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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berwisata merupakan salah satu aktivitas yang kerapkali digunakan dalam 

mengisi waktu luang guna menghilangkan penat serta mengeratkan ikatan 

emosional dalam suatu keluarga, persahabatan maupun relasi kerja. Berbagai 

macam jenis wisata pun dapat dinikmati. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, 

wisata religi, bahkan wisata buatan tersaji diberbagai tempat. Indonesia 

merupakan negara yang kaya akan tempat wisata. Salah satunya Kota Batu yang 

merupakan kota wisata alam terbaik di provinsi Jawa Timur dengan kondisi 

geografis yang sangat mendukung.  

Menurut data statistik dari dinas pariwisata dan kebudayaan kota Batu 

sampai tahun 2012 tercatat ada 14 objek wisata tersedia. Jumlah wistawan 

nusantara maupun mancanegara yang berwisata di kota batu sekitar 1.879.704 

wisatawan pada tahun tersebut. Salah satunya wisata Museum Satwa dan Jatim 

Park 2 dari awal peresmian pada tahun 2010 sampai dengan 2012 tercatat 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 3.480 

wisatawan dalam 4 bulan setelah peresmian terhitung sejak September hingga 

Desember. Tahun 2011 meningkat menjadi 209.485 wisatawan, kemudian pada 

tahun 2012 meningkat menjadi 276.263 wisatawan[1]. Begitu banyaknya objek 

wisata serta wisatawan yang berkunjung di Kota Batu setiap tahunnya namun 

masih melakukan pencarian secara manual, baik berupa peta objek wisata maupun 

petunjuk arah yang telah ada. 

Kemajuan teknologi informasi harusnya dapat memudahkan wisatawan 

dalam berwisata sebagai lahan pemanfaatan teknologi yang telah berkembang. 

Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah Android. Android 

merupakan sistem operasi yang paling diminati untuk telepon seluler berbasis 

linux sebagai kernelnya saat ini. Setiap tahunnya, selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir pengguna Android mengalami peningkatan. Di seluruh dunia tercatat 

pengguna android mencapai 1 miliar pengguna menurut data survei dan analisis 

yang dilakukan oleh Asymco dan Horace Dediu[2].  
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Menurut hasil studi bertajuk "Getting Mobile Right" yang diprakarsai oleh 

Yahoo dan Mindshare, saat ini ada sekitar 41,3 juta pengguna smartphone dan 6 

juta pengguna tablet android di Indonesia[3]. Jumlah tersebut diyakini bakal terus 

berkembang dengan pesat khususnya di wilayah perkotaan. Demi memudahkan 

penggunanya Android menyediakan berbagai aplikasi dan saat ini berbagai 

vendor-vendor pun berlomba-lomba dalam memproduksi smartphone android 

sehingga tidaklah sulit untuk mendapatkan gadget ini.   

Begitu banyak tempat wisata yang telah tersedia dan pertimbangan 

pemanfaatan teknologi yang lagi booming pada saat ini, maka demi 

memudahkan dalam pencarian objek wisata terdekat. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat judul PENCARIAN RUTE TERPENDEK MENGGUNAKAN 

ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR DAN ANT COLONY 

OPTIMIZATION (K-ACO) BERBASIS ANDROID sebagai bahan penelitian 

tugas akhir. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa hal pokok yang menjadi ruang lingkup permasalah tugas akhir 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana melakukan pemetaan terhadap seluruh objek wisata yang 

ada di Kota Batu menggunakan Google Maps API? 

b. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma K-Nearest Neighbor  

(K-NN)?  

c. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma Ant Colony 

Optimization (ACO)?  

d. Bagaimana cara membangun aplikasi  pencarian rute terpendek 

berbasis android menggunakan algoritma K-ACO ? 

 

1.3. Batasan masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, batasan masalah 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang akan dibangun berbasis Android. 

b. Data yang digunakan untuk objek wisata yang akan ditampilkan 

berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Batu. 
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c. Pengelompokan objek wisata ditentukan dengan manual dengan 

memperhitungkan jarak antar objek wisata menggunakan algoritma 

KNN. 

d. Rute yang ditampilkan berupa 3 objek wisata dengan nilai ketetanggan 

pada KNN adalah 4. 

e. Database yang digunakan adalah MySQL. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pencarian rute 

terpendek berbasis Android menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Ant 

Colony Optimization.  

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini, akan digunakan beberapa pendekatan 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan 

dengan Sistem Informasi Geografis, Android, Algoritma ACO, 

Algoritma K-NN, Google Maps API, Database MySQL dari berbagai 

sumber seperti buku, jurnal, tulisan-tulisan yang dapat mempermudah 

dalam proses pengerjaan penelitian ini. 

2. Analisa dan Rancangan Sistem 

Tahap ini merupakan tahap yang meliputi analisa kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembangunan sistem baik software maupun hardware 

serta perencanaan dan perancangan sistem. 

3. Implementasi 

Ada beberapa tahapan yang yang dilakukan untuk pembuatan sistem 

yaitu mengolah data dan membuat database, membuat desain interface 

di mobile Android, pembuatan teknik pengambilan data spasial dan non-

spasial dari database MySQL untuk divisualisasikan kedalam peta di 

mobile android serta pengimplementasian Algoritma Ant Colony 

Optimization yang memerlukan variabel-variabel seperti titik kordinat 
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letak objek wisata sehingga ketika posisi pengguna menggunakan 

aplikasi ini terdeteksi maka secara otomatis dan (semut) akan mulai 

menghitung dan membandingkan jarak mana yang terdekat dari objek 

utama (wisatawan) pengguna terhadap objek wisata sesuai dengan 

klasifikasi yang telah ditetapkan menggunakan metode K-Nearest 

Neighbor. 

4. Pengujian 

Untuk pengujian akan dilakukan 2 tahap,yaitu 

1. Pengujian Sistem  

Pengujian ini menghasilkan analisa terhadap sistem secara 

keseluruhan apakah sistem dapat bekerja secara optimal dan 

memenuhi segala requirement awal. 

2. Pengujian Algoritma 

Pada tahap pengujian ini dapat menghasilkan analisa tingkat 

keoptimalan penggunaan algoritma pada sistem.  

5. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan penyusunan laporan dari hasil analisa, 

implementasi, uji coba yang telah dilakukan serta menyimpulkan hasil 

yang diperoleh selama pengujian dan pengimplementasian. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi, serta sistematika penulisan dari tugas 

akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik Tugas 

Akhir, yang didapatkan dari buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang 

berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan sistem. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan implemetasi desain dan hasil pengujian 

sistem atau aplikasi yang telah dibuat dan bagaimana proses olah informasi 

tersebut dapat ditampilkan ke dalam peta di mobile android. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari implementasi dan uji coba aplikasi,  dan saran 

untuk pengembangan terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 


