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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Mata merupakan organ vital yang sangat berpengaruh dalam aktivitas 

keseharian manusia. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas tentunya kita harus 

memperhatikan kesehatan mata. Banyak orang awam yang belum mengetahui 

dampak negatif dari mata. Kelelahan mata mengurangi efisensi kerja, selain itu  

dapat membahayakan diri sendiri. Padahal mata sangatlah penting dalam aktivitas 

keseharian. Setiap orang melakukan aktivitas yang dominan menggunakan indera 

mata banyak informasi yang kita dapat dari penglihatan mata. Menurut Kurmasela 

(2013) Menggunakan mata untuk mendapatkan informasi, manusia dapat 

memperoleh informasi sebanyak 80% hanya dengan melihat. 

Gerai kacamata atau biasanya disebut Optik kacamata adalah tempat 

layanan kesehatan mata untuk masyarakat. Pada era sekarang, informasi-informasi 

mengenai tempat dan lokasi sudah sangat mudah didapatkan untuk setiap orang. 

Tentunya dengan kecanggihan teknologi-teknologi yang sangat berkembang pesat 

pada saat ini. Salah satunya adalah Sistem Informasi Geografis (SIG), Sistem 

informasi geografis ini memberikan suatu informasi berdasarkan data grafis atau 

biasa disebut dengan data spasial, yang menggunakan longitude dan latitude 

sebagai koordinasi letak lokasi tempat tersebut. Menurut Budiyanto (2009) Sistem 

Informsai Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) adalah 

sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, 

menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data geografis.  
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Saat ini Smartphone adalah salah satu kecanggihan teknologi yang sangat 

berkembang pesat pada teknologi mobile. Penggunaan Smartphone bukan lagi  

kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Smartphone inilah 

yang menjadi wadah untuk penyebaran sebuah informasi. Banyak informasi - 

informasi yang dapat disebarkan luaskan dan di publikasikan kepada masyarakat 

melalui Smartphone. Penggunaan Smartphone yang sangat sering digunakan adalah 

yang berbasis Android. Android adalah sebuah platform yang sangat populer bagi 

ponsel yang ada di dunia. Lebih dari 100 negara di seluruh dunia yang 

menggunakan Android. Penggunaan Android ini sangat banyak digunakan untuk 

mencari sebuah aplikasi aplikasi dan konten digital lainnya. Android ini menjadi 

sebuah sistem operasi mobile yang berkembang paling cepat dan paling banyak 

digunakan. Menurut Putera (2018) Aplikasi yang dibutuhkan oleh semua orang 

pengguna perangkat mobile berbasis Android. 

Kebutuhan informasi mengenai lokasi ataupun tempat tersebut, terutama 

dengan informasi rute terdekat dan detail pencarian yang akurat sangat dibutuhkan 

masyarakat. Namun untuk pencarian lokasi untuk optik tersebut belum ada di 

Bandar Lampung, padahal hal tersebut sangat penting untuk masyarakat 

mendapatkan informasi lokasi yang tepat, akurat, detail, dan mendapatkan rute 

terdekat. Menurut Hasmoro dan Saufik (2014) Informasi yang berkualitas harus 

akurat, tepat waktu, dan relevan. 

A-Star merupakan salah satu solusi algoritma dalam pencarian rute terdekat. 

Algoritma A-Star adalah metode yang terbaik dalam pencarian rute terdekat 

memiliki kelebihan dalam pencarian rute dan optimal. A-Star ini juga termasuk 

metode yang menggunakan pencarian dengan heuristic. Menurut Dalem (2018) A- 
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Star adalah algoritma pencarian terbaik dalam mencari jalur  terpendek dengan 

perhitungan terkecil pada jalur dan simpul awal menuju simpul akhir. 

Untuk menyajikan informasi rute terdekat dengan Sistem Informasi 

Geografis agar memudahkan pencarian optik maka diusulkan penelitian Pencarian 

Rute Terdekat Menggunakan Algoritma A-Star (A*) pada Sistem Informasi 

Geografis Optik di Bandar Lampung. Algoritma A-Star yang diterapkan pada 

aplikasi Sistem Informasi Geografis yang berbasis Android Smartphone dalam 

bentuk pencarian rute terdekat memberikan efisiensi waktu dan efektif dalam 

pencarian optik dengan informasi-informasi yang detail pada optik tersebut. 

Sehingga dapat memberikan kemudahan  dan memberikan informasi dalam 

pencarian optik pada masyarakat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang telah di uraikan, peneliti 

merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan Algoritma A-Star untuk pencarian rute 

terdekat pada Sistem Informasi Geografis ? 

2. Apakah Sistem Informasi Geografis pencarian optik terdekat dapat 

berfungsi dengan baik pada versi android dan resolusi handphone yang 

berbeda ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengimplementasikan Algoritma A* pada Aplikasi Sistem Informasi 

Geografis optik dalam pencarian jarak terdekat . 
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2. Mempermudah user mengetahui lokasi dan informasi-informasi optik 

yang ada di Bandar Lampung. 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, adapun batasan masalahnya 

sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Geografis ini menampilkan informasi nama optik, 

foto optik, fasilitas dan layanan optik, jadwal  dan alamat optik. 

2. Sistem Informasi Geografis ini berbasis platform Android  

3. Optik yang ada di Sistem Informasi Geografis hanya di daerah Bandar 

Lampung 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada user dalam pencarian optik kacamata 

terdekat di Bandar Lampung 

2. Membantu user mengetahui infromasi optik-optik kacamata yang ada 

di Bandar Lampung. 

3. Memberikan informasi optik yang tepat, akurat, dan detail kepada user. 

 


