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selalu memberikan arahan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi. 
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MOTTO 

“Man JaddaWajada” , “Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil.” 

 

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 

-Thomas Alva Edison- 

 

 

“Mereka berkata bahwa setiap orang yang mmbutuhkan tiga hal yang akan 

membuat mereka bahagia didunia ini, yaitu; seseorang yang dicintai, sesuatu 

untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.” 

-Tom Boddett-  
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INTISARI 

Setiap  daerah  yang  menjadi  tujuan  wisata  memiliki berbagai macam 
oleh-oleh   yang banyak   dicari   oleh wisatawan. Semakin banyak wisatawan 
yang berkunjung ke Yogyakarta membuat semakin banyak  antusiasme wisatawan 
terhadap berbagai tempat  penjualan  oleh-oleh di  setiap  daerah  tujuan  wisata,  
membuat  munculnya banyak tempat  penjualan oleh-oleh di Yogyakarta. 

Pada penelitian ini, penulis membuat aplikasi implementasi metode A* 
untuk pencarian rute alternatif toko oleh-oleh di Daerah Istimewa Yogyakarta 
berbasis web. Aplikasi ini menggunakan metode A* untuk menentukan rute 
alternatif. Kemudian aplikasi ini menggunakan Bootstrap untuk tampilan web 
agar responsif. Sedangkan untuk penampil peta menggunakan fungsi dari Google 
Maps. 

Hasil dari implementasi penelitian ini aplikasi dapat menampilkan rute 
alternatif dari lokasi pengguna.Sedangkan fitur tambahannya yakni aplikasi dapat 
menamplikan toko oleh-oleh alternatif dari posisi pengguna dan pengguna dapat 
melakukan pencarian toko oleh-oleh. 

 

 

Kata Kunci :Toko Oleh-oleh, A*, Google Maps, Bootstrap  
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
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DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERBASIS WEB”. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana komputer di 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan, 

namun berkat bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, hambatan tersebut 

dapat teratasi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa masih banyak 

kekurangan, baik mengenai materi maupun penggunaan kata dan bahasa, maka 

saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dab semoga dapat 
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bantuan beberapa pihak, untuk itu penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya 
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