
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah Kota sekaligus ibu Kota Provinsi 

Lampung, Secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau sumatera, 

tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta. Keberadaan puskesmas 

sangat penting bagi masyarakat karena dapat memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. 

 Ketika dalam keadaan darurat, warga ingin segera berobat maka orang 

tersebut harus mengetahui lokasi berobat terdekat dalam hal ini puskesmas. Oleh 

karena itu di butuhkan Aplikasi yang dapat membantu mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Ada berbagai teknik yang dapat digunakan untuk menentukan rute terpendek 

diantaranya adalah algoritma floyd-warshall yaitu salah satu cabang ilmu 

matematika yang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah lintasan 

terpendek. Algoritma ini mencari semua jarak node pada suatu jaringan graf. 

Kelebihan algoritma floyd-warshall termasuk ke dalam model pemrograman 

dinamis. Dimana setiap tahap yang dihasilkan dalam proses dijadikan sebagai 

suatu dasar pengambilan keputusan selanjutnya (Rahayu dan Kasih, 2017), 

algoritma Dijkstra algoritma ini bertujuan untuk menemukan lintasan terpendek 

berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Algoritma dijkstra 

merupakan algoritma yang lebih efisien dibandingkan dengan algoritma warshall, 

meskipun implementasinya jauh lebih sukar  (Fitria dan Triansyah, 2013), metode 

Bellman-Ford adalah metode ini menghitung jumlah jarak jalan antara tempat asal 
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dengan beberapa persimpangan jalan yang akan dilaluinya pertama kali dengan 

nilai paling terkecil sehingga akan mengetahui jalan mana yang akan dipilih 

selanjutnya, dan persimpangan terpilih sebagai titik awal perhitungan yang 

berikutnya. proses perhitungan tersebut akan diulang sejumlah titik persimpangan 

yang ada sampai mendapatkan jumlah jarak jalan terpendek menuju tempat tujuan. 

(Rofiq dan Fathul, 2014), algoritma Greedy adalah algoritma yang memecahkan 

masalah langkah demi langkah dan merupakan salah satu metode dalam masalah 

optimasi (Hayati dan Yohanes, 2014). Algoritma yang akan di pakai dalam sistem 

ini adalah algoritma Dijkstra.  

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung merupakan salah satu dinas yang 

berada pada lingkungan Kota Bandar Lampung yang bertugas memelihara mutu 

pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas ini mengurus segala sarana dan prasarana 

dalam bidang kesehatan.  

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mencari 

lokasi puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung. Sistem ini diharapkan dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja, serta sistem tersebut dapat digunakan dengan 

mudah. Program yang akan di buat berbasis web. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka penulis mengambil judul “Algoritma Dijkstra Untuk  

Menentukan Lokasi Puskesmas Terdekat di Kota Bandar Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana memberikan informasi letak lokasi Puskesmas di 

wilayah Kota Bandar Lampung ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode Algoritma Dijkstra. 

2. Aplikasi penentuan lokasi puskesmas ini hanya mencakup wilayah kota 

Bandar Lampung saja. 

3. melakukan tahapan pengujian kualitas fungsi program menggunakan Black 

Box Testing. 

 

1.4 Keaslian Penelitian 

1. Algoritma Dijkstra untuk menentukan lokasi puskesmas terdekat di Kota 

Bandar Lampung 

2. Metode pengembangan sistem dan alat pengembangan sistem yang dipakai 

yaitu Extreme Programing dan Pemrograman berorientasi objek dengan 

use case, activity diagram, serta metode pengujian menggunakan black 

box testing. 

3. Perancangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Google Maps API dan database MySQL. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah Mempermudah masyarakat mencari letak 

lokasi puskesmas yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung. 

 

 1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu     

pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

penentuan lokasi puskesmas terdekat di wilayah Kota Bandar Lampung. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penentuan 

lokasi Puskesmas terdekat di Kota Bandar Lampung. 

 

 


