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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Algortima Semut 

Koloni semut merupakan algoritma yang bersifat heuristik untuk 

menyelesaikan masalah optimasi. Algoritma ini diinspirasikan oleh lingkungan 

koloni semut pada saat mencari makanan. Semut dapat mencari lintasan terpendek 

dari suatu sumber makanan menuju sarangnya tanpa harus melihatnya secara 

langsung. Semut - semut mempunyai penyelesaian yang sangat unik dan sangat 

maju, yaitu dengan menggunakan jejak pheromon pada suatu jalur untuk 

berkomunikasi dan membangun solusi, semakin banyak jejak pheromon 

ditinggalkan maka jalur tersebut akan diikuti oleh semut lain 

 

Gambar 3.1. Semut dalam Proses menemukan sumber makanan 

 

Dalam algoritma semut, diperlukan beberapa variabel dan langkah-

langkah untuk menentukan jarak terpendek. 

Langkah 1:  

a. Parameter-parameter yang diperlukan pada algoritma semut adalah sebagai 

berikut: 

1. Intensitas jejak semut antar tempat (τij) dan perubahannya τij harus 

diinisialisasikan sebelum memulai siklus. Τij digunakan dalam persamaan 
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probabilitas tempat yang akan dikunjungi. ∆τij diinisialisasikan setelah selesai 

satu siklus. ∆τij digunakan untuk menentukan τij  untuk siklus selanjutnya. 

2. Tetapan siklus semut (Q) Q merupakan konstanta yang digunakan dalam 

persamaan untuk menentukan ∆τij. Nilai Q ditentukan oleh pengguna. 

3. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (α) α digunakan dalam persamaan 

probabilitas tempat yang akan dikunjungi dan berfungsi sebagai pengendali 

intensitas jejak semut. Nilai α ditentukan oleh pengguna. 

4. Tetapan pengendali visibilitas (β) β digunakan dalam persamaan probabilitas 

kota yang akan dikunjungi dan berfungsi sebagai pengendali visibilit as. Nilai 

β ditentukan oleh  pengguna. 

5. Visibilitas antar tempat (ηij) ηij digunakan dalam persamaan probabilitas 

tempat yang akan dikunjungi. Nilai ηij merupakan hasil dari 1/η ij (jarak 

tempat). 

6. Banyak semut (m). m merupakan banyak semut yang akan melakukan siklus 

dalam algoritma semut. Nilai m ditentukan oleh pengguna. 

7. Tetapan penguapan jejak semut (ρ) ρ digunakan untuk menentukan τij untuk 

siklus selanjutnya. Nilai ρditentukan oleh pengguna. 

8. Jumlah siklus maksimum (NCmax) Ncmax adalah jumlah maksimum siklus 

yang akan berlangsung. Siklus akan berhenti sesuai dengan NC max yang telah 

ditentukan atau telah konvergen. Nilai Ncmax ditentukan oleh pengguna. 

9. Pengisian koordinat tempat Pada pengisian koordinat tempat dapat diinputkan 

sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan bertambahnya koordinat maka jalur 

yang ditempuh akan lebih panjang. 

 

b. Inisialisasi tempat pertama setiap semut Setelah inisialisasi τij dilakukan, 

kemudian m semut ditempatkan pada tempat pertama tertentu secara acak. Untuk 

nilai parameter α sebaiknya diberi nilai 0 ≤ α ≤ 1, hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari akumulasi pheromone yang tidak terbatas pada sisi tersebut. Karena 

jumlah pheromone yang ditinggalkan tidak mungkin bertambah kuat tetapi akan 

bertambah kurang. Untuk nilai parameter β sebaiknya tidak diberi nilai 0 karena 
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jika diberi nilai 0 maka hasil yang dicapai tidak maksimum. Tidak optimum disini 

berarti suatu kondisi dimana panjang perjalanan yang dicapai tidak minimum. 

 

Langkah 2: 

Pengisian tempat pertama ke dalam tabu list. Hasil inisialisasi tempat 

pertama setiap semut dalam langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama tabu 

list. Hasil dari langkah ini adalah terisinya tabu list setiap semut dengan indeks 

tempattertentu, yang berarti bahwa setiap tab uk (1) bisa berisi indeks tempat 

antara 1 sampai n sebagaimana hasil inisialisasi pada langkah 1.  

 

Langkah 3: 

Penyusunan rute kunjungan setiap semut ke setiap tempat. Koloni semut 

yang sudah terdistribusi ke sejumlah atau setiap tempat, akan mulai melakukan 

perjalanan dari tempat pertama masing -masing sebagai tempat asal dan salah satu 

tempat – tempat lainnya sebagai tempat tujuan. Kemudian dari tempat kedua 

masing - masing, koloni semut akan melanjutkan perjalanan dengan memilih 

salah satu dari tempat - tempat yang tidak terdapat pada tabu k sebagai tempat 

tujuan selanjutnya. Perjalanan koloni semut berlangsung terus menerus sampai 

semua tempat satu persatu dikunjungi atau telah menempati tabu k. Jika s 

menyatakan  

indeks urutan kunjungan, tempat asal dinyatakan sebagai tabu k (s) dan tempat – 

tempat lainnya dinyatakan sebagai {N-tabuk}, maka untuk menentukan tempat 

tujuan digunakan persamaan probabilitas tempat untuk dikunjungi sebagai 

berikut: 

 

dengan i sebagai indeks tempat asal dan j sebagai indeks tempat tujuan. 
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Langkah 4: 

a. Perhitungan panjang rute setiap semut  

Perhitungan panjang rute tertutup ( length closed tour) atau Lk setiap 

semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut. Perhitungan 

dilakukan berdasarkan tabu k masing-masing dengan persamaan berikut: 

 

Dengan dij adalah jarak antara tempat i ke tempat j yang dihitung berdasarkan 

persamaan: 

 

 

b. Pencarian jarak terpendek  

Setelah Lk setiap semut dihitung, akan diperoleh harga minimal panjang 

rute tertutup setiap siklus atau LminNC dan harga minimal panjang jalur tertutup 

secara keseluruhan adalah atau Lmin. 

c. Perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar tempat Δτij 

Koloni semut akan meninggalkan jejak -jejak kaki pada lintasan antar 

tempat yang dilaluinya. Adanya penguapan dan per bedaan jumlah semut yang 

lewat, menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak 

kaki semut antar tempat. Persamaan perubahannya adalah: 
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keterangan: 

m    = banyak semut 

ττij = panjang jalur setiap semut 

dengan ∆ Δτij adalah perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar tempat 

setiap semut yang dihitung berdasarkan persamaan. 

 

adalah perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar tempat setiap semut yang 

dihitung berdasarkan persamaan. 

 

keterangan: 

Q = tetapan siklus semut 

Lk =length close tour(lct) 

untuk (i.j) ∈ tempat asal dan tempat tujuan dalam tabu k 

 

Langkah 5: 

1. Perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antar tempat untuk siklus 

selanjutnya. 
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Harga intensitas jejak kaki semut antar tempat pada semua lintasan antar 

tempat ada kemungkinan berubah karena adanya penguapan dan perbedaan 

jumlah semut yang melewati. Untuk siklus selanjutnya, semut yang akan melewati 

lintasan tersebut harga intensitasnya telah berubah. Harga intensitas jejak kaki 

semut antar tempat untuk siklus selanjutnya dihitung dengan persamaan : 

 

 

2. Atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antar tempat. 

Untuk siklus selanjutnya perubahan harga intensitas jejak semut antar 

tempat perlu diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan nol. 

 

Langkah 6: 

Pengosongan tabu list, dan ulangi langkah 2 jika diperlukan. Tabu list 

perlu dikosongkan untuk diisi lagi dengan urutan tempat yang baru pada siklus 

selanjutnya, jika jumlah siklus maksimum belum tercapai atau belum terjadi 

konvergensi. Algoritma diulang lagi dari langkah pengisian tabu list dengan harga 

parameter intensitas jejak kaki semut antar tempat yang sudah diperbaharui. 

 

3.2 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Geografi adalah informasi mengenai permukaan bumi dan semua objek 

yang berada diatasnya, yang menjadi kerangka bagi pengaturan dan 

pengorganisasian bagi semua tindakan selanjutnya. Sistem Informasi Geografis 

adalah system yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan data 

dan memanipulasi informasi geografis.  

Sistem informasi Geografis memiliki beberapa definisi, seperti Sistem 

informasi geografis adalah sebuah tools yang untuk memproses data spasial ke 

dalam sebuah informasi, dimana informasi terikat secara eksplisit, dan digunakan 

untuk membuat suatu keputusan (Demers, 1997). Diambil dalam arti luas sebuah 
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system informasi geografis adalah pengaturan atau prosedur berbasis computer 

atau manual yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data referensi 

geografis (Aronof, 1989). 

a. Tipe dan Model Data Spasial 

 Sistem Informasi Geografis memiliki beberapa tipe data geografis (ESRI, 

2009), seperti : 

Data Peta 

Data peta berisikan lokasi dan bentuk dari fitur-fitur geografi, 

penggambaran peta menggunakan tiga bentuk dasar untuk mempresentasikan 

keadaan dunia secara nyata, yaitu : titik, garis dan area. 

Data Atribut 

Data atribut adalah deskripsi data yang menghubungkan GIS dengan fitur– 

fitur peta, data atribut biasanaya nama jalan, nomor rumah, nama wilayah, 

panjang dan lebar jalan, dan lain-lain. 

Data gambar 

Data gambar biasanya berasal dari gambar pencitraan satelit dan hasil 

photografi peta. 

Selain tipe data, SIG juga memiliki model data spasial, data spasial 

merupakan data mengenai objek – objek atau unsur geografis (baik di bawah, di 

atas, dan dipermukaan bumi) yang dapat diidentifikasi dan mempunyai acuan 

lokasi berdasarkan system koordinat tertentu atau bergeoreferensi (Yusman, 

2009). Dalam Sistem Informasi Geografis terdapat dua model data spasial, yaitu : 

Model data vector, model data ini merupakan sebuah pendekatan untuk 

menyimpan data spasial yang memiliki lokasi geografis dalam sebuah database. 

Penyimpanan vector menunjukkan penggunaan vector (arah baris) untuk mewakili 

sebuah fitur geografis. Data vector ditandai oleh penggunaan titik (poin) untuk 

menentukan segmen garis lurus, setiap titik terdiri dari sebuah koordinat x dan y 

(Bukey, 2009). Model data vector terdiri dari tiga jenis yaitu : titik, garis dan area. 

Fitur – fitur lokasi di dunia direferensikan dengan menggunakan system koordinat 

xy (seperti system koordinat kartesius). Fitur – fitur geografi disimpan dalam peta 

dua dimensi seperti titik, garis dan area, fitur titik disimpan dalam satu koordinat 
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XY dan area disimpan dalam rangkaian tertutup koordinat XY sering disebut 

polygon. 

Model data raster, model data yang menggabungkan penggunaan grid-cell yang 

mana sebuah data geografis dibagi ke dalam cell – cell yang diidentifikasi oleh 

baris dan kolom. Ukuran cell dalam struktur data raster dipilih berdasarkan 

akurasi data dan resolusi yang dibutuhkan pengguna, model data raster juga bisa 

dikatakan sebuah matriks. 

 

b. Analisis Spasial 

Pada awal terbentuknya konsep Sistem Informasi Geografis, hanya 

digunakan sebagai penyimpanan dan media tampilan informasi geografis, tetapi 

kegunaan Sistem Informasi Geografis semakin meningkat dengan tambahan 

sebuah fungsi analisis spasial pada sebuah objek peta. 

Pengetahuan tentang bagaimana cara mengekstrak data dan bagaimana 

menggunakannya merupakan kunci analisis di dalam Sistem Informasi Geografis, 

kemampuan analisis berdasarkan aspek spasial yang dapat dilakukan oleh Sistem 

Informasi Geografis antara lain : 

1. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang 

baru, misalnya klasifikasi tata guna lahan untuk pemukiman. 

2. Overlay, menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang 

berbeda, misal menganalisis daerah rawan erosi dengan mengoverlaykan data 

ketinggian, jenis tanah dan kadar air. 

3. Networking, yaitu analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari 

garis – garis dan titik – titik yang saling terhubung. Analisis ini digunakan 

dalam  berbagai bidang, misalnya jaringan telepon, jalan dan lain – lain. 

4. Buffering, yaitu analisis yang akan menghasilkan buffer atau penyangga yang 

bisa berbentuk lingkaran atau polygon yang melingkupi suatu objek sebagai 

pusatnya, sehingga data diketahui beberapa parameter objek dan luas 

wilayahnya. Buffering dapat digunakan untuk pemetaan jalur hijau, zona 

ekonomi ekslusif, mengetahui daerah yang terjangkau BTS dan lain – lain. 
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5. Analisis tiga dimensi, analisis ini sering digunakan untuk memudahkan 

pemahaman, karena data divisualisasikan dalam tiga dimensi, misalnya 

daerah yang terkena aliran larva. 

 

3.3 Dijitasi peta 

Dijitasi, secara sederhana dan mudah, dapat diartikan sebagai suatu 

proses sampling, pemindahan atau pengkonversian data spasial (unsur – unsur 

geografis baik alamiah maupun buatan manusia) yang terdapat atau tergambar 

diatas lembaran peta/analog (sketsa atau existing map) secara manual (Prahasta, 

2005). 

Secara praktis, digitasi juga dapat dipahami sebagai sebuah proses 

penggambaran ulang sebuah manuskrip, sketsa diagram, atau peta garis dengan 

menggunakan peralatan elektronik yang berbasiskan komputer. 

Dijitasi merupakan suatu proses utama yang dapat menghasilkan data 

spasial dijital vector. Proses ini sangat diperlukan di dalam pembuatan peta dasar 

spasial dijital vector. Proses ini sangat diperlukan di dalam pembuatan peta dasar 

spasial dijital beserta editing, updating dan penambahan – penambahan layers 

atau tematik. 

Dalam melakukan proses dijitasi peta, secara umum diperlukan meja 

dijitasi elektronik (table digitizer) yang terhubung dengan system komputer yang  

bersangkutan dan lembaran peta yang menjadi objek dijitasi. Walaupun sebagian 

besar proses dijitasi peta/data spasial dilakukan dengan menggunakan perangkat 

keras meja dijitasi elektronik, di dalam lingkup tertentu proses yang sama juga 

dapat dilakukan secara langsung di layar monitor (dengan menggunakan mouse 

biasa) tanpa bantuan perangkat meja dijitasi elektronik. Proses ini biasa di sebut 

on screen digitizing. 

 

3.4 PHP 

PHP merupakan script untuk pemrograman script web server-side, script 

yang membuat dokumen HTML secara on the fly, dokumen HTML yang 

dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML yang dibuat dengan 
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menggunakan editor teks atau editor HTML. Dengan menggunakan PHP maka 

maintenance suatu situs web menjadi lebih mudah. Proses update data dapat 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dibuat dengan script PHP 

(Hidayatullah, 2014). 

 

3.5 PostgreSQL 

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data obyek relasional 

(ORDBMS), dikembangkan di Computer Science Departemen University of 

California. Proyek Postgres dipimpin oleh Profesor Michael Stonebraker, dan 

disponsori oleh Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), Army 

Research Office (ARO), National Science Foundation (NSF), dan ESL, Inc. 

(PostgreSQL, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 




