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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Angkutan umum merupakan sebuah alat transportasi yang dapat 

digunakan oleh semua orang bersama-sama dengan membayar tarif yang telah 

ditentukan. Angkutan kota atau yang sering disebut angkot adalah sebuah 

transportasi umum perkotaan dan memiliki rute tetap yang sudah ditentukan. 

Berbeda dengan bus yang mempunyai halte sebagai tempat pemberhentian yang 

sudah ditentukan, angkot dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan 

penumpang di mana saja. Setiap angkot memiliki rute yang berbeda dan tidak 

akan melewati rute yang sama pada angkot yang berbeda. Rute angkot merupakan 

lintasan kendaraan umum dimana diawali pada titik asal dan berakhir pada titik 

tujuan dengan lintasan perjalanan tetap serta jadwal yang tidak tetap.  Setiap 

angkot di Surabaya memiliki label tersendiri berupa huruf kapital yang 

menggambarkan rute masing-masing angkot. Misalnya rute angkot D (Joyoboyo - 

PasarTuri - Sidorame), diawali di terminal Joyoboyo - Diponegoro - Pasar 

Kembang - Arjuno - Semarang - Pasar Turi - Stasiun Semut - Pasar Atom - 

Nyamplungan dan diakhiri di Sidorame. 

Kota Surabaya yang merupakan kota besar memiliki jumlah penduduk dan 

pendatang baru yang cukup banyak. Permasalahan yang sering terjadi adalah 

banyaknya rute dan jenis angkutan umum yang ada di kota Surabaya, membuat 

para pendatang yang belum mengetahui jalur dan jenis angkutan umum di kota 
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Surabaya kesulitan untuk menentukan angkutan kota yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan. Sering kali mereka menggunakan lebih dari dua angkutan kota 

untuk mencapai tujuan mereka, walaupun pada kenyataannya untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dapat ditempuh dengan satu angkutan kota saja. Tidak 

jarang banyak di antara mereka yang tidak mengetahui secara pasti rute dari 

angkutan kota yang mereka gunakan, sehingga seringkali mereka tidak sampai 

pada tempat tujuan . 

Pada penelitian ini menggunakan Algoritma A* untuk mencari rute 

terpendek. Algoritma ini termasuk dalam teknik pencarian terbimbing (Heuristic 

Search) Algoritma A* merupakan metode yang dapat digunakan untuk melakukan 

pencarian solusi dengan menggunakan informasi tambahan (Heuristic) dalam 

menghasikan solusi yang optimal. Algoritma A* menggabungkan jarak estimasi/ 

Heuristic [h(n)] dan jarak sesungguhnya/ cost [g(n)] dalam menyelesaikan 

persoalan.  

Algorima A* dapat menemukan langkah yang lebih pendek tetapi Algoritma 

A* membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya, karena 

Algoritma ini melakukan perhitungan baik nilai perkiraan maupun biaya 

sebenarnya yang dibutuhkan untuk menuju ke posisi state akhir. Dengan kata lain 

semakin banyak fungsi yang harus diperiksa sehingga waktu yang dibutuhkan 

juga relatif lebih lama (Yuliana, dkk, 2011). 

Penggunaan Heuristic function pada Algoritma A* sangat mempengaruhi 

dalam pencarian rute terpendek dan waktu eksekusi dari Algoritma A* dalam 

menemukan rute terpendek. Pada Algoritma A* ada tiga macam Heuristic yang 
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dapat digunakan, diantaranya adalah Manhattan distance, Euclidean distance, dan 

Euclidean distance kuadrat.  Jumlah node yang diperiksa menggunakan Heuristic 

Euclidean distance cenderung lebih banyak dan waktu pencarian yang dihasilkan 

juga cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan Heuristic lainnya, 

walaupun selalu menemukan rute terpendek dalam mencapai tujuan. Heuristic 

Euclidean distance kuadrat cenderung memiliki waktu pencarian yang lebih cepat 

dan jumlah node yang diperiksa juga lebih sedikit, tetapi belum tentu 

menghasilkan rute yang paling pendek. Heuristic Manhattan distance cenderung 

memiliki waktu pencarian yang lebih cepat dan jumlah node yang diperiksa lebih 

kecil daripada Heuristic Euclidean distance. Heuristic Manhattan distance juga 

selalu menemukan rute terpendek untuk mencapai tujuan (Ananda, dkk, 2010). 

Pada perancangan sistem yang akan dibuat, Sistem Informasi Geografis 

(SIG) berperan dalam penyampaian informasi kepada pengguna. Dengan 

menggunakan SIG sebagai media penyampaian informasi kepada pengguna, 

sistem juga dapat memberikan informasi mengenai rute yang dituju, dan juga 

dapat membuat visualisasi rute yang akan ditempuh melalui SIG. Data yang akan 

diolah menjadi informasi ini adalah data geografis yaitu data rute angkot, titik 

koordinat, dan nama jalan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, diharapkan 

dengan dibuatnya aplikasi ini dapat membantu pengguna angkot dalam 

menentukan rute yang akan dilaluinya khususnya di wilayah Surabaya Timur. 

Pemilihan wilayah ini dikarenakan pada wilayah tersebut terdapat banyak rute 

angkot yang titik awal atau titik tujuannya berada di wilayah Surabaya Timur. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI RANCANG BANGUN PENENTUAN RUTE TERPENDEK 
 ANGKUTAN KOTA DI SURABAYA BERBASIS ANDROID DENGAN...

FACHRIAN ANUGERAH



4 

 

 

 

Pengguna diharuskan untuk menentukan titik tujuan / akhir dan sistem akan 

otomatis menentukan titik start dari pencarian titik koordinat yang terdekat dari 

posisi pengguna berada sebagai posisi awal. Dengan adanya Heuristic pada 

Algoritma A* yang digunakan sebagi informasi tambahan dalam menghasilkan 

solusi yang optimal, rute yang dihasilkan pada proses perhitungan adalah  rute 

angkutan kota yang terpendek, sehingga dapat menghasilkan pemilihan rute yang 

cepat dan tepat. Hasil rute yang didapat mampu memberi pandangan bagi 

penggunanya untuk menaiki angkutan apa saja agar sampai ditujuan dengan jarak 

yang terpendek. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana merancang dan membuat suatu aplikasi dengan 

menggunakan Algoritma A* yang digunakan untuk membantu para pengguna  

dalam menentukan rute angkot terpendek di Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan 

merancang dan membuat suatu aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu 

para pengguna  dalam menentukan rute angkot di Kota Surabaya dengan 

menggunakan Algoritma A* untuk mencari rute terpendek angkot. 

1.4 Manfaat 

Dalam pembuatan sistem ini memberikan manfaat kepada penggunanya 

diantaranya adalah: 

1. Memberikan informasi kepada pengguna tentang rute yang ditempuh tiap 
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angkutan kota. 

2. Memberikan output kepada pengguna berupa rute terdekat menuju tujuan yang 

diinginkan. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Rute yang digunakan adalah rute angkot wilayah Surabaya Utara, 

Selatan, Tengah, dan Timur dengan titik awal atau titik tujuan berada di 

wilayah Surabaya Timur. 

2. Angkutan umum yang digunakan adalah angkutan kota (angkot). 

3. Minimal versi android yang digunakan adalah 4.0 (Ice Cream 

Sandwich). 

4. Setiap angkot dianggap hanya memiliki satu rute saja. 

5. Hanya memperhatikan jarak tanpa memperhatikan faktor lain seperti 

biaya, waktu, tingkat kemacetan, lebar jalan, dan pemilihan pergantian 

angkot yang optimal. 
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