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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Kemacetan lalu lintas semakin meningkat seiring dengan peningkatan 

jumlah kendaraan yang ada dan banyaknya orang yang menggunakan kendaraan 

pribadi. Semakin padat pengguna jalan menimbulkan kemacetan yang dapat 

mengakibatkan jarak tempuh menjadi besar. 

Banyak para pengguna jalan (pengendara) mengubah rute perjalanan untuk 

menghindari kemacetan agar dapat mencari rute tercepat. Pencarian rute tercepat 

ini merupakan suatu permasalahan yang sering muncul pada pengguna kendaraan, 

karena para pengguna kendaraan memerlukan solusi untuk mendapatkan rute atau 

jalur tempuh tercepat.  

Terdapat beberapa algoritma pencarian untuk menemukan solusi pencarian 

jarak tercepat, diantaranya adalah algoritma breadth first search, depth first 

search,best first search , A* , dan lain lain . Algoritma A* (Astar) adalah 

merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori metode pencarian 

yang memiliki informasi (informed search method). Algoritma ini juga salah satu 

algoritma pencarian yang cukup popular dikalangan pemrogram. Algortima ini 

sangat baik sebagai solusi proses pathfinding (pencari jalan) . Algoritma ini 

mencari jarak rute tercepat yang akan ditempuh suatu point awal (starting point) 

sampai ke objek tujuan.  

Algoritma A* menggunakan estimasi jarak terdekat untuk mencapai tujuan 

(goal) dan memiliki nilai heuristik yang digunakan sebagai dasar pertimbangan. 

Heuristik adalah criteria,metoda, atau prinsip-prinsip untuk menentukan pilihan 

sejumlah alternatif untuk mencapai sasaran dengan efektif.  
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Berdasarkan hal tersebut , maka dibuat sebuah “Simulasi Penerapan 

Algoritma A* untuk Mencari Rute Tercepat dengan Hambatan Apabila 

Terjadi Kemacetan Lalu Lintas” 

1.2       Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun sebuah simulasi penerapan algoritma A* untuk 

mencari jalur tercepat dengan hambatan apabila terjadi kemacetan lalu 

lintas? 

2. Bagaimana hasil pencarian rute ? 

I.3       Maksud dan Tujuan 

            Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sebuah simulasi penerapan algoritma A* untuk pencarian rute 

tercepat dengan hambatan kemacetan lalu lintas, 

2. Mengetahui dan membuktikan jalur yang disimulasikan merupakan jalur 

rute yang terbaik 

1.4       Batasan Masalah  

            Batasan masalah dalam pembangunan simulasi ini adalah : 

1. Teknik pencarian yang digunakan dalam simulasi ini adalah dengan 

menggunakan Algoritma A* dengan menggunakan fungsi heuristic 

manhattan distance 

2. Rute jalan disimulasikan dengan bentuk mapgrid 

3. Jarak tempuh jalan akan diasumsikan dalam bentuk banyaknya grid yang 

dilalui jalur 

4. Hambatan kemacetan dalam simulasi ini diasumsikan dengan memberikan 

nilai beban di titik yang dijadikan hambatan kemacetan. 

5. Tampilan simulasi hanya berupa grid kotak-kotak dengan ukuran 20x20 
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1.5       Metode Penelitian 

Tugas yang dilakukan merupakan kegiatan penelitian , sehingga dituntut 

untuk melaporkan aktivitas yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 

aktivitas, pengumpulan data, kegiatan ini dilakukan untuk mencari pokok 

permasalahan yang dibutuhkan. Kegiatan pengumpulan data melalui berikut ini : 

a. Studi literature 

     Studi litetarure digunakan untuk mendapatkan data awal tentang penerapan 

algoritma A* serta bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan 

simulasi ini. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan dan penyusunan data dengan 

membaca buku, serta bahan-bahan perkuliahan yang sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti dan yang akan dibangun. 

c. Diskusi Interaktif (Form Group Discussion) 

Disamping itu, dalam proses pengumpulan dan penyusunan data dasar ini 

dilakukan dengan melakukan diskusi atau lokakarya yang diikuti oleh pihak-

pihak terkait diantaranya dosen pembimbing. 

Simulasi penerapan algoritma A* untuk mencari rute tercepat dengan 

hambatan apabila terjadi kemacetan  ini menggunakan model RAD (Rapid 

Application Development) atau rapid prototyping adalah model teknik 

incremental (bertingkat). RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, 

singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model 

ini . RAD menggunakan metode iterative dalam mengembankan sistem dimana 

working model sistem dikonstuksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan (requirement) user dan selanjutnya disingkirkan. Working 

model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan implementasi 

sistem final. 
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1.6       Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan 

rincian sebagai berikut : 

Bab satu pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodologi pembangunan sistem, serta sistematika 

pembahasan dari laporan tugas akhir ini. 

Bab dua landasan teori, berisikan semua landasan teori yang diperlukan untuk 

mendukung pembuatan “Simulasi Penerapan Algoritma A* untuk Mencari Rute 

Tercepat dengan Hambatan Apabila Terjadi Kemacetan Lalu Lintas” 

Bab tiga analisis sistem,membahas tentang analis simulasi yang akan di buat. 

Bab empat perancangan sistem, membahas tahapan perancangan simulasi yang 

akan dikembangkan, perancangan antarmuka, perancangan menu dsb. 

Bab lima implementasi dan pengujian sistem, menyajikan implementasi yang 

dilakukan berdasarkan perancangan yang telah dipersiapkan. Dalam bab ini 

terdapat beberapa sub bab yang membahas mengenai algoritma proses-proses 

utama, lingkungan implementasi dan pengujian simulasi. 

Bab enam kesimpulan dan saran, membahas kesimpulan yang didapat selama 

pembuatan sistem informasi dan tugas akhir serta saran-saran yang berkaitan 

dengan simulasi ini. 

 

 

 

 

 


