
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. 



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, data utama yang dikumpulkan untuk dianalisa adalah da-

ta koordinat longitude dan latitude yang diambil dari dalam suatu wilayah di Jakarta

Barat yang sudah ditentukan. Setelah itu dalam memproses data - data yang sudah di-

kumpulkan maka akan digunakan salah satu metode clustering yaitu Mean Shift yang

merupakan metode clustering yang sesuai dengan sumber data dan tujuan dari peneliti-

an ini. Juga setelah proses penggunaan metode Mean Shift selesai dan sudah mengelu-

arkan output yang diharapkan maka tahap selanjutnya adalah memproses hasil output

tersebut menggunakan salah satu metode TSP atau Traveling Salesman Problem yaitu

Ant Colony TSP untuk mendapatkan skenario yang diharapkan.

3.1 Sumber Data

Data utama yang pertama kali dikumpulkan adalah data Longitude dan Latitude

yang sumber datanya didapat dari Google Maps. Dalam mengumpulkan data yang di-

butuhkan, penitikin Longitude dan Latitude dilakukan pada salah satu objek penelitian

yaitu tampak atap rumah yang dapat dilihat melalui satellite view.

Untuk mempermudah pengambilan data, digunakan Google Maps API yang se-

cara official dirilis oleh Google dalam bentuk sample coding yang dapat digunakan oleh

semua orang secara bebas. Dalam Google Maps API yang diguanakan, terdapat pin

yang dapat digerakan secara bebas. Lalu pin yang digerakan tersebut dapat mengelu-
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Gambar 3.1: Tampilan Google Maps yang digunakan

arkan data Longitude dan Latitude dari lokasi dimana pin diletakan dalam peta. Selain

itu, dalam Google Maps API tersebut juga dapat men-display data mengenai alamat

dari objek yang berada di atas pin tersebut.

Wilayah yang menjadi tempat melakukan pengambilan data dapat dilihat pada

Gambar 3.2. Dari gambaran wilayah tersebut, nantinya akan divisualisasikan menjadi

2 dimensi yang terdiri dari 2 koordinat yaitu X sebagai Longitude dan Y sebagai La-

titude dan garis koordinat 0,0 yang menjadi batas sumbu berada pada wilayah dengan

koordinat -6.183129, 106.741631.

3.2 Proses Pengumpulan Data

Gambar 3.2 merupakan wilayah tempat pengambilan data dilakukan. Luas total

dari wilayah tersebut adalah 9.57 km2 yang posisinya berada di tengah wilayah Jakarta

Barat, tidak semua bangunan yang ada dalam wilayah ini akan diambil datanya mela-

inkan pemilihan wilayah akan dilakukan berdasarkan tipe bangunan yang terdapat pada

wilayah tersebut sehingga, data yang dikumpulkan akan tetap valid.

Gambar 3.3 merupakan wilayah yang sudah dibagi menjadi 18 bagian wilayah

yang akan diambil data nya. Wilayah - wilayah yang dipilih terdiri dari wilayah A,B,...
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Gambar 3.2: Tampilan peta Jakarta Barat

Gambar 3.3: Tampilan peta Jakarta Barat yang sudah disekmentasi
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Gambar 3.4: Contoh kondisi lingkungan yang tidak digunakan sebagai objek penelitian

sampai dengan wilayah R, dan wilayah ini sudah dipilih berdasarkan tipe bangunan

yang merupakan bangunan rumah dan bukan bangunan lain seperti ruko, warteg, ge-

dung perkantoran, dan lainnya. Sedangkan wilayah yang bertuliskan huruf X berwarna

merah merupakan wilayah yang kurang relevan untuk diambil datanya karena wilayah

tersebut ketika dilihat pada tampilan Google Street View. Wilayah tersebut merupak-

an daerah yang dipenuhi dengan rumah, bengkel, warteg, dan lainnya yang bercampur

menjadi satu sehingga sulit untuk melakukan pengambilan data. Contoh dari daerah x

yang bukan menjadi wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.4 yang merupakan

wilayah ruko - ruko.

Koordinat yang didapat dari Google Maps API akan di-copy ke notepad dengan

format seperti pada Gambar 3.5. Setelah data dikumpulkan pada notepad lalu data ter-

sebut di-convert ke file excel atau Libreoffice pada linux dengan extension .csv yang

nantinya merupakan tipe file data yang dapat dibaca oleh Python. Setelah semua pe-

ngumpulan data sudah dilakukan, perkiraan total data akan berkisar 5000 sampai 6000

data koordinat yang nantinya dapat diproses menggunakan algortima mean shift pada

Python.
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Gambar 3.5: Tampilan data koordinat yang dikumpulkan

3.2.1 Keutuhan Data Koordinat

Pada setiap koordinat yang diambil melalui tools Google Maps, angka koordinat

yang dikumpulkan akan dibiarkan apa adanya tanpa ada pengurangan angka ataupun

pembulatan beberapa angka di belakang koma. Hal ini dilakukan karena, koordinat

yang memiliki lebih dari 8 angka di belakang koma akan memberikan akurasi data

yang lebih tepat jika di bandingkan dengan koordinat yang dikurangi beberapa angka

dibelakang koma. Selain itu, dengan mengurangi angka di belakang koma akan me-

nyebabkan error pada tujuan koordinat.

Setiap angka pada koordinat GPS sangat penting karena setiap angka yang ada

memiliki peran dan nilai masing - masing yaitu :

• Tanda minus/- atau plus/+ pada koordinat dapat membantu menentukan apakah

koordinat berada di bagian timur, barat, selatan, atau utara.

• Angka puluhan di depan koma bernilai sampai dengan 1.000 km dan membantu

menentukan di benua mana koordinat tersebut.

• Angka satuan di depan koma bernilai sampai dengan 111 km yang membantu

menentukan negara mana koordinat tersebut secara kasar.

• Angka pertama di belakang koma bernilai sampai dengan 11.1 km yang dapat
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membantu menentukan di kota mana koordinat tersebut berada.

• Angka kedua di belakang koma bernilai sampai dengan 1.1 km yang dapat mem-

bantu menentukan di desa mana koordinat tersebut berada.

• Angka ketiga di belakang koma bernilai sampai dengan 110 m yang dapat mem-

bantu mengidentifikasi sebuah lahan yang luas seperti lahan padi ataupun lahan

universitas yang dituju oleh koordinat.

• Angka keempat di belakang koma bernilai sampai dengan 11 m yang dapat

membantu mengidentifikasi sebidang tanah yang dituju oleh koordinat.

• Angka kelima di belakang koma bernilai sampai dengan 1.1 m yang dapat mem-

bedakan pohon dan sejenisnya.

• Angka keenam di belakang koma bernilai sampai dengan 0.11 m yang dapat

membantu memberikan detail struktur pada gedung, lahan, dan jalanan.

• Angka ketujuh di belakang koma bernilai sampai dengan 11 mm yang berguna

untuk melakukan survey dataran yang detail.

• Angka kedelapan di belakang koma bernilai sampai dengan 1.1 mm yang bergu-

na untuk mendeteksi pergerakan lempeng tektonik dan gerakan gunung berapi.

• Angka kesembilan di belakang koma bernilai sampai dengan 110 micron dimana

memberikan detail presisi yang sangat tinggi.

• Angka lebih dari sepuluh di belakang koma bernilai 11.1 micron dan seterusnya.

Maka setiap peran yang dimiliki oleh angka koordinat GPS, mengurangi angka

karena terlalu panjang akan menyebabkan hal yang cukup fatal dan dapat memberikan

hasil yang berbeda dari yang diharapkan.
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3.3 Penentuan Bandwidth / Jarak Mean Shift

Bandwidth atau jarak dari metode mean shift clustering yang akan digunakan se-

bagai jarak tempuh antara rumah pengguna bus dengan halte ditentukan melalui sebuah

survey sederhana. Survey ini diikuti oleh 4 orang satpam yang berpartisipasi sebagai

responden dengan karakteristik fisik diatas rata - rata, para responden kemudian berja-

lan sejauh 1 km dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Setelah sampai ke lokasi tujuan,

para responden ditanyakan pertanyaan ”apakah anda lelah ?” dan keempat responden

menjawab tidak kelelahan karena 1 km itu merupakan jarak yang cukup pendek bagi

mereka. Dari survey yang singkat ini 1/2 dari jarak 1 km yaitu 500 m dipilih untuk di-

jadikan bandwidth untuk metode mean shift agar lokasi halte nanti menjadi lebih dekat

lagi dengan rumah pengguna bus.

Gambar 3.6: Tampilan rute yang diambil pada survey penentuan bandwidth
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3.4 Pemilihan Halte

Untuk menemukan posisi halte yang diinginkan, akan digunakan source code

yang menggunakan bahasa pemrograman Python (Comaniciu & Meer, 2002) (sckit

learn, 2014) yang mengimplementasikan algoritma mean shift dari formula (3) dan

sudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan.

Sebelum menjalankan algoritma clustering adalah menyiapkan data set yang

akan dipakai terlebih dahulu, dan dalam penggunaan Python maka perlu mengikuti

requirement yang ada dimana data set yang dipakai dapat dibaca oleh Python dalam

bentuk file dengan extension .csv atau Comma Separated Value.

3.5 Solusi TSP (Traveling Salesman Problem)

Untuk menemukan rute terpendek dari halte - halte yang ditemukan, akan meng-

gunakan formula (4) (5) ant colony yang diimplementasikan oleh Sutrisno (Ibrahim,

2014) ke dalam source code bahasa pemrograman Matlab yang sudah di-customized

untuk memenuhi kebutuhan input data yang dibutuhkan.
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