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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

 

 Tempat parkir adalah tempat mulai dan akhir dari setiap perjalanan. 

Kebutuhan tempat parkir semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 

jumlah kendaraan pribadi terutama mobil. Terkadang orang menghabiskan waktu 

yang lama untuk mencari parkir, jumlah slot parkir atau manajemen sering disebut 

sebagai penyebab masalah ini. Reservasi parkir online memungkinkan pelanggan 

untuk secara pasti mendapatkan tempat parkir dengan booking terlebih dahulu jika 

tersedia.  

 Namun ini saja tidak cukup, pada dasarnya reservasi parkir online akan 

memuat reservasi secara kronologis ke slot parkir yang tersedia pertama sesuai 

urutan, juga dikenal sebagai first fit, mengakibatkan susunan parkir yang 

menyebar dan tidak optimal. Defragmentasi adalah teknik memindah-mindahkan 

blok data ke urutan yang beraturan dan sesuai jenis data tersebut. Teknik ini dapat 

digunakan pada skenario reservasi parkir online untuk memperketat susunan 

sehingga memaksimalkan reservasi slot parkir yang ada.  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Arjun Rao (2011) ditemukan 3 teknik 

defragmentasi yang dapat diterapkan di reservasi parkir. Teknik tersebut berupa 

flowchart yang dimana skripsi ini akan menggunakan algoritma yang diturunkan 

dari flowchart tersebut. Pengujian terhadap setiap teknik tersebut dilakukan 

dengan white box testing menggunakan test case yang telah ditetapkan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Bagian ini berisi perumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang 

telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. 

1) Membandingkan teknik defragmentasi dengan mencari nilai sum tertinggi. 

2) Bagaimana teknik defragmentasi yang sudah ada dapat dimodifikasi untuk 

 mendapat hasil yang lebih baik lagi? 

1.3     Batasan Masalah 

 
Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah sebagai 

berikut: 

1. Solusi untuk masalah ini menggunakan teknik Reservation 

 Defragmentation. 

2. Perancangan interface dan algoritma menggunakan front end web 

 framework Angular yang menggunakan bahasa pemrograman TypeScript. 

3. Aplikasi ini adalah front end, tampilan maupun kalkulasi akan dilakukan 

 di sistem dimana aplikasi dijalankan.  

4. Algoritma dinyatakan yang terbaik jika mempunyai nilai sum tertinggi. 

5. Menggunakan Firebase sebagai medium untuk hosting aplikasi, cloud 

 hosting. 

6. Aplikasi dirancang tanpa memperhitungkan ketidak hadiran mobil. 

7. Aplikasi dirancang tanpa memperhitungkan keterlambatan (keterlambatan 

 datang maupun keterlambatan pergi). 
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8. Perhitungan slot waktu parkir adalah per 30 menit, karena ini setiap slot 

 parkir mempunyai 48 slot waktu (24 jam x 2). 

1.4 Tujuan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan algoritma 

defragmentasi yang dapat diterapkan ke lapangan parkir, mencari susunan parkir 

yang lebih baik dari first fit dengan membandingkan slot waktu yang terisi, 

jumlah reservasi yang terima dan performa dari algoritma tersebut. Setelah 

aplikasi dibuat, akan dilakukan pengujian white box untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan algoritma dalam menempatkan reservasi serta menampilkan 

susunan parkir dalam bitmap. Teknik defragmentasi yang ada akan 

dimodifikasi dengan harapan lebih baik dari first fit atau bahkan lebih baik dari 3 

teknik yang sudah ada. 

1.5 Metodologi 

 
Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah:  

1. Melakukan studi pustaka untuk mempelajari optimasi slot, 

 framework front end Angular dan bahasa pemrograman TypeScript. 

2. Melakukan perancangan interface aplikasi untuk analisa teknik-

 teknik yang diterapkan berbasis web. 

3. Melakukan perancangan bitmap sebagai display output parkiran 

 berbasis web berbentuk tabel. 

4. Mengimplementasikan algoritma defragmentasi pada data reservasi. 



 

 

4 

 

5. Melakukan pengujian aplikasi dengan white box testing dan 

 menganalisis hasil yang diperoleh dari proses pengujian aplikasi 

 untuk menarik kesimpulan akhir. 

1.6     Sistematika Penulisan 

 
Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

 
Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan topik yang dibahas 

pada tugas akhir. Dilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah topik, diikuti 

juga dengan tujuan dan metodologi yang digunakan. 

 

BAB II     LANDASAN TEORI 

 
Bab kedua menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penyusunan  tugas  

akhir,  yaitu  mencakup  teori  tentang  reservasi parkir online, optimasi slot, teori 

defragmentasi, teknik defragmentasi dan teknologi yang digunakan seperti 

Angular dan Firebase. 

BAB III    ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan sistem dari aplikasi 

yang dibuat untuk analisa berbagai macam teknik defragmentasi dengan 

rancangan interface dan bitmap untuk menampilkan hasil algoritma. 

BAB IV    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 
Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi yang dirancang 
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serta hasil dari pengujian sistem juga dijelaskan pada bab ini.  

 
BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang  

diperoleh dari penelitian  yang  telah dilakukan.


