
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi geografis merupakan informasi yang dibutuhkan dalam teknologi 

transportasi. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem 

komputer yang memiliki kemampuan untuk mengambil, menyimpan, menganalisa, dan 

menampilkan informasi dengan referensi geografis [1]. Contoh manusia kesulitan mencari 

suatu tempat atau lokasi dalam perjalanan, maka sistem informasi geografis ini dibutuhkan 

untuk mencari lokasi dan menampilkan peta yang berisikan lokasi tersebut. 

Teknologi sistem informasi goegrafis yang banyak digunakan saat ini ialah 

pencarian rute terdekat atau (shoutest path). Rute terdekat menjadi pilihan bagi setiap 

pengembang aplikasi seperti gojek, grab dan uber karena dapat berguna untuk mencari 

driver terdekat untuk customernya, hal ini bisa menghemat banyak waktu bagi mereka 

untuk sampai di tempat tujuan. Menurut  Lembaga riset global, Growth for Knowlegde 

(GFK) Indonesia, Untuk aplikasi transportasi Gojek paling banyak digunakan. Lalu 

disusul oleh Grab, Kereta Api Indonesia, JNE, dan Uber [2].  

Kota besar seperti Bandung menurut Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2012 memiliki jumlah 665.252 usia remaja (10-24), 

jumlah ini setara dengan 28,55 persen dari total populasi kota Bandung. Soal pendidikan, 

Sebagian besar dari mereka masih bersekolah di sekolah dasar (SD). “Jumlah murid SD 

di Kota Bandung berjumlah 242.272 orang. Sedangkan jumlah siswa SMP sebesar 

131.313 orang. Sementara itu, ada 83.073 siswa SMK dan 48.640 siswa SMA jumlah yang 



 

 

cukup banyak [3]. Ini mengindikasikan banyaknya anak usia remaja membutuhkan 

pendalaman materi untuk meningkatkan prestasi di sekolah atau pun diluar sekolah, 

didukung dengan survey yang dilakukan ke beberapa siswa sekolah serta terdapat peluang 

untuk mengadakan bimbingan belajar berbasis les privat dengan teknologi. 

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 sebagian 

besar penduduk Kota Bandung berada pada golongan pengeluaran per kapita di atas 

1.000.000 rupiah, yaitu mencapai 51,32 persen. Sebanyak 18,00 persen berada pada 

kelompok pengeluaran 750.000-999.999 rupiah. Kemudian sebanyak 12,83 persen berada 

pada kelompok pengeluaran 500.000-749.999 rupiah. Kemudian sebanyak 17,84 persen 

berada pada kelompok pengeluaran di bawah 500.000 rupiah [4]. Menggambarkan rata-

rata kemampuan ekonomi warga Bandung termasuk dalam golongan menengah ke atas, 

dimana  kedua orang tua lebih fokus untuk membiaya kehidupan keluarga sehingga 

mengabaikan pendidikan anak diserahkan kepada lembaga bimbingan belajar atau les 

private. 

Pengagguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi di universitas 

menurus BPS dari tahun 2012-2017 mengalami kenaikan pada tahun 2017 terdapat 

606.939 pengangguran berdasarkan lulusan kuliah dari berbagai jurusan hal ini 

disebabkan dari lapangan pekerja yang belum bisa menampung jumlah tenaga kerja, dan 

lulusan yang belum siap terjun ke dunia kerja [5],  Les privat saat ini menjadi salah satu 

cara favorit bagi orang tua untuk meningkatkan prestasi belajar anak. Les privat biasanya 

diselenggarakan oleh lembaga bimbingan belajar ataupun para mahasiswa secara 

independen, hal ini tentunya bisa menjadi bisnis yang mengutungkan bagi beberapa orang. 

Memang memiliki keuntungan tersendiri, khususnya bagi orang tua siswa tidak perlu 



 

 

repot-repot mengantarkan anak ke tempat lembaga bimbingan belajar, tetapi guru yang 

datang langsung ke rumah. Ditambah waktu belajar bisa lebih fleksibel bagi anak dan 

guru, apabila keduanya tidak bisa memenuhi waktu belajar saat itu, mereka bisa 

menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan mereka[6], didukung dengan data 

survey yang dilakukan terhadap gur u privat dari 29 responden  37,5% menjawab jarak 

tempuh guru ke siswa menjadi salah satu hambatan sehingga berkurangnya pendapatan. 

Indonesia adalah "raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur". Jumlah 

penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna 

smartphone Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Menurut lembaga riset digital 

marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di 

Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi 

negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, 

dan Amerika [7]. 

Setelah melihat data diatas terdapat peluang bisnis yang bisa penulis gunakan 

sebagai bahan penelitian dan pengembangan tidak tertutup kemungkinan di bentuknya 

startup baru demi mendukung program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk 

mengembangkan 1000 (seribu) startup berbasis digital di akhir tahun 2020, yang dapat 

memberi solusi berbagai masalah khususnya dalam sektor pendidikan. 

 Pencarian rute guru les privat terdekat merupakan pencarian yang diperlukan oleh 

para orang tua atau anak usia remaja, dengan adanya aplikasi ini, maka akan memudahkan 

para pengguna atau users untuk mencari lokasi guru  terdekat dari rumah, dengan 

menampilkan peta yang dilengkapi rute menuju lokasi, di dukung dengan tenaga pengajar 

yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Haversine Formula adalah salah satu 



 

 

persamaan yang sangat akurat berfungsi untuk menentukan jarak antara dua titik di bumi telah 

memperhitungkan bahwa bumi bukanlah bidang datar namun adalah sebuah bidang yang 

memiliki derajat kelengkungan tertentu, Haversine Formula menghitung jarak antara dua titik 

di bumi berdasarkan panjang garis lurus antara dua titik tanpa mengabaikan kelengkungan 

bumi [8].  

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang sistem pencarian guru les privat 

berbasis website, dibuat dengan adanya API dari Google Maps yang membantu dalam 

proses pencarian guru didaerah sekitar rumah murid. Karena sistem pencarian pada Go-

Teacher ini sendiri meliputi penggunaan dari fitur penggambaran peta, pembuatan marker, 

geolocation serta geocode yang disediakan pada API Google Maps [8]. 

Haversine Formula mendukung persamaan yang digunakan dalam navigasi, yang 

memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (bumi) 

berdasarkan bujur dan lintang [9]. Metode ini memiliki tingkat kesalahan sebesar 0,5 % 

dengan mengambil garis lurus antara objek 1 dengan objek 2 dan mengabaikan tikungan.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian tugas akhir ini di aplikasikan pada judul 

“IMPLEMENTASI HAVERSINE FORMULA PADA APLIKASI PENCARIAN GURU 

LES PRIVAT TERDEKAT”. 

 

 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penyelesaian skripsi ini penulis rumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana mengelola data guru les privat terdekat? 

2. Bagaimana penerapan dan kinerja metode haversine formula dalam menentukan 

lokasi pengguna ke guru terdekat? 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam membangun aplikasi dalam penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi ini menggunakan metode haversine formula untuk pencarian jalur 

terdekatnya.  

2. Input pada sistem ini adalah lokasi guru dan pengguna berada, Output pada 

sistem ini berupa list guru dan guru terdekat.  

3. Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan Java Android Studio 

Bundle sebagai platform pembuatan aplikasi, Mysql, web service sebagai 

Database nya dan GoogleMaps API sebagai pemetaannya. 

4. Menggunakan klasifikasi pencarian berdasarkan kategori mata pelajaran.  

5. Informasi yang di dapatkan  nama guru, pengalaman mengajar,  harga, alamat 

lengkap.  

 

 

 



 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, tujuan penulisan penelitian ini yaitu : 

1. Mempermudah masyarakat dalam mencari guru privat sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Mengetahui lokasi pengguna ke guru dengan menggunakan metode haversine 

formula sehingga memiliki jarak terdekat. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada pengumpulan data yang dilakukan kali ini terdiri 

dari 2 tahapan, yaitu : 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab terhadap 

narasumber yang mendukung terhadap permasalahan yang diambil. 

b. Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper dan 

bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. 

2. Analisis 

 Analisis dilakukan terhadap data yang sudah dikumpulkan, pengumpulan 

kebutuhan perangkat keras yang akan dibuat. Program dalam tahap analisis juga 

sangat diperlukan. Maka selanjutnya dibutuhkan tahap penulisan program lalu 

akan dilanjutkan tahap pengujian. 



 

 

 Perancangan Tahapan ini dilakukan setelah analisis. Dalam tahapan ini 

dilakukan pengubahan kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang 

mudah dipahami serta desain mekanik. 

 

 

 

 

a. Penulisan Program 

   Setelah melakukan perancangan maka tahapan selanjutnya diterapkan pada 

penulisan program. Penulisan ini program ini digunakan bahasa pemrograman 

Java untuk Android. 

b. Pengujian 

Setelah selesai dibuat programnya, selanjutnya program tersebut di uji apakah 

sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak terjadi error. 

 Adapun metode pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat yaitu  

c. Pengembangan Perangkat Lunak 

menggunakan metodologi RAD, Gambar 1.1 merupakan alur dari RAD (Rapid 

Application Development) [10]. 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 1. 1 Rad (Rapid Application Development). 

Rapid Application Development (RAD) merupakan strategi siklus hidup yang 

ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan 

mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil 

yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD merupakan gabungan dari 

bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik 

pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan 

sistem/aplikasi [10]. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan aplikasi 

dengan menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif 

lebih cepat. 

 

 



 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dari tugas akhir ini yang digambarkan pada Gambar 

1.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

Hasil 

Penerapan metode haversine formula pada aplikasi mobile 

untuk mencari guru privat terdekat. 

Fenomena 

1 Perkembangan teknologi SIG rute 

terdekat semakin meningkat 

seperti gojek,uber,grab. 

2 Hegomoni bisnis bimbel yang 

semakin berkembang. 

3 Siswa/i untuk meningkatkan 

prestasi untuk UN/SBMPTN 

Studi Literatur 

1 Jurnal Nike Essyana (2016) 

“mencari guru les privat” 

2 Menurut BKKBN jumlah remaja 

rentan umur (10-24) setara dengan 

28,55%. 

3 Widayanotoro (2015)“Hegonomi 

lembaga bimbingan belajar 

prestasi siswa SMA” 

 Problem 
1. Jarak dari rumah guru ke rumah siswa menjadi keluhan 

beberapa guru les privat diakibatkan jarak yang jauh 

sehingga pendapatan mereka berkurang. 

2. Siswa membutuhkan informasi mengenai detail guru. 

 
Solusi 

1. Diperlukan sebuah teknologi yang dapat menentukan jarak 

terdekat guru ke pengguna 

2. dapat menampilkan profile guru sehingga dapat memesan 

sesuai dengan kebutuhan. 

Metode 

Menggunakan metode haversine formula sebagai 

penentu jarak terdekat. 



 

 

Pada Gambar 1.1 kerangka pemikiran di atas menjelaskan pokok permasalahan 

yang dibahas pada penelitian skripsi ini mengenai implementasi haversine formula 

pada pencarian guru privat terdekat, mengambil landasanya dengn fenome yang terjadi 

saat ini seperti meningkatnya bisnis bimbingan belajar di lingkungan kita di landasai 

karena persaingan memasuki perguruan tinggi yang semakin sulit dan orang tua saat 

yang ini ingin prestasi anaknya meningkat dan didukung dengan perkembngan aplikasi 

sig saat ini berkembang dan di terapkan oleh aplikasi transportasi online seperti gojek, 

uber dan grab. 

 Studi literatur yang diambil dengan mengmbil jurnal dan data statistik yang 

dikeluarkan oleh BKKBN bandunng[3]. mengenai jumlah usia remaja sebagai target 

pasar yang masih belum diolah, dan penulis melakukan survey ke guru dan siswa 

menggunakan aplikasi google form sebagai data pendukung untuk memperkuat fenome 

yang terjadi saat ini sehingga menemukan sebuah problem yang dapat diangkat, yaitu 

jarak dari rumah guru ke siswa menjadi masalah untuk beberapa guru les privat 

sehingga pendapatan mereka menjadi berkurang, untuk siswa sebuah informasi 

mengenai guru privat sangat dibutuhkan sebagai acuan untuk memilih guru yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

 Sehingga solusi yang didabatkan dengan penerapan teknologi untuk 

memecahkan sebuah problem dengan sebuah aplikasi pencarian guru privat terdekat, 

memiliki fungsi melihat informasi guru dan lokasi guru berada sehingga memudahkan 

siswa dalam memilih guru terdekat dengan didukung metode haversine formula 

sebagai menetukan jarak terdekat. Apabila permasalah masih belum terselesaikan 

maka kembali lagi ke problem untuk menetukan solusi yang lebih baik. 



 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari setiap bab dalam laporan tugas akhir ini bertujuan untuk 

mendapatkan keterarahan dan sistemasi dalam penulisan sehingga mudah dipahami, 

adapun sistematika secara umum dari penulisan laporan ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, maksud 

dan tujuan, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi kumpulan teori-teori yang digunakan dalam analisa permasalahan yang ada dan  

teori-teori yang digunakan dalam perancangan dan implementasi. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Membahas analisis dan perancangan sistem yang dibentuk, yaitu berisi tentang cara 

kerja sistem, identifikasi masalah dan evaluasi aplikasi, serta perancangan 

pembangunan aplikasi. 

BAB IV : IMPLEMENTASI APLIKASI 

Menjelaskan spesifikasi aplikasi, kebutuhan aplikasi, implementasi aplikasi, dan 

pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi yang dibangun. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil rancangan sistem yang telah dibuat, disertai dengan saran yang 

diberikan oleh penyusun kepada pihak pengguna dan pihak yang ingin 

mengembangkan peneletian menjadi lebih baik lagi. 

 


