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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Internet menjadi kebutuhan utama bagi sebagian besar orang untuk 

mengakses informasi secara cepat, mudah, dan praktis dengan jangkauan 

informasi yang luas diseluruh dunia. Salah satu alat untuk mendistribusikan 

informasi melalui media internet adalah website. Website terdiri dari halaman-

halaman berisi informasi tidak hanya teks, namun berupa gambar, audio, dan 

video. Untuk mengakses web, dibutuhkan situs web yang dinamakan URL.  

Seiring perkembangan web, tersedia teknologi search engine untuk 

mempercepat pencarian halaman web seperti google, yahoo, dan sebagainya 

hanya dengan mengisikan keyword (kata kunci) web yang akan dicari, kemudian 

search engine akan menampilkan list rekomendasi halaman yang cocok, tanpa 

harus mendefiniskan alamat lengkap atau URL web tersebut. Tidak jarang pula 

user yang ingin mendapatkan informasi yang cepat dan akurat dalam dokumen 

web, masih harus membuka satu-persatu sub page  yang memuat informasi 

diinginkan, atau jika mengisikan keywordform pencarian, masih harus dihadapkan 

hasil pencarian dokumen yang banyak, tentunya hal ini sangat tidak efisien baik 

dari segi waktu maupun kuakuratan. Maka dari inilah penulis menggunakan 

algoritma ACO (Ant Colony Optimization) dalam menelusuri informasi yang 

diambil dari beberapa page. 

Algoritma ACO meniru perilaku koloni semut dalam mencari sumber 

makanannya. Pada percobaan laboratorium, sebuah sarang koloni semut 

dihubungkan dengan sumber makanan melalui dua buah jembatan dengan panjang 

yang berbeda. Ilustrasi gambar percobaan semut melintasi : 
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Gambar 1.1. Ilustrasi Koloni Semut 

 

Hasil percobaan menunjukkan bahwa setelahbeberapa saat, sebagian besar 

semut lebih banyak menggunakan jembatan yang lebih pendek untukmenuju ke 

sumber makanan. Pemilihan jembatanyang lebih pendek disebabkan oleh semut-

semutmemilih secara probabilistik jembatan mana yangakan dilewati berdasarkan 

informasi yang adapada masing-masing jembatan. Informasi tersebutberupa 

pheromone, yaitu suatu zat kimia yangdilepaskan oleh semut ketika mereka 

berjalan.Setiap semut juga memiliki kemampuan untukmendeteksi pheromone 

dan akan memilih rutedengan jumlah pheromone yang lebih banyak 
 

Algoritma ACO memiliki kemampuan yang baik dan cepat untuk optimasi 

pencarian, misalkan penelitian yang dilakukan oleh oleh M.Dorigo dan L.M 

Gambardella (1997) dalam penyelesaian kasus TSP, terbukti bahwa algoritma Ant 

Colony mampu mendapatkan solusirute tur terbaik dibandingkan dengan 

algoritma genetik (GA), evolutionary programming (EP), simulated annealing 

(SA), dan annealing-genetic algorithm (AG). Maka dari pertimbangan dan 

pemilihan algoritma inilah, penulis ingin mengimplementasikan algoritma ant 

colony untuk optimasi pencarian web content, dimana optimasi pencarian web 

content, didasarkan pada kecepatan waktu dalam membangkitkan informasi yang 

termuat pada beberapa sub page, sehingga user tidak perlu lagi membuka satu-

persatu sub pageuntuk mencari informasi yang diinginkan, karena secara otomatis 

ant colony akan menjelajah hingga tingkat terdalam sebuah sub page web. 

Mekanisme pencarian informasi dalam sub page,  hanya memerlukan absolute 

page (url absolute), maka dari absolute page tersebut secara otomatis akan 

menelusuri informasi dalam variabel page (sub page) dan menampilkan hasil 

pencariannya satu-persatu, tanpa harus membuka satu-persatu page yang sangat 

tidak efisien dari waktu.  
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1.2.Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diambil suatu 

rumusan masalah sebagai berikut ini : 

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma ant colony optimazation 

untuk pencarian web content? 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem perangkat lunak untuk 

pancarian content web menggunakan algoritma ant colony optimazation? 

1.3.Tujuan Masalah 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengimplementasikan algoritma 

ACO (Ant Colony Optimization) untuk optimasi pencarian content web kedalam 

suatu aplikasi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi dalam 

sub page dapat dioptimalkan, tanpa harus membuka satu-persatu dokumen web 

dalam menemukan informasi yang dikehendaki. 

1.4.Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini yang perlu penulis batasi 

pembahasannya agar tidak meluas, sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemograman java berbasis 

dekstop. 

2. Menggunakan algoritma ant colony optimazation untuk optimasi 

pencarian content web. 

3. Pencarian content web menghasilkan informasi list url yang dapat 

diakses oleh user. 

4. Dokumen yang ditelusuri berupa teks yang termuat dalam content web. 

5. Menggunakan url absoluteuntuk menggenerate informasi url yang 

termuat di dalam content web. 

1.5.Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain : 

1) Studi Literatur 

- Mempelajari literatur teknik optimasi seperti algoritma ant colony 

- Mempelajari literatur dari bahasa pemograman java 
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- Mempelajari literatur dari bidang disiplin terkait dengan algoritma 

optimasi pencarian 

2) Analisa Kebutuhan Sistem  

Analisa kebutuhan meliputi analisa perangkat lunak dan perangkat keras, 

analisa kebutuhan sistem, dan analisa kebutuhan proses. 

3) Perancangan Sistem 
 

Dalam perancangan sistem aplikasi ini, peneliti membuat tahap-tahap 

system sebagai berikut : 

 

Gambar 1.2. Arsitektur Sistem Aplikasi 
 

  Pada awalnya, pengguna membuka url absolutewww.wearemania.net, 

dimana user tidak memiliki informasi mengenai  informasi yang termuat 

dalam sub-sub dokumen tersebut, ketika user menjalankan aplikasi, maka 

algortima aco akan menelusuri hingga tingkat kedalaman informasi dalam 

sub page, sehingga pengguna tida usah membuka satu-persatu informasi 

sub page yang termuat dalam dokumen web tersebut yang tentunya waktu 

lebih efisien dan praktis. Setiap informasi yang berhasil ditemukan, maka 

informasi tersebut diubah menjadi hiperlink agar user langsung 

dihantarkan pada url site tersebut. 

4) Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan penerapan rancangan sistem yang telah dibuat 

kedalam suatu aplikasi desktop menggunakan bahasa pemograman java.  
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5) Pengujian Sistem 

Pengujian akan menguji sistem secara keseluruhan apakah aplikasi yang 

telah dibuat dapat berjalan dengan benar sesuai tujuan yang ingin dicapai. 

1.6.Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini dengan judul “Implementasi Algoritma ACO (Ant 

Colony Optimazation) untuk optimasi pencarian web content” yang memiliki 

alur penyusunan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori implementasi algoritma ACO untuk 

optimasi pencarian mappingcontent web. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini berisi tentang analisa-analisa pendukung pembuatan sistem, 

rancangan-rancangan untuk membuat aplikasi ini termasuk flowchart program, 

uml (unified modeling languange) serta perancangan antar muka program. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini berisi implementasi dari perancangan yang dibuat sebelumnya, 

pembuatan program serta desain form aplikasi dan implementasi hasil pengujian. 

BAB V. PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari ringkasan hasil 

implementasi dan pengujian yang tidak terlepas dari tujuan pembuatan aplikasi. 

Sedangkan saran tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut 

terhadap perbaikan aplikasi. 

 


