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1.1. Latar Belakang 

Banyak diberitakan di media massa bahwa Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Mohamad Nasir meminta perguruan tinggi harus menyesuaikan sistem dan program 

pendidikannya agar relevan dengan Revolusi Industri 4.0. Era Revolusi Industri 4.0 dicirikan 

adanya penekanan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain 

sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Salah satunya melalui 

rekonstruksi kurikulum yang bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa. “Kurikulum harus 

sesuai kebutuhan era digital seperti ilmu coding, big data, artificial intelligence dan lainnya. 

Selain itu menggunakan format baru dalam proses pembelajaran mulai dari face to face, 

blended learning, maupun full online learning,” ujar Menteri Nasir dalam forum diskusi 

dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Tengah, Sabtu (24/2/2018) 

sebagaimana dilansir oleh Media Online fajar.co.id dan ristekdikti.go.id. 

 

Bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menjadi salah satu fokus untuk berkompetisi 

di era Revolusi Industri 4.0, yang mana sejarah pengembangan kecerdasan buatan pada 

dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Program kecerdasan buatan pertama dibuat pada 

1951 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester (UK): sebuah 

program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan 

catur yang ditulis oleh Dietrich Prinz. John McCarthy membuat istilah "kecerdasan buatan " 

dalam suatu konferensi pada 1956 (wikipedia). 

 

Salah satu kajian atau teknik dalam kecerdasan buatan adalah metode pelacakan atau metode 

pencarian, yaitu metode yang dikembangkan untuk menemukan solusi dari suatu masalah 

dengan memilih "jalan terbaik" pada setiap iterasi pencarian. Salah satu kasus yang cukup 

populer yang sering dijadikan contoh adalah Touring Problem atau the Traveling 

Salesperson Problem (TSP) (Russel dan Norvig, 2010), dengan mengambil kasus perjalanan 

di Rumania (sebagian sumber menyebut sebagai Romanian Map Problem). Pada contoh 

tersebut dideskripsikan masalah muncul saat seseorang yang sedang berlibur di Rumania 

berada di Kota Arad sedangkan ia mempunyai jadwal penerbangan pulang besok harinya dari 

Kota Bucharest. Antara Arad dan Bucharest banyak kota-kota yang jadi pilihan untuk dilalui 
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hingga menjadi masalah bagi orang tersebut untuk menentukan rute yang terbaik untuk tiba di 

Bucharest dan tidak ketinggalan jadwal penerbangannya.  

 

Kasus di atas sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini misalnya untuk menentukan jalur 

perjalanan terbaik di suatu kota yang padat lalu lintasnya dan mempunyai jaringan jalan yang 

banyak. Pada kasus mencari rute Arad ke Bucharest, pilihan jalur menuju kota tujuan 

ditentukan sebelum perjalanan dilakukan dimana fungsi evaluasi dihitung dari Kota Arad ke 

kota yang berada disekitarnya atau disebut sebagai node. Kota yang disinggahi adalah kota 

yang mempunyai fungsi evaluasi terbaik (dalam kasus ini dinyatakan dengan nilai terkecil), 

demikian pula untuk kota-kota selanjutnya hingga sampai tujuan.  

 

Berbeda dengan kasus Arad-Bucharest yang menghitung fungsi evaluasi saat perjalanan belum 

dilakukan sehingga saat perjalanan dilakukan kota-kota yang disinggahi sudah diketahui. Pada 

kasus pencarian rute jalan terbaik di kota yang padat lalu lintasnya yang menjadi node adalah 

persimpangan jalan yang akan dievaluasi dengan fungsi evaluasi tertentu.  Perhitungan fungsi 

evaluasi harus dilakukan secara dinamis setiap mendekati persimpangan jalan (sebagai node), 

hal ini perlu dilakukan karena paramater-parameter yang menjadi fungsi heuristiknya  berubah 

secara dinamis sehingga rute yang semula ditetapkan sebelum melakukan perjalanan dapat 

berubah saat perjalanan dilakukan.  

 

Dalam usulan penelitian ini akan dikembangkan metode pencarian rute jalan dari metode 

pencarian heuristik seperti best first search, hill climbing, dan algoritma A/A* yang 

diimplementasikan menggunakan layanan Google Maps sebagai peta dasarnya.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Penggunaan layanan Google Maps memberikan keuntungan antara lain; pengguna tidak perlu 

membuat basis data petanya sendiri karena proses pemetaan jaringan jalan memerlukan waktu 

yang relatif lama, pengguna tidak perlu memperbaharui data secara periodik, dan yang penting 

tersedia secara gratis. Namun demikian penggunaan Google Maps membuat pengguna jadi 

tergantung dan harus mengikuti aturan yang ditetapkan. Secara periodik Google sering 

memperbaharui kebijakan penggunaan layanannya dan bahkan memperbaharui metode untuk 

mengakses webservice yang disediakan, sehingga aplikasi yang semula berjalan dengan baik 

menggunakan layanan Google Maps mungkin beberapa waktu ke depan tidak bisa berjalan 
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dengan baik dan harus diprogram ulang sesuai kebijakan Google.  Namun demikian effort 

untuk memprogram ulang masih jauh lebih ringan dibanding harus melakukan survey. 

 

Tantangan lain dalam penggunaan data atau layanan Google Maps adalah tidak tersedianya 

data atribut ruas jalan (street) atau tempat-tempat menarik (point of interest) yang dapat 

diunduh. Google Maps hanya menampilkan data tersebut dalam peta sesuai dengan kebutuhan 

atau permintaan penggunaan saat itu (service on demand) misalnya jalan, hotel, SPBU, café, 

dan sebagainya. Pengguna tidak disediakan layanan untuk mengambil banyak data secara 

langsung sehingga diperlukan teknik pemograman tersendiri untuk mendapatkan data ruas 

jalan dan data lain yang terkait sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan algoritma 

pencarian rute. Secara teoritis algoritma/metode pencarian rute yang umum digunakan seperti 

Breadth Firt Search, Depth First Search, Best First Search, Hill Climbing, Algoritma Dijkstra’s, 

Algoritma A/A* dan sebagainya dapat dengan mudah dimodelkan atau direpresentasikan 

dalam bentuk graf  atau pohon pelacakan. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemograman 

yang dapat mengambilkan data spasial yang disediakan Google Maps untuk direpresentasikan 

dalam bentuk graf atau pohon pelacakan dan tahap selanjutnya menerapkan algoritma 

pencarian rute secara heuristic dari graf atau pohon pelacakan yang terbentuk. 

 

Untuk mengembangkan metode pencarian rute berdasarkan heuristik dinamis sangat 

tergantung pada rumusan nilai heuristiknya yang diperoleh dari data yang tersedia. Misalkan 

nilai heuristik dibangun dari data kepadatan lalu lintas, kecelakaan, kerusakan jalan, penutupan 

jalan karena perbaikan atau sebab lain; data tersebut menjadi parameter yang harus diperoleh 

informasinya dengan mudah dan jika informasi parameter tersebut tersedia, maka harus dapat 

diterima sistem dengan cepat untuk proses pengambilan keputusannya. 

 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, masalah penelitian yang harus dipecahkan 

adalah: 

a) Bagaimana mendapatkan data ruas jalan beserta atributnya seperti nama jalan, panjang 

jalan, arah, persimpangan dengan layanan Google Maps untuk dipresentasikan dalam 

bentuk graf atau pohon pelacakan? 

b) Bagaimana merepresentasikan nilai heuristik yang dinamis berdasarkan data dinamis 

seperti kepadatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kerusakan jalan, penutupan jalan 

karena perbaikan atau sebab lain? 
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c) Bagaimana mengembangkan metode pencarian rute menggunakan fungsi heuristik 

yang dapat memroses fungsi evaluasi secara dinamis dan dapat diimplementasikan 

dalam layanan Google Maps? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi yang mengimplementasi metode pencarian 

rute yang cerdas berdasarkan perhitungan fungsi heuristik yang berubah secara dinamis yang 

dapat diintegrasikan dengan layanan pemetaan dari Google Maps. 

 

1.4. Luaran Penelitian 

a. Selain berupa laporan penelitian, hasil penelitian direncanakan untuk dipublikasikan 

pada Seminar Nasional dan termuat dalam prosiding. 

b. Tersedia aplikasi web dan mobile yang dapat mensimulasi metode yang dikembangkan 

dalam penelitian ini. 

 


