permasalahan peneliti harus 

memilih terlebih dahulu permasalahan globalnya, kemudian membagi lagi 

menjadi beberapa sub kecil, dan membagi kembali hingga tertuju pada titik 

fokus.  

b. Desain  

Desain yang dimaksud bukan hanya tampilan atau interfacenya saja, tetapi yang 

dimaksud desain dalam metode ini adalah desain sistem yang meliputi : alur kerja 

sistem, cara pengoprasian sistem, hasil keluaran (output) dengan menggunakan 

metode-metode seperti UML (Unified Modeling Language) tampilan sistem dan 

lain-lain yang telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan pada tahap awal untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga programer atau pihak yang 

terlibat dalam pembuatan kode programs akan dipermudah karena sudah terarah 

seperti apa sistem ini akan berjalan dan seperti apa alur yang ada didalam sistem 

maupun diluar sistem. 

c. Pembuatan kode 
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Bagian pembuatan kode merupakan bagian para programmer untuk memasukan 

script kode pemrograman kedalam sebuah software programming untuk 

menghasilkan aplikasi yang telah di desain, software programming yang dapat 

digunakan harus disesuaikan dengan desain sistem yang dibuat. Untuk software 

programming dapat menggunakan Borland C++, Dev C++, Delphi, Visual Basic, 

NetBeans, Notepad++ dan lain-lain.  

d. Pengujian 

Tahap ini adalah tahap pengujian yang artinya sistem yang telah dibuat dari hasil 

analisis masalah yang telah melalui tahap-tahap desain, pengodean barulah 

masuk kedalam pengujian sistem, sehingga akan dapat diketahui seperti apa hasil 

kinerja sistem yang baru ini dibandingkan dengan sistem yang lama, kemudian 

dapat diketahui pula apakah dalam sistem yang baru ini masih ada kelemahan 

yang kemudian akan dikembangkan oleh peneliti berikutnya.  (Pressman, 2002) 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak (atau sistem informasi) 

dengan metode grafis yang relatif mudah dipahami. Dalam kerangka spesifikasi, 

UML menyediakan model-model yang tepat, tidak ambigu, serta lengkap. Secra 

khusus, UML menspesifikasi langkah-langkah penting dalam pengambilan 

keputusan analisis, perancangan, serta implementasi dalam sistem yang sangat 

bernuansa perangkat lunak (software intensive system).  Dalam hal ini, UML 

bukanlah bahasa pemrograman tetapi model-model yang tercipta berhubungan 

langsung dengan berbagai macam bahasa pemrograman, sehingga dapat 

melakukan pemetaan (mapping) dari model-model yang dibuat dengan UML ke 

bahasa-bahasa pemrograman berorientasi objek. 

Metode UML menggunakan tiga bangunan dasar untuk mendeskripsikan 

perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu sebagai berikut. 

a. Sesuatu (things). 

b. Relasi (relationship). 

c. Diagram. 
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Setiap bangunan dasar dapat diterapkan sepanjang tahap pengembangan sistem. 

Ketiga jenis bangunan dapat digunakan secara saling melengkapi satu sama lain. 

(Nugroho, 2005). 

2.10 Use Case Diagram 

Use case adalah deskripsi fungsi sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara pengguna sebuah 

sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem 

dipakai. (Munawar, 2005). 

 

 

Gambar 1.3  

Use Case Diagram 

2.11 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar 

obyek dan mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek tersebut. Diagram 

ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh obyek-obyek 

yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Obyek-obyek tersebut kemudian 

diurutkan dari kiri ke kanan, aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di 

paling kiri dari diagram. Pada diagram ini, dimensi vertikal merepresentasikan 

waktu. Bagian paling atas dari diagram menjadi titik awal dan waktu berjalan ke 

bawah sampai dengan bagian dasar dari diagram. Garis vertikal disebut  lifeline,  

dilekatkan pada setiap obyek atau aktor. Selanjutnya, lifeline tersebut 

digambarkan menjadi kotak ketika obyek melakukan suatu operasi, kotak tersebut 

disebut activation box. Obyek dikatakan mempunyai live activation pada saat 

tersebut. Pesan yang dipertukarkan antar obyek digambarkan sebagai sebuah anak 

panah antara activation box pengirim dan penerima. Kemudian diatasnya 

diberikan  label  pesan.  
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Elemen-elemen sequence diagram diantaranya : aktor, lifeline, batasan atau 

boundary, kontrol, entitas, fragment, end point, diagram gate, state. (Munawar, 

2005). 

2.12 Activity Diagram 

Activity diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses 

bisnis  dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram mempunyai peran 

seperti halnya flowchart. Akan tetapi, perbedaannya dengan flowchart adalah 

Activity diagram dapat mendukung perilaku paralel sedangkan flowchart tidak 

dapat mendukung. (Munawar, 2005). 

 

Gambar 1.4 

 Simbol Activity Diagram 

2.13 Google Maps Api 

Google maps adalah layanan gratis yang diberikan oleh Google dan sangat 

popular. Google maps adalah suatu peta dunia yang dapat digunakan untuk 

melihat suatu daerah. Dengan kata lain, google maps merupakan suatu peta yang 

dapat dilihat dengan menggunakan suatu browser. Pengguna dapat menambahkan 

fitur google maps dalam aplikasi yang telah pengguna buat. Google maps api 

adalah suatu library yang berbentuk JavaScript. 

Cara memasangkan google maps untuk ditampilkan pada suatu aplikasi sangat 

mudah yang membutuhkan pengetahuan mengenai javascript serta koneksi 

internet yang sangat stabil. Dengan menggunakan google maps api, pengguna 

dapat menghemat waktu dan biaya untuk membangun aplikasi peta digital yang 

handal, sehingga pengguna dapat fokus hanya pada data-data yang akan 
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ditampilkan. Dengan kata lain, pengguna hanya membuat suatu data sedangkan 

peta yang akan ditampilkan adalah milik Google, sehingga pengguna tidak 

dipusingkan dengan mambuat peta suatu lokasi. 

Pada google maps api terdapat 4 jenis pilihan model peta yang disediakan oleh 

Google, diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Roadmap, untuk menampilkan peta biasa dalam dua dimensi. 

b. Satellite, untuk menampilkan foto satelit. 

c. Terrain, untuk menunjukkan relief fisik permukaan bumi dan 

menunjukkan seberapa tingginya suatu lokasi, contohnya akan 

menunjukkan gunung dan sungai. 

d. Hybrid, akan menunjukkan foto satelit yang diatasnya tergambar pula apa 

yang tampil pada roadmap (jalan dan nama kota). (Google, 2015). 

2.14 Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP atau HyperText Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman yang 

berjalan dalam sebuah web server dan berfungsi sebagai pengolah data pada 

sebuah server. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih 

interaktif dan dinamis. Data yang dikirim oleh pengunjung website/komputer 

client akan diolah dan disimpan pada basis data web server dan dapat ditampilkan 

kembali apabila diakses. Untuk menjalankan kode-kode program PHP ini, file 

harus di-upload ke dalam server. Upload adalah proses mentransfer data atau file 

dari komputer client ke dalam web server. Download adalah proses mentransfer 

atau memindah data dari web server ke komputer client. 

Beberapa keunggulan yang dimiliki program PHP adalah sebagai berikut. 

a. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

b. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat sehingga selalu mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 

c. PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

d. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada. 

e. PHP mampu berjalan di Linux, FreeBSD, Unix, Solaris, Windows, dan 

yang lain. 
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f. PHP mendukung akses ke beberapa basis data yang sudah ada, baik yang 

bersifat gratis ataupun komersial. 

g. PHP bersifat gratis. (MADCOMS, 2004). 

2.15 Database 

Database adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema tertentu, tersimpan 

pada perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk melakukan manipulasi 

data untuk penggunaan tertentu. (Fathansyah, 2002). 

2.16 MySQL 

MySQL adalah salah satu aplikasi database server yang sering digunakan dalam 

pembuatan web. Keunggulan lainnya MySQL adalah produk open source yang 

terus dikembangkan oleh MySQL AB. Namun ada juga produk yang enterprise. 

Dengan MySQL, pengguna dapat membuat tabel, dimana data dapat disimpan 

lebih efisien dibandingkan menyimpan data dalam array.  

Keunggulan MySQL adalah sebagai berikut.  

a. MySQL merupakan program yang multi-threaded, sehingga dapat 

dipasang pada server yang memiliki multi-CPU. 

b. Didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python. Bekerja pada berbagai platform (tersedia berbagai versi untuk 

berbagai OS). 

c. Memiliki jenis kolom yang banyak sehingga memudahkan konfigurasi 

sistem database.  

d. Mendukung ODBC untuk sistem operasi Microsoft Windows. (Mulyana 

2004).  

 


