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Abstract  

Perkembangan Internet beberapa tahun terakhir dengan Web 2.0 sebagai versi baru dari World 

Wide Web (WWW) telah menawarkan layanan online mapping tools beserta fitur geocoding service. 

Sebagai contoh, Google Maps mampu memberikan layanan dari mulai peta digital lengkap dengan foto 

satelit hingga street view. Keistimewaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung aplikasi pencarian rute 

jalan terpendek agar lebih komprehensif, interaktif dan aktual bagi user. Penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah sistem pendukung keputusan penentuan rute jalan terpendek yang interaktif 

memanfaatkan teknologi Google Maps Mashup. Dengan menggunakan dan memanfaatkan Google Maps 

Mashup akan dihasilkan aplikasi pendukung keputusan pencarian rute yang interaktif, aktual dan 

dinamis sehingga user akan mendapat gambaran yang lebih detail tentang rute jalan yang dicari. 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan Internet beberapa tahun terakhir 

dengan Web 2.0 sebagai versi baru dari World 

Wide Web (WWW) telah menawarkan konsep 

baru cara development, dan penggunaannya 

aplikasi di Internet. Berbagai macam layanan 

baru tersedia secara luas dan bebas secara online 

yang dapat digunakan untuk menunjang aplikasi 

utama yang telah dikembangkan agar menjadi 

lebih interaktif, akurat dan aktual. Teknologi 

live application ini sering disebut sebagai 

Mashup. 

 

Salah satu teknologi Mashup yang tersedia dan 

sangat popular yaitu mapping tools beserta fitur 

geocoding service. Sebagai contoh, Google 

Maps yang memiliki kemampuan memberikan 

layanan dari mulai peta digital lengkap dengan 

foto satelit hingga street view. Keistimewaan 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai 

aplikasi sehingga menjadi lebih interaktif dan 

aktual. 

 

Hadirnya teknologi Mashup Google Maps  ini 

akan meningkatkan kemampuan aplikasi 

menjadi lebih interaktif karena mempunya 

kemampuan multimedia. Salah satu aplikasi 

yang akan menjadi lebih interaktif yaitu 

pencarian rute jalan terpendek. Dengan 

memanfaatkan Google Maps maka proses 

penentuan sebuah rute terpendek akan dapat 

ditemukan dan tervisualisasi secara detail. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun 

sebuah sistem pendukung keputusan penentuan 

rute jalan terpendek yang interaktif dengan 

memanfaatkan teknologi Google Maps Mashup.  

 
2. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah 

sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 

komponen interaktif: (a) sistem bahasa—

mekanisme yang menyediakan komunikasi 

dimana user dan pelbagai komponen dalam 

SPK, (b) knowledge system—penyimpanan 

knowledge domain permasalahan yang 

ditanamkan dalam SPK, (b) Sistem Pemrosesan 

masalah—menghubungkan satu atau lebih 

kemampuan penalaran masalah untuk 

pengambilan keputusan (Efraim, 1995). 

 

Dalam merepresentasikan SPK agar mudah 

dipergunakan dan dimengeri oleh user (dalam 

hal ini pengguna aplikasi), format grafik mutlak 

dipergunakan untuk melengkapi teks yang ada. 

Contoh-contoh model grafik yang populer 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

 Maps – untuk merepresentasikan data 

secara geografis; 

 Layouts – untuk menggambarkan 

lokasi barang secara fisik, seperti pada 

bangunan dan kantor; 

 Motion Graphics – untuk 

memperlihat-kan perilaku dari 
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variabel yang diamati dengan cara 

animasi. 

 

2.2 Google Maps Mashup 

Gambar 1. Google Maps Street View 

Google Maps adalah aplikasi dasar dan 

teknologi layanan web mapping yang 

disediakan oleh Google.com secara gratis (for 

non commercial use) yang dapat digunakan 

untuk memperkuat berbagai macam layanan 

berbasis peta. Google maps juga menawarkan 

dapat diintegrasikan ke dalam web site lain 

dengan melalui aplikasi Google Maps API.  

Dengan menambahkan Google Maps dalam 

aplikasi kita yang berbasis layanan peta, maka 

akan didapatkan tampilan peta yang lebih 

aktual, interaktif dan menjangkau detail sampai 

pada street view (Gambar 1). 

 

Menurut Rasmussen (2009) salah satu pencipta 

Google Maps, Google Maps juga menawarkan 

peta jalan, perencanaan jalur untuk perjalanan 

dengan moda jalan kaki, mobil atau transportasi 

umum. Secara sederhana, Google Maps adalah 

merupakan salah satu cara untuk mengorganisir 

informasi dunia secara geografis. Berikut ini 

beberapa fitur yang disediakan oleh Google 

Maps: 

 Foto Satelit 

 Draggable Maps 

 Terrain Maps (Peta Topografi) 

 Street View (Peta Jalan) 

 Petunjuk Arah Berkendara 
 

3. PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Use Case Sistem 

Perancangan sistem yang pertam yaitu dengan 

menggunakan use case diagram (Gambar 2). 

Diagram ini akan menggambarkan bagaimana 

user dapat menggunakan sistem untuk mencari 

rute terpendek dengan melakukan aksi sebagai 

berikut: 

 Mencari jalur alternatif antar kota. 

Jalur alternative ini diambil dari 2 kota 

yang dimasukkan oleh user. 

 Setelah user memasukkan 2 jarak kota 

yang dicari. Proses selanjutnya akan 

dilaksanakan oleh metode heuristic, 

dengan memanfaatkan latitude dan 

longitude yang telah disimpan. 

 Program mampu menampilkan 

alternative pilihan jalur yang bias 

dilakukan oleh user dan jalur alternatif 

terbaik oleh user. 

 User dapat mencari alamat dan lokasi 

selain dari pilihan alternatif tersebut. 

Program ini memanfaatkan API yang 

disediakan oleh google maps, 

sehingga proses pencarian dapat lebih 

dimaksimalkan secara efisien 

 Gamabr 2. Use Case Diagram  

 

3.2 Perancangan Model SPK Penentuan 

Jalur Terpendek dengan Memanfaatkan 

Google Maps. 

Gambar 3 menunjukkan rancangan model 

Sistem Pendukung Keputusan penentuan jalur 

terpendek dengan memanfaatkan Google Maps. 

 

Gambar 3. Rancangan Aplikasi SPK  

 

Pada gambar 3 dapat dijelaskan, pada tahap 

awal dilakukan proses inventarisasi data kota-

kata berdasarkan latitude dan longitude dari 

server Google Maps. Dalam penelitian dan 

ujicoba ini skope wilayah dibatasi hanya pulau 

Jawa, akan tetapi untuk keperluan lebih lanjut 

skope dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan. 

Penyimpanan informasi dasar kota-kota yang 

berupa latitude dan longitude ini guna 
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mempercepat akses ke peta, mengingat aplikasi 

ini sangat tergantung dengan koneksi internet.  

 

Berdasarkan cache data yang telah dibuat, user 

dapat menggunakannya sebagai titik awal 

pencarian rute terpendek atara dua kota. 

Infomasi ini akan dikirimkan ke server Google 

Maps untuk selanjutnya akan diberikan 

alternative hasil pencaraian rute terpendek sesua 

dengan path finder yang dimiliki oleh Google 

Maps. Hasil pencarian selanjutnya akan 

dikirmkan kepada browser user sehingga dapat 

diambil keputusan oleh user terhadap informasi 

yang diberikan tersebut. 

Gambar 4. Tampilan Awal Aplikasi 
 

4. UJICOBA SISTEM 

Berikut ini dilakukan ujicoba sistem pendukung 

keputusan penentuan jalur terpendek dengan 

memanfaatkan Google Maps, dengan skenario 

sebagai berikut: 

 Kota Asal: Lumajang 

 Kota Tujuan: Kediri 

Outcome yang diharapkan dari ujicoba ini yaitu 

aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

Penentuan Jalur Terpendek akan memberikan 

tampilan jalur terpendek yang dapat dulalui 

user. Diharapkan pula dengan pemanfaatan 

Google Maps, dapat menghasilkan tampilan 

peta yang lebih interaktif, aktual, dan 

memberikan informasi yang lebih detail sampai 

street view. 

 

Untuk mendapatkan hasil pengujian yang sesuai 

sekenario, berikut ini ditunjukkan dalam screen 

shoot aplikasi. 

 

 Tampilan awal Aplikasi, memberikan 

interface bagi user untuk memilih 

lokasi kota asal dan tujuan yang akan 

dicari rute tependeknya (Gambar 4). 

 Setelah informasi kota asal dan tujuan 

ditentukan, sistem akan melakukan 

proses pencarian rute terpendek 

dengan menghitung jarak antar 

kemungkinan jalur yang akan 

dilewati. Selanjutnya informasi akan 

ditampilkan dalam bentuk peta beserta 

penunjuk rute dan estimasi waktu 

tempuh dari kota asal sampai ke lokasi 

tujuan.  

SPK juga menampilakn hasil 

pencarian juga berupa informasi detail 

jalan-jalan yang harus dilewati untuk 

bisa mendapatkan rute terpendek. 

Dengan memanfaatkan fasilitas street 

view, maka dapat ditampilkan 

informasi geografis secara detai dari 

rute jalan yang direkomendasikan. 

Lebih lanjut hasil ujicoba disajikan 

pada Gambar 5. 

Gambar 4. Hasil Ujicoba 
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5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil ujicoba, sistem tidak hanya dapat 

menampilkan alternatif jalur terpendek antara 2 

kota, namun juga bisa menampilkan lebih detail 

sampai pada street view yang dihasilakan dari 

Google Maps. Dengan memanfaatkan teknologi 

Google Maps Mashup, kita dapat membangun 

aplikasi yang lebih aktual, dan interaktif 

sehingga memberikan kemudahan bagi user 

mencerna informasi hasil pengolahan sistem 

untuk dijadikan sebagai alternatif pengambilan 

keputusan. 

 

Adapun saran dari penelitian ini yaitu, karena 

aplikasi Google Maps yang interaktif sangat 

tergantung dengan koneksi internet, maka perlu 

dipertimbangkan langkah-langkah untuk 

menyediakan layanan Google Maps secara lokal 

sehingga tidak tergantung sepenuhnya dengan 

koneksi internet. Dan perlu ditambahkan 

kemampuan untuk mengupdate informasi 

Google Maps secara periodik, sehingga data 

geografis tetap up to date. 

 

 

6.  DAFTAR PUSTAKA 

Google. Google Maps API Documentation. 

Available at :http://code.google.com /apis/ 

maps/documentation/examples/. [Acessed: 30 

September 2009] 

 

Ihwan.Google Maps dan Teknologi Fitur 

Pemetaan. url: 

http://www.bakawan.com/log/google-maps-dan-

teknologi-fitur-pemetaan/ Diakses pada 11 

September 2009 

 

Kusumadewi, S., H., Purnomo., “Penyelesaian 

Masalah Optimasi dengan Teknik-teknik 

Heuristik”, Graha Ilmu, Yogyakarta., 2005 

 

Rasmussen, Lars (2009), “On Inventing Google 

Maps”. Available at: 

http://www.abc.net.au/tv/fora/stories/2009/07/1

0/2620279.htm [Accessed: November 16, 2009] 

 

Sunyoto, A. 2007. AJAX Membangun Web 

dengan Teknologi Asynchronouse Javascript & 

XML. Penerbit ANDI . Yogyakarta.   

 

Turban, Efraim, “Decision Support and Expert 

System: Management Support Systems”, Fourth 

Edition, Prentice-Hall, Inc., United States of 

America, 1995. 

 

Wibowo, W. Adobe Air aplikasi, web / dektop?. 

Available at: http://www.sorsawo.com/ 

2009/07/adobe-air-aplikasi-web-atau-desktop/ . 

[Acessed: 11 September 2009]  

 

W3schools. Building Application Web with 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML).  

url : www.w3schools.com/ajax/default.asp. 

Diakses pada 16 Juli 2008

http://www.abc.net.au/tv/fora/stories/2009/07/10/2620279.htm
http://www.abc.net.au/tv/fora/stories/2009/07/10/2620279.htm
http://www.sorsawo.com/


SISFO-Jurnal Sistem Informasi 

 

5 

 

 


