
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Android 

Pada 2005, Google membeli sebuah perusahaan pembuat software untuk 

mobile phone bernama Android Inc. Peluncuran pertama Android sendiri baru 

dilakukan pada 2007 bersamaan dengan pembentukan Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 86 perusahaan software, hardware, dan telekomunikasi, untuk 

mendukung standar pengembangan terbuka untuk mobile phone. Google merilis 

kode Android sebagai open source di bawah lisensi Apache.  

Dalam http://developer.android.com [8], dijelaskan bahwa Android adalah 

susunan software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, 

middleware, dan key application. Untuk melakukan pengembangan aplikasi, 

Android SDK menyediakan alat dan API yang diperlukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java. 

Http://developer.android.com [8] juga menunjukkan komponen mayor 

dari sistem operasi Android, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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Gambar 2.1 Arsitektur Android 

1. Linux Kernel 

Core System Service seperti driver model, proses dan memori manajemen, 

kemanan, jaringan, dan manajemen daya, dikendalikan dengan Linux 2.6 Kernel. 

Kernel tersebut juga berperan sebagai abstrak layer di antara hardware dan sisa 

dari susunan software lainnya. 

2. Libraries 

Android memasukkan beberapa set C/C++ libraries yang dapat digunakan 

oleh beberapa komponen dari sistem Android. Kapabilitas tersebut dapat diakses 

oleh developer melalui Android application framework. Core libraries tersebut 

antara lain 

a. System C library 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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  Implementasi BSD yang diturunkan dari C system library (libc) standar, 

dibutuhkan untuk melekatkan Linux based device. 

b. Media libraries  

  Library untuk memutar audio dan video dengan format popular, seperti 

file image statis, termasuk MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, dan PNG. 

c. Surface manager  

  Mengelola akses ke display subsystem  dan memuluskan komposisi 

lapisan grafis 2D dan 3D dari berbagai macam aplikasi. 

d. LibWebCore 

  Modern web browser engine yang memiliki kemampuan untuk Android 

browser dan embeddable web view. 

e. SGL 

  Dasar untuk engine grafis 2D. 

f. 3D libraries 

  Implementasi dari OpenGL ES 1.0 APIs. Libraries ini menggunakan 

hardware 3D acceleration (jika ada) atau highly optimized 3D software rasterizer. 

g. FreeType 

  Sebagai bitmap dan vektor font rendering. 

h. SQLite 

  Relasional database engine untuk semua aplikasi. 

3. Android run time 

a. Android mencakup sekumpulan core libraries yang menyediakan sebagian 

besar fungsi yang tersedia pada bahasa pemrograman Java. 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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b. Dalvik Virtual Machine adalah virtual machine yang meminimalkan 

penggunaan memori dan mendukung threading, sehingga sebuah device dapat 

menjalankan beberapa virtual machine secara efisien. 

4. Application framework 

Developer mempunyai akses ke framework API yang sama dengan yang 

digunakan oleh core applications. Arsitektur aplikasi dirancang untuk 

menyederhanakan penggunaan kembali komponen-komponen yang sudah ada. 

5. Application 

Semua aplikasi yang terinstal, baik yang sudah ada langsung pada device 

maupun aplikasi pihak ketiga, berada pada lapisan ini. 

Menurut Reto Meiter [9], secara sederhana, Linux Kernel dan kumpulan 

dari C/C++ libraries dapat digunakan melalui application framework yang 

menyediakan service dan pengelolaan terhadap run time dan application. 

2.2 Google Maps 

Dalam http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/index.html 

[10] dijelaskan bahwa pengembangan aplikasi Android yang menggunakan peta 

dari Google Maps membutuhkan Google APIs Add-On yang harus di-install 

terlebih dahulu pada Android SDK. Di dalam Google APIs Add-On tersebut 

terdapat maps external library sehingga bisa mengembangkan aplikasi yang 

berbasis peta dengan akses penuh ke Google Maps. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan registrasi untuk mendapatkan API 

Key pada alamat web http://code.google.com/android/add-ons/google-apis/maps-

api-signup.html.  

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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2.3 Traveling Salesman Problem (TSP) 

TSP merupakan salah satu permasalahan klasik di dunia optimasi. Awal 

mula permasalahan ini adalah seorang salesman yang bepergian ke luar kota 

untuk menjajakan barang dagangannya dan kembali ke tempat awal berangkat. 

Salesman tersebut melewati setiap kota yang ditujunya hanya satu kali dan 

kembali ke tempat awal ketika semua kota sudah dikunjungi. Tujuan dari 

permasalahan ini adalah mencari urutan kota yang harus dikunjungi sehingga bisa 

mengefisienkan jarak tempuh, biaya, dan waktu perjalanan. TSP sendiri masuk ke 

dalam NP-hard problem. 

TSP dapat diselesaikan dengan metode eksak maupun heuristik. Menurut 

Agus Leksono [11], sampai saat ini belum ada metode eksak yang menjamin 

keberhasilan nilai optimal untuk segala masalah dalam Polynomial computational 

time, sehingga penyelesaian TSP lebih banyak dikembangkan dengan metode 

heuristik seperti simulated annealing, ant colony, genetic algorithm, tabu search, 

dan lain-lain. 

2.4 Ant Colony 

M. Dorigo dan L. Gambardella [6] berhasil menerapkan ant colony untuk 

menyelesaikan TSP. Algoritma ant colony tersebut terinspirasi dari kumpulan 

semut yang pergi mencari makan dan kembali ke sarangnya. Dalam mencari 

makanan, semut-semut tersebut dapat mencari rute terpendek dengan 

meninggalkan jejak berupa pheromone. 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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Gambar 2.2 Ilustrasi Ant System 

Pada Gambar 2.2 (a) dapat dilihat pada awalnya semut-semut berada di 

sebelah kiri dan akan menuju ke sebelah kanan. (b) Semut-semut tersebut akan 

bergerak random. Ada yang memilih jalur yang atas  dan ada yang memilih jalur 

bawah. (c) Dengan asumsi semut berjalan dengan kecepatan yang sama, semut 

yang melalui jalur bawah akan lebih cepat sampai dibanding yang melewati jalur 

atas. (d) Pheromone akan lebih cepat terakumulasi di jalur terpendek sehingga 

semut-semut yang melewati jalur atas akan melewati jalur bawah. 

Menurut M. Dorigo dan L. Gambardella [6], setiap semut menyelesaikan 

perjalanan dengan memilih lokasi tujuan melalui probabilitas state transition rule. 

Probabilitas state transition rule yang digunakan disebut random proportional 

rule dengan formula sebagai berikut. 
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𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) = �
[𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠)]. [𝜂𝜂(𝑟𝑟, 𝑠𝑠)]𝛽𝛽

∑ [𝜏𝜏(𝑟𝑟,𝑢𝑢)].𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃 (𝑟𝑟) [𝜂𝜂(𝑟𝑟,𝑢𝑢)]𝛽𝛽
0  sebaliknya

  Jika s ϵ Jk(r)� 

Dimana 𝜏𝜏 = pheromone, 𝜂𝜂 = 1
𝛿𝛿
 merupakan visibility (invers dari jarak 

𝛿𝛿(𝑟𝑟, 𝑠𝑠)), 𝛿𝛿(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) merupakan kumpulan node yang dikunjungi oleh semut k, Jk(r) 

adalah kumpulan node yang akan dikunjungi semut k yang ada di node r, β 

parameter yang mengontrol bobot relatif dari pheromone terhadap jarak relatif 

(β>0).  

 Setelah semua semut selesai melakukan perjalanan, maka global 

pheromone updating rule diaplikasikan. Formula untuk global pheromone 

updating rule adalah 

𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) ← (1 − 𝛼𝛼). 𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) + � ∆𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠)
𝑚𝑚

𝑃𝑃=1
 

dimana 

 ∆𝜏𝜏𝑃𝑃(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) = �
1
𝐿𝐿𝑃𝑃

 Jika (r,s) ϵ tur yang dilakukan semut k
0 sebaliknya

�  

α = parameter pheromone decay (0< α<1) 
Lk = panjang tur yang dilakukan semut 
m = jumlah semut 

 Dalam jurnal yang ditulis Endah Damayanti dkk. [12] dikemukakan bahwa 

ant colony system merupakan pengembangan  dari ant system (ant colony atau 

ACO) dengan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi pada aplikasi yang lebih 

kompleks. 

 Menurut M. Dorigo dan L. Gambardella [6], ada tiga aspek yang 

membedakan ant system dengan ant colony system, yaitu 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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1. State transition rule menyediakan cara untuk menyeimbangkan eksplorasi 

edges yang baru dan eksploitasi dari sebuah priori dan akumulasi dari masalah 

yang ada. 

𝑆𝑆 = �
arg max

u ϵ Jk(r)
�[𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑢𝑢)]. [𝜂𝜂(𝑟𝑟,𝑢𝑢)]𝛽𝛽� Jika q≤q0 (exploitation)

𝑆𝑆 sebaliknya (biased exploration)
� 

dimana 

q = bilangan pecahan antara 0 sampai dengan 1 [0..1] 
q0 = parameter (0<q0<1) 
S = variable acak yang dipilih berdasarkan distribusi random 
proportional 
 

2. Global updating rule  hanya diaplikasikan pada lintasan terbaik. 

𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) ← (1 − 𝛼𝛼). 𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) + 𝛼𝛼. 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠𝐿𝐿 − 𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿𝑟𝑟−1 

dimana 

α = parameter pheromone decay (0< α<1) 
Lbest-iter = panjang tur terbaik sejak awal perjalanan 

 
3. Local pheromone updating rule diaplikasikan ketika semut membangun 

solusi. 

𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) ← (1− 𝜌𝜌). 𝜏𝜏(𝑟𝑟, 𝑠𝑠) + 𝜌𝜌. 𝜏𝜏0 

dimana 

ρ = parameter yang dibuat (0< ρ<1) 

L. Gambardella dan M. Dorigo [13] mendeskripsikan ant colony ke dalam 

beberapa langkah sebagai berikut. 

1. Inisialisasi parameter-parameter yang diperlukan dan meletakkan semut pada 

lokasi awal. 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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2. Siklus dimana setiap semut melakukan perjalanan dari lokasi awal ke lokasi 

lainnya dan melakukan local updating sampai kembali lagi ke posisi awal. 

3. Penghitungan jarak terpendek yang berhasil didapatkan oleh semut. Jarak 

tersebut kemudian digunakan untuk melakukan global updating. 

4. Pengecekan kondisi dari iterasi yang dilakukan, apabila belum memenuhi 

maka akan kembali ke tahap 2. 

 L. Gambardella dan M. Dorigo [13] juga memberikan pseudocode ant 

colony seperti gambar dibawah ini. 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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Gambar 2.3 Pseudocode Algoritma Ant Colony System 

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012
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2.5 Dasar Teori Pendukung Variabel Penelitian 

Satria Prasamya [4] sudah berhasil mendapatkan aplikasi penentuan jalur 

terpendek menggunakan metode ant colony optimization pada Android. Aplikasi 

tersebut sudah dapat menampilkan rute terpendek dari inputan beberapa lokasi 

baik secara round trip maupun one way trip. Kecepatan menampilkan rute 

tergantung pada jumlah kota yang diinputkan dan koneksi internet. 

Stephanus Ardiyansyah dan M. Dhoddy Syatria [14] berhasil menerapkan 

metode ant colony optimization pada aplikasi Android pencarian SPBU terdekat 

di kota Palembang. Berdasarkan uji coba, pencarian dengan menggunakan 

algoritma ant colony optimization pada mode default akan menghasilkan waktu 

yang lebih lama daripada mode pencarian default dari Google Maps. Namun, 

penggunaan algoritma ant colony memberikan hasil pencarian yang lebih optimal.

Wans: Android Apps..., Wirawan Utomo, FTI UMN, 2012




