
BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

3.1.1 Metode Analisis 

Aplikasi untuk menentukan jalur terpendek ini dirancang dengan 

menggunakan algoritma semut. Untuk melihat proses aplikasi yang mencakup proses 

input dan proses output dinyatakan dengan UML (unified modeling language) yang 

diperjelas dengan diagram alir (Flow chart). Pada tahap ini digunakan notasi-notasi 

untuk menggambarkan arus data dimana akan sangat membantu dalam proses 

komunikasi dengan pemakai.  

Diagram alir (flow chart) digunakan untuk menggambarkan sistem  baru yang 

akan dikembangkan secara logis tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu 

lingkungan  fisik dimana sistem ini akan digunakan. 

 

3.1.2 Hasil Analisis 

Dari data yang diperoleh melalui survey dan wawancara selama penelitian dan 

setelah dilakukan proses analisis  yang terdiri dari kebutuhan proses,  kebutuhan  

input dan kebutuhan keluaran,  yaitu : 
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3.1.2.1 Analisis Kebutuhan Proses 

Kebutuhan proses dalam sistem penentuan jalur terpendek antara lain : 

- Proses pembuatan kota dan rute pada peta 

- Proses penentuan kota selanjutnya 

- Proses perhitungan jarak tempuh masing – masing siklus 

- Proses penyeleksian jarak terpendek 

 

3.1.2.2 Analisis Kebutuhan Masukan 

Input atau masukan dari aplikasi penentuan jalur terpendek ini,  berupa 

parameter – parameter yang diperlukan dalam algoritma semut yaitu :  

a) Data graph berupa banyak kota (n) termasuk koordinat (x,y).n merupakan 

banyak kota yang masuk ke dalam tabu list. n ditentukan oleh pengguna. Pada 

penentuan koordinat kota terdapat dua pilihan yaitu : 

1. Acak oleh computer 

Koordinat kota akan ditentukan oleh computer secara acak sehingga 

penggunan tidak perlu memasukkan koordinat kota. Pengguna hanya 

mengisikan jumlah kota. 

2. Diinputkan oleh pengguna 

Koordinat kota diinputkan langsung oleh pengguna. Proses ini 

menggunakan peta dua dimensi yang menggunakan titik X dan Y sebagai 

input yang kemudian ditentukan kota-kota dari peta tersebut. Pengguna 

mengisikan jumlah kota dan koordinat kota. 
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b) Parameter – parameter yang diperlukan dalam perhitungan algoritma semut, 

yaitu : 

1. Intensitas jejak semut antar kota (τij) dan perubahannya (Δτij) 

τij harus diinisialisai sebelum memulai siklus. τij digunakan dalam 

persamaan probabilitas kota yang akan dikunjungi. Δτij diinisialisasi setelah 

selesai satu siklus. Δτij digunakan untuk menentukan τij untuk siklus 

selanjutnya. 

2. Tetapan siklus semut (Q) 

Q merupakan konstanta yang digunakan dalam persamaan untuk 

menentukan Δτij. Nilai Q ditentukan oleh pengguna. 

3. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (α) 

α digunakan dalam persamaan probabilitas kota yang akan dikunjungi yang 

berfungsi sebagai pengendali intensitas jejak semut. Nilai α ditentukan oleh 

pengguna. 

4. Tetapan pengendali visibilitas (β) 

β digunakan dalam persamaan probabilitas kota yang akan dikunjungi yang 

berfungsi sebagai pengendali visibilitas. Nilai β ditentukan oleh pengguna. 

5. Visibilitas antar kota (ηij) 

        ηij digunakan dalam persamaan probabilitas kota yang akan dikunjungi. 

Nilai ηij merupakan hasil dari 1/dij (jarak kota). 

6. Banyak semut (m) 
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m merupakan banyak semut yang akan melakukan siklus dalam algoritma 

semut. Nilai m ditentukan oleh pengguna. 

7. Tetapan penguapan jejak semut (ρ) 

ρ digunakan untuk menentukan τij untuk siklus selanjutnya. Nilai ρ 

ditentukan oleh pengguna. 

8. Jumlah siklus maksimum (NCmax) 

NCmax  adalah jumlah maksimum siklus yang akan berlangsung. Siklus 

akan berhenti sesuai dengan NCmax yang telah ditentukan atau telah 

konvergen. Nilai NCmax ditentukan oleh pengguna. 

 

3.1.2.3 Analisis Kebutuhan keluaran 

Data keluaran yang diperoleh dari proses aplikasi penentuan jalur terpendek 

ini adalah rute jalur terpendek dari kota–kota yang telah ditentukan. Rute berupa peta 

yang disertai dengan jarak tempuh minimum dari kota-kota yang telah ditentukan.  

 

3.1.3 Kebutuhan Antar Muka 

Perancangan antar muka dengan menggunakan netbeans IDE 5.0 merupakan 

pilihan yang tepat untuk mengimplementasikan pencarian jalur terpendek. Kelebihan 

lain dari tampilan antar muka yang berbasis grafis ini adalah selain  karena tampilan 

yang memudahkan  bagi penggunanya untuk  menggunakan sistem ini,  juga untuk 

menghilangkan kesulitan dari pengetikan perintah-perintah yang menyulitkan.  
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3.1.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat keras komputer  tidak berarti tanpa perangkat lunak begitu juga 

sebaliknya. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras saling  mendukung satu sama 

lain.Perangkat keras hanya  berfungsi jika diberikan instruksi-intruksi kepadanya. 

Instruksi-instruksi  inilah disebut dengan perangkat lunak. Dalam penelitian ini 

penyusun menggunakan beberapa perangkat lunak,antara lain : 

1. Sun Microsystem Java 2 Standard Edition SDK (J2SDK 1.6) 

2. Kakas pemrograman menggunakan Notepad++ 

3. Perancangan UML menggunakan Rational Rose 

 

3.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Penggunaan sistem komputer sebagai  alat bantu dalam  menyelesaikan tugas-

tugas atau pekerjaan  sudah bukan menjadi hal yang aneh,  tapi merupakan suatu 

keharusan karena banyak kemudahan-kemudahan  yang bisa diperoleh 

Komputer terdiri perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak  

memberikan instruksi-instruksi kepada perangkat keras untuk  melakukan suatu tugas 

tertentu. 

Penggunaan komputer sebagai alat bantu  suatu  kejadian  yang benar-benar 

terjadi dikehidupan nyata yang sering digunakan,  oleh karena itu penyusun berusaha  

untuk membuat salah satu peristiwa atau kejadian yang terjadi didunia nyata yaitu 

rekomendasi pemilihan universitas dengan menggunakan komputer. 
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Perangkat keras  komputer  yang digunakan adalah perangkat keras  yang 

dapat mendukung  perangkat lunak yang memiliki kemampuan  atau tampilan grafis 

yang cukup baik. Perangkat keras yang  digunakan  pada aplikasi fuzzy  untuk 

mendukung keputusan pemilihan universitas adalah 

a. Intel P4 2.4Ghz 

b. Memori 256 MB 

c. Hardisk 40 GB 

d. Monitor 

e. Mouse 

f. Keyboard 

 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak 

3.2.1 Metode Perancangan 

Metode perancangan yang dikembangkan  untuk membangun pencarian jalur 

terpendek adalah UML (Unified Modelling Language) yang kemudian di perjelas 

perancangan terstruktur  (structure design method)  atau flow chart. Flow chart  pada 

dasarnya merupakan konsep perancangan yang mudah dengan penekanan  pada 

sistem modular (Top Down Design) dan pemrograman terstruktur (structure 

programming).   
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3.2.2 Hasil Perancangan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui apa saja yang 

manjadi masukan sistem,  keluaran sistem,  metode yang digunakan sistem,  serta 

antar muka sistem yang dibuat,  sehingga sistem yang dibuat nantinya sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 

Perancangan sistem ini akan dibagi menjadi beberapa subsistem yaitu : 

1. Perancangan UML 

Untuk lebih menjelaskan perancangan aplikasi yang dibangun, digunakan 3 

(tiga) model diagram UML, yaitu : use case diagram, class diagram, dan 

sequence diagram. 

a.   Use Case Diagram 

Merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal 

interaksi antara user (pengguna) sebuah sistem dengan suatu  sistem tersendiri 

melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case diagram  

terdiri dari sebuah aktor dan interaksi yang dilakukannya, aktor tersebut dapat 

berupa manusia, perangkat keras, sistem lain, ataupun yang berinteraksi 

dengan sistem.  

       Pada aplikasi pencarian jalur terpendek antar kota menggunakan 

algoritma genetika, use case  menjelaskan tentang hubungan antara sistem 

dengan aktor.  Hubungan ini dapat berupa input aktor ke sistem ataupun 

output ke aktor.  Use-case merupakan dokumen naratif yang mendeskripsikan 

kasus-kasus atau kejadian-kejadian daripada aktor dalam menggunakan 
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system untuk menyelesaikan sebuah proses. Berikut ini adalah gambar yang 

menjelaskan aplikasi pencarian jalur terpendek antar kota menggunakan 

algoritma semut (Short AntCo) dalam model use-case diagram : 

peta graph

input data graph

<<extend>>

pengguna

input parameter

hasil perhitungan

peta graph hasil

proses perhitungan

pencarian jalur

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

peta graph<<include>>

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram Aplikasi Short AntCo 

b. Class Diagram (Diagram Kelas) 

Class diagram digunakan untuk melakukan visualisasi struktur kelas-

kelas dari suatu sistem dan merupakan tipe diagram yang paling banyak 
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digunakan. Class diagram juga dapat memperlihatkan hubungan antar kelas 

dan penjelasan detail tiap-tiap kelas di dalam model desain (logical view) dari 

suatu sistem. Selam proses desain, class diagram berperan dalam menangkap 

struktur dari semua kelas yang membentuk arsitektur sistem yang dibuat. 

Berikut ini adalah akan dijelaskan class diagram yang digunakan 

untuk melakukan visualisasi struktur kelas-kelas yang terdapat dalam aplikasi 

pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma semut.   

AlgoSemut
tabulist[][] : String
jaraklist[][] : String
status[][] : String
jarakantartitik[][] : String
semjarakantartitik[][] : String
daftartitik : Vector
nomortitik : int
warna : Color
jumlahsemut : int
x,y : int
jumlahsiklus : int
jumlahtitik : int
jumlahjalur : int
intptij : float
inptitikawal : String
offimage : Image
BGColor : Color
titikcari,titik1,titik2 : titik

AlgoSemut()
thisMouseClicked()
paint()
CekIsian()
BacaJarak()
thisMouseMoved()
btLoadPerformedAction()
btRandomPerformedAction()
btSavePerformedAction()
btClearPerformedAction()
btTitikPerformedAction()
btJalurPerformedAction()
btHapusJalurPerformedAction()
btProsesPerformedAction()
btSelesaiPerformedAction()
initComponents()
Main()

FileChoiser
fChoicer : JChooser
f : File
namaFullFile : String
pilihan : int

FileChoiser()

FileChooser
fChooser : JChooser
f : File
namaFullFile : String
pilihan : int

FileChooser()

Semut
nomor : String
tij : Float
titikawal : String
titikakhir : String
q : Float
alfa : Float
beta : Float
jarak[][] : String
prob[][] : String
jalur : String
jarakterdekat : Float
jumlahtitik : int
status : String

Semut()
BacaJarak()
SetNomor()
setTij()
getTij()
setTitikAwal()
setTitikAkhir()
setQ()
getQ()
setAlfa()
setBeta()
Hitung()
getJalur()
getJarakTerdekat()
getJarak()
getStatus()

Titik
x : int
y : int
nomor : int

Titik()

 

Gambar 3.2 Class Diagram Aplikasi Short AntCo 
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C.      Sequence Diagram (Diagram sequens) 

          Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar 

objek di dalam dan di sekitar system yang berupa message yang digambarkan 

terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antara dimensi vertical (waktu) 

dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

  Berikut ini adalah sequence diagram dari aplikasi pencarian jalur 

terpendek menggunakan algoritma semut. 

 : pengguna
titik AlgoSemut

btTitikPerformedAction

thisMouseClicked

btJalurPerformedAction

paint

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram Aplikasi Short AntCo 
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 : pengguna
Semut AlgoSemut

semut

btProsesPerformedAction

 

Gambar 3.4 Sequence Diagram Aplikasi Short AntCo 

 

D.      Activity Diagram    

  Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalalm 

system yang sedang di rancang, bagaimana masing-masing aliran berawal, 

decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Activity 

diagram juga dapat menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi 

pada beberapa eksekusi.  

  Berikut ini adalah Activity Diagram dari aplikasi pencarian jalur 

terpendek menggunakan algoritma semut. 
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Mulai

Tampilkan 
form utama

Input data 
graph

Input data 
Algoritma semut

Hasil 
komputasi

Selesai

Input oleh 
pengguna

Acak oleh 
komputer

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Aplikasi Short AntCo 

 

2. Perancangan Flow Chart 

Flow chart digunakan untuk memperjelas perancangan dan algoritma 

yang akan dibuat. Berikut adalah flow chart dari algoritma semut.   
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Gambar 3.5 Flow chart Aplikasi Short AntCo 

 

 



41 
 

 

3.2.2.1 Perancangan Antar Muka 

              Rancangan antar muka dari aplikasi Shorthest path using ant colony  

menggunakan Swing (JavaTM Foundation Classes) dengan Notepad++ sebagai 

editornya.  

Gambar 3.6 adalah tampilan dari aplikasi short AntCo. Aplikasi terdiri dari 

satu menu utama yang terdiri dari header, masukan parameter algoritma semut, 

masukan data graph, dan gambar graph yang selain sebagai masukan, juga digunakan 

untuk  menampilkan hasil keluaran.  

 

Gambar 3.6 Halaman utama aplikasi short AntCo 
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3.3 Implementasi perangkat lunak 

 Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada 

tahap yang sebenarnya,  sehingga akan diketahui apakah sistem yang telah dibuat 

benar-benar sesuai dengan yang direncanakan. Pada implementasi perangkat lunak ini 

akan dijelaskan bagaimana program sistem ini bekerja,  dengan memberikan tampilan 

form-form yang dibuat. 

 

3.3.1 Batasan Implementasi 

Aplikasi short AntCo untuk pencarian jalur terpendek ini,  dalam 

implementasinya dibatasi hanya pada  pencarian jalur terpendek dari graph yang telah 

di masukkan oleh pengguna. 

 

3.3.2 Implementasi antarmuka 

Implementasi dari aplikasi short AntCo  ini terdiri dari beberapa form yang 

memiliki fungsi sendiri-sendiri. Form-form tersebut akan tampil secara berurutan 

sesuai dengan urutan yang telah terprogram,  setelah pengguna melakukan proses 

tertentu. 

 

3.3.2.1 Halaman utama  

Halaman ini merupakan halaman utama dari aplikasi short AntCo. Pada 

halaman utama ini terdapat beberapa menu antara lain masukan parameter algoritma 
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semut, gambar graph dan data graph. Tampilan  dari halaman utama dapat dilihat 

pada gambar 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 halaman utama Short AntCo 

 

3.3.2.2 Halaman komputasi  

Halaman komputasi digunakan untuk menjalankan dan melihat hasil 

komputasi dari program aplikasi pencarian jalur terpendek. Berikut adalah 

implementasi halaman komputasi 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 halaman komputasi Short AntCo 

 

3.3.3 Implementasi Prosedural 

Implementasi prosedural merupakan implementasi pada pemrograman sistem. 

Yang akan dijelaskan di sini adalah pemrograman Algoritma Semut, yang merupakan 

proses inti dalam perangkat lunak Short AntCo. 

1. Method SetTij 

Method yang terletak di class Semut ini berfungsi untuk inisialisasi parameter 

Tij. Method serupa juga berlaku untuk parameter-paramater yang lain seperti Q,titik 

awal,titik akhir, alfa,beta,dan jalur. Berikut adalah implementasi dari method SetTij : 
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public void setTij(float pTij){ 

 this.tij=pTij; 

 } 

 

2. Method Hitung  

Method ini berfungsi sebagai inti dari pemrograman algoritma semut dan juga 

terletak pada class Semut. Dalam method ini akan dihitung probabilitas dari masing-

masing semut. Berikut implementasi dari method hitung: 

a. Menghitung nilai probabilitas semut  

for (int j=1;j<=jmltitik;j++)  

{ 

if((!jarak[posisikota][j].equals("0"))&&(!jarak[posisikota][j].equals

("100000"))) { 

prob[posisikota][j]=""+(Math.pow(tij,alfa)*Math.pow((1/Float.valueOf(

jarak[posisikota][j]).floatValue()),beta))/bawah; 

System.out.println("prob : "+prob[posisikota][j]); 

  } 

} 

 

b. Menghitung nilai “bawah” pada perhitungan probabilitas 

if ((!jarak[i][j].equals("0"))&&(!jarak[i][j].equals("100000"))) 

{ 

bawah=bawah+(Math.pow(tij,alfa)*Math.pow((1/Float.valueOf(jarak[i][j]).

floatValue()),beta)); 

jumkotaberikut++; 

} 
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c. Membangkitkan nilai random semut 

Random bilrandomsemut=new Random(); 

double bilrandom=bilrandomsemut.nextDouble(); 

 

d. Mencari titik probabilitas terdekat bilangan random semut 

 

terdekat=100000; 

kota=jarak[0][1]; 

jaraknya=0; 

for (int j=1;j<=jmltitik;j++)  

{ 

 System.out.println("nilaiprob : "+prob[posisikota][j]); 

       float nilaiprob=Float.valueOf(prob[posisikota][j]).floatValue(); 

if ((nilaiprob>0)&&(nilaiprob<terdekat)) 

{ 

  terdekat=nilaiprob; 

  kota=jarak[0][j]; 

  jaraknya=Float.valueOf(jarak[posisikota][j]).floatValue(); 

 } 

} 

} 

 else 

{ 

   for (int j=1;j<=jmltitik;j++)  

{ 

if 

((!jarak[posisikota][j].equals("0"))&&(!jarak[posisikota][j].equals("

100000"))) 
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{ 

                kota=jarak[0][j]; 

   jaraknya=Float.valueOf(jarak[posisikota][j]).floatValue(); 

  } 

 } 

} 

e. Baca tabel jarak berbentuk matriks jarak dari peta 

jumlahtitik=daftartitik.size(); 

  for (int j=0;j<=jumlahtitik;j++) { 

   for (int k=0;k<=jumlahtitik;k++) { 

    jarakantartitik[j][k]="0"; 

    jarakantartitik[k][j]="0"; 

   } 

  } 

     for (int i=0;i<jumlahtitik;i++) 

     { 

   titikcari=(titik)daftartitik.elementAt(i); 

   int nomor=titikcari.nomor; 

   jarakantartitik[0][i+1]=""+nomor; 

   jarakantartitik[i+1][0]=""+nomor; 

         } 

    for (int i=1;i<=jumlahtitik;i++) 

    { 

     for (int j=1;j<=jumlahtitik;j++) 

     { 

    jarakantartitik[i][j]=semjarakantartitik[i][j]; 

   } 

  } 
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f. Blocking titik yang telah ditempuh 

           for (int j=1;j<=jmltitik;j++) { 

if (jarak[0][j].equals(kota)){ 

for (int k=1;k<=jmltitik;k++) { 

    jarak[k][j]="100000"; 

} 

} 

} 

 


