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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri mobile phone saat ini berkembang dengan pesat. Menurut 

International Telecomunication Union [1], jumlah mobile phone di dunia pada 

2011 mencapai 5,9 miliar unit. Jumlah tersebut setara dengan 87% populasi dunia. 

Dari total mobile phone yang beredar, Canalys [2] menyatakan bahwa selama 

2011, total pengiriman smartphone mencapai 487,7 juta unit dan sebanyak 237,8 

juta unitnya menggunakan platform Android.   

Dalam http://www.android.com/developer [3] disebutkan bahwa Android 

memberikan platform terbuka untuk mengembangkan setiap aplikasi (“apps”) 

sesuai dengan yang dibayangkan dan pasar terbuka untuk mendistribusikan 

produk ke basis pengguna yang besar dan berkembang. Pada kuartal ketiga 2011 

saja, sudah lebih dari 2,4 miliar apllikasi yang diunduh untuk perangkat Android. 

Dengan mobilitas yang semakin tinggi sekarang, setiap orang bisa 

bepergian ke beberapa tempat berbeda dalam satu kesempatan. Saat bepergian 

tersebut sering kali kita tidak mempunyai gambaran rute perjalanan yang akan 

ditempuh. Dalam jurnal yang ditulis Satria Prasamya [4], penentuan rute 

terpendek diperlukan karena mempertimbangkan efisiensi waktu, jarak tempuh, 

dan biaya. 

Satria Prasamya [4] juga mengemukakan bahwa permasalahan penentuan 

rute tersebut dikategorikan sebagai Travelling Salesman Problem (TSP). Dalam
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http://www.tsp.gatech.edu/apps/index.html [5] dikemukakan bahwa TSP dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang, misalnya transportasi dan logistik. 

Untuk menyelesaikan TSP, M. Dorigo dan L. Gambardella [6], berhasil 

menerapkan ant colony system baik symmetric maupun asymmetric TSP.  

Berdasarkan penelitian tersebut, ant colony system memberikan hasil yang lebih 

baik dibanding genetic algorithms, evolutionary programming, dan simulated 

annealing.  

Dalam https://developers.google.com/maps/mobile-apps [7], dikemukakan 

bahwa Google Maps, sebagai peta virtual yang dapat diakses secara online, 

merupakan satu-satunya platform peta yang menyediakan native Software 

Development Kit (SDK) pada Android.  Dengan adanya Google Maps, dapat 

membantu memvisualisasikan hasil rute perjalanan optimal yang dapat ditempuh. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terbuka peluang untuk merancang 

dan membangun Android apps penentu rute perjalanan berbasis ant colony yang 

diberi nama WANS. Nama tersebut diambil dari cuplikan nama penulis dan 

kemudian dapat diartikan juga sebagai Wirawan Android Maps. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang dan membangun 

Android apps penentu rute perjalanan berbasis ant colony? 
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1.3 Batasan Masalah 

Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana pembuatan Android apps ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 

masalah tersebut antara lain: 

1. Android apps ini dibuat berbasis mobile, yang menggunakan sistem operasi 

Android mulai dari versi 2.1 (“Eclair”) sampai versi 2.3 (“Gingerbread”). 

2. Android apps ini mensimulasikan rute perjalanan terpendek dari satu lokasi 

awal ke maksimum 24 lokasi tujuan yang dimasukkan oleh user dan kembali 

lagi ke tempat awal. 

3. Proses pengolahan data lokasi yang dimasukkan oleh user menggunakan 

algoritma ant colony. 

4. Data jalan pada lokasi-lokasi yang dimasukkan user, termasuk visualisasi hasil 

pengolahan data, menggunakan data yang dimiliki oleh Google Maps. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan Android apps penentu rute 

perjalanan berbasis ant colony. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan Android apps penentu rute 

perjalanan berbasis ant colony adalah membantu masyarakat dalam merencanakan 

perjalanan dan menghemat jarak tempuh dalam perjalanan mengunjungi beberapa 

tempat sekaligus. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam membuat aplikasi Android penentu rute perjalanan berbasis ant 

colony, digunakan metode studi literatur dan eksperimen. Langkah-langkah kerja 

penelitian adalah : 

1. Studi Literatur 

 Tahap awal dilakukan studi mengenai referensi-referensi yang 

berhubungan dengan pembuatan peta secara native pada Android dan tentang 

ant colony. Referensi-referensi tersebut dapat berupa buku, artikel, jurnal, dan 

lain-lain. 

2. Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi ini meliputi pembuatan flowchart dan rancangan 

tampilan. 

3. Pembangunan Aplikasi 

 Android Apps ini dibangun dengan bahasa pemrograman Java, IDE 

Eclipse, Android Development Tools, Android SDK. Semua itu dilakukan 

menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows 7. 

4. Uji Coba 

 Android apps penentu rute perjalanan berbasis ant colony yang telah 

dibuat akan diuji coba. Hal ini bertujuan untuk mencari kesalahan yang masih 

ada pada aplikasi tersebut dan memperbaiki aplikasi tersebut. 

5. Implementasi 

Aplikasi ini akan diimplementasikan pada ponsel berbasis Android. 
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6. Penulisan Skripsi 

Menyusun skripsi berdasarkan studi literatur dan penelitian yang 

dilakukan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan ini tersusun menjadi beberapa bab, sesuai dengan fase 

pengembangan yang dilakukan antara lain: 

Bab I: Pendahuluan 

Berisi tentang pendahuluan dari pembangunan aplikasi ini, meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian. 

Bab II: Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang landasan-landasan teori yang mendasari keseluruhan proses 

pembangunan aplikasi ini. Bagian ini juga merupakan hasil dari fase studi literatur 

yang dilakukan penulis. 

Bab III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisis dan perancangan dari aplikasi yang dihasilkan dari 

penelitian ini. 

Bab IV: Implementasi dan Evaluasi 

Berisi tentang hasil implementasi dan evaluasi dari aplikasi yang sudah 

dibangun. 

Bab V: Simpulan dan Saran 

Berisi tentang simpulan yang bias diambil dari keseluruhan kegiatan 

penelitian serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.
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