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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Transportasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 telah

menetapkan bahwa angkutan adalah sebuah pemindah orang dan atau barang dari satu

tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan, kendaraan yang disebutkan

dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ini adalah Sepeda Motor, Mobil Berpenumpang, Mobil

Bus, dan Taksi (Indonesia, 1993).

2.1.1 Bus

Mobil bus adalah jenis kendaraan bermotor berbayar yang telah dilengkapi de-

ngan kursi untuk lebih dari 8 penumpang, tempat duduk tersebut tidak termasuk kursi

untuk pengemudi atau supir bus baik dengan perlengkapan pengangkut bagasi atau ti-

dak (Indonesia, 1993).

Tempat pemberhentian bus biasa dilakukan pada terminal, dimana terminal me-

rupakan sarana prasarana transportasi untuk memuat dan untuk menurunkan penum-

pang ataupun barang. Selain itu bus juga memiliki trayek lintasan kendaraan yang

tetap dengan jadwal maupun tidak terjadwal (Indonesia, 1993).

Bus mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali ditemukan

bukan sebagai bus namun carriage atau kereta kuda oleh Blaise Pascal di Paris pada
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Gambar 2.1: Mobil Bus

tahun 1662 di Inggris, namun umur carriage hanya bertahan selama 15 tahun kare-

na biayanya yang cukup mahal dan hanya tersedia untuk orang - orang dengan status

sosial yang tinggi (Daumas et al., 1996). Perkembangan bus kembali berjalan pada

tahun 1820an, tepatnya pada tahun 1824 John Greenwood memperkenalkan Omnibus

Service yang mirip dengan carriage namun memiliki lebih banyak kursi untuk penum-

pangnya. Cara kerja Omnibus ini tidak seperti jenis sebelumnya yaitu stagecoach yang

memerlukan booking sebelum menaikinya, Omnibus tidak memerlukan booking dan

pengemudi dapat menjemput penumpang dan menurunkannya dimanapun sesuai de-

ngan request dari penumpang (Horse Buses - London’s first omnibus, 2000).

Gambar 2.2: Omnibus di Paris

Setelah Omnibus mulai beroperasi pada tahun 1826, banyak perusahaan di Paris

yang membuka pelayanan untuk Omnibus pada tahun 1828 sehingga menghasilkan 100

Omnibus yang beroperasi di daerah Paris. Namun, seorang English Coach-Maker Ge-

orge Shillibeer mendesain kembali Omnibus dengan kapasitas penumpang yang lebih

banyak lagi yaitu 25 bangku penumpang dan mulai beroperasi untuk daerah Quaker
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Newington Academy, London yang kemudian diklaim sebagai bus sekolah pertama.

Perkembangan bus dengan tenaga penggerak hewan kuda ini mulai berkurang setelah

adanya perkembangan mesin dan industri yang pesat sehingga sudah banyak mesin

mesin penggerak batu bara dimana mana (The prehistory of urban transport, 2001).

Gambar 2.3: Omnibus London buatan Shillibeer’s

Mesin bus bermesin uap buatan Walter Hancock dan Sir Goldworthy Gurney mu-

lai beroperasi pada tahun 22 April 1833 setelah bangun pertama kali pada tahun 1830.

Dari perkembangan bus jenis ini, Omnibus mulai berkurang karena keuntungan dari

bus bermesin uap ini yang sangat mendominasi pasar transportasi di Inggris membuat

bus bertenaga kuda berhenti beroperasi pada tahun 1914.

Gambar 2.4: Omnibus mesin uap

Sejak perkembangan bus bermesin uap, mulai banyak orang - orang yang meng-

embangkan jenis - jenis bus mereka sendiri seperti The Siemens Brother yaitu William
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Siemens dan Ernst Werner berkolaborasi membangun Trolleybuses / bus listrik mereka

yang cara kerjanya mirip dengan kereta trem. Lalu bus bertenaga mesin pertama kali

dibuat oleh perusahaan otomotif asal Jerman yaitu Benz Viktoria pada tahun 1895 dan

diikuti oleh perusahaan lainnya yaitu Daimler yang memproduksi bus jenis ini pada

tahun 1898 dan mulai menjualnya untuk daerah London. Bus ini bisa berlari 18 kph

dan bisa mengangkut sampai 20 orang penumpang, dan merupakan transportasi yang

terkenal sehingga tetap dikembangkan sampai sekarang yang kita lihat dijalanan.

Gambar 2.5: Trolleybus bertenaga listrik dan Omnibus bertenaga mesin pertama

2.1.2 Trayek

Menurut peraturan pemerintah Indonesia no 41 tahun 1993 telah menetapkan di

Bab 1, Pasal 1, Nomor 12, 13, dan 14 bahwa trayek adalah lintasan kendaraan umum

untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Lalu

jaringan trayek yang beroperasi merupakan kumpulan dari trayek - trayek lainnya yang

menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur

adalah pelayanan yang dilakukan dalam jaringan trayek, dengan jadwal tetap atau tidak

berjadwal (Indonesia, 1993).

Dalam bagian ketiga dan keempat dari peraturan pemerintah Indonesia No 41
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tahun 1993 menjelaskan perbedaan antara angkutan orang dengan kendaraan umum

dalam trayek tetap dan teratur dan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam

trayek (Indonesia, 1993).

2.1.3 Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek Tetap dan Ter-

atur

Dalam Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan bah-

wa jaringan trayek terbagi menjadi 5 tipe trayek yaitu trayek antar kota antar provinsi,

trayek antar kota dalam propinsi, trayek kota trayek pedesaan, dan trayek lintas batas

negara (Indonesia, 1993).

Trayek antar kota antar propinsi adalah trayek yang melalui lebih dari satu wila-

yah propinsi daerah tingkat I yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan lainnya (Indonesia,

1993).

Selain itu, trayek antar kota dalam propinsi adalah trayek yang melalui antar

daerah tingkat II yang berupa Kabupaten dan Kotamadya dalam satu wilayah propinsi

daerah tingkat I (Indonesia, 1993).

Trayek kota adalah trayek yang seluruh jalurnya berada dalam satu wilayah Ko-

tamadya daerah tingkat II dalam daerah khusus Ibukota Jakarta (Indonesia, 1993).

Trayek pedesaan yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabu-

paten daerah tingkat II, dan trayek lintas batas negara adalah trayek yang melalui batas

suatu negara yang ditetapkan dengan keputusan menteri berdasarkan perjanjian antar

negara (Indonesia, 1993).
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2.2 Tata Koordinat Bumi

Dalam ilmu geografi, terdapat satuan ukur yang dapat dipakai dalam menen-

tukan titik lokasi suatu tempat dalam permukaan Bumi yaitu menggunakan garis bujur

(Longitude) yang merupakan garis vertikal di permukaan Bumi dan garis lintang (La-

titude) yang merupakan garis horizontal di permukaan Bumi (Latitude and Longitude:

Your Global Address, 2009).

Gambar 2.6: Peta Dunia dengan garis Longitude dan Latitude

2.2.1 Longitude(Garis Bujur)

Garis Bujur atau yang biasa disebut dengan Longitude merupakan garis hori-

zontal yang dapat mengukur sudut dari titik nol Bumi yaitu Greenwich yang berada di

London, Inggris yang merupakan titik 0 derajat atau 360 derajat Bumi yang sudah dia-

kui secara Internasional. Titik 0 yang berada di Barat dinamakan Bujur Barat dan titik

0 yang berada di Timur dinamakan Bujur Timur (What Are Longitude and Latitude ?,

2010).

Garis Bujur juga dinotasikan sebagai Lambda yang merupakan notasi huruf

alphabet Yunani ke-11 yang juga dipakai sebagai notasi dalam perhitungan Matema-

tika. Garis ini dapat menggambarkan lokasi suatu tempat di bagian Timur atau Barat

Bumi dari garis Utara-Selatan yang disebut sebagai Meridian Utama, pengukuran sudut
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Gambar 2.7: Garis Longitude pada Bumi

berdasarkan garis Meridian Utama berkisar dari 0 Meridian Utama ke +180 arah Timur

dan -180 arah Barat. Namun tidak seperti garis lintang yang memiliki equator sebagai

posisi awal alami, tidak ada posisi awal alami untuk bujur sehingga sebuah dasar Me-

ridian harus dipilih untuk menjadi posisi awalnya, dan Meridian Greenwich-lah yang

dipilih sebagai Meridian Utama Universal atau titik nol bujur (Latitude and Longitude:

Your Global Address, 2009).

Selain itu garis bujur juga digunakan sebagai dasar penanda perbedaan waktu

di seluruh dunia. Setiap selisih 15 ke arah Bujur Barat maupun ke Bujur Timur me-

nandakan perbedaan sebanyak 1 jam atau 60 menit, perhitungan tersebut didasari oleh

waktu dalam sehari adalah 24 jam dan bumi berputar 360 sehingga 360/24 jam adalah

15 (What are Longitudes and Latitudes?, 2009).

2.2.2 Latitude (Garis Lintang)

Garis Lintang merupakan garis vertikal yang dapat menentukan lokasi suatu tem-

pat terhadap garis Khatulistiwa, titik Utara dari Khatulistiwa disebut sebagai Lintang

Utara dan titik Selatan katulistiwa disebut dengan Lintang Selatan (What Are Longitude

and Latitude ?, 2010).
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Gambar 2.8: Garis Latitude pada Bumi

Posisi Lintang juga dikenal dengan menggunakan simbol huruf Yunani yaitu

yang dieja menjadi ph / fi dalam bahasa inggris merupakan notasi huruf kecil dan sim-

bol matematika dalam bahasa Yunani. Posisi Lintang diawali dengan sudut 0 di Kha-

tulistiwa sampai ke +90 di Kutub Utara dan -90 di Kutub Selatan. Beberapa koordinat

Lintang yang penting adalah Garis Balik Utara atau Tropic of Cancer yang merupakan

garis tertinggi Matahari dibelahan Bumi Utara yang berada di 2327 LU dan menga-

kibatkan musim panas dibelahan Bumi tersebut. Garis Balik Selatan atau Tropic of

Capricorn yang berada di 2327LS merupakan garis sejajar yang dimana Matahari bi-

sa berada di Zenith, dan Matahari yang berada di Zenith selama satu hari adalah titik

balik Matahari Desember. Lingkar Artik atau Artic Circle yang berada di 66,33LU

dimana menandakan ujung selatan dari hari kutub dimana selama 24 jam daerah ter-

sebut diterangi oleh matahari dan polar malam dimana selama 24 jam tempat tersebut

tidak diterangi oleh matahari, keduanya masing masing berlangsung selama 6 bulan

dan Lingkar Antartik yang berada di 6633LS mengalam kebalikannya (What are Lo-

ngitudes and Latitudes?, 2009).

Selain itu garis lintang juga dapat menandakan zona perbedaan iklim di Bumi,

dimana dari antara garis Khatulistiwa yang diapit oleh garis Cancer dan Capicorn yang

berada di 23,27LU dan 23,27LS merupakan daerah yang memiliki iklim tropis, lalu

daerah yang berada di antara 23,27LU dan 66,33LU dan juga 23,27LS dan 66,33LS
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Gambar 2.9: Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan

merupakan daerah subtropis (What are Longitudes and Latitudes?, 2009).

2.3 Cluster Analysis

Analisa Cluster atau yang juga disebut Clustering adalah sebuah tugas dimana

dari beberapa objek yang ada dibuat sebuah grup dimana dalam 1 grup tersebut terda-

pat objek - objek yang memiliki kemiripan yang sama (kemiripan bisa dalam banyak

hal mulai dari jarak, atribut, dan lain-lain) dibanding dengan objek dari grup lainnya

(Estivill-Castro, 2002).

Selain itu tugas utama penyelidikan Data Mining dan teknik umum yang digu-

nakan pada Statistical Data Analysis telah digunakan di beberapa bidang lain nya se-

perti Machine Learning, Pattern Recognition, Image Analysis, Information Retrieval,

dan Bioinformatics.

Gambar 2.10: Contoh hasil dari clustering analysis
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Cluster Analysis merupakan metode analisa yang tidak tergantung pada satu

macam perhitungan algoritma namun dapat dilakukan dengan menggunakan banyak

macam algoritma yang berbeda - beda dan masing - masing memiliki syarat ketentu-

an, tingkat efisiensi, dan hasil yang berbeda. Algoritma yang diimplementasi untuk

melakukan clustering sangat bergantung pada masing - masing data set yang tersedia

untuk dapat menghasilkan sesuatu nantinya, dan juga cluster analysis bukanlah suatu

task yang dapat dilakukan secara otomatis melainkan trial and error yang akan se-

ring terjadi pada saat dilakukan sehingga memodifikasi data dan parameter akan sering

dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

2.3.1 Mean Shift

Mean Shift adalah salah satu prosedur analisa clustering yang non-parametic,

tidak membutuhkan informasi mengenai jumlah cluster dan tidak dibatasi dengan ben-

tuk dari cluster. Prosedur yang diperkenalkan oleh Fukunaga dan Hostetler pada tahun

1975 ini berguna untuk mendeteksi modes (sebuah data yang sering muncul pada se-

kumpulan data), selain itu juga dapat diaplikasikan ke Clustering, Tracking, dan Smo-

othing (Cheng, 1995).

Dalam meng-implementasi Mean Shift untuk Clustering, yang dibutuhkan ada-

lah sebuah data set dimana data tersebut akan direpresentasikan sebagai point. Point

tersebut akan divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi dimana terdapat dua koordinat

yang dipakai yaitu koordinat X dan Y.

Dari ilustrasi gambar di atas, cara kerja mean shift terbagi menjadi beberapa

langkah. Langkah pertama dalam melakukan clustering mean shift adalah setelah set

data sudah divisualisasikan dalam bentuk dua dimensi, setiap anggota cluster akan
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Gambar 2.11: Ilustrasi Mean Shift

membuat cluster dari dirinya sendiri sejauh diameter a, lalu jika dalam satu radius

cluster terdapat beberapa anggota cluster lainnya maka setiap anggota cluster yang

memiliki koordinat x dan y nya masing - masing akan dicari rata - ratanya dan akan

mendapatkan nilai X′ dan Y ′ yang menjadi nilai tengah dari wilayah cluster tersebut.

Cara ini akan dilakukan terus menerus sampai pada akhirnya menemukan hasil x′ dan

y′ atau nilai tengah wilayah cluster yang sama seperti pada rumus (1) dan (2).

x′ =
x1 + x2 + x..n

n
(1)

y′ =
y1 + y2 + y..n

n
(2)

2.3.2 Algoritma Mean Shift

Mean shift merupakan sebuah prosedur dalam menemukan kepadatan maksimal

dari sebuah data sampel yang diberikan (Cheng, 1995). Dalam metode yang iterative

atau berulangnya, rumus kernel function atau fungsi probability density function (pdf)

K(s − x) digunakan untuk menentukan weight atau bobot dari poin data disekitarnya
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untuk melakukan estimasi ulang mean. Dalam rumus mean shift, menurut Fukunaga

& Hostetler (Fukunaga & Hostetler, 1975) selisih dari m(x) − x disebut sebagai mean

shift, lalu mean shift algorithm ini akan menentukan x dari m(x) atau x← m(x) dimana

estimasi tersebut diulang terus sampai m(x) bertemu / 0.

Dalam algoritma mean shift, diumpamakan S ⊂ X (S adalah subset / bagian dari

X) yang merupakan sebuah set data sample yang terbatas. K adalah kernel dan w : S

→ (0, ∞) yang merupakan fungsi dari bobot atau weight. Sampel dari mean dengan

kernel K pada x ∈ X didefinisikan seperti rumus (3) (Cheng, 1995).

m(x) =

∑
s∈S K(s − x)w(s)s∑
s∈S K(s − x)w(s)

(3)

Dari keterangan mengenai rumus algoritma mean shift tersebut, maka langkah

- langkah dari metode mean shift ini dapat di rangkum menjadi Gambar 2.12 yang

merupakan flowchart dari proses yang di lakukan pada metode mean shift.
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Gambar 2.12: Flowchart Mean Shift

2.4 Python Programming Language

Python adalah high level programming language yang dikembangkan oleh Guido

van Rossum yang diperkenalkan pertama kali pada tanggal 20 Februari tahun 1991(CPython

& IronPython, 2009). Python merupakan programming tools yang open source dengan

skala yang besar, object oriented programming language. Python juga digunakan oleh

banyak perusahaan besar seperti Google (Unladen Swallow, 2013), New York Stock

Exchange (Mueller, 2014), Industrial Light and Magic, dan lainnya (Python Success

Stories, 2014). Salah satu keuntungan Python adalah dapat digunakan secara gratis se-

hingga siapapun dapat menggunakannya dengan hanya mendownload tools yang terse-

dia untuk Windows, Mac OS, dan Linux di http://www.python.org (Lutz, 2013)s,
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dan juga memiliki modul beserta library yang dapat digunakan untuk berbagai keper-

luan penelitian, analisa, dan lain - lain.

Tipe data standar yang digunakan Python adalah numbers, string, list, tuple, dan

dictionary. Number adalah tipe data yang menyimpan data dalam bentuk numeric pada

saat mendeklarasi suatu objek dengan sebuah nomor untuk isinya (Lutz, 2013).

Gambar 2.13: Contoh deklarasi variabel

Dalam number terdapat beberapa tipe data numeric yang di-support oleh Python

yaitu int (integer), long, float, dan complex.

Gambar 2.14: Tipe - tipe data numeric

Lalu untuk tipe data string dalam Python merupakan data yang berisikan huruf

alphabet yang dimulai dan diakhiri oleh tanda baca ”” seperti contoh yang ada di bawah

ini. Tanda ”+” merupakan tanda tambahan dan ”*” merupakan tanda pengulangan.

List adalah tipe data Python yang serba guna dimana data yang dimuat dalam

satu objek dapat memuat beberapa item yang hanya dipisahkan dengan tanda”,” dan

dibuka tutup dengan tanda ”[]”. Contoh di bawah akan menjelaskan tipe data list.
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Gambar 2.15: Contoh tipe data string

Gambar 2.16: Contoh tipe data list

Untuk tipe data Tuple merupakan tipe data yang hampir sama dengan list namun

perbedaanya adalah tuple tidak dapat di-update seperti list sehingga dapat disumpulkan

bahwa tuple adalah tipe data yang read-only dan dibuka - tutup bukan dengan ”[]”

melainkan dengan ”()” / parantheses.

Gambar 2.17: Contoh tipe data tuple

Pada tipe data dictionary, dapat menyimpan data yang berisikan data lain atau

yang disebut dengan data key-value yang bekerja seperti layaknya array. Dictionary

ditutup dengan ”” dan value dari dictionary dapat dipasang dengan ”([ ])”.

Dari contoh di atas akan menghasilkan output seperti pada Gambar 2.19.
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Gambar 2.18: Contoh tipe data dictionary

Gambar 2.19: Contoh hasil output tipe data dictionary

2.5 Google Maps

Google Maps merupakan aplikasi yang terkenal dalam hal memberikan infor-

masi lengkap melalui peta yang bisa digunakan sebagai navigasi dalam berbagai cara

mulai dari berjalan kaki, naik mobil, sampai menggunakan transportasi umum yang ada

dalam daerah tertentu. Selain itu Google Maps memberikan pelayanan visualisasi peta

yang beragam mulai dari Street Map, Terrain Map, dan Satellite Map, namun tentu saja

Google tidak sendirian dalam membuat semua layanan peta ini untuk dikonsumsi oleh

publik, dengan bekerja sama dengan private company yang bekerjasam dengan Google

yaitu Tele - Atlas yang merupakan perusahaan navigation and location based service

yang menyediakan visualisasi peta yang sangat detail lengkap mulai dari rural areas

sampai pada jalanan yang ada di tiap negara.

Selain itu, Google Earth yang merupakan in-house application yang dijalank-

an oleh Google juga membantu menyediakan informasi data lain yang termasuk ko-

ordinat data satelit dan juga meng-update daerah - daerah yang berkembang / ber-

ubah ke dalam database kedua aplikasi tersebut. Untuk dunia bisnis, Google juga
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Gambar 2.20: Logo Tele Atlas dan peta navigasinya

membantu dengan menyediakan Google Maps API yang dapat diakses oleh semua

orang. Google Maps API yang dibuat publik pada tahun 2005 merupakan API yang

paling terkenal dengan 43% pengguna dari seluruh pengguna API yang lain menurut

statistik yang diberikan oleh programmableweb.com, API terkenal yang lain adalah

Flicker dengan 11% dan Virtual Earth (Bing Map) dengan 3%. Kegunaan lain dari

Google Map API adalah para programmer dapat dengan bebas menambahkan fung-

si - fungsi baru di Google Maps ataupun untuk mengambil dan menggunakan fitur

dan data yang ada di Google Map untuk keperluan pribadi masing - masing seperti

menampilkan informasi lengkap di website yang datanya di dapat dari Google Map,

dan visualisasi yang cukup terkenal dan sudah banyak orang yang menyediakan in-

formasi tersebut melalui Google Map yaitu melihat efek dari kebocoran minyak yang

terjadi di Teluk Meksiko seperti yang ada di https://www.google.com/maps/d/

viewer?mid=ziv3dPcRg26g.kYGcQ6nVUtZw&hl=en.

2.6 TSP-Traveling Salesman Problem

TSP atau Traveling Salesman Problem adalah metode untuk mencari skenario

perputaran suatu perjalanan yang berawal dari titik A sampai kembali ke titik A lagi

dengan waktu dan biaya yang paling sedikit. Gambaran TSP yang paling mudah ada-

23

Optimasi lokasi..., Kenny Supangat, FTI UMN, 2016



Gambar 2.21: Logo Google dan peta dampak dari kejadian di teluk Meksiko

lah seperti yang diberikan di bawah ini dimana seorang salesman yang perlu berkeliling

dari kota A sampai ke kota F dan kembali lagi ke kota A, dikarenakan waktu dan bi-

aya yang terbatas maka dibutuhkan perhitungan yang mendalam untuk dapat mencari

skenario perjalanan yang paling singkat.

Gambar 2.22: Contoh skenario TSP
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2.6.1 Ant Colony -TSP

Salah satu solusi masalah TSP adalah menggunakan metode ant colony, sistem

ant colony sendiri meniru cara kerja semut dalam mencari sumber makanan dan kemba-

li ke sarangnya. Pada dasarnya, menurut penelitian yang berjudul Ant colonies for the

traveling salesman problem yang dibuat oleh Marco Dorigo dan Luca Maria Gamba-

rdella mengatakan bahwa ant colony dapat menyelesaikan masalah TSP karena, semut

memiliki kemampuan untuk mencari letak sumber makanan dan kembali ke sarangnya

tanpa adanya visualisasi dari wilayah itu sendiri, dan juga dapat beradaptasi jika terda-

pat suatu halangan dalam jalur yang biasa dilewatinya, sehingga semut akan mencari

jalan terpendek yang baru (Dorigo & Gambardella, 1997).

Gambar 2.23: Cara kerja semut dalam mencari makanan

Dari Gambar 2.23 menunjukan pola jalur yang diambil oleh semut dalam medan

yang berbeda - beda. Pada gambar A menunjukan dimana semut pada dasarnya akan

mengambil jalur lurus antara sumber makanan dan sarang semut, namun jika ada se-

buah halangan seperti yang ditunjukan pada gambar B maka semut akan melalui jalur

kanan dan kiri dengan proporsi probabilitas yang sama yaitu 50%-50%. Pada gambar
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C menunjukan bahwa penyebaran pheromone atau jejak makan dari semut yang sudah

kembali dari sumber makan ke sarang tujuan akan lebih lebih banyak sehingga jika

semakin cepat dan banyak semut kembali ke sarang dengan meninggalkan pheromone

maka nantinya akan semakin banyak semut yang melewati jalur tersebut, dan efek dari

pheromone tersebut akan terlihat pada gambar D dimana semua semut akan melewati

jalur yang pendek karena banyaknya pheromone yang berada di jalur tersebut (Dorigo

& Gambardella, 1997).

2.6.2 Algoritma Ant Colony

Dalam algoritma ant colony terdapat 2 langkah yang perlu dilalui. Dalam lang-

kah yang pertama akan dilakukan pencarian state atau kondisi sampai solusinya dite-

mukan. Pemilihan state didasari oleh besarnya nilai dari jejak pheromone dan informasi

yang terkandung dalam setiap state menggunakan formula (4) (Haryanto, Kusnadi, &

Soelistio, 2015).

Pi j =
(ταi j)(η

β
i j)∑

(ταi j)(η
β
i j)

(4)

Pi j adalah probabilitas dalam pemilihan state, τi j adalah intensitas dari jejak

pheromone antar state, ηi j merupakan visibility dari solusi yang mungkin dipilih oleh

semut. α adalah parameter yang mengatur intensitas dari jejak pheromone dimana α

≥ 0, dan β adalah parameter yang mengendalikan visibility dimana β ≥ 0. Jejak dari

pheromone berkaitan dengan kualitas dari solusi yang dibuat oleh semut sebelum me-

lakukan pergerakan, sedangkan informasi heuristic berkaitan dengan data input yang
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dimasukan, dan seluruh proses ini akan dilakukan seluruhnya oleh semua koloni semut

(Haryanto et al., 2015).

τi j = (1 − ρ)τi j + ρ∆τi j (5)

Pada tahap kedua, setelah melakukan komparasi dari solusi yang didapat oleh

koloni semut dengan koloni semut lain dari cycle yang lain, maka akan dilakukan upda-

te atau kalkulasi ulang jejak pheromone yang baru dalam state menggunakan formula

(5). τi j adalah intensitas dari pheromone untuk antar state atau kondisi dan ρ adalah

evaporasi konstan dari jejak pheromone 0 > ρ > 1 (Haryanto et al., 2015).

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemilihan metode dalam menyelesaik-

an masalah yang terjadi pada penelitian ini salah satunya terdapat pada research paper

yang berjudul ”Mean Shift-Based Clustering”. Penelitian yang ditulis oleh Kuo-Lung

Wu dan Miin-Shen Yang ini menjelaskan bahwa metode mean shift merupakan metode

yang berbasis pada kernel-based method yang banyak digunakan pada pengaplikasian-

nya. Dari 2 cara penggunaanya, pemakaian yang sesuai dengan data beserta masalah

yang dihadapi dalam penelitian ini adalah dengan mencari rata - rata estimasi dari ker-

nel density pada data space atau ruang lingkup data dimana pada penelitian ini meng-

gunakan ruang lingkup 2 dimensi. Walaupun pada paper mengaplikasikan mean shift

clustering algorithm pada image segmentation, dari cara penggunaan beserta kebutuh-
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an yang diperlukan untuk menjalankan metode ini masih sesuai dengan kondisi yang

dialami pada penelitian ini (Wu & Yang, 2007).

Seperti yang dideskripsikan pada paper penelitian yang dibuat oleh Marco Dori-

go, dan Luca Maria Gambardella, bahwa semut merupakan serangga yang dapat men-

cari jalur perjalanan terpendek dari sumber makanan ke sarangnya tanpa adanya ban-

tuan visual (Hölldobler & Wilson, 1990). Dari teori dasar mengenai semut ini, dapat

disimpulkan bahwa semut yang diaplikasikan dalam metode ant colony optimization

berpotensi untuk menyelesaikan masalah TSP yang terjadi pada penelitian ini. Hasil

yang terdapat pada paper penelitian ini menjelaskan bahwa metode ant colony optimi-

zation atau ACO menghasilkan rata - rata total jarak tempuh yang lebih pendek jika di-

bandingkan dengan metode optimasi lain seperti SA (simulated annealing), EN (elastic

net), SOF (self organizing maps), dan AG (genetic algorithm) seperti yang ditampilkan

pada Tabel 2.1 (Dorigo & Gambardella, 1997).

Tabel 2.1: Hasil perbandingan metode ACO dengan metode - metode lain

Perbandingan dari berbagai metode seperti yang ada pada Gambar 2.1 menun-

jukan bahwa ACO / Ant Colony Optimization dapat menghasilkan jarak tempuh real

(angka yang berada dalam [ ]) yang lebih pendek dari pada metode lain, begitu juga
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dengan jarak tempuh pada integer (angka dalam ( )) menghasilkan jarka yang lebih

pendek dari pada metode lainnya (Dorigo & Gambardella, 1997).
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