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2.1       Konsep Model Data 

Model dunia nyata dapat memudahkan manusia dalam memahami studi 

mengenai area aplikasi yang dipilih dengan cara mereduksi sejumlah kompleksitas 

yang ada di dalamnya. Jika model dunia nyata ini akan digunakan, maka model ini 

terlebih dahulu diimplementasikan ke dalam terminologi (sistem) basis data. Dan 

dengan model data, implementasi terkait menjadi sangat memungkinkan. 

Tidak seperti manusia, sistem komputer tidak dapat memahami esensi dari 

bentuk unsur-unsur spasial seperti garis jalan raya, bangunan,sungai, batas persil 

tanah milik, dll. Oleh karena itu, untuk merepresentasikan objek-objek elementer 

atau entitas yang memiliki atribut geometri ( dalam beberapa literatur, entitas ini 

sering disebut juga sebagai entitas spasial atau entitas geografis). 

Hingga saat ini persepsi mengenai bentuk representasi entitas spasial yang 

paling mendasar adalah konsep raster dan vektor. Dengan demikian , setiap 

(layer) data spasial akan direpresentasikan ke dalam format “basis data” baik 

sebagai raster maupun vektor. Di dalam konteks ini, sering digunakan terminologi 

“model data” sehingga untuk menyajikan entitas spasialnya digunakan istilah 

model data raster dan vektor. 

 

2.1.1 Model Data Raster 

Model data raster bertugas untuk menampilkan, menempatkan, dan 

menyimpan konten data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau 

susunan piksel-piksel yang membentuk suatu grid (segi empat). Setiap piksel atau 

sel ini memiliki attribut tersendiri, termasuk koordinanya yang unik. Akurasi 

spasial model data ini sangat bergantung pada resolusi spasial atau ukuran 

pikselnya (sel grid) di permukaan bumi. Entitas-entitas spasial model raster juga 

dapat disimpan di dalam sejumlah layer yang secara fungsionalitas direlasikan 

dengan unsur-unsur petanya.  
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Model data raster dapat memberikan informasi spasial mengenai apa yang 

terjadi dalam bentuk gambaran yang “digeneralisasi” oleh sensor-sensornya. 

Dengan model ini, dunia nyata dapat disajikan sebagai elemen matriks atau sel-sel 

grid yang homogen. Dengan model data raster, unsur-unsur geografis ditandai 

oleh nilai-nilai elemen matriks persegi . 

 

Gambar 2.1 Model Data Raster  

 

Pada model data raster, matriks atau array dapat diurutkan menurut 

koordinat lokalnya yaitu kolom (x) dan baris (y) . Selain itu, pada sistem 

koordinat piksel monitor computer, secara default titik asal sistem raster 

diletakkan di sudut kiri atas . Oleh sebab itu, niai absis (x) akan meningkat kearah 

kanan dan nilai koordinat (y) akan meningkat kearah bawah. 

Matrik raster memiliki bentuk yang teratur secara geometric dan telah 

terurut secara otomatis, oleh sebab itu setiap posisi sel atau posisi pikselnya tidak 

harus direkam satu persatu. Jika semuanya direkam malah terjadi pemborosan 

memori yang sebenarnya tidak perlu. Hal inilah yang membedakannya dengan 

vector. Untuk membaca konten file data raster dengan benar, urutan perekaman 

data tersebut harus diperhatikan. 
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2.1.2 Model Data Vektor 

Model data vector dapat menampilkan, menempatkan dan menyimpan data 

spasial dengan menggunakan titik-titik , garis-garis atau kurva atau polygon 

beserta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial ini, di 

dalam sistem model data vector didefinisikan oleh sistem koordinat kartesian dua 

dimensi (x,y) . Di dalam model data spasial vector, garis-garis atau kurva 

merupakan sekumpulan titik-titik atau kurva merupakan sekumpulan titik-titik 

terurut yang saling terhubung. Sedangkan polygon juga disimpan sebagi 

sekumpulan list titik-titik, tetapi dengan catatan bahwa titik awal dan titik akhir 

geometri polygon memiliki nilai koordinat yang sama (polygon tertutup 

sempurna). 

Ada beberapa entitas dari model data vektor : 

1. Entitas (bergeometri) titik 

2. Entitas (bergeometri) garis 

3. Entitas (bergeometri) Area atau Polygon 

4. Area atau Polygon Sederhana 

5. Model Data Spagetti 

 

2.2 Algoritma  

Istilah algoritma pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja’far Mohamed ibn 

Musa al Khuwarizmi pada tahun 825 A.D dalam buku aljabarnya. Dalam buku 

tersebut algoritma disebut sebagai suatu metode khusus yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Definisi Algoritma adalah langkah-langkah logis 

penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis . 

Algoritma pada umumnya mempunyai definisi prosedur komputasi yang 

membutuhkan beberapa nilai atau beberapa set nilai sebagai output. Algoritma 

juga dapat dilihat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah komputasi. 

Algoritma menggambarkan prosedur komputasi secara spesifik untuk memperoleh 

hubungan antara input atau output. 

Apabila dipandang dalam ilmu komputer, pengertian algoritma adalah 

suatu fungsi yang terdiri dari rangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan 
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ditulis secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan masalah 

dengan bantuan komputer. 

 

2.3 Fungsi Heuristic 

Menurut Amit.J.Patel , heuristic merupakan aturan-aturan untuk memilih 

cabang-cabang yang memiliki kemungkinan mengarah pada pemecahan masalah. 

Karena heuristic menggunakan informasi yang terbatas maka heuristic mungkin 

gagal dalam memprediksi prilaku secara tepat bagi suatu algoritma, tetapi 

mungkin juga gagal dalam memberikan petunjuk kepada algoritma tersebut. 

Algoritma A* (A-star) tanpa fungsi heuristic yang baik akan 

memperlambat pemcarian dan dapat menghasilkan rute yang tidak tepat. Untuk 

menghasilkan rute yang benar-benar tepat, maka fungsi heuristic-nya harus 

underestimed terhadap biaya dari suatu node ke final node. Fungsi heuristic yang 

sempurna akan membuat algoritma A* langsung menuju final node tanpa harus 

mencari arah-arah lain. Sehingga jika fungsi heuristic-nya terlalu underestimate 

akan menyebabkan algoritma ini beranggapan bahwa ada rute yang lebih baik dari 

rute yang ada. Untuk fungsi heuristic yang underestimate, bila nilainya terlalu 

rendah akan menyebabkan algoritma ini seperti algoritma Djikstra yang mencari 

ke segala arah yang mungkin. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya informasi 

mengenai masalah yang dihadapi, sehingga menyebabkan algoritma A* 

melakukan pencarian dengan lebih banyak dan lebih lama. Jika algoritma ini 

diharapkan melakukan pencarian dengan lebih cepat tanpa memperoleh rute 

terpendek, maka fungsi heuristic- nya suatu saat akan overestimate. 

Beberapa fungsi heuristic yang umum digunakan pada algoritma 

pathfinding A* adalah sebagai berikut (Patel, Amit.J): 

1. Manhattan Distance 

     Manhattan Distance adalah fungsi heurisctic standar untuk algoritma A*. 

Digunakan pada aplikasi yang memiliki 4 arah gerakan (tidak dapat bergerak 

diagonal). 

 

h(n) = d * (abs(Xn - Xgoal) + abs (Yn - Ygoal)) 
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dimana: 

a. d adalah nilai biaya. Dimana nilai d didapat dari nilai minimum cost 

perpindahan antar node 

b. Xn adalah koordinat X dari node pertama pada grid 

c. Xgoal adalah koordinat X dari final node 

d. Yn adalah koordinat dari node pertama pada grid 

e. Ygoal adalah koordinat Y dari final node 

2. Straight Line Distance 

Straight Line Distance adalah fungsi heuristic yang digunakan pada aplikasi 

yang dapat bergerak ke segala arah/sudut. 

 

h(n) = sqrt((Xn – Xgoal) 
2
 + (Yn – Ygoal) 

2
 ) 

 

dimana: 

a. Xn adalah koordinat X dari node pertama pada grid 

b. Xgoal adalah koordinat X dari final node 

c. Yn adalah koordinat dari node pertama pada grid 

d. Ygoal adalah koordinat Y dari final node. 

3. Diagonal Distance 

Diagonal Distance adalah fungsi heuristic yang digunakan pada aplikasi yang 

memiliki delapan arah gerakan (dapat bergerak diagonal) 

 

h(n) = d * max abs (Xn – Xgoal), abs (Yn – Ygoal)) 

 

dimana : 

a. d adalah nilai biaya. Dimana nilai d didapat dari nilai minimum cost 

perpindahan antar node 

b. Xn adalah koordinat X dari node pertama pada grid 

c. Xgoal adalah koordinat X dari final node 

d. Yn adalah koordinat dari node pertama pada grid 

e. Ygoal adalah koordinat Y dari final node 
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2.3.1 Perbandingan Fungsi Heuristic 

1. Menggunakan fungsi heuristic manhattan distance 

a. Semua jalur-jalur dapat ditemukan (masalah dapat dipecahkan) 

b. Hal ini disebabkan karena pada setiap penambahan nilai g(n), pada 

perhitungan nilai heuristicnya terjadi pula perubahan pada nilai d 

nya . Sehingga dengan penambahan nilai g(n), tidak mempengaruhi 

pencarian jalur 

c. Dengan menggunakan fungsi heuristic manhattan distance, 

didapatkan nilai iterasi dan jumlah langkah yang paling kecil 

dibanding dengan menggunakan fungsi heuristic yang lain. 

2. Menggunakan fungsi heuristic straight line distance 

a. Masalah tidak semuanya dapat dipecahkan. Terutama pada 

pengujian dengan nilai g yang besar 

b. Dalam algoritma A – Star dengan fungsi ini , apabila terdapat sedikit 

hambatan pada ruang pencarian, maka walaupun ditemukan jalurnya 

pasti membutuhkan banyak iterasi. 

c. Kesulitan dalam pencarian jalur tersebut, terjadi karena dalam 

perhitungan nilai fungsi heuristic straight line distance h(n) = 

sqrt((Xn – Xgoal) 
2
 + (Yn – Ygoal) 

2
 ) , maka nilai yang dihasilkan 

kecil sehingga dalam pencarian nilai f(n), banyak dipengaruhi oleh 

besarnya nilai g(n). Hal ini dapat dilihat, semakin besar nilai g(n) 

maka semakin kecil pengaruh nilai fungsi heuristic tersebut terhadap 

pencarian nilai f(n), karena nilai fungsi heuristic pada setiap 

pengujian tersebut nilainya tetap sedangkan nilai g(n) semakin besar, 

maka nilai fungsi heuristic tersebut semakin tidak berpengaruh. 

Dimana nilai pencarian tersebut digunakan dalam memilih node 

yang akan dimasukkan ke dalam close list. 

d. Karena alasan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi straight line 

distance memiliki lebih banyak iterasi dibanding fungsi heuristic 

yang lain. 

3. Menggunakan fungsi heuristic diagonal distance 

a. Semua jalur-jalur dapat ditemukan (masalah dapat dipecahkan) 
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b. Jumlah iterasi dan jumlah langkah yang didapat pada pengujian 

dengan fungsi heuristic diagonal distance lebih sedikit dibanding 

fungsi straight line distance tetapi lebih besar dibanding dengan 

fungsi heuristic manhattan distance 

Jika perhitungan algoritma A star dilakukan pada grid, maka fungsi 

heuristic yang tepat adalah menggunakan manhattan distance. Sedangkan untuk 

algoritma A star pada graph, fungsi heuristic yang tepat adalah straight line 

distance dimana hasil yang didapat akan mempunyai cost yang lebih kecil 

daripada fungsi heuristic manhattan distance dan diagonal distance. 

Apabila pada grid nilai g untuk vertikal, horizontal dan diagonalnya 

dianggap sama, fungsi heuristic yang tepat adalah dengan menggunakan heuristic 

diagonal distance. 

 

2.4 Algoritma Pathfinding 

Tujuan dari algoritma pathfinding adalah untuk menemukan jalur terbaik 

dari vertex awal ke vertex akhir. Secara umum algoritma pathfinding digolongkan 

menjadi dua jenis : 

1. Algoritma Uniformed Search 

Algoritma uniformed search adalah algoritma yang tidak memiliki keterangan 

tentang jarak atau biaya dari path dan tidak memiliki pertimbangan akan path 

mana yang lebih baik. Yang termasuk dalam algoritma ini adalah algoritma 

Breadth-First-Search 

2. Algoritma Informed Search 

Algoritma informed search adalah algoritma yang memiliki keterangan tentang 

jarak atau biaya dari path dan memiliki pertimbangan berdasarkan pengetahuan 

akan path mana yang lebih baik. Yang termasuk algoritma ini adalah algoritma 

Dijkstra dan algoritma A*. 

Dalam algoritma pathfinding sering terjadi backtrack bila tidak 

menemukan solusi. Backtrack merupakan suatu algoritma pelacakan yang 

mencoba mencari penyelesaian masalah yang menyeluruh dengan membangun 

solusi partial. Masalah yang akan diselesaikan dengan fungsi backtrack harus 

memenuhi suatu set kendala (constraint). Dalam prosesnya, backtrack akan 
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mundur ke solusi partial sebelumnya, jika terdapat solusi yang cocok dengan 

tuntutan masalah. 

 

2.4.1 Algoritma Breadht First Search (BFS) 

Pencarian dengan Breadth First Search menggunakan teknik dimana 

langkah pertamanya adalah root node diekspansi, setelah itu dilanjutkan semua 

successor dari root node juga di expand. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang 

hingga leaf (node pada level paling bawah yang sudah tidak mempunyai successor 

lagi) 

Menurut Luger dan Stubblefield , algoritma Breadth First Search adalah 

algoritma yang memeriksa node dalam tree secara level per level. Jika didalam 

suatu level ditemukan goal, maka pencarian dihentikan dan goalnya akan 

diberikan sebagai goal yang sukses. Jika semua node dalam suatu level telah 

diperiksa dan tidak ditemukan goal, maka algoritma ini akan berpindah 

memeriksa ke level berikutnya, demikian seterusnya. Jika semua node pada level 

yang paling bawah telah diperiksa dan belum ditemukan goal, maka pencarian 

dihentikan dan goalnya diberikan sebagai goal yang gagal. 

Algoritma Breadth First Search diimplementasikan dengan menggunakan 

dua buah list, yaitu open dan close. Open berisi daftar node-node yang telah siap 

untuk diperiksa, tetapi children dari node-node tersebut belum di generate. 

Sedangkan close berisi daftar node-node yang telah diperiksa tetapi bukan 

merupakan goal. Open list dari algoritma bfs merupakan queue yang berpola First 

In First Out (FIFO), dimana node yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah node 

yang terlebih dahulu masuk ke dalam list. 

Keuntungan dari algoritma bfs adalah dijaminnya diperoleh path 

terpendek jika goal-nya ditemukan (karena algoritma ini akan selalu memeriksa 

semua node pada level n sebelum berpindah ke level n+1). Juga bahwa tidak 

semua node harus diperiksa, karena jika goal telah ditemukan sebelum seluruh 

node diperiksa, maka pencarian dapat dihentikan. Namun kelemahan algoritma 

ini, semua nilai.biaya dari node harus sama , sehingga tidak dapat diterapkan pada 

tree yang bernilai. 
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2.4.2 Algoritma Dijkstra 

Algoritma Djikstra dipublikasikan pertama kali oleh E.W Dijkstra pada 

tahun 1959.  Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma breadth-first 

search, dimana pada algoritma ini setiap edge nya memiliki nilai dan selalu 

bernilai positif. Perbedaan yang lain terletak pada open list-nya . Open list pada 

algoritma ini merupakan priority queue, dimana vertex dengan prioritas tertinggi 

akan diproses terlebih dahulu, yaitu vertex yang memiliki nilai terkecil pada open 

list. Jadi pengaturan priority queue pada Dijkstra dipengaruhi oleh nilai edge 

kumulatif dari vertex awal sampai vertex akhir. 

 

2.4.3    Algoritma A* (A-star) [10][11][14] 

   Algoritma A* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Peter 

Hart, Nils Nilson , dan Bertram Raphael . Dalam ilmu komputer , A* (yang 

diucapkan “A-Star”) merupakan salah satu algoritma pencarian graph terbaik 

yang mampu menemukan jalur dengan biaya pengeluaran paling sedikit dari titik 

permulaan yang diberikan sampai ke titik tujuan yang diharapkan (dari satu atau 

lebih mungkin tujuan). 

   Metode A* adalah metode yang merupakan hasil pengembangan dari 

metode dasar Best First Search . Metode ini mengevaluasi setiap titik dengan 

mengkombinasikan dengan g(n), nilai untuk mencapai titik n dari titik awal, dan 

h(n), nilai perkiraan untuk mencapai tujuan dari titik n tersebut. 

   Algoritma ini menggunakan fungsi distance – plus – cost (biasanya di 

notasikan dengan f(x) untuk menentukan urutan kunjungan pencarian node di 

dalam tree. Gabungan jarak – plus – biaya merupakan penjumlahan dari dua 

fungsi, yaitu fungsi path – cost  (selalu dinotasikan dengan g(x), dimungkinkan 

bernilai heuristik ataupun tidak), dan sebuah kemungkinan penerimaan atas 

“perkiraan heuristis” jarak ke titik tujuan (dinotasikan dengan h(x)). Fungsi path- 

cost g(x) adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan dari node awal menuju node 

tujuan. Dengan h(x) bagian dari fungsi f(x) yang harus dapat heuristik, yang mana 

tidak diperbolehkan untuk terlalu jauh memperkirakan jarak ke arah tujuan. Oleh 

karena itu untuk aplikasi seperti routing, h(x) mungkin mewakili garis lurus jarak 

ke titik tujuan.                          
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   Deskripsi algoritma seperti pada kebanyakan algoritma pencarian, terlebih 

dahulu dicari rute yang tampaknya mempunyai kemungkinan besar untuk menuju 

ke arah tujuan. Apa yang membuat A* , algoritma satu satunya pertama yang 

terbaik dalam proses pencarian adalah algoritma ini mengambil jarak perjalanan 

ke arah tujuan (dimana g(x) bagian dari heuristik adalah biaya dari awal, dan tidak 

sekedar menjadi biaya lokal sebelum node diperluas). Beberapa terminologi dasar 

yang terdapat pada algoritma ini adalah starting point, simpul (nodes), A, open 

list, closed list , harga (cost), halangan (unwalkable). 

a. Starting point adalah sebuah terminologi untuk posisi awal sebuah benda. 

b. A adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan 

terpendek  

c. Simpul adalah petak-petak kecil sebagai representasi dari area pathfinding. 

Bentuknya dapat berupa persegi,lingkaran, maupun segitiga. 

d. Open list adalah tempat menyimpan data simpul yang mungkin diakses dari 

starting point maupun simpul yang sedang dijalankan. 

e. Closed list adalah tempat menyimpan data simpul sebelum A yang juga 

merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. 

f. Harga (f) adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan, nilai G merupakan 

jumlah nilai tiap simpul dalam jalur terpendek dari starting point ke A, dan H 

adalah jumlah nilai perkiraan dari sebuah simpul ke simpul tujuan. Sehingga 

dapat diformulasikan : 

 

g. Simpul tujuan yaitu simpul yang dituju (goal) 

h. Halangan adalah sebuah atribut yang menyatakan bahwa sebuah simpul tidak 

dapat dilalui oleh A atau (memiliki nilai beban yang lebih besar(*untuk kasus 

hambatan kemacetan))  

Prinsip algoritma ini adalah mencari jalur terpendek dari sebuah simpul 

awal (starting point) menuju  simpul tujuan dengan memperhatikan harga (F) 

terkecil. Diawali dengan menempatkan A pada starting point, kemudian 

memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dan tidak memiliki atribut 

rintangan dengan A ke dalam open list. Kemudian mencari nilai H terkecil dari 

simpul-simpul dalam open list tersebut. Kemudian memindahkan A ke simpul 
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yang memiliki nilai H terkecil. Simpul sebelum A disimpan sebagai parent dari A 

dan dimasukkan ke dalam closed list. Jika terdapat simpul lain yang bertetangga 

dengan A (yang sudah berpindah) namun belum termasuk kedalam anggota open 

list, maka masukkan simpul-simpul tersebut ke dalam open list. Setelah itu, 

bandungkan nilai G yang ada dengan nilai G sebelumnya (pada langkah awal, 

tidak perlu dilakukan perbandingan nilai G). Jika nilai G sebelumnya lebih kecil 

maka A kembali ke posisi awal. Simpul yang pernah dicoba dimasukkan ke dalam 

closed list. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga terdapat solusi atau tidak 

ada lagi simpul lain yang berada pada open list. Deskripsi algoritma A*: 
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Gambar 2.2  Deskripsi A*  

diambil dari wikipedia 

 

2.4.3.1 Cara Kerja Algoritma A* (A-star)  

   Cara kerja algoritma A* dapat digambarkan sebagai berikut, misalkan 

seseorang ingin berjalan dari node A ke node B, dimana diantaranya terdapat 

hambatan, lihat gambar. Dimana node A ditunjukkan dengan kotak berwarna 

hijau, sedangkan titik B ditunjukkan dengan kotak berwarna merah, dan kotak 

berwarna biru mewakili hambatan/ tembok yang memisahkan kedua node 

tersebut. 

 

Gambar 2.3 Tampilan Awal 
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Perlu diperhatikan bahwa, area pencarian dibagi ke dalam bentuk node 

seperti yang bisa dilihat pada gambar. Menyederhanakan area pencarian seperti 

yang telah dilakukan adalah langkah awal dalam pencarian jalur. Dengan fungsi 

ini dapat menyerdehanakan area pencarian menjadi array dua dimensi yang 

sederhana. Tiap nilai dalam array merepresentasikan satu node pada area 

pencarian, dan statusnya disimpan sebagai yang bisa dilalui atau yang tidak bisa 

dilalui. Jalur ditemukan dengan menentukan node mana saja yang dilalui untuk 

mencapai node B dari node A. Ketika jalur ditemukan maka akan berpindah dari 

satu node ke node yang lain sampai ke tujuan. 

Ketika area pencarian sudah disederhanakan ke dalam beberapa node, 

seperti yang telah dilakukan diatas, langkah berikutnya adalah melakukan 

pencarian untuk mencari jalur terpendek. Dalam pencarian jalur A*, dimulai dari 

node A, memeriksa node yang berdekatan dan secara umum mencari kesebelah 

sampai tujuan ditemukan. 

Pencarian dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Dimulai dari start node A dan start node tersebut ditambahkan ke sebuah open 

list dari node-node yang akan diperiksa. List tersebut berisi node-node yang 

mungkin dilalui pada jalur yang akan dicari, atau mungkin juga tidak, jadi list 

tersebut berisi node-node yang perlu diperiksa. 

2. Lihatlah semua node-node yang dapat dilalui yang terhubung dengan start 

node, hindari node-node yang merupakan penghalang. Tambahkan ke dalam 

open list, untuk tiap-tiap node A merupakan node parent, node ini berguna 

ketika ingin mengikuti jalur 

3. Buang node A dari open list, kemudian tambahkan node A ke dalam closed 

list, dimana pada list ini tidak perlu lagi memeriksa node-node yang ada di 

dalamnya. 

Pada saat ini, harus dilakukan seperti terlihat pada gambar, pada gambar 

dibawah node yang berwarna hijau di tengah-tengah adalah start node. Node yang 

sisanya berwarna biru adalah node yang telah dimasukkan ke dalam closed list, 

semua node yang bersebelahan dengan node pusat yang akan diperiksa 

dimasukkan ke dalam open list, dan sisinya yang berwarna hijau. 
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Tiap petunjuk yang berwarna abu-abu menunjuk ke node parentnya yang 

merupakan start node 

 

Gambar 2.4 Set Parent 

Selanjutnya dipilih salah satu node yang berhubungan dalam open list lalu 

dilakukan berulang-ulang seperti langkah yang akan dijelaskan dibawah ini : 

Persamaan untuk pemberian nilai pada node adalah (fn) = g(n) + h(n). 

Dimana g(n) adalah nilai yang dibutuhkan untuk bergerak dari start node A ke 

sebuah node pada area tersebut, mengikuti jalur yang ditentukan untuk menuju 

kesana. h(n) adalah nilai perkiraan untuk bergerak dari suatu node pada area final 

node B. Node yang dipilih untuk tujuan selanjutnya adalah node yang memiliki 

nilai f(n) terendah. 

Jalur yang dibuat adalah jalur yang dibangun secara berulang-ulang 

dengan menentukan node-node yang mempunyai f(n) terendah pada open list. 

Seperti yang telah dikatakan diatas g(n) adalah nilai yang dibutuhkan untuk 

bergerak dari start node ke final node dengan menggunakan jalur yang dibuat 

untuk ke sana. Akan diberi nilai 10 untuk tiap pergerakan horizontal atau vertikal, 

dan nilai 14 untuk tiap pergerakan diagonal. Nilai 10 dan 14 digunakan untuk 

penyederhanaan, di hindari perhitungan decimal dan pengakaran. Cara untuk 

menentukan nilai g(n) adalah dengan menghitung nilainya terhadap node parent-

nya, dengan menambahkan 10 atau 14 tergantung apakah node tersebut diagonal 

atau orthogonal (non-diagonal) terhadap parent node. Fungsi ini diperlukan 

apabila didapatkan suatu node berjarak lebih dari satu node terhadap start node. 

h(n) dapat di ukur dengan berbagai macam cara. Cara yang digunakan 

adalah dengan fungsi manhattan, dimana dihitung jumlah total node yang 

bergerak horizontal atau vertical untuk mencapai final node dari node sekarang, 

dengan mengacuhkan pergerakan diagonal. Lalu dikaitkan dengan 10. Ini 

dinamakan fungsi Manhattan karena ini seperti menghitung blok-blok node dari 
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satu tempat ke tempat lain, dimana tidak dapat memotong suatu blok secara 

diagonal. Yang penting ketika menghitung h(n), harus mengacuhkan rintangan 

apapun seperti tembok, air,dll. Ini adalah perhitungan perkiraan, bukan jarak 

nyatanya. 

Lalu hitung nilai f(n) dengan menambahkan g(n) dan h(n). Hasilnya dapat 

dilihat pada gambar, dimana nilai f(n) ditulis di kiri atas, g(n) kiri bawah dan h(n) 

di kanan bawah pada tiap-tiap node. 

 

Gambar 2.5 Masuk ke Close List 

 

Diberi nilai g(n) sama dengan 10, pada node bagian atas,bawah,kiri dan 

kanan sedangkan node-node diagonal diberi nilai 14, karena node-node tersebut 

bersebelahan dengan start node. 

Nilai h(n) ditentukan dengan menggunakan fungsi manhattan , dimana 

ditentukan jarak antara node tersebut dengan final node (merah), dengan bergerak 

hanya secara horizontal dan vertical. 

Untuk melanjutkan pencarian, dipilih node yang nilai f(n)-nya paling 

rendah dalam open list, ketika dipilih node tersebut lalu dilakukan: 

1. Keluarkan node tersebut dari open list lalu dimasukkan ke close list. 

2. Periksa semua node yang berhubungan. Kecuali node yang sudah masuk ke 

close list atau node yang tidak dapat dilalui (dinding, air, dan lain-

lain).Tambahkan node tersebut ke open list, apabila node tersebut belum 

dimasukkan ke open list tersebut. Jadikan node yang dipilih tadi sebagai parent 

node bagi node baru tersebut. 
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3. Jika node yang berhubung sudah masuk ke open list, periksa apakah nilai g(n) 

node tersebut lebih kecil. 

4. Jika tidak jangan lakukan apa-apa, jika benar parent node harus diganti lalu 

dihitung ulang nilai f(n) dan g(n). 

Seperti contoh pada gambar 2.6, ada sembilan node, dimana 8 node masuk 

open list dan start node sudah masuk close list , karena itu diberi warna biru pada 

sisinya. 

 

Gambar 2.6 Pemilihan Close List 

Semua node yang berhubungan dengan node tersebut diperiksa,start node 

tidak dianggap karena sudah masuk ke close list, dan node hambatan. 4 node lain 

yang berhubungan semuanya sudah masuk ke open list maka harus diperiksa, 

apakah nilai g(n) yang dibutuhkan untuk mencapai node tersebut melalui node 

yang dipilih lebih kecil daripada menggunakan node lain, ternyata seperti contoh 

di atas didapatkan bahwa apabila ingin ke bawah atau ke atas dari node yang 

dipilih ternyata membutuhkan g(n) sama dengan 20 ,sedangkan apabila diambil 

arah diagonal dari start node hanya membutuhkan g(n) sama dengan 14 , maka 

tidak dilakukan apa-apa. 

Jadi sekarang yang terdapat pada open list hanya tinggal 7 node, dicari lagi 

yang nilai f(n) terendah, ternyata ada 2 node yang punya nilai f(n) yang sama, itu 

tidak masalah. Dapat dipilih yang mana saja , tapi untuk mempercepat dapat 

dipilih yang terakhir masuk ke open list. 

Jadi pilih yang bawah , maka akan tampak seperti gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Pemilihan Close List dua 

 

Kali ini periksa kembali node yang dipilih, masukkan node yang 

berhubungan ke dalam open list kecuali node yang merupakan penghalang, node 

yang sudah masuk close list dan node yang sudah masuk ke open list, tapi disini 

tidak dapat ditambahkan node di bawah dinding ke dalam open list, karena tidak 

dapat langsung dari node sekarang ke node tersebut tanpa memotong bagian pojok 

dari dinding di atasnya. Jadi harus turun dulu ke bawah (aturan untuk memotong 

sudut adalah pilihan). 

Setelah itu dilakukan proses yang sama seperti yang diatas, lalu ditentukan 

node yang akan dipilih dengan membandingkan nilai f(n). Proses tersebut diulangi 

sampai final node ke dalam open list ditambahkan, terlihat pada gambar 2.8 
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Gambar 2.8 Final Node Masuk ke Close List 

 

Perhatikan pada node kedua dibawah start node, pada diagram awal nilai 

g(n) sama dengan 28 dan menunjuk pada node kanan atasnya sekarang bernilai 

g(n) sama dengan 20 dan menunjuk pada node diatasnya, hal ini terjadi karena 

pemeriksaan nilai g(n) dimana nilainya lebih rendah dengan menggunakan jalur 

yang baru, sehingga parent node harus diganti dan nilai g(n) dan f(n) harus 

dihitung ulang. Lalu setelah selesai ditandai dan proses telah diselesaikan maka 

ditentukan jalurnya dengan menggunakan fungsi backtrack dengan menelusuri 

dari final node mengikuti anak padah pada node tersebut hingga sampai ke start 

node. Hasilnya dapat dilihat seperti gambar 2.9 
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Gambar 2.9 Proses Backtrack 

 

Pseudocode Algoritma A Star 

Tentukan sebuah node yang berisi goal state – final state 

Tentukan sebuah node yang berisi start state – start node 

Letakkan start node pada open list 

Selama open list tidak kosong  

{ 

  Set node terakhir di close list sebagai current node 

 Jika current node memiliki keadaan yang sama dengan final node 

maka solusi ditemukan, keluar dari loop 

Hasilkan setiap successor node yang didapat dari current node  

Untuk setiap successor node dari current node 

{ 

Tentukan harga dari successor node menjadi harga dari 

current node ditambah dengan jarak untuk mencapai 

successor node dari current node 

Cari successor node dalam open list 

Jika successor node ada dalam open list tetapi terdapat 

yang lebih baik maka buang successor node dan 

lanjutkan 
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Jika successor node terdapat di close list tetapi terdapat 

yang lebih baik maka buang successor node ini dan 

lanjutkan 

Tentukan current node menjadi parent dari successor 

node. 

Tentukan h(n) sebagai jarak estimasi ke final node 

(menggunakan fungsi heuristic) 

Tambahkan successor node ke dalam open list 

} 

Ambil node dari open list yang memiliki nilai f(n) terkecil  

Tambahkan current node ke dalam close list 

} 

2.4.3.2   Contoh lain Penerapan Algoritma A* (A-Star) 

Berikut akan diberi penjelasan lagi dengan contoh lain penerapan 

algoritma A* (A-Star). Apabila ada jalur graf seperti nilai dibawah ini 

 

Gambar 2.10 Graf Romania (Distance to Bucarest) 

 

Graf diatas menggambarkan jalur rute kota-kota di romania . Dengan 

nilai-nilai yang sudah ditentukan ada jarak antar kota dan juga ada biaya estimasi 

menuju kota bucharest (straight line distance to bucharest). 
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Dalam contoh graf diatas akan dilakukan pencarian menggunakan 

algoritma A* dari kota Arad menuju Kota Bucharest . Langkah demi langkah 

pencarian akan di jelaskan dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.11 Pencarian Tahap Satu ke Kota Sibiu  

 

Dari kota arad ada tiga node kota yang bisa di lalui untuk menuju kota 

bucharest , yaitu kota sibiu , Timisoara , dan Zerind . Hal yang pertama dilakukan 

adalah mencari nilai f(n) dari tiap open list yang terkecil . f(kotasibiu)=393 , f 

(kotaTimisoara) = 447 , dan f(kotaZerind) = 449. Dari hasil tersebut didapat untuk 

sementara bahwa kota Sibiu (panah merah) memiliki nilai terkecil , maka 

pencarian di teruskan melalui kota sibiu . 

 

Gambar 2.12 Pencarian Tahap Dua ke Kota Rimicu Vicea  

 



II-22 

 

Berikutnya  ada 4 jalur kemungkinan yang akan dilalui , cari nilai f(n) nya, 

lalu bandingkan dengan score nilai f(n) yang di open list dari nilai 4 kota yang 

dicari dan juga kota-kota yang sebelumnya , kecuali kota yang diberi warna abu . 

Dari gambar graf di atas dapat diambil untuk sementara kota Rimicu vicea (panah 

merah )adalah jalur dengan score terkecil yaitu 413, untuk sementara kota ini 

menjadi current node. 

 

Gambar 2.13 Pencarian Tahap Tiga ke Kota Fagaras 

 

Kemudian lakukan hal yang sama seperti diatas , dari hasilnya bahwa nilai 

terkecil berada kota Fagaras (panah merah) maka sekarang current node berada di 

kota faragas. 

 

Gambar 2.14 Pencarian Tahap Empat ke Kota Pitesti 

 

Kemudian lakukan hal yang sama, dari graf diatas nilai f(n) terkecil 

sekarang berada di kota pitesti (panah merah) 
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Gambar 2.15 Pencarian Solusi ditemukan 

Kemudian lakukan hal yang sama, dari graf diatas didapat kota 

tujuan.Apabila kota tujuan sudah ditemukan hentikan pencarian . Lalu urut rute 

dari kota tujuan ke kota asal . 

Dari pencarian diatas didapat rute terpendek adalah Arad-Sibiu-Rimicu 

Vicea-Pitesti-Bucarest dengan jarak tempuh 418 . Dan ini rute optimal yang 

berhasil dicari menggunakan algoritma A*. 

 

2.5       Unified Modeling Language (UML) [2][3] 

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa untuk 

menentukan, visualisasi, kontruksi, dan mendokumentasikan artifact (bagian dari 

informasi yang digunakan atau dihasilkan dalam suatu proses pembuatan 

perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari 

system perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan system non perangkat 

lunak lainnya. 

UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses 

dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks. UML tidak hanya 

digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan. 

Adapun diagram-diagram yang tersedia pada UML antara lain : 

 Use case diagram 

 Class diagram 

 Component diagram 

 Deployment diagram 
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 State diagram 

 Sequence diagram 

 Collaboration diagram 

 Activity diagram 

 

2.5.1   Use Case Diagram  

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan actor. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan 

terlihat di mata user. Sedangkan use case diagram memfasilitasi komunikasi 

diantara analis dan pengguna serta antara analis dan client. 

 

2.5.2 Class Diagram  

Class adalah dekripsi kelompok obyek-obyek dengan property, perilaku 

(operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya class diagram dapat 

memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari 

class-class yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem 

biasanya mempunyai beberapa class diagram. Class diagram sangat membantu 

dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. 

 

2.5.3   Component diagram 

Component software merupakan bagian fisik dari sebuah sistem, karena 

menetap di komputer tidak berada di benak para analis. Komponent merupakan 

implementasi software dari sebuah atau lebih class. Komponent dapat berupa 

source code, komponent biner, atau executable component. Sebuah komponen 

berisi informasi tentang logic class atau class yang diimplementasikan sehingga 

membuat pemetaan dari logical view ke component view. Sehingga component 

diagram merepresentasikan dunia riil yaitu component software yang mengandung 

component, interface dan relationship. 

 

 



II-25 

 

2.5.4  Deployment diagram 

Menggambarkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan 

bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian hardware, 

menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat (nodes) satu sama lain dan 

jenis hubungannya. Di dalam nodes, executeable component dan object yang 

dialokasikan untuk memperlihatkan unit perangkat lunak yang dieksekusi oleh 

node tertentu dan ketergantungan komponen. 

 

2.5.5  State diagram 

Menggambarkan semua state (kondisi) yang dimiliki oleh suatu object dari 

suatu class dan keadaan yang menyebabkan state berubah. Kejadian dapat berupa 

object lain yang mengirim pesan. State class tidak digambarkan untuk semua 

class, hanya yang mempunyai sejumlah state yang terdefinisi dengan baik dan 

kondisi class berubah oleh state yang berbeda. 

 

2.5.6  Sequence diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada 

sebuah skenario. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim 

antara object juga interaksi antara object, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu 

dalam eksekusi sistem. 

 

2.5.7    Collaboration diagram 

Menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagrams. Dalam 

menunjukkan pertukaran pesan, collaboration diagrams menggambarkan object 

dan hubungannya (mengacu ke konteks). Jika penekannya pada waktu atau urutan 

gunakan sequence diagrams, tapi jika penekanannya pada konteks gunakan 

collaboration diagram. 

 

2.5.8  Activity diagram 

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas, digunakan untuk 

mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga 

digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau interaksi. 
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2.6 Bahasa Pemrograman Java [4][5] 

2.6.1    Java 

Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan Sun 

Microsystem yang dirilis pada tahun 1995 sebagai komponen utama dari Sun 

Microsystem Platform Java. Bahasa ini dikembangkan dengan model yang mirip 

dengan bahasa C++ dan Smalltalk,namun dirancang agar lebih mudah dipakai 

dengan Platform independent, yaitu dapat dijalankan di berbagai jenis sistem 

operasi dan arsitektur komputer. Bahasa ini juga dirancang untuk pemrograman di 

Internet sehingga dirancang agar aman dan portable. 

Proyek java dimulai pada bulan juni tahun 1991 oleh sekelompok insinyur 

Sun dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling ingin merancang bahasa 

komputer untuk perangkat konsumer seperti cable TV Box. Dikarenakan 

perangkat tersebut tidak memiliki banyak memori, bahasa harus berukuran kecil 

dan mengandung kode yang liat. Juga karena manufaktur-manufaktur berbeda 

memilih processor yang berbeda pula,maka bahasa harus bebas dari manufaktur 

manapun.Proyek diberi nama kode “Green”. 

Kebutuhan untuk fleksibilitas,kecil,liat dan kode yang netral terhadap 

platform mengantar tim mempelajari implementasi Pascal yang pernah dicoba. 

Niklaus Wirth, pencipta bahasa Pascal telah merancang bahasa portable yang 

menghasilkan itermediate code untuk mesin hipotesis. Mesin ini sering disebut 

dengan mesin maya (virtual machine). Kode ini kemudian dapat digunakan di 

berbagai mesin yang memilik interpreter. Proyek Green menggunakan mesin 

maya untuk mengatasi isu utama tentang netral terhadap arsitektur mesin. 

Karena orang-orang di proyek Green berbasis C++ dan bukan Pascal maka 

kebanyakan sintaks diambil dari C++, serta mengadopsi orientasi objek dan bukan 

prosedural.Mulanya bahasa yang diciptakan diberi nama “Oak” oleh James 

Gosling yang mendapat isnpirasi dari sebuah pohon yang berada di seberang 

kantornya,namun dikarenakan nama Oak sendiri merupakan nama bahasa 

pemrograman yang telah ada sebelumnya, kemudian Sun menggantinya dengan 

Java. Nama Java sendiri terinspirasi pada saat mereka sedang menikmati 

secangkir kopi di sebuah kedai kopi yang kemudian tidak sengaja salah satu dari 
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mereka menyebutkan kata Java yang mengandung arti asal bijih kopi. Akhirnya 

mereka sepakat untuk memberikan nama bahasa pemrograman tersebut dengan 

nama Java. 

Berdasarkan white paper resmi dari Sun, Java memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Sederhana (Simple) 

Bahasa pemrograman Java menggunakan sintaks mirip dengan C++ namun 

sintaks pada Java merupakan penyerdahanaan dari bahasa C++. 

Penyederhanaan dilakukan dengan menambah fitur-fitur pendukung yang 

belum terdapat dalam C++ dan menghilangkan penggunaan pointer yang rumit 

dan multiple inheritance. Java sederhana karena hanya memiliki 3 tipe angka 

data primitive , boolean, dan array. Selebihnya, semua yang ada di dalam java 

adalah kelas. Fitur yang tidak terdapat dalam C++, yang ditawarkan Java, dua 

diantaranya automatic memori allocation dan memori  garbage collection 

(pengumpulan sampah). Dengan mekanisme ini, user tidak perlu membebaskan 

memori yang dialokasikan, karena semua dilakukan oleh Mesin Virtual Java. 

Java juga mendukung penulisan program multi jaringan, yaitu suatu program 

yang dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. 

2. Berorientasi Objek(Object Oriented) 

Java menggunakan pemrogaram berorientasi objek yang membuat program 

dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali. Pemrograman 

berorientasi objek memodelkan dunia nyata kedalam objek dan melakukan 

interaksi antar objek-objek tersebut. 

3. Terdistribusi (Distributed) 

Java dibuat untuk membuat aplikasi terdistribuso secara mudah dengan adanya 

libraries networking yang terintegrasi pada Java. 

4. Interpreted 

Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual Machine 

(JVM). Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi 

Java bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. 
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5. Robust 

Java mempunyai reabilitas yang tinggi. Compiler pada Java mempunyai 

kemampuan mendeteksi error secara lebih teliti dibandingkan bahasa 

pemrograman lain. Java mempunyai Runtime-Exception handling untuk 

membantu mengatasi error pada pemrograman. 

6. Secure 

Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi, Java 

memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak 

digunakan untuk merusak sistem komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. 

7. Architecture Neutral 

Program Java merupakan platform independent. Program cukup mempunyai 

satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform berbeda dengan Java 

Virtual Machine(JVM). 

8. Portable 

Source code maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform 

yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. 

9. Performance 

Performance pada Java sering dikatakan kurang tinggi. Namun performance 

Java dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain. 

10. Multithreaded 

Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat 

melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. 

11. Dinamic 

Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. 

Perubahan pada suatu class dengan menambahkan properti ataupun metode 

dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang menggunakan class tersebut. 

  Berikut akan ditampilkan gambar  untuk menjelaskan aliran proses 

kompilasi dan eksekusi sebuah program Java : 
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Gambar 2.16 Fase dari sebuah Program Java 

 

2.6.2    Teknologi Java [4][5] 

 Dengan berkembangnya versi terbaru dari Java yang disebut Java 2, 

teknologi Java dibagi menjadi 3 (tiga) edisi, yaitu : 

 

1. Teknolgi Java pada perangkat mobile (J2ME) 

Micro edition dari platform Java memenuhi permintaan dari pengembang 

untuk menciptakan aplikasi guna memenuhi kebutuhan pasar konsumen. 

J2ME merupakan teknologi Java yang menyediakan aplikasi robust untuk 

berbagai tipe dan ukuran peralatan  wireless dan wireline dari mobile 

phone, PDA dan sistem telematik pada kendaraan. 

 

2. Teknologi Java pada PC Desktop (J2SE) 

Merupakan edisi standart dari platform Java yang didesain untuk 

mengembangkan keamanan, kemudahan , dan aplikasi berforma tinggi 

untuk desktop dengan jangkauan yang luas meliputi sistem operasi seperti 

Apple Machintos,Linux,Microsoft Windows, dan Sun Solaris. Kompatibel 

dengan desktop terutama pada lingkungan yang heterogen sehingga dapat 

menambah produktifitas pengguna,komunikasi, dan kolaborasi dengan 

biaya yang sesuai. 

 

3. Teknologi Java untuk bisnis menengah dan besar (J2EE) 

Edisi Enterprise dan Platform Java ini dikhususkan untuk membantu 

perkembangan bisnis dengan keperluan pengembangan yang besar, 



II-30 

 

sebagai contoh server dan aplikasi desktop dan juga aplikasi wireless 

mobile dan wireline.  

  

2.7       Netbeans IDE [8][9] 

   Netbeans adalah suatu Integrated Development Environment (IDE) yang 

menggunakan bahasa pemrograman Java.Netbeans dapat digunakan untuk semua 

macam aplikasi Java dan juga dapat dijalankan di berbagai macam platform 

operation system, antara lain Windows,Mac OS X,Solaris, dan Linux. 

Dengan adanya Netbeans IDE maka user dapat lebih mudah melakukan 

pemrograman Java karena terdapat fasilitas build dan run pada suatu project atau 

class yang telah dibuat. Selain itu, untuk menggunakan komponen, user dapat 

melakukan drag and drop komponen. 

 


