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BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah dilakukan tahap pengumpulan, pemprosesan data, dan analisa hasil, pe-

nelitian ini telah berhasil mendapatkan koordinat rumah - rumah yang di butuhkan,

menghasilkan pemetaan halte bus baru beserta 19 lokasi koordinat yang barunya de-

ngan menggunakan metode Mean Shift, dan mendapatkan rute terpendek sebesar 26.44

km dari 19 lokasi halte baru yang di temukan dengan metode Ant Colony.

Walaupun berhasil, ada beberapa halangan yang terjadi pada saat melakukan

penelitian seperti error yang terjadi pada hasil metode mean shift yang perlu di lakukan

pengecekan ulang menggunakan Google Maps API, dan juga hasil pada metode ant

colony merupakan hasil yang suboptimal atau bukan hasil yang paling optimal yang

ditemukan.

Lalu dalam proses pengumpulan data letak geografis rumah - rumah pada wila-

yah penelitian, rumah yang di ambil data geografisnya tidak berdasarkan kemungkinan

jalur yang bisa di lalui oleh bus atau bahkan tidak memiliki jalur akses ke lokasi di

mana halte yang baru nanti berada. Selain itu, juga terdapat kemungkinan dimana

beberapa data geografis bukan merupakan bangunan rumah melainkan bangunan lain

yang atapnya menyerupai sebuah atap rumah.
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5.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya, proses pengambilan data geografis dari bangunan

rumah sebaiknya memperhatikan beberapa faktor penting seperti kemungkinan jalur

yang dapat dilalui untuk menuju ke halte dan juga ketepatan tipe bangunan yang di am-

bil datanya, dan juga survey lapangan secara mendalam di butuhkan untuk pengambilan

data yang lebih akurat.
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