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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Gambaran Umum 

 Secara umum akan dibangun suatu aplikasi native yang dapat menentukan 

rute perjalanan dari sebuah lokasi ke maksimum 24 lokasi tujuan dan kembali ke 

lokasi semula. Hasilnya berupa urutan lokasi yang menunjukkan urutan perjalanan 

yang dapat dilakukan oleh user. Semua data peta, lokasi, dan petunjuk arah 

menuju tiap-tiap lokasi menggunakan data yang disediakan oleh Google melalui 

Google API.  

 Dalam penentuan urutan rute tersebut, digunakan algoritma ant colony 

yang mengambil data lokasi yang telah dimasukkan oleh user. Data tersebut 

kemudian diolah di smartphone untuk menghasilkan urutan lokasi. Hasil 

pengolahan tersebut kemudian digambarkan kembali pada peta yang tersedia dan 

ditampilkan petunjuk arah menuju tiap-tiap lokasi.

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



18 
 

 
 

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum Aplikasi 

 Ada tiga langkah utama dalam aplikasi ini, yaitu penentuan lokasi, 

pencarian rute menggunakan ant colony, dan penggambaran rute yang ditempuh. 

Saat penentuan lokasi, user dapat menambahkan dan menghapus lokasi sebelum 

dilakukan pengolahan data. Penggambaran rute akan divisualisasi menggunakan 

garis yang menghubungkan tiap lokasi serta list petunjuk arah ke tiap lokasi. 
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Gambar 3.2 Flowchart Aplikasi 

 Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut. 

1. Menambah lokasi. 

2. Menghapus lokasi, baik secara satu per satu maupun secara keseluruhan. 

3. Mengolah data lokasi menggunakan algoritma ant colony. 

4. Menggambarkan urutan lokasi 

5. Memberikan petunjuk arah menuju setiap lokasi. 

6. Mendapatkan lokasi dimana user berada saat mengakses aplikasi. 

7. Mengubah tampilan peta. 

 Untuk fungsi mengolah data lokasi menggunakan algoritma ant colony, 

mengacu pada pseudocode yang ada pada gambar 2.3. Parameter yang digunakan 

dalam algoritma ant colony ini adalah m=10, iterasi=1000, q0=0.9, β=2, α=0.1, 

dan τ0=(n·Lnn)-1 sesuai dengan eksperimen yang dilakukan oleh L. Gambardella 
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dan M. Dorigo [13]. Seperti pada tahapan algoritma ant colony yang ditulis di 

halaman 14, tahap pertama yang dilakukan adalah inisialisasi parameter-parameter 

yang dibutuhkan dan peletakan lokasi awal semut, termasuk juga pengolahan data 

lokasi yang di-input-kan oleh user sehingga mendapatkan jarak dari satu lokasi ke 

lokasi lainnya. Selain itu juga dilakukan pencarian jarak terpendek berdasarkan 

algoritma nearest neighbour yang berguna sebagai salah satu parameter dalam 

algoritma ant colony. 

 Tahap kedua yang dilakukan adalah siklus setiap semut dalam melakukan 

perjalanan. Tahap ini meliputi proses state transition rule dan local pheromone 

update. Jarak masing-masing lokasi yang sudah didapat pada tahap inisialisasi 

digunakan untuk membantu menetapkan visibilitas antar lokasi saat melakukan 

state transition rule. Jarak terpendek yang berhasil didapatkan menggunakan 

algoritma nearest neighbour sendiri, digunakan dalam proses local pheromone 

update. 

 Tahap ketiga dilakukan penghitungan jarak terpendek dari perjalanan yang 

dilakukan semut. Jarak terpendek ini digunakan dalam proses global updating 

rule. Tahap keempat dan terakhir adalah proses pemeriksaan kondisi iterasi. 

Apabila kondisi belum memenuhi syarat maka akan kembali ke tahap kedua. 
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Gambar 3.3 Flowchart Ant Colony System 

 Agar aplikasi ini dapat dijalankan dengan baik pada saat implementasi, 

dibutuhkan spesifikasi minimal untuk smartphone Android yang digunakan. 

Spesifikasi tersebut sebagai berikut. 

1. Menggunakan sistem operasi Android minimal versi 2.1 (Eclair). 

2. Mempunyai layar touch screen. 

3. Terdapat Google Application Built-in (Google Play, Google Maps, dan lain-

lain). 

4. RAM 256MB. 
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5. Mempunyai koneksi internet (Wi-Fi/3G). 

6. Terdapat GPS. 

3.2 Perancangan Tampilan Aplikasi 

1. Splash Screen 

Halaman ini berfungsi untuk pengantar menuju halaman utama sewaktu 

aplikasi dijalankan. Di halaman ini akan tampil gambar logo aplikasi ini selama 

beberapa detik. Setelah itu layar akan berganti ke halaman utama. 

 

Gambar 3.4 Rancangan Tampilan Halaman Splash Screen 

2. Halaman Peringatan 

Halaman ini adalah halaman peringatan untuk tidak menjalankan aplikasi 

ini ketika mengemudikan kendaraan. Yang dimaksud menjalankan aplikasi ini 

adalah saat dimana user memasukkan lokasi-lokasi yang dituju. 
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Gambar 3.5 Rancangan Tampilan Halaman Peringatan 

3. Halaman Utama 

Halaman ini adalah halaman utama sebagai tempat untuk memilih lokasi-

lokasi yang diinginkan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih dengan cara menyentuh 

layar dari ponsel yang menjalankan aplikasi ini dan lokasi tersebut akan ditandai 

dengan marker.  

 

Gambar 3.6 Marker 

Apabila ingin mengubah atau menghapus lokasi yang sudah dipilih dan 

ditandai dengan marker, bisa dengan menyentuh kembali marker pada lokasi yang 

diinginkan. 
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Di halaman ini terdapat  beberapa komponen pendukung, seperti 

a. Search Bar 

 Search bar digunakan untuk mencari lokasi yang kita inginkan dengan 

menulis nama lokasi pada tempat yang tersedia. Apabila lokasi ditemukan, maka 

peta akan mengarah pada lokasi dan meletakkan marker pada lokasi tersebut. 

 

Gambar 3.7 Search Bar 

b. Tombol Clear 

 Tombol ini digunakan untuk membersihkan marker yang ada pada peta. 

Sehingga dapat digunakan untuk melakukan pencarian rute dengan lokasi-lokasi 

yang baru. 

 

Gambar 3.8 Tombol Clear 

c. Tombol My Location 

 Tombol ini berfungsi untuk mendapatkan lokasi dimana user berada saat 

mengakses aplikasi ini. Peta akan mengarah ke lokasi tersebut dan meletakkan 

marker lokasi tersebut. 

 

Gambar 3.9 Tombol My Location 

d. Tombol Map Mode Halaman Utama 

 Tombol ini berfungsi untuk mengganti tampilan peta sesuai keinginan 

user. Pilihan yang tersedia adalah tampilan street dan satellite.  
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Gambar 3.10 Tombol Map Mode 

e. Tombol Calculate 

 Tombol calculate berfungsi untuk mencari rute terpendek berdasarkan 

lokasi-lokasi telah dipilih user. Dengan tombol calculate ini, halaman akan 

berpindah ke halaman hasil untuk menggambarkan rute terpendek yang berhasil 

didapatkan. 

 

Gambar 3.11 Tombol Calculate 

 

Gambar 3.12 Rancangan Tampilan Halaman Utama 
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4. Halaman Calculating 

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada user untuk 

menunggu pencarian rute yang sedang dilakukan oleh aplikasi ini. Jika pencarian 

rute sudah selesai, halaman hasil akan ditampilkan. 

 

Gambar 3.13 Rancangan Tampilan Halaman Calculating 

5. Halaman Hasil 

Halaman hasil berfungsi untuk menampilkan urutan lokasi yang telah 

diinputkan oleh user dan menjadi sebuah rute yang digambarkan pada peta. 

Lokasi-lokasi tersebut digambarkan dengan marker yang memiliki nomor, 

berbeda dengan marker pada saat memilih lokasi. Untuk jalan yang dapat 

ditempuh ke lokasi-lokasi tersebut, dibuat dengan menggambarkan garis yang 

menghubungkan lokasi-lokasi tersebut. 

 

Gambar 3.14 Marker Hasil 

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



27 
 

 
 

Pada halaman ini juga terdapat beberapa komponen, seperti 

a. Tombol Back 

Tombol ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama. 

 

 

Gambar 3.15 Tombol Back Halaman Hasil 

b. Tombol Map Mode Halaman Hasil 

 Tombol ini berfungsi untuk mengganti tampilan peta sesuai keinginan 

user. Pilihan yang tersedia adalah street view dan satellite view. 

 

Gambar 3.16 Tombol Map Mode Halaman Hasil 

 

 

Gambar 3.17 Rancangan Tampilan Halaman Hasil 
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6. Halaman Getting Direction 

Halaman ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada user untuk 

menunggu halaman detail ditampilkan. 

 

Gambar 3.18 Rancangan Tampilan Halaman Getting Direction 

7. Halaman Detail 

Halaman detail ini menampilkan list petunjuk arah menuju ke tiap lokasi. 

Petunjuk arah meliputi nama jalan yang dilalui, petunjuk berbelok, perkiraan jarak 

tempuh, dan perkiraan waktu tempuh. Di halaman ini juga terdapat tombol back 

untuk berpindah ke halaman hasil. 

 

Gambar 3.19 Tombol Back Halaman Detail 
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Gambar 3.20 Rancangan Tampilan Halaman Detail 

3.3 Pembangunan Aplikasi 

1. Halaman Splash Screen 

Halaman ini dibuat menggunakan komponen Linear Layout sebagai 

tampilan layout utamanya. Di dalam layout utama tersebut terdapat Image View 

untuk menampilkan logo aplikasi ini. Berikut susunan halaman ini dalam bentuk 

xml. 

 

Gambar 3.21 XML Halaman Splash Screen 

Untuk membuat halaman ini bisa menghilang setelah sekian detik, maka 

digunakan sebuah thread yang dijalankan dengan delay yang ditetapkan adalah 
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5000ms. Setelah delay itu habis, thread akan di stop dan halaman utama akan 

dipanggil. 

 

Gambar 3.22 Script Thread Halaman Splash Screen 

2. Halaman Peringatan 

Halaman ini terdiri dari satu layout utama yang berisi sebuah text view dan 

sebuah layout lainnya untuk meletakkan button “yes” dan “no”. 
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Gambar 3.23 XML Halaman Peringatan 

3. Halaman Utama 

Secara umum, halaman ini terdiri dari satu layout utama dan di dalam 

layout utama tersebut terdapat tiga layout lainnya, yaitu layout untuk search bar, 

layout untuk map, dan layout untuk menu. Berikut susunan halaman ini dalam 

bentuk xml. 
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Gambar 3.24 XML Halaman Utama 

Untuk bisa menggambarkan dan menghapus marker pada peta, dilakukan 

dengan meng-override fungsi yang terdapat di Android, yaitu fungsi onTap(). 

Untuk menggambarkan marker, fungsi onTap() menerima parameter GeoPoint 

dari lokasi yang di-tap, dan MapView yang digunakan untuk menampilkan peta 
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tersebut sedangkan untuk menghapus marker fungsi onTap() hanya menerima 

parameter index dari marker yang di-tap tersebut. 

Dalam bagian menu, semua warna tombol ketika ditekan dapat berubah 

menjadi warna putih. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuat file xml di 

dalam folder drawable yang berisi kondisi ketika ditekan dan tidak ditekan. 

Berikut adalah contoh script yang digunakan pada tombol clear. 

 

Gambar 3.25 Script Efek Pada Tombol Clear 

Untuk mengubah tampilan peta menjadi street view atau satellite view, 

dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang terdapat pada Map View Android, 

yaitu setStreetView() dan setSatellite(). Keduanya diisi dengan nilai true atau 

false. 

4. Halaman Calculating 

Halaman ini menampilkan Progress Dialog yang berisi tulisan 

“Calculating” dan “Please Wait”. Disaat menampilkan tulisan tersebut, proses 

pencarian rute dilakukan hingga selesai. Saat sudah selesai halaman ini akan 

berganti dengan halaman hasil. 

5. Halaman Hasil 

Di halaman ini, rute hasil ant colony digambarkan sesuai urutan yang 

didapatkan. Urutan tersebut digambarkan dengan marker yang memiliki nomor 

beserta garis berwarna biru yang digambarkan pada jalan yang bisa dilalui untuk 

mencapai tiap-tiap lokasi tersebut. 
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Garis biru yang digambarkan pada jalan yang bisa dilalui adalah hasil dari 

jalan yang didapatkan dari Google. Untuk mendapatkannya, bisa dengan 

memanggil url http://maps.google.com/maps?f=d&hl=en&saddr=(latitude,longit 

ude)&daddr=(latitude,longitude)&ie=UTF8&0&om=0&output=kml. Hasil yang 

didapat berupa file kml yang kemudian  dipecah-pecah untuk mendapatkan titik-

titik yang harus dilalui. 

Marker yang ada pada halaman ini juga bisa di-tap. Ini untuk 

menampilkan petunjuk arah dari marker dengan nomor sebelumnya ke marker 

dengan nomor yang di-tap. Petunjuk arah itu ditampilkan pada halaman detail. 

 

Gambar 3.26 XML Halaman Hasil 

6. Halaman Getting Direction 

Halaman ini menampilkan Progress Dialog yang berisi tulisan “Getting 

Direction” dan “Please Wait”. Di saat menampilkan tulisan tersebut, proses 

mendapatkan petunjuk arah dilakukan hingga selesai. Petunjuk arah tersebut 
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didapat menggunakan fasilitas Google Direction API, dengan menggunakan url 

http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/json?origin=(latitude,longitude)

&destination=(latitude,longitude)&sensor=true&units=metric. Hasil yang 

didapat akan berformat JSON. JSON tersebut kemudian di-parsing sehingga 

nilainya bisa dimasukkan ke dalam text view. Saat sudah selesai halaman ini akan 

berganti dengan halaman detail. 

7. Halaman Detail 

Halaman ini terdiri dari satu layout utama yang di dalamnya terdapat tiga 

bagian layout. Bagian yang pertama adalah header sebagai informasi tempat asal, 

tempat tujuan, estimasi jarak dan waktu. Bagian yang kedua adalah list view yang 

menampilkan petunjuk mengenai jalan yang harus dilalui. List view itu sendiri 

sebenarnya terdiri dari sebuah text view. 

 

Gambar 3.27 XML Text View Untuk ListView 

 Bagian yang ketiga adalah bagian menu. Bagian ini hanya berisi tombol 

back untuk kembali ke halaman hasil. 
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Gambar 3.28 XML Halaman Detail 

3.4 Pembangunan Ant Colony 

 Berdasarkan flowchart ant colony sytem pada gambar 3.3 dilakukan 

pembangunan proses pencarian rute dengan algoritma ant colony. Langkah 

pertama dilakukan proses inisialisasi, yaitu pengisian variabel-variabel parameter 

yang dibutuhkan seperti jumlah iterasi, jumlah semut (M), β, α, dan q0. 

 

Gambar 3.29 Parameter Ant Colony 

 Setelah itu, dilakukan pencarian jarak ke tiap lokasi berdasarkan data 

lokasi yang sudah ada dalam sebuah array. Hasil pencarian jarak tersebut 

dimasukkan ke dalam sebuah array 2 dimensi. 
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Gambar 3.30 Fungsi untuk Mencari Jarak Antar Titik 

 Dalam tahap inisialisasi juga dilakukan pencarian jarak terpendek 

menggunakan algoritma nearest neighbour. Jarak terpendek tersebut digunakan 

untuk menginisialisasi nilai awal pheromone antar titik. Sedangkan jarak ke 

masing-masing titik yang telah dimasukkan dalam array 2 dimensi tadi, digunakan 

untuk menghitung visibilitas antar titik. 

 

Gambar 3.31 Inisialisasi Pheromone dan Visibilitas 

 Setelah inisialisasi selesai, dilanjutkan dengan dimulainya iterasi untuk 

melakukan state transition rule, local updating rule, dan global updating rule. 

Dalam setiap iterasi yang dilakukan, setiap semut yang ada akan bergerak 

melakukan tour. State transition rule digunakan untuk mengetahui lokasi mana 
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yang akan dituju berikutnya saat semut melakukan tour. Ditahap ini dilakukan 

pemeriksaan hasil random q. Jika hasil q memenuhi syarat q <= q0, nilai yang 

dipakai adalah nilai exploitation (nilai hasil state transition rule ant colony 

system). Sedangkan jika q > q0, menggunakan nilai biased exploration (hasil 

random dari random proportional rule).  

 

Gambar 3.32 Penerapan State Transition Rule 
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 Setiap semut yang melakukan tour atau perjalanan, semut tersebut juga 

melakukan local pheromone update pada jalur yang dilaluinya dan melakukan 

perhitungan jarak yang ditempuhnya. 

 

Gambar 3.33 Penerapan Local Updating Rule 

 Setelah semua semut selesai melakukan tour pada setiap iterasi, dilakukan 

proses global updating rule hanya pada jalur yang terpendek yang berhasil 

didapatkan semut-semut tersebut. 

 

Gambar 3.34 Penerapan Global Updating Rule 

 Proses state transition rule, local updating rule, dan global updating rule 

terus dilakukan sampai iterasi selesai dilakukan. Saat iterasi selesai dilakukan 

maka akan diketahui jarak terpendek yang berhasil didapatkan dan rute terpendek 

yang dihasilkan oleh semut. 

3.5 Peralatan yang Digunakan 

Pembuatan Android apps penentu rute perjalanan berbasis ant colony ini 

menggunakan peralatan sebagai berikut. 

1. Personal computer, dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor Intel Core i3-330M @ 2.13GHz 

b. RAM 2 GB DDR3-SDRAM (1333MHz) 

c. Video card ATI Mobility Radeon HD 5470 1GB 
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d. Display 14” WXGA LED, max resolution 1366x768 

e. Hard drives Seagate 320GB Serial ATA 5400RPM 

2. IDE Eclipse versi 3.6.1 (Helios) 

3. Android SDK rev. 12 

4. Android ADT versi 15.0.1.v201111031820-219398 

5. Android Virtual Device platform 2.1 untuk Google API, dengan spesifikasi 

sebagai berikut. 

a. Layar Built-in WQVGA432 

b. GPS Support 

c. LCD Density 120 

d. Touch screen 

e. Keyboard support 

f. Heap size 24 

g. Ram size 256MB 

6. Google APIs Add-On (API 7) 

7. Printer 

3.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

2. Tempat Penelitian 

 Seluruh kegiatan dilakukan di Universitas Multimedia Nusantara, Gading 

Serpong, Tangerang.

No. 
Jenis 

Kegiatan 

Bulan 

April 

2012 

Mei  

2012 

Juni 

2012 

Juli 

2012 

1. Studi Literatur 
 

 
  

     
       

2. 
Perancangan 

Aplikasi 

 
 

  
     

       

3. 
Pembangunan 

Aplikasi 

 
 

  
     

       

4. Uji Coba 
 

 
  

     
       

5. 
Penulisan 

Skripsi 

 
 

  
     

       

6. Sidang Skripsi 
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