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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jasa merupakan suatu aktifitas ekonomi yang tidak menghasilkan produk dalam 

pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai 

tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembelinya (Faizin, 2017). 

Beberapa jasa yang sering kita temui antara lain seperti bengkel, laundry, penjahit, 

rental dan ekspedisi. Jasa-jasa ini digunakan masyarakat untuk mempermudah serta 

meringankan pekerjaan mereka. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 51 

responden, sebanyak 40 responden menyatakan bahwa para penyedia jasa masih 

mempromosikan jasanya menggunakan baliho dan brosur. Selain itu, 45 responden 

menyatakan bahwa para penyedia jasa menggunakan akun sosial medianya seperti 

Facebook dan Instagram untuk berpromosi. Dari kuesioner ini didapatkan hasil 49 

dari 51 responden mengatakan bahwa perlu dibuat suatu sistem untuk membantu 

para penyedia jasa untuk mempromosikan jasanya serta membantu para pencari 

jasa dalam mencari jasa terdekat. 

Salah satu alternatif untuk membantu pengguna jasa dalam proses pencarian 

adalah sebuah aplikasi pencarian jasa yang dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi 

terdekat. Aplikasi ini akan menampilkan jasa terdekat dari suatu titik lokasi yang 

dipilih user. Selain digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari 

jasa, aplikasi ini juga berfungsi sebagai media promosi oleh penyedia jasa untuk 

mempromosikan jasanya.  Aplikasi dibuat berbasis web agar pengguna lebih praktis 

saat menggunakannya. Didalam aplikasi ini akan terdapat beragam jenis jasa 

sehingga masyarakat dimudahkan saat mencari jasa. Untuk membantu aplikasi 

dalam menghitung jarak terdekat antara pengguna dan penyedia jasa digunakan 

Algoritma Haversine Formula. Haversine Formula adalah persamaan yang 

digunakan dalam navigasi, yang memberikan jarak lingkaran  besar  antara  dua  

titik  pada  permukaan  bola (bumi)  berdasarkan  bujur  dan  lintang (Sulistio,  

2019). Dalam penentuan jarak terdekat menggunakan algoritma haversine formula, 
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jalur lalu lintas maupun aturan-aturan berkendara yang berlaku tidak diperhatikan, 

tetapi hanya dilihat berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik awal hingga ke 

titik tujuan, sedangkan perhitungan google maps menentukan rute dengan cara 

memeriksa dan membandingkan setiap jalur yang ada. Sehingga akan ada selisih 

dari perhitungan yang didapatkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah yang ada yaitu bagaimana membuat suatu aplikasi pencarian 

jasa terdekat dengan menggunakan Algoritma Haversine Formula dan menghitung 

perbedaan jarak antara perhitungan google maps dan algoritma yang digunakan. 

Penelitian dilakukan pada pengguna dan penyedia jasa yang ada di kota Bengkalis. 

Serta pemberian rating berfungsi untuk memberikan rekomendasi dan 

pertimbangan bagi para pencari jasa. 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat suatu sistem pencarian jasa dengan menerapkan Algoritma 

Haversine Formula sebagai penentuan jarak terdekat.  

2. Menghitung perbedaan jarak antara perhitungan google maps dan algoritma 

Haversine Formula pada sistem yang dibuat. 

. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penyedia jasa, terbantu dalam hal mempromosikan jasanya. 

2. Bagi masyarakat, mempermudah dalam proses mendapatkan informasi dan 

lokasi jasa terdekat. 
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