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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada awal diciptakan, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung 

saja. Namun seiring dengan perkembangan jaman, maka peran komputer semakin 

mendominasi kehidupan. Lebih dari itu, komputer diharapkan dapat digunakan 

untuk mengerjakan segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia baik dalam 

bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan kehidupan sehari-hari sehingga peran 

komputer dan manusia akan saling melengkapi. Beberapa hal yang menjadi 

kekurangan manusia diharapkan dapat digantikan oleh komputer. Begitu juga 

dengan komputer yang tak akan berguna tanpa sentuhan manusia. 

Untuk menggunakan atau memfungsikan sebuah komputer maka harus 

terdapat program yang terdistribusi di dalamnya, tanpa program tersebut komputer 

hanyalah menjadi sebuah kotak yang tak berguna. Program yang terdapat pada 

komputer sangat bervariasi dan setiap program tersebut pasti menggunakan 

algoritma. Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Perintah-perintahnya dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal 

hingga akhir. Masalah tersebut dapat berupa apapun dengan catatan untuk setiap 

masalah, memiliki kriteria kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum 

menjalankan algoritma.   

Dalam kehidupan, sering dilakukan perjalanan dari satu tempat atau kota 

ke tempat yang lain dengan mempertimbangkan efisiensi, waktu dan biaya 
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sehingga diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur terpendek antar suatu 

kota. Hasil penentuan jalur terpendek akan menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk menununjukkan jalur yang akan ditempuh. Hasil 

yang didapatkan juga membutuhkan kecepatan dan keakuratan dengan bantuan 

komputer. 

Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, 

yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional cenderung 

lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan, hasil 

yang diperoleh dari metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang 

diperlukan lebih singkat . Metode heuristik terdiri dari beberapa macam algortima 

yang biasa digunakan. Salah satunya adalah algoritma semut (Ant Colony, Antco). 

Antco diambil dari perilaku koloni semut dalam pencarian jalur terpendek antara 

sarang dan sumber makanan.  

Antco diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem 

Semut (Dorigo,1996). Secara alamiah koloni semut mampu menemukan rute 

terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. 

Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber 

makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan yang telah dilalui. Semakin banyak 

semut yang melalui suatu lintasan, maka akan semakin jelas bekas jejak kakinya. 

Hal ini akan menyebabkan lintasan yang dilalui semut dalam jumlah sedikit, 

semakin lama akan semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya, atau 

bahkan akan tidak dilewati sama sekali, dan sebaliknya, lintasan yang dilalui 

semut dalam jumlah banyak, semakin lama akan semakin bertambah kepadatan 
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semut yang melewatinya, atau bahkan semua semut akan melalui lintasan 

tersebut. Mengingat prinsip algoritma yang didasarkan pada perilaku koloni semut 

dalam menemukan  jarak perjalanan paling pendek tersebut, Antco sangat tepat 

digunakan untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah optimasi, salah satunya 

adalah  untuk menentukan jalur terpendek. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pembuatan sebuah sistem dengan memanfaatkan salah satu jenis dari 

metode heuristik yaitu Antco yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah 

pencarian jalur terpendek dengan hasil yang akurat dan dalam waktu yang lebih 

singkat. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah di jelaskan, pencarian 

jalur terpendek dibatasi pada salah satu jenis algoritma yang digunakan dalam 

metode heuristik, yaitu Antco. Batasan masalah yang diperlukan dalam penelitian 

yaitu : 

1. Masukan yang diperlukan berupa graph yang terdiri dari jumlah titik, 

nama dan koordinat titik. Letak titik dapat di bangkitkan secara acak 

ataupun manual.    

2. Bobot antar titik yang ditentukan hanyalah bobot jarak. Dengan 

mengabaikan bobot-bobot lainnya. Sehingga jalur terpendek ditentukan 

berdasarkan jarak terpendek antar titik 
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3. Keluaran yang dihasilkan adalah pelaporan proses Antco. 

4. Fungsi – fungsi yang dibutuhkan adalah  

a. Fungsi untuk membuat graph  

b. Fungsi probabilitas untuk menentukan titik selanjutnya 

c. Fungsi untuk menyeleksi jarak terpendek. 

5. Perangkat lunak dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat 

suatu perangkat lunak yang dapat mensimulasikan antco dalam kasus pencarian 

jalur terpendek antar kota yang diketahui koordinatnya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Aplikasi  ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Membantu masyarakat terutama yang berhubungan langsung dengan 

transportasi seperti perusahaan bus, perusahaan travel dan perusahaan 

jasa sopir dalam menetukan jalur terpendek saat mereka malaksanakan 

perjalanan mereka sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan 

biaya.  

2. Menambah perbendaharaan mengenai penentuan jalur terpendek. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode 

pengumpulan data dan pengembangan sistem. 

1.6.1 Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data yang diperlukan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Literatur 

Menggunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

Antco dan permasalahan jalur terpendek. 

2. Observasi 

Mengadakan observasi dan mengajukan pertanyaan – pertanyaan 

kepada narasumber yang mengetahui tentang hal yang berhubungan 

dengan topik. 

3. Referensi Internet 

Mencari referensi melalui internet. 

 

1.6.2 Metode pengembangan sistem 

 Metode pengembangan sistem yang digunakan meliputi analisis kebutuhan 

perangkat lunak, perancangan perangkat lunak, implementasi perangkat lunak dan 

analisis  kinerja perangkat lunak. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan masalah umum yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bagian ini memuat landasan teori yang berfungsi sebagai sumber 

atau alat dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan 

teori graph, teori jalur terpendek dan teori mengenai Antco.  

BAB III METODOLOGI 

Bagian ini memuat  uraian tentang metode analisis  kebutuhan 

perangkat lunak yang dipakai, serta hasil analisis kebutuhan 

perangkat lunak berupa analisis kebutuhan proses, analisis 

kebutuhan masukan, analisis kebutuhan keluaran, kebutuhan 

perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan antar 

muka 

Pada bagian perancangan perangkat lunak membahas tentang 

metode perancangan yang digunakan, dan hasil perancangan 

berupa perancangan diagram UML (Unified Modelling Language) 

dan perancangan antco. 

Pada bagian implementasi perangkat lunak membahas tentang  

batasan implementasi perangkat lunak yang dibuat dan memuat 

dokumentasi atau tampilan form-form yang telah dibangun 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini  membahas tentang analisis kinerja dari perangkat lunak. 

Pada bagian ini mengulas analisis hasil pengujian terhadap sistem 

yang dibandingkan dengan kebenaran dan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan perangkat lunak yang telah dituliskan pada bagian 

sebelumnya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan rangkuman dari 

hasil dan pembahasan perangkat lunak pada bagian sebelumnya 

dan saran yang perlu diperhatikan berdasarkan keterbatasan yang 

ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat selama pembuatan 

perangkat lunak. 

 


