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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan pendahuluan pada pencarian rute optimal dengan metode 

Steepest Ascent Hill Climbing untuk tempat wisata di Bandung menggunakan 

Android. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang 

lingkup, metode penelitian, tinjauan pustaka, kontribusi penelitian, sistematika 

penulisan. 

1.1. Latar Belakang  

Meningkatnya sektor pariwisata di Indonesia menjadikan para wisatawan 

memiliki banyak pilihan tempat wisata untuk dikunjungi. Namun, keberagaman 

tempat wisata tidak jarang membuat wisatawan mengalami kesulitan untuk 

menentukan lokasi wisata yang ingin dikunjungi dikarenakan keterbatasan waktu 

yang dimiliki. (Ariyani, Fadhila, & Munif, 2020). Hal ini dikarenakan minimnya 

informasi mengenai jalur optimal antar tempat wisata menyebabkan wisatawan 

kebingungan dalam memilih jalur optimal (Prakoso, Ariyanto, & Tri Hayati Ririd, 

2017). Minimnya informasi mengenai jalur optimal beserta tidak tersedianya rute 

untuk touring ke tempat wisata tersebut tidak ditangani oleh aplikasi Google Maps 

yang ada saat ini. Hal ini menjadi masalah bagi para wisatawan yang akan 

berkunjug ke berbagai tempat wisata dalam 1 waktu.  

Dari permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan penelitian 

menggunakan metode yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya seperti 

Algoritma Dijkstra, metode simple hill climbing dan metode steepest ascent hill 

climbing yaitu tentang pencarian rute optimal. Menurut (Kurniawati, 2018) waktu 

proses algoritma Dijkstra adalah 0,1113 ms sedangkan waktu proses metode 

Steepest Ascent Hill Climbing adalah 0,0114 ms. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode Steepest Ascent Hill Climbing memiliki waktu proses yang lebih cepat dari 

pada algoritma Dijkstra karena Steepest Ascent Hill Climbing hanya memilih titik 

lokasi berdasarkan nilai heuristik terbaik sementara Dijkstra tidak, melainkan 

mengunjungi setiap titik lokasi terlebih dahulu baru kemudian menemukan solusi. 

Dan pada pencarian dengan menggunakan metode Simple Hill Climbing menurut 

(Nana, Prihandono, & Noviani, 2015) prosesnya membutuhkan waktu yang relatif 
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lama karena harus menghitung kemungkinan banyak lintasan dan keputusan yang 

telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. 

Sedangkan pada metode steepest ascent hill climbing tidak memerlukan waktu yang 

lama karena langsung melihat nilai heuristiknya. 

Metode steepest ascent hill climbing merupakan metode algoritma yang 

banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah 

untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau 

meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Fungsi optimasi yang 

dimaksud yaitu penggantian titik pengguna, sehingga mempengaruhi rute 

terpendek yang dicari. Menurut Zemma, dkk metode steepest ascent hill climbing 

dapat memberikan rute menuju fasilitas pelayanan darurat di kota Bogor  (Zemma, 

Herfina, & Qur'ania, 2017). Metode steepest ascent hill climbing digunakan pada 

penelitian ini untuk penyelesaian masalah rute optimal antar tempat wisata di kota 

Bandung dengan memperhatikan aspek jarak yang optimal. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, bahwa pencarian rute optimal untuk 

wisatawan sangat diperlukan, dikarenakan setiap wisatawan memiliki waktu yang 

sangat terbatas pada kunjungan tersebut. Pada penelitian ini metode steepest ascent 

hill climbing digunakan sebagai pencarian rute optimal untuk mencari tempat 

wisata di Bandung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi yaitu minimnya 

informasi mengenai jalur menuju tempat wisata menyebabkan wisatawan 

kebingungan dalam memilih jalur optimal (Prakoso, Ariyanto, & Tri Hayati Ririd, 

2017). Berdasarkan identifikasi yang telah ditetapkan maka muncul berbagai 

masalah yang akan ditemui sebagai berikut:  

a. Bagaimana cara membangun sistem pencarian rute optimal untuk tempat 

wisata di Bandung pada platform Android menggunakan metode Steepest 

Ascent Hill Climbing. 

b. Bagaimana penerapan metode Steepest Ascent Hill Climbing dengan 

mengetahui seluruh jarak yang ada pada jalur menuju tempat wisata di 

Bandung untuk menentukan rute optimal. 
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1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pencarian rute optimal 

untuk tempat wisata di daerah Bandung pada platform Android menggunakan 

metode Steepest Ascent Hill Climbing. 

1.4. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat 

ruang lingkup agar pada saat penelitian tugas akhir ini dapat lebih jelas cakupannya. 

Adapun ruang lingkup yang dibuat adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian tempat wisata berada di Bandung. Tepatnya berada di daerah 

Lembang; 

b. Jarak antar tempat wisata dicari dengan menggunakan google maps.  

c. Dikhususkan untuk kendaraan roda 4 (empat), seperti mobil pribadi. 

d. Hasil penelitian berupa daftar tempat wisata efektif beserta rute map pada 

google maps. 

e. Masukkan sistem berupa lintasan awal yang dapat dipilih oleh pengguna 

yang sudah terdaftar dalam daftar tempat wisata. 

f. Tempat wisata yang digunakan sebanyak 4 tempat wisata, yaitu Orchid 

Forest, Grafika Cikole, Farmhouse dan The Lodge Maribaya. 

1.5. Metode Penelitian 

Pada tahap awal, pengguna memilih lintasan awal tempat wisata untuk 

dijadikan lintasan awal yang sudah terdaftar dalam daftar tempat wisata. Kemudian 

sistem akan menunjukkan urutan efektif menuju tempat wisata yang sudah dihitung 

berdasarkan metode steepest ascent hill climbing. Proses pencarian rute 

menggunakan nilai latitude dan longitude yang saling berhubungan antara setiap 

tempat wisata. Proses akan diulangi secara terus-menerus dengan kondisi ditukar 

setiap tempat wisata berdasarkan nilai latitude dan longitude terpendek. Kemudian 

proses akan berhenti saat current state memiliki nilai yang sama dengan goal state. 

Berdasarkan sistem maka dibuat rute selanjutnya yang akan menghasilkan rute 

optimal berdasarkan jarak terpendek antar tempat wisata sesuai dengan metode 

steepest ascent hill climbing. 
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1.6. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rute yang paling optimal 

(terpendek) dalam pencarian tempat wisata yang ada di Kota Bandung. Penelitian 

ini berada di bidang Artificial Intelligence dalam pengembangan IPTEK di 

Indonesia. Penelitian ini pun berkontribusi dalam bidang smart searching, 

dikarenakan sistem dapat memberikan rute paling optimal (terpendek) untuk tempat 

wisata yang ada di Kota Bandung menggunakan metode Steepest Ascent Hill 

Climbing. 

1.7. Tinjauan Pustaka 

Dalam kegiatan penelitian ini ada beberapa pustaka yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan, antara lain: 

(Adharani, Susilowati, & Purwanto, 2017) melakukan penelitian yang 

berjudul Penerapan Metode Simple Hill Climbing Search Untuk Pencarian Lokasi 

Terdekat Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan untuk 

pencarian lokasi terdekat untuk SMA Muhammadiyah yang berada di sekitar 

pengguna. Kontribusi pada penelitian ini adalah mendapatkan lokasi tujuan statik 

pada sekolah sehingga dapat dijadikan acuan untuk penentuan tempat wisata yang 

notabenenya juga tempat nya diam. 

(Anam, Hanafi, Adifia, Ababil, & Bukhori, 2018) melakukan penelitian yang 

berjudul Penerapan Metode Steepest Ascent Hill Climb Pada Permainan Puzzle. 

Penelitian ini dilakukan untuk implementasi metode Steepest Ascent Hill Climbing 

pada permainan puzzle yang berfungsi mempertimbangkan langkah selanjutnya 

berdasarkan nilai heuristik. Kontribusi pada penelitian ini adalah mempelajari 

metode Steepest Ascent Hill Climbing pada studi kasus puzzle sehingga dapat 

dijadikan bahan referensi pengujian. 

(Dangkua, Gunawan, & Adi, 2015) melakukan penelitian yang berjudul 

Penerapan Metode Hill Climbing Pada Sistem Informasi Geografis Untuk Mencari 

Lintasan Terpendek. Penelitian ini dilakukan untuk implementasi metode hill 

climbing pada sistem informasi berbasis geografis yang menghasilkan jalur 

terpendek. Kontribusi pada penelitian ini adalah implementasi pada sistem 
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informasi berbasis geografis dalam mencari linstasan terpendek menggunakan 

metode hill climbing. 

(Darnila, Risawandi, & Nursanti, 2019) melakukan penelitian yang berjudul 

Aplikasi Pencarian Rute Terdekat Lokasi Klinik Kesehatan Menggunakan 

Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Penelitian ini dilakukan untuk pencarian 

rute terbaik menuju klinik kesehatan yang ada di Lhokseumawe berdasarkan rute 

terpendek menggunakan metode Steepest Ascent Hill Climbing. Kontribusi pada 

penelitian ini adalah mempelajari penggunaan metode Steepest Ascent Hill 

Climbing pada pencarian rute terbaik dalam mencari klinik kesehatan. 

(Fadhillah, Permanasari, & Harahap, 2017) melakukan penelitian yang 

berjudul Representasi Matriks untuk Proses Crossover Pada Algoritma Genetika 

untuk Optimasi Travelling Salesman Problem. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan jalur paling optimum pada kasus travelling salesman problem 

menggunakan metode genetika. Kontribusi pada penelitian ini adalah mempelajari 

algoritma genetika untuk kasus optimasi travelling salesman problem. 

(Ilmaru, Sumah, Lesnussa, & Leleury, 2017) melakukan penelitian yang 

berjudul Perbandingan Algoritma Hill Climbing Dan Algoritma Ant Colony Dalam 

Penentuan Rute Optimum. Penelitian ini meneliti perbandingan antara Algoritma 

Hill Climbing dengan Algoritma Ant Colony dalam mencari yang paling optimum 

pada studi kasus pelayaran kapal feri di daerah Ambon. Kontribusi pada penelitian 

ini ialah mempelajari metode Hill Climbing dan Ant Colony baik dari segi 

keunggulan dan kekurangan, setelah diuji terbukti Hill Climbing lebih baik dalam 

studi kasus ini. 

(Irfan, 2017) melakukan penelitian yang berjudul Penyelesaian Travelling 

Salesman Problem (TSP) Menggunakan Algoritma Hill Climbing dan MATLAB. 

Penelitian ini dilakukan untuk menuntaskan permasalahan TSP dengan metode hill 

climbing menggunakan platform matlab pada implementasi. Kontribusi pada 

penelitian ini adalah referensi pembuatan rute untuk travelling salesman problem 

menggunakan metode Hill Climbing.  

(Prakoso, Ariyanto, & Tri Hayati Ririd, 2017) melakukan penelitian yang 

berjudul Optimasi Rute Lokasi Wisata Kota Malang Menggunakan Metode 
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Algoritma Genetika. Penelitian ini dilakukan untuk implementasi pencarian lokasi 

wisata di Kota Malang dengan Algoritma Genetika. Kontribusi pada penelitian ini 

adalah mempelajari Algoritma Genetika dan juga menjadi perbandingan hasil 

antara Algoritma Genetika dan Algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. 

(Uriawan, Faroqi, & Fathonah, 2015) melakukan penelitian yang berjudul 

Pembuatan Game Slider Puzzle Menggunakan Metode Steepest Ascent Hill 

Climbing Berbasis Android. Penelitian ini dilakukan untuk membuat game puzzle 

dengan memanfaatkan metode steepest ascent hill climbing pada platform android. 

Kontribusi pada penelitian ini adalah pembuatan game puzzle menggunakan 

metode hill climbing. 

(Zemma, Herfina, & Qur'ania, 2017) melakukan penelitian yang berjudul 

Penerapan Metode Steepest Ascent Hill Climbing Pada Model Pencarian Rute 

Terdekat Fasilitas Pelayanan Darurat Di Kota Bogor Berbasis Android. Penelitian 

ini dilakukan untuk pencarian rute tercepat dengan metode Steepest Ascent Hill 

Climbing dengan berdasrkan titik instansi pemadam, polisi dan rumah sakit yang 

ada di Kota Bogor. Kontribusi pada penelitian ini adalah mempelajari metode 

Steepest Ascent Hill Climbing berdasarkan titik yang ada sehingga dapat menjadi 

patokan mudah bagi para wisatawan dalam mencari tempat wisata yang ingin 

dikunjungi. 

Tabel 1. State of The Art 

Nama 

Peneliti 
Tahun Masalah Metode Kontribusi 

Adharani, 

dkk. 

2017 Pencarian lokasi terdekat 

untuk SMA 

Muhammadiyah yang 

berada di sekitar 

pengguna. 

Simple 

Hill 

Climbing 

Mendapatkan lokasi 

tujuan statistik pada 

sekolah. 

Anam, 

dkk. 

2018 Implementasi metode 

pada permainan puzzle 

untuk  

Steepest 

Ascent 

Hill 

Climbing 

Mempelajari 

metode SAHC studi 

kasus puzzle 

sehingga dapat  
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Nama 

Peneliti 

Tahun Masalah Metode Kontribusi 

  mempertimbangkan 

langkah selanjutnya 

berdasarkan nilai 

heuristik. berdasarkan 

nilai heuristik. 

 dijadikan bahan 

referensi pengujian. 

Dangkua, 

dkk. 

2015 Implementasi metode 

hill climbing pada sistem 

informasi berbasis 

geografis yang 

menghasilkan jalur 

terpendek. 

Hill 

Climbing 

Implementasi pada 

sistem informasi 

berbasis geografis 

dalam mencari 

linstasan terpendek 

menggunakan 

metode hill 

climbing. 

 

 

Darnila, 

dkk. 

2019 Pencarian rute terbaik 

menuju klinik kesehatan 

yang ada di 

Lhokseumawe 

berdasarkan rute 

terpendek menggunakan 

metode Steepest Ascent 

Hill Climbing. 

Steepest 

Ascent 

Hill 

Climbing 

Mempelajari 

penggunaan metode 

Steepest Ascent Hill 

Climbing pada 

pencarian rute 

terbaik dalam 

mencari klinik 

kesehatan. 

Fadhillah, 

dkk. 

2017 Mendapatkan jalur 

paling optimum pada 

kasus travelling 

salesman problem 

Algoritma 

Genetika 

Mempelajari 

algoritma genetika 

untuk kasus 

optimasi travelling 

salesman problem. 
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Nama 

Peneliti 

Tahun Masalah Metode Kontribusi 

  menggunakan metode 

genetika. 

  

Ilmaru, 

dkk. 

2017 Perbandingan antara 

Algoritma Hill Climbing 

dengan Algoritma Ant 

Colony dalam mencari 

yang paling optimum 

pada studi kasus 

pelayaran kapal feri di 

daerah Ambon. 

Hill 

Climbing 

dan Ant 

Colony 

Hasil 

perbandingannya 

yaitu Metode Hill 

Climbing lebih baik 

dalam studi kasus 

ini. 

Irfan. 2017 Menuntaskan 

permasalahan TSP 

dengan metode hill 

climbing menggunakan 

platform Matlab. 

Hill 

Climbing 

Referensi 

pembuatan rute 

untuk travelling 

salesman problem 

menggunakan 

metode Hill 

Climbing. 

Prakoso, 

dkk. 

2017 Implementasi pencarian 

lokasi wisata di Kota 

Malang dengan 

Algoritma Genetika. 

Algoritma 

Genetika 

Mempelajari 

Algoritma Genetika 

dan juga menjadi 

perbandingan hasil 

antara Algoritma 

Genetika dan 

Algoritma SAHC. 

Uriawan, 

dkk. 

2015 Membuat game puzzle 

dengan memanfaatkan 

metode steepest ascent  

Steepest 

Ascent 

Hill 

Climbing 

Pembuatan game 

puzzle 

menggunakan  
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Nama 

Peneliti 

Tahun Masalah Metode Kontribusi 

  hill climbing pada 

platform android. 

 metode steepest 

ascent hill climbing. 

Zemma, 

dkk. 

2017 Steepest Ascent Hill 

Climbing dengan 

berdasrkan titik instansi 

pemadam, polisi dan 

rumah sakit yang ada di 

Kota Bogor. 

Steepest 

Ascent 

Hill 

Climbing 

Mempelajari 

metode Steepest 

Ascent Hill 

Climbing 

berdasarkan titik 

instansi yang ada 

sehingga dapat 

menjadi patokan 

mudah bagi para 

wisatawan dalam 

mencari tempat 

wisata yang ingin 

dikunjungi. 

 

Youllia, 

Sofia, 

Ninda. 

2021 Minimnya informasi 

mengenai jalur menuju 

tempat wisata, tingkat 

kepadatan jalur yang 

akan dilewati dan 

volume jalur tersebut 

dikarenakan waktu yang 

terbatas. 

Steepest 

Ascent 

Hill 

Climbing 

Mempelajari 

metode Steepest 

Ascent Hill 

Climbing untuk 

mencari rute paling 

optimal (terpendek) 

untuk tempat wisata 

yang ada di Kota 

Bandung 

 

Berdasarkan pada Tabel 1 ditunjukkan pemetaan pustaka yang menjadi 

referensi penelitian yang akan dilakukan untuk pencarian rute paling optimal 

(terpendek) untuk tempat wisata yang ada di Bandung. Youllia Indrawaty 
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Nurhasanah, ST., MT., Sofia Umaroh, S.Pd., MT., dan Ninda Halimah Al 

Ghoniyyah pada tahun 2021 akan melakukan penelitian tersebut. 

1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, kontribusi penelitian, Tinjauan 

Pustaka dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan landasan teori penelitian mengenai Tempat Wisata, 

Artificial Intelligence, Metode Search, Metode Hill Climbing, Metode Simple Hill 

Climbing, Metode Steepest Ascent Hill Climbing, Pencarian Lokasi, GPS (Global 

Positioning System), Google Maps API dan Graf. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pembangunan sistem yang meliputi 

perancangan yang akan dibutuhkan untuk tahap input, preprocessing, processing 

hingga output yang dihasilkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari rancangan yang diajukan. Pada 

bagian ini akan diperlihatkan hasil tampilan dan rincian dari pembangunan sistem 

serta penggunaan dari sistem yang telah selesai dibuat serta menampilkan hasil 

evaluasi terhadap pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

  


