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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Apabila membahas mengenai pariwisata tentu saja tidak bisa lepas 

dengan souvenir, cinderamata, atau  oleh-oleh.  Setiap  daerah  yang  menjadi  

tujuan  wisata  memiliki berbagai macam oleh-oleh   yang banyak   dicari   oleh 

wisatawan,   misalnya saja Yogyakarta  dengan  gudeg  dan  bakpianya. 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. Akan tetapi, wisatawan yang datang dari berbagai daerah banyak 

yang belum mengetahui lokasi toko oleh-oleh di Yogyakarta. Seiring kemajuan 

teknologi, wisatawan dapat menggunakan aplikasi peta online, yang dapat 

membantu mempermudah wisatawan untuk mengetahui lokasi toko oleh-oleh di 

Yogyakarta.  

 Aplikasi peta online ini bertujuan untuk menentukan Rute terpendek. 

Banyak metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah metode A* untuk 

mendapatkan rute. Kelebihan Algoritma A* akan meminimumkan total biaya 

lintasan. Pada kondisi yang tepat, A* akan memberikan solusi yang terbaik. A* 

menerapkan teknik heuristik dalam membantu penyelesaian persoalan. A* baru 

berhenti ketika mendapat solusi yang di anggap terbaik.  

 Berdasarkan  masalah  diatas  untuk  merancang  sebuah aplikasi  yang 

mampu menampilkan dan menyajikan informasi tentang lokasi toko oleh-oleh di 
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Yogyakarta berbasis Web. Dengan adanya sebuah aplikasi pencarian rute 

alternatif menuju toko oleh-oleh di Yogyakarta maka akan mempermudah 

wisatawan yang akan pergi ke toko oleh-oleh di Yogyakarta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu 

bagaimana pemanfaatan metode A* pada aplikasi pencarian rute alternatif toko 

oleh-oleh di Yogyakarta berbasis web. 

1.3 Ruang Lingkup 

 Aplikasi pencarian rute terpendek toko oleh-oleh dibangun dalam sistem 

operasi Web. Batasan masalah Web pencarian rute alternatif toko oleh-oleh di 

Yogyakarta yaitu : 

1. Objek yang digunakan untuk mencari rute adalah toko oleh-oleh di 

Yogyakarta. 

2. Aplikasi menampilkan panduan rute menggunakan metode A* sebagai 

penentuan rute alternatif.  

3. Aplikasi ini mengurutkan harga berdasarkan harga terendah (katalog). 

4. Aplikasi ini akan dirancang berbasis Web, dengan menggunakan bootstrap. 

5. Rute ditentukan dengan adanya node-node pada setiap pertigaan dan 

perempatan. 

6. Peta yang digunakan adalah Google Maps. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

 Mendapatkan rute terdekat menuju tempat toko oleh-oleh di Yogyakarta 

dari tempat dimana user itu berada. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah agar mendapatkan rute 

alternatif menuju tempat tujuan dengan menggunakan metode pathfinding 

menggunakan metode A*. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan ini penulis akan menerangkan masing-

masing isi bab secara ringkas untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi 

dari penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini  menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Pada bab ini menguraikan mengenai pustaka yang digunakan dan dasar 

teori yang menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian secara lengkap setiap 

langkah eksperimen yang dilakukan, antara lain meliputi bahan/data, peralatan, 

prosedur dan pengumpulan data serta analisis dan rancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini  menjelaskan tentang implementasi sistem yang merupakan 

inti dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran 

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 




