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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan global ini, masyarakat sering melakukan perjalanan 

dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu saja perjalanan yang dilakukan tidak 

tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan yang dilakukan tentu 

berdasarkan beberapa faktor seperti : biaya, waktu, dan efisiensi. Sehingga dalan 

perjalanan  perlu menentukan jalur terpendek dari tempat asal menuju ke tempat 

tujuan.  

Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat terbagi menjadi dua 

metode, metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional 

cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, yaitu hanya 

membandingkan jarak masing-masing node dan kemudian mencari jarak yang 

terpendek. Tetapi, bila dibandingkan hasilnya, hasil yang diperoleh dari metode 

heuristik lebih variatif, hasil yang didapatkan lebih akurat, tingkat kesalahan yang 

dihasilkan pada perhitungan lebih kecil, dan waktu perhitungan yang diperlukan 

lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari beberapa macam algoritma, salah 

satunya adalah algoritma semut (Ant Colony, Antco). Antco diambil dari perilaku 

koloni semut dalam pencarian jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan.  

Algoritma semut diperkenalan oleh Moyson dan Manderick dan secara 

meluas dikembangkan oleh Marco Dorigo. Algoritma semut merupakan teknik 

probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur 

terbaik melalui grafik. Pada dunia nyata, semut berkeliling secara acak, dan ketika 

menemukan makanan mereka kembali ke koloninya sambil memberikan tanda 

dengan jejak feromon. Jika semut-semut lain menemukan jalur tersebut, semut-

semut tersebut tidak akan bepergian dengan acak lagi, melainkan akan mengikuti 

jejak tersebut, kembali dan menguatkannya jika pada akhirnya menemukan 

makanan.  
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Seiring waktu, bagaimanapun juga jejak feromon akan menguap dan 

akan mengurangi kekuatan daya tariknya. Lebih lama seekor semut pulang pergi 

melalui jalur tersebut, lebih lama jugalah feromon menguap. Sebagai 

perbandingan, sebuah jalur yang pendek akan berbaris lebih cepat, dan dengan 

demikian kerapatan feromon akan tetap tinggi karena terletak pada jalur secepat 

penguapannya. Penguapan feromon juga mempunyai keuntungan untuk mencegah 

konvergensi pada penyelesaian optimal secara lokal. Jika tidak ada penguapan 

sama sekali, jalur yang dipilih semut pertama akan cenderung menarik secara 

berlebihan terhadap semut-semut yang mengikutinya.  

Pada kasus yang demikian, eksplorasi ruang penyelesaian akan terbatasi. 

Oleh karena itu, ketika seekor semut menemukan jalur yang bagus (jalur yang 

pendek) dari koloni ke sumber makanan, semut lainnya akan mengikuti jalur 

tersebut, dan akhirnya semua semut akan mengikuti sebuah jalur tunggal.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu alat yang 

bermanfaat untuk menangani data spasial dan menyimpan format digital. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) juga dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang 

interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha-usaha untuk meningkatkan 

pemahaman, pengertian, pembelajaran mengenai konsep lokasi, ruang (spasial), 

kependudukan dan unsur-unsur geografis yang terdapat di permukaan bumi 

berikut data-data atribut terkait yang menyertainya. Dengan adanya SIG yang 

berbasis komputer akan memudahkan dalam pembuatan peta dalam berbagai 

skala, proyeksi maupun warna. Lebih utamanya adalah SIG dapat sebagai alat 

untuk melakukan analisis yaitu melakukan hubungan spasial antara informasi 

geografis mengenai bentukan tertentu pada peta yang disimpan sebagai atribut, 

sehingga dengan SIG memberikan kemudahan dalam menentuka jalan yang akan 

dilewati. 

Sistem Informasi Geografis digunakan dalam penelitian ini karena 

mampu menyediakan informasi data geospasial setiap objek dipermukaan bumi 

secara cepat, sekaligus menyediakan sistem analisa keruangan yang akurat. 

Sehingga dapat dilakukan upaya pencarian rute terpendek dengan menggunakan 

algoritma semut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis jalur atau jalan 
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yang bisa dilewati untuk menentukan jalur terpendek dengan menggunakan 

algoritma semut dalam bentuk peta dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis, maka peneliti mencoba membahas dan mengkolaborasikan algoritma 

semut dengan sistem informasi geografis dengan tema penelitian : Implementasi 

Algoritma Semut untuk Pencarian Rute Terpendek berbasis Sistem 

Informasi Geografis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah 

bagaimana menerapkan algoritma semut untuk mencari rute terpendek pada 

sistem informasi geografis. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini bisa lebih fokus, maka ditentukan beberapa batasan 

masalah yang akan dibahas, yaitu : 

1. Untuk simulasi pencarian rute terpendek menggunakan data spasial yang 

berupa lokasi SMA / SMK / MA yang ada di Yogyakarta 

2. Untuk simulasi sistem informasi geografis, selain menampilkan rute 

terpendek juga menampilkan data SMA / SMK / MA yang ada di Yogyakarta. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan mensimulasikan sistem 

informasi geografis dalam mencari rute terpendek menggunakan algoritma semut. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat untuk mencari informasi data – data dan lokasi SMA / SMK / MA 

yang ada di Yogyakarta, selain itu juga bisa sebagai media alternatif bagi tim 

marketing Perguruan Tinggi untuk mencari data dan lokasi SMA / SMK / MA 

yang ada di Yogyakarta, serta bisa menentukan rute terpendek dari tempat asal ke 

tempat tujuan. 

 

 




