
 5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai pencarian lokasi pernah dilakukan diYogyakarta oleh 

Lalu Salman Alfarisi (2013). Pada penelitian ini digunakan teknologi Google Maps, 

Location Based Service (LBS). Sistem ini mempunyai fungsionalitas menampilkan 

peta lokasi, kos-kosan. 

Penelitian lain yang dilakukan diYogyakarta oleh Bayu Tri Laksana (2015) 

menggunakan teknologi LBS, GIS, Global Positioning System (GPS) dan Google 

Maps. Sitem yang dibuat mampu menampilkan peta lokasi dealer dan informasi 

dealer sesuai kebutuhan pelanggan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan diBali oleh Iyoman Kardila (2014), 

aplikasi dibuat menggunakan teknologi Open Streepmap. Sistem ini mempunyai 

fungsionalitas menampilkan tempat wisata. 

Penelitian pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang lain 

dilakukan diBantul Yogyakarta oleh Aris Budy Yanto (2015), teknologi yang 

digunakan adalah Location Based Service (LBS). Sistem mampu menampilkan peta 

dan informasi lokasi Apotik, namun belum terdapat fitur penunjuk arah menuju 

Apotik. 

Penetilitan diSumatra oleh Muhammad Sodiq (2016), menggunakan 

metode Simple Hill Climbing. menggunakan teknologi  Google Maps dan Android. 

Sistem yang dibuat mampu menampilkan lokasi kuliner.
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Penelitian diAmbon oleh Redgeley Grey Ely (2017), menggunakan metode 

Simple Hill Climbing. menggunakan teknologi  Google Maps dan Android. Sitem 

yang dibuat mampu menampilkan jalur terpendek untuk peyaluran minyak tanah 

pada agen. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

N

o 

Peneliti & 

Tahun 

Metode Objek Teknologi Fungsionalitas 

1 Lalu 

Salman 

Alfarisi, 

2013 

 

- 

Kos-

kosan 

LBS Informasi lokasi 

kos-kosan 

2 Bayu Tri 

Laksana, 

2015 

 

- 

Dealer LBS, GIS, GPS, 

Google Maps  

Peta Lokasi, 

Informasi dealer 

sesuai kebutuhan 

pelanggan 

3 Iyoman 

Kardila, 

2014 

 

- 

Tempat 

Wisata 

Open Streepmap Informasi Tempat 

Wisata 

4 Arris Budy 

Yanto, 

2015 

 

- 

Apotik LBS Menampilkan 

lokasi Apotik 

5 Muhammad 

Shodiq, 

2016 

Simple 

Hill 

Climbing 

Lokasi 

Kuliner 

GPS dan Google 

Maps 

Peta lokasi 

Kuliner 

6 Redgeley 

Grey Elly, 

2017 

Simple 

Hill 

Climbing 

Peyalur

an 

Miyak 

Tanah 

GPS dan Google 

Maps 

Penentuan Jalur 

Terpendek 

Peyaluran Miyak 

Tanah 

7 (Yang di 

usulkan), 

2018 

Simple 

Hill 

Climbing 

Dealer GIS, Mapbox 

Android Map 

SDK, JSON, 

MySQL, XML 

Pencarian lokasi, 

terpendek, 

menuju dealer 

motor Honda 

Yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menggunakan Mapbox Android Map SDK untuk menampilkan peta lokasi dealer, 

memiliki fitur pencarian. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Simple Hill Climbing 

Metode Hill Climbing adalah salah satu metode yang di gunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan pencarian jarak terdekat (Rich et al.,1991 dalam 

Russel dan Norvig, 2003). Cara kerjanya adalah menentukan langkah berikutnya 

dengan menempatkan node yang akan muncul sedekat mungkin dengan sasarannya. 

Proses Pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan 

keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Tes 

yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan 

yang diambil terhadap keadaan keadaan lainnya yang mungkin (Kusumadewi, 

2003).  

Hill climbing adalah teknik optimasi untuk menemukan pemecahan masalah 

dari data input dengan menggunakan algoritma. Tahapan terbaik yang di gunakan 

dalam pemecahan permasalahan adalah properti yang penjelasan state itu sendiri 

berisi semua informasi yang diperlukan untuk solusi (Russell dan Norvig, 2003). 

Algoritma berisi memori yang efisien karena tidak mempertahankan pohon 

pencaharian namun hanya dapat terlihat pada kondisi saat ini, dan state yg akan 

datang.     

Terdapat dua jenis Hill Climbing yang sedikit berbeda, yakni Simple Hill 

Climbing (Hill Climbing sederhana) dan Steepest-Ascent Hill Climbing (Hill 

Climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam/curam). Simple hill  

climbing,  awalnya  next  state  akan  ditentukan  dengan membandingkan  current  
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state dengan  satu  successor. Proses pembandingan  ini  dimulai  dari sebelah  kiri. 

Apabila  ditemukan  penerus  baru  yang  lebih  baik  dari kondisi saat itu current  

state  maka penerusnya tersebut akan menjadi  next state. Sedangkan pada  steepest 

ascent hill climbing  dalam  menentukan  next  state,  current  state  langsung  

dibandingkan  dengan  semua  successor  yang  ada  di  dekatnya,  sehingga  next  

state  yang  diperoleh merupakan  successor  yang  paling  baik  serta  mendekati  

hasil  optimasi  yang diharapkan. Selain itu simple hill climbing urutan penggunaan 

operator sangat berpengaruh terhadap solusi, sedangkan pada steepest  ascent  hill  

climbing  urutan  penggunaan operator tidak  berpengaruh terhadap solusi. Dari segi 

kelebihan simple hill  climbing efisiensi dari segi memori sedangkan steepest ascent 

hill climbing memerlukan memori yang banyak dalam penyimpanannya.    

Adapun  algoritma  simple hill climbing adalah  sebagai  berikut :   

(1)  Evaluasi state awal, jika state awal sama dengan tujuan, maka proses berhenti. 

Jika tidak sama dengan tujuan maka lanjutkan proses dengan membuat state 

awal sebagai state sekarang.   

(2) Mengerjakan langkah berikut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada 

lagi operator baru yang dapat digunakan dalam state sekarang:   

a. Mencari sebuah operator yang belum pernah digunakan dalam state sekarang 

dan gunakan operator tersebut untuk membentuk state baru.   

b.  Evaluasi state baru.   

i. Jika state baru adalah tujuan, maka proses berhenti.  
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ii. Jika state baru tersebut bukan tujuan tetapi state baru lebih baik daripada   

state sekarang, maka buat state baru menjadi state sekarang.  

iii. Jika state baru tidak lebih baik daripada state sekarang, maka lanjutkan 

ke langkah 2.  

Traveling Salesman Problem dengan simple hill climbing. Ruang keadaan 

berisi semua kemungkinan lintasan, sementara operator digunakan untuk menukar 

posisi dealer-dealer yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah 

panjang lintasan yang terjadi. Operator yang akan digunakan adalah menukar 

urutan posisi 2 kota dalam 1 lintasan.  Bila ada n kota, dan ingin mencari kombinasi 

lintasan dengan menukar posisi urutan 2 kota, maka banyak lintasan yang mungkin 

di nyatakan dalam perumusan: 

𝑛!

2! (𝑛 − 2)!
 

Misalkan dalam tersebut di terapkan pada 4 kota, sehingga dapat di 

peroleh: 
4!

2!(4−2)!
= 6 kombinasi. 

Keenam kombinasi ini akan kita pakai semuanya sebagai operator, yaitu:  

1. Tukar1,2 (menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota ke-2).  

2. Tukar2,3 (menukar urutan posisi kota ke-2 dengan kota ke-3).  

3. Tukar3,4 (menukar urutan posisi kota ke-3 dengan kota ke-4).  

4. Tukar4,1 (menukar urutan posisi kota ke-4 dengan kota ke-1).  

5. Tukar2,4 (menukar urutan posisi kota ke-2 dengan kota ke-4).  

6. Tukar1,3 (menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota ke-3).  



10 

 

      

 

Dengan fungsi heuristik yang digunakan maka panjang lintasan yang di peroleh 

tertera dalam Gambar 1.  

 

Gambar 2.1. Panjang lintasan 

Tahapan metode simple hill climbing 6 operator ditunjukkan dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2.2. Tahapan metode simple hill climbing 6 operator 
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Pada keadaan awal, lintasan terpilih adalah ABCD (=19). Pada level 

pertama, hill climbing akan mengunjungi BACD (=17) yang ternyata memiliki nilai 

heuristik lebih kecil dibandingkan dengan ABCD (17<19), sehingga BACD 

menjadi pilihan selanjutnya dengan operator terpakai Tukar 1,2 Pada level kedua, 

hill climbing akan mengunjungi ABCD. Karena operator Tukar 1,2  sudah 

digunakan oleh BACD, maka dipilih node yang lain yaitu BCAD (=15). Karena 

nilai heuristik BCAD lebih kecil dibanding dengan BACD (15<17), maka node 

BCAD akan menjadi pilihan selanjutnya dengan operator Tukar 2,3.    

Pada Level ketiga, hill climbing akan mengunjungi CBAD (=20). Karena 

nilai heuristik CBAD lebih besar jika dibanding dengan BCAD (20>17), maka 

dipilih node lain. Pencarian menuju ke node BACD, karena operator Tukar 2,3 

sudah pernah digunakan oleh BCAD, maka dipilih node lain.  Kunjungan 

berikutnya ke node BCDA (=18). Nilai inipun masih lebih besar dari nilai heuristic 

BCAD, sehingga dipilih node lain. Node yang dikunjungi berikutnya adalah DCAB 

(=19). Nilai heuristik DCAB ternyata juga lebih besar dibanding dengan BCAD, 

sehingga pencarian dilanjutkan di node lainnya lagi, yaitu BDAC (=14). Nilai 

heuristik ini sudah lebih kecil dari pada nilai heuristik node BCAD (14<15), maka 

sekarang node ini yang akan diekplorasi.    

Pada level keempat, pencarian pertama ditemukan node DBAC (=15) masih 

lebih besar dari BDAC, lanjut ke not sebelahnya BADC(=21), yang lebih besar 

juga. Nilai heuristik yang lebih kecil diperoleh pada node BDCA (=13). Sehingga 
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node BDCA ini akan diekplorasi. Pada level kelima,  Pencarian pertama sudah 

mendapatkan node dengan nilai heuristik yang kebih kecil, yaitu DBCA (=12). 

Sehingga node ini diekplorasi juga.   

Pada level keenam, Dari hasil ekplorasi dengan pemakaian semua operator, 

ternyata sudah tidak ada node yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil 

dibanding dengan nilai heuristik DBCA, sehingga sebenarnya node DBCA (=12) 

inilah lintasan terpendek yang kita cari (SOLUSI). 

 

2.2.2 Contoh Studi Kasus  

Penerapan Algoritma Simple Hill Climbingpada pencarian rute dealer 

motor honda terdekat. Berikut adalah contoh analisa pengguna. Disini ruang 

keadaan berisi lokasi user atau pengguna serta semua kemungkinan lintasan yang 

mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi dealer-dealer yang posisinya 

bersebelahan.Sedangkan fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang 

lintasannya.  

 

Gambar 2.3 Metode simple hill climbing dengan tiga operator 



13 

 

      

 

Operator yang digunakan adalah dengan menukar urutan posisi 2 dealer yang 

berada dalam suatu lintasan. Apabila ada n dealer, dan ingin mencari kombinasi 

lintasan dengan menukar posisi urutan 2 dealer, maka akan mendapatkan sebanyak    

𝑛!

2!(𝑛−2)!
 

Sehingga jika ada 3 dealer maka mendapatkan  mendapatkan kombinasi 

sebanyak
3!

2!(3−2)!
= 3   

Ketiga kombinasi ini akan dipakai semuanya sebagai operator, yaitu:  

* Tukar dealer 1, 2 (menukar urutan posisi dealer ke-1 dengan dealer ke-2).  

* Tukar dealer 2, 3 (menukar urutan posisi dealer ke-2 dengan dealer ke-3).  

* Tukar dealer 3, 1 (menukar urutan posisi dealer ke-3 dengan dealer ke-1).  

Pada gambar 2 terlihat keadaan awal, lintasan terpilih adalah UABC (=32). 

Pada level pertama, Selanjutnya simple hill climbing akan mengunjungi UBAC 

(=34) yang ternyata memiliki nilai heuristik lebih besar dibandingkan dengan 

UABC (34>32), maka dipilih node lain. sehingga UACB (=33)  menjadi pilihan 

selanjutnya dengan operator terpakai Tukar 3,4 yang ternyata memiliki nilai 

heuristik lebih besar dibandingkan dengan UABC (33>32), maka dipilih node lain. 

sehingga UCBA (=21)  menjadi pilihan selanjutnya dengan operator terpakai Tukar 

4,2 yang ternyata memiliki nilai heuristik lebih kecil dibandingkan dengan UCBA 

(21<32). Maka sekarang node ini yang akan diekplorasi.  

Pada level kedua, simplehill climbing akan mengunjung UBCA (=24) yang 

ternyata memiliki nilai heuristik lebih besar dibandingkan dengan UCBA (24>21), 
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maka dipilih node lain. sehingga UCAB (=32)  menjadi pilihan selanjutnya dengan 

operator terpakai Tukar 3,4 yang ternyata memiliki nilai heuristik lebih besar 

dibandingkan dengan UCBA (32>21), maka dipilih node lain. Ternyata node 

lainnya adalah  UABC, node tersebut sudah pernah digunakan sehingga tidak bisa 

dipilih lagi.Selain UABC sudah tidah ada lagi node yang bisa dipilih. ternyata sudah 

tidak ada node yang memiliki nilai heuristik yang lebih kecil dibanding dengan nilai 

heuristik UCBA, sehingga sebenarnya node UCBA (=21) inilah lintasan terpendek 

yang dicari (SOLUSI).  

 

2.2.3 Mapbox Android Map SDK 

MapBox adalah aplikasi untuk merancang peta. MapBox memungkinkan 

penyesuaian tampilan peta dan menambahkan penanda. Selain itu, pengembang 

bisa mengintegrasikan peta ke situs pengembang atau platform online lainnya. 

(USC Annenberg, 2014). 

Dengan menggunakan Mapbox Android Map SDK pengembang 

dimungkinkan untuk.  

1. Visualisasi marker 

Pengembang dapat menyesuaikan penanda dengan menggunakan properti 

berikut: 

a. Position: Nilai LatLng yang menjelaskan lokasi penanda lokasi pada peta. 

Nilai LatLng adalah satu-satunya properti yang dibutuhkan. 

b. Title: String yang akan ditampilkan di jendela info saat pengguna 

menyentuh penanda. 
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c. Snippet: String yang ditampilkan di jendela info di bawah judul. 

d. Icon: Ikon khusus yang akan menggantikan ikon default. 

e. Rotation: Mengubah orientasi ikon penanda dengan melewatkan nilai float, 

rotasi terjadi searah jarum jam mulai dari bawah. 

f. Anchor: Titik ikon akan ditempatkan pada posisi LatLng yang diberikan. 

Nilai awalnya adalah pusat bawah. 

g. Alpha: Mengatur ikon marker opacity. Nilai awalnya adalah 1.0. 

h. Visible: jika bernilai salah akan menyebabkan penanda menjadi tak terlihat. 

Nilai awal dari fungsi visible adalah benar. 

i. Flat: nila di atur benar, penanda akan selalu memiliki kemiringan yang 

sama seperti kamera peta. Nilai awal fungsi flat adalah salah. 

Dengan menggunakan properti icon yang di sediakan Mapbok Android 

Map SDK memungkinkan pengembang untuk merubah ukuran, warna dan gambar 

dari icon default yang diberikan oleh Mapbox Android Map SDK. 

2. Visualisasi rute 

Mapbox menyediakan kumpulan API untuk menambahkan layanan 

terkait arah ke aplikasi pengembang. Membuat rute dengan durasi perjalanan, 

perkiraan jarak, dan petunjuk belokan demi belokan dengan Mapbox Directions 

API. Untuk membuat waktu perjalanan di antara banyak poin dapat dibantu dengan 

Mapbox Matrix API. Untuk membuat perjalanan yang dioptimalkan dengan durasi 

antara titik-titik dapat dibantu dengan Mapbox Optimization API. Untuk sejajarkan 

Rute fuzzy yang ada ke jaringan rute dapat dibantu dengan dengan Mapbox Map 

Matching API. Dari pengiriman routing secara efisien untuk menyediakan langkah-
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langkah navigasi untuk menjelajah jalan, Mapbox menyediakan alat yang 

diperlukan untuk mengintegrasikan petunjuk ke dalam aplikasi pengembang 

(©Mapbox, 2017). 

 

2.2.4 JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) adalah suatu format pertukaran data 

komputer. Format dari JSON adalah berbasis teks, dapat terbaca oleh manusia, 

digunakan untuk mempresentasikan struktur data sederhana, dan tidak bergantung 

dengan bahasa apapun. (Deitel, 2012). 

 

2.2.5 MySQL 

MySQL merupakan salah satu contoh produk RDBMS (Relational DataBase 

Managemen System), yang sangat popular dilingkungan linux, tetapi juga tersedia 

pada windows, bayak situs web yang menggunakan MySQL sebagai database 

server (server yang melayani permintaan aksews terhadap database). (abdul 

kadir,2006) 
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2.2.6 Java  

Java adalah bahasa pemrograman serbaguna. Java dapat digunakan untuk 

membuat suatu program sebagaimna anda membuatnya dengan bahasa seperti 

pascal atau C++. Yang lebih menarik, java juga mendukung suber daya internet 

yang saat ini popular, yaitu word wide web  atau yang sering di sebut Web saja. 

Java juga mendukung aplikasi klien/server, baik dalam jaringan local (LAN) 

maupun jaringan bersekala luas (WAN). (Abdul Kadir,2005). 

 

2.2.7 Android 

Android adalah sistem operasi bergerak (mobile operating system) yang 

mengadopsi sistem operasi linux, namun telah dimodifikasi. Android diambil alih 

oleh google pada tahun 2005 dari android, google mengambil alih seluruh hasil 

kerja android termasuk tim yang mengembangkan android. 

Google menginginkan agar android bersifat terbuka dan gratis, oleh karena 

itu hamper setiap kode program android diluncurkan berdasarkan lisensi open-

source apache yang berarti bahwa semua orang yang ingin menggunakan android 

dapat mendownload penuh source code-nya. (Dodit Supardi dan Rini Agustina, 

2012) 


