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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Banyak orang yang memandang matematika adalah ilmu yang sukar, penuh 

dengan rumus-rumus dan perhitungan yang rumit dan membingungkan. Menurut 

Sumaji (Rifa’i, 2009) bagi sebagian besar orang beranggapan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang tidak banyak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari 

kecuali untuk menghitung hal-hal yang praktis. Matematika mengajarkan untuk 

berpikir secara sistematis, melalui urutan-urutan yang teratur. Belajar matematika 

melatih otak untuk lebih teliti dan cermat sehingga tidak ceroboh dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

Matematika telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan dalam 

berbagai bidang. Teori graf merupakan salah satu cabang matematika yang turut 

memberikan kontribusi dalam kemajuan tersebut. Model-model pada teori graf 

dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah dalam jaringan 

komunikasi, ilmu komputer, transportasi dan lain sebagainya. Graf merupakan 

pasangan himpunan titik-titik dan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang 

titik tersebut. Seperti pada gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Contoh graf. 
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Rio (Jayanti, 2014) menjelaskan bahwa graf digunakan untuk 

mempresentasikan objek-objek diskrit dan menjelaskan hubungan-hubungan antar 

objek-objek tersebut. Objek-objek diskrit biasanya digambarkan sebagai titik-titik 

terpisah, sedangkan hubungan antara objek-objek tersebut digambarkan dalam 

suatu garis. Teori Graf merupakan pokok bahasan yang memiliki banyak 

aplikasinya dalam permasalahan di kehidupan nyata. Dengan menggunakan model 

teori graf yang tepat, suatu permasalahan dapat dianalisis kemudian diselesaikan. 

Banyak ditemukan beraneka macam sistem dalam berbagai bidang kehidupan 

yang diaplikasikan menggunakan teori graf, diantaranya sistem transportasi. 

Nasution (Muslich, 2001) menjelaskan bahwa transportasi merupakan pemindahan 

barang dan manusia dari tempat asal (dari mana kegiatan pengangkutan dimulai) ke 

tempat tujuan (ke mana kegiatan pengangkutan akan diakhiri), sehingga 

transportasi adalah bukan tujuan tetapi sarana untuk mencapai tujuan untuk 

menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Transportasi merupakan bagian 

penting manusia dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi terdapat bermacam-

macam jenisnya, mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara. Semua diadakan 

untuk mempermudah manusia dalam berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Kota Pasuruan merupakan kota kecil yang padat penduduknya. Menurut 

catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2013, Kota 

Pasuruan merupakan kota kecil dengan luas 35, 29 𝐾𝑚2, yang terbagi menjadi 

empat kecamatan, yaitu kecamatan Gadingrejo, Purworejo, Bugulkidul, dan 

Kecamatan Panggungrejo (www.pasuruankota.bps.go.id). Hampir lima puluh 

persen wilayah keempat kecamatan di Kota Pasuruan dipergunakan untuk 

pemukiman. Sisanya merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk bidang 

pertanian, khususnya tanaman padi. Selain bidang pertanian kota pasuruan juga 

memiliki potensi untuk usaha di bidang perikanan karena terdapat sebagian 

wilayahnya yang berupa pantai. Pemerintah kota Pasuruan telah berupaya untuk 

menciptakan sistem transportasi umum yang tertib, lancar, aman, nyaman, dan 

efisien untuk menjangkau seluruh sudut Kota Pasuruan. Diantaranya terdapat 

angkutan kota atau orang sering menyebutnya angkot yang beroperasi sesuai 
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dengan sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan, untuk memudahkan penduduk 

berpergian dalam ruang lingkup dalam kota. Sistem transportasi perjalanan angkot 

merupakan model jaringan. Hal ini dapat digambarkan dengan tempat transit atau 

halte sebagai titik, dan jalur yang menghubungkan halte tersebut sebagai garis. 

Model perjalanan angkot di Kota Pasuruan berawal dari sebuah terminal menuju ke 

beberapa halte yang ada dalam rutenya secara berurutan dan kembali ke terminal 

semula tepat satu kali, sistem perjalanan tersebut dalam teori graf disebut Cycle 

Hamilton seperti pada gambar 1.2 graf 𝐻 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

𝐻 

Gambar 1.2 Contoh Cycle Hamilton 

Dari hasil observasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) kota Pasuruan pada 

tanggal 22 september 2014, terdapat 17 trayek angkot yang beroperasi di kota 

tersebut, masing-masing memiliki rute yang sudah ditetapkan. Yaitu trayek A.1, 

A.2, B.1, B.2, C, D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, F, G.2, G.3, H, I, K, dan BP. Diantara 17 

trayek tersebut, terdapat 1 trayek yang akan dihapus yaitu trayek H dan dialihkan 

terhadap trayek E.1 dan K. Dikarenakan hampir keseluruhan rute trayek H memiliki 

kesamaan dengan rute trayek E1 dan K, dan banyaknya masyarakat setempat yang 

lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Rute 

perjalanan angkot trayek E.1, H, dan K dapat dilihat pada tabel 1.1 Tabel rute trayek 

E.1, H, dan K (Dishub Kota Pasuruan) di bawah ini: 
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Tabel 1.1 Rute Trayek E.1, H, dan K 

NO. NAMA 

TRAYEK 

RUTE 

1 E.1 Terminal Blandongan – Univ. Merdeka Pasuruan – 

Jl.Cemara – Terminal Lama – SMPN 1 Pasuruan – Pasar 

Besar  –  Alun-alun – Pangkalan Terminal Kebonagung 

– RSUD Dr. R. Soedarsono  – STKIP PGRI Pasuruan – 

Doropayung Sekargadung – Bakalan – Terminal 

Blandongan. 

2 H Pangkalan Sakargadung – STKIP PGRI Pasuruan – 

RSUD Dr. R. Soedarsono – Pangkalan Terminal 

Kebonagung – Jl. Hasanudin – Pasar Besar – Alun-alun 

– Kantor Bupati – RSUD Dr. R. Soedarsono – STKIP 

PGRI Pasuruan – Pangkalan Sekargadung. 

3 K Pangkalan terminal kebonagung – Jl.Hasanudin – Pasar 

gading – Trajeng – Pelabuhan – Terminal Lama – Taman 

Kota – RSUD Dr. R. Soedarsono – Pangkalan 

Kebonagung. 

  

Dari data tabel di atas terdapat beberapa rute yang sama antara angkot satu 

dengan yang lainnya. Yaitu melalui STKIP PGRI, RSUD Dr. R. Soedarsono, pasar 

besar dan alun-alun. Rute perjalanan angkot di atas terhubung oleh jalan di Kota 

Pasuruan, penentuan peralihan rute dalam matematika dapat menggunakan graf 

yang berkaitan dengan cycle Hamilton. Untuk menentukan peralihan rute angkot 

trayek H di Kota Pasuruan terlebih dahulu harus mengetahui lokasi rute dari ketiga 

trayek yang ada pada tabel 2.1 di atas dapat dilihat pada peta Kota Pasuruan ( 

lampiran 1). 

Melihat permasalahan tersebut maka, dalam penulisan ini akan 

dideskripsikan langkah-langkah untuk mengupas pengaturan pada sistem 

transportasi angkot di kota Pasuruan trayek H yang akan dialihkan terhadap trayek 

E1 dan K ke dalam graf. Yaitu mencari rute yang efisien dengan mencari cycle 

Hamilton menggunakan algoritma Bondy dan Chvatal. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas. Maka, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merepresentasikan dan menentukan rute pada 

sistem transportasi angkot di Pasuruan trayek H yang akan dialihkan terhadap 

trayek E.1 dan K menggunakan aplikasi graf? 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dan supaya penelitian ini 

terarah dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari latar belakang di atas maka, 

perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Pembatasan masalah pada 

penelitian ini sebaga berikut. 

1. Merepresentasikan graf, dimaksudkan untuk mnggambarkan bentuk graf dan 

mencari cycle Hamilton dari perjalanan angkot pasuruan trayek H yang akan 

dialihkan ke trayek E1 dan K. 

2. Kajian ini difokuskan kepada menentukan rute yang efisien yang merujuk 

kepada teori Hamilton sehingga graf yang digunakan merupakan graf 

sederhana dimana setiap jalan diasumsikan dapat dilalui oleh dua arah, sisi 

pada graf tidak terboboti, dan kondisi jalan maupun cuaca diasumsikan dalam 

keadaan normal. 

1.4. Tujuan Kajian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk merepresentasikan dan menentukan rute angkot 

Pasuruan trayek H yang akan dialihkan terhadap trayek E1 dan K dengan 

menggunakan aplikasi graf. 

1.5. Manfaat Kajian 

Ditinjau dari rumusan masalah di atas, selanjutnya penelitian ini diharapkan 

bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 
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1. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

bidang metematika, khususnya terhadap penerapan teori graf dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Secara praktis penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan 

wawasan kepada pihak Dinas Perhubungan setempat bahwa untuk 

menentukan rute atau lintasan angkot di kota Pasuruan dapat dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi teori graf. 

1.6. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menafsirkan sebuah istilah yang berkaitan dengan kajian ini. Istilah-istilah yang 

perlu diberi penegasan dalam kajian ini adalah sebagai berikut. 

1. Graf adalah suatu himpunan tak kosong yang terdiri dari suatu obyek yang 

disebut titik bersama dengan suatu himpunan (mungkin kosong) yang 

memasangkan antara titik-titik yang disebut sisi. 

2. Cycle adalah jalan tertutup yang semua titiknya berlainan di dalam graf, artinya 

titik awal sama dengan titik akhir. 

3. Cycle Hamiltonian adalah jalan tertutup yang semua titiknya berlainan yang 

memuat semua titik di dalam graf. 

4. Sistem adalah merupakan kumpulan beberapa elemen yang saling beriteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah 

ditentukan dari titik awal sampai titik akhir. 

5. Transportasi adalah sesuatu hal yg berhubungan dg pemindahan 

manusia/barang dr suatu tempat asal ke tempat tujuan. 

6. Sistem Transportasi adalah suatu kesatuan dari  fasilitas fisik (tetap), rute dan 

sistem kontrol, yang memungkinkan manusia dan barang untuk berpindah dari satu 

tempat ke tempat yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 
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7. Angkutan Kota (Angkot) adalah sebuah alat transportasi perkotaan yang 

merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. 

8. Trayek Angkot adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan 

jasa angkutan orang dengan kendaraan angkot yang mempunyai asal dan tujuan 

perjalanan tetap dan lintasan/rute yang tetap. Misal trayek E.1 diawali dari 

Terminal Blandongan – Univ. Merdeka Pasuruan – Jl.Cemara – Terminal 

Lama – SMPN 1 Pasuruan – Pasar Besar  –  Alun-alun – Pangkalan Terminal 

Kebonagung – RSUD Dr. R. Soedarsono  – STKIP PGRI Pasuruan – 

Doropayung Sekargadung – Bakalan – Terminal Blandongan. 

1.7. Kerangka Konseptual 

Materi-materi pendukung yang berkaitan dengan masalah penentuan rute 

peralihan angkot trayek H di kota Pasuruan meliputi graf, khususnya yang berkaitan 

dengan penentuan rute. Konsep graf yang berkaitan dengan penentuan rute meliputi 

keterhubungan graf yang terdiri dari jalan (walk), jejak (trail) dan lintasan (path). 

Selain itu konsep graf yang lain adalah rute yang berkaitan dengan cycle, cycle 

Hamilton, serta algoritma Bondy dan Chvatal yang digunakan untuk menentukan 

rute peralihan angkot trayek H di Pasuruan. Alur untuk menentukan rute peralihan 

angkot trayek H di kota Pasuruan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.3 Kerangka Konseptual 

Keterangan: 

: Terdiri dari 

 : Berhubungan 


