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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masalah penggundulan hutan seringkali dibicarakan oleh banyak orang 

pada saat ini. Karena masalah tersebut berkaitan erat dengan keadaan alam di 

bumi. Penggundulan hutan merupakan salah satu pemicu terjadinya fenomena 

global warming yang membawa dampak yang buruk bagi kehidupan di muka 

bumi. Di Indonesia sendiri, aktifitas eksplorasi hutan telah dilakukan sejak lama. 

Seperti yang kita ketahui bahwa alam Indonesia memiliki kekayaan alam yang 

sangat berlimpah, baik dari dari hasil laut, mineral dari dalam tanah serta 

kekayaan yang ada di hutan Indonesia. Banyak pihak yang berlomba-lomba untuk 

memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, namun banyak pula yang 

melakukan eksplorasi hutan secara besar-besaran dan tidak terkendali.  

Walaupun pada saat ini pemerintah telah menggalakkan program reboisasi 

(penanaman hutan kembali), namun langkah tersebut tidak memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kelestarian hutan yang semakin lama semakin berkurang. 

Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi karena proses reboisasi hutan 

yang masih dilakukan secara sederhana. 

PT. Hasil Alam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan 

kayu dan hasil hutan di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang kehutanan, selain melakukan penebangan hutan, tentunya PT. 

Hasil Alam juga melakukan program reboisasi. Beberapa kendala seringkali 

dihadapi PT. Hasil Alam pada saat melakukan kegiatan reboisasi, salah satu faktor 
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diantaranya yaitu belum adanya sistem yang bisa membantu penentuan rute untuk 

kegiatan penanaman pohon sehingga menimbulkan biaya yang besar pada saat 

melakukan kegiatan reboisasi tersebut. 

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini telah berkembang secara luas di 

berbagai bidang termasuk di bidang kehutanan. Dengan adanya kemajuan 

teknologi informasi dan komputer yang ada pada saat ini sehingga diharapkan 

dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada seperti 

masalah yang terjadi di PT. Hasil Alam.  

Penentuan rute terdekat dapat dilakukan dengan mengadaptasi solusi 

permasalahan dari Traveling Salesman Problem (TSP) dimana pada permalahan 

tersebut dihasilkan rute urutan kunjungan dari semua titik yang akan dikunjungi 

tepat satu kali. Beberapa mekanisme atau algoritma yang dapat digunakan sebagai 

alternatif untuk menghasilkan solusi dari TSP adalah algoritma heuristik, linear 

programming dan algoritma genetika. Algoritma genetika dipilih sebagai 

algoritma untuk menyelesaikan masalah TSP tersebut karena algoritma genetika 

mampu menghasilkan beberapa calon solusi sehingga didapatkan solusi terbaik 

dari beberapa solusi yang ada. Algoritma genetika juga dapat mempersingkat 

waktu secara signifikan dalam hal proses pengerjaan. 

Algoritma genetika digunakan untuk pengembangan aplikasi dalam 

melakukan proses mekanisme pencarian rute terpendek sehingga pengguna akan 

dimudahkan ketika akan melakukan penanaman pohon pada daerah hutan yang 

telah ditebang sebelumnya. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam 

menentukan jarak terdekat pada sebuah rute penanaman pohon di daerah hutan 
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yang akan ditanami sehingga pengguna bisa mendapatkan efisiensi biaya reboisasi 

dari sudut pandang pemilihan rute penanaman pohon yang optimal. 

Dengan melakukan penelitian secara lebih mendalam maka diharapkan 

teknologi informasi dan komputer bisa diaplikasikan dengan menggunakan 

algoritma genetika sehingga menghasilkan aplikasi untuk membantu proses 

penanaman pohon dalam hal penentuan rute terpendek dalam suatu area. 

Diharapkan aplikasi tersebut mampu memberikan solusi yang bermanfaat bagi 

PT. Hasil Alam untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka 

rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah : “Bagaimana merancang dan 

membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai  suatu cara atau 

mekanisme untuk penentuan jarak terdekat dalam proses penanaman pohon di PT. 

Hasil Alam, Kalimantan Timur?”. 

1.3. Batasan Masalah 

Mengingat karena ketersediaan waktu pengerjaan dan penulisan tugas 

akhir ini yang terbatas. Dan juga tenaga yang ada untuk mengerjakan hanya satu 

orang saja maka dengan demikian batasan masalah ini dibuat.  

Dari pembahasan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas,  

batasan masalah dari penyusunan tugas akhir ini adalah : 

a. Survei akan dilakukan di PT. Hasil Alam, Kalimantan Timur 

selama kurang lebih satu minggu dengan melakukan kegiatan 

interview (wawancara), observasi dan pengumpulan data yang akan 
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dipakai pada tahap pembuatan aplikasi. 

b. Aplikasi dibuat dengan berbasis Desktop dengan menggunakan 

teknologi Java, yaitu J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition). 

c. Aplikasi memiliki fitur utama yaitu penentuan rute terpendek untuk 

penanaman pohon. 

d. Data serta informasi yang akan digunakan merupakan data nyata 

yang berasal dari PT. Hasil Alam. 

e. Aplikasi akan menerima data input berupa file dalam bentuk XML 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

Input di dalam file xml yang diminta oleh aplikasi akan terdiri 

dari dua bagian yaitu kordinat dalam satuan UTM untuk 

perhitungan total jarak tempuh, dan kordinat dalam satuan 

pixel untuk proses penggambaran rute penanaman pada panel 

peta dari aplikasi. 

f. Aplikasi ini menggunakan external library JGAP untuk membantu 

Java dalam melakukan proses mekanisme pencarian rute terpendek 

menggunakan algoritma genetika. 

g. Output yang dihasilkan berupa tampilan visual pada panel utama 

dari aplikasi yang menggambarkan rute penanaman dari titik-titik 

cluster serta total jarak yang ditempuh untuk rute perjalanan 

tersebut. 

h. Penghitungan total jarak menggunakan rumus Euler dengan cara 

menghitung jarak antar titik dari semua titik cluster yang akan 
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dikunjungi dalam sebuah rute dengan pertimbangan bahwa semua 

titik dapat dilalui namun hanya tepat satu kali. 

i. Penghitungan total jarak yang dilakukan merupakan total jarak dari 

titik awal sampai titik akhir pada area penanaman, tidak termasuk 

jarak yang ditempuh dari tempat persemaian bibit pohon.  

1.4.  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan algoritma genetika ke 

dalam sebuah aplikasi yang digunakan untuk mendapatkan solusi berupa 

mekanisme penentuan rute terpendek yang mengadaptasi penyelesaian masalah 

dari TSP. Solusi yang dihasilkan akan dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman Java yang digunakan untuk  membantu PT. Hasil Alam dalam 

melakukan pengelolaan penanaman pohon di hutan yang ada di Kalimantan Timur 

dengan cara memberikan mekanisme penentuan jarak terdekat untuk rute 

penanaman pohon. 

1.5. Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah metode wawancara, observasi dan eksperimen. Metode penelitian survei 

wawancara dipakai sebagai preliminary research dimana data untuk keperluan 

pengembangan fitur aplikasi didapatkan dengan melakukan kegiatan wawancara 

dengan pihak yang terkait.  

Metode penelitian observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung 

proses penanaman pohon yang dilakukan di PT. Hasil Alam pada saat ini. 
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Metodologi eksperimen dipakai pada tahap pengembangan aplikasi dimulai dari 

perancangan sampai pembuatan aplikasi selesai dibuat. 

1.6. Langkah Pengembangan Aplikasi 

Tahapan pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada Software Development Life Cycle dengan model waterfall, antara 

lain : 1) system requirements, 2) software requirements, 3) analysis, 4) program 

design, 5) coding, 6)  testing, dan 7)  operations. Model ini disebut  waterfall 

karena satu tahapan tidak dapat dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya 

selesai, sehingga harus dilaksanakan secara berurutan.  

Guna mendukung pelaksanaan tahapan tersebut dilakukan beberapa 

langkah yaitu : 

a. Studi literatur, sebagai upaya untuk mempelajari informasi yang 

tertuang dalam buku, jurnal, laporan penelitian maupun informasi dari 

internet terkait dengan pengembangan aplikasi yang akan dibuat. 

b. Wawancara dan observasi, sebagai upaya penggalian data dan informasi 

mengenai pengelolaan penanaman pohon yang selama ini dilakukan PT. 

Hasil Alam di Kalimantan Timur untuk mengetahui kebutuhan yang 

mendasar dari fitur aplikasi yang akan dibuat. 

c. Desain dan perancangan program, meliputi pembuatan dokumen – 

dokumen yang diperlukan dalam pembuatan program aplikasi seperti 

Software Requirement Specification (SRS), Software Architecture 

Document (SAD) serta dokumentasi tampilan User Interface. 

d. Pembuatan dan pengembangan aplikasi (coding). 
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d. Implementasi dan testing, untuk mengetahui adanya ketersesuaian fitur 

dari aplikasi dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan 

untuk mengetahui serta memperbaiki kesalahan mungkin yang terjadi. 

e. Penyusunan laporan tugas akhir. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini akan terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan, batasan terhadap 

masalah. Kemudian diliputi dengan tujuan penulisan tugas akhir, 

metodologi penelitian, metode penyusunan tugas akhir dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menunjang 

dalam mengerjakan tugas akhir ini. Seperti contoh teori pemrograman Java 

dan lain sebagainya. 

Bab III Perancangan Desain Sistem 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai perancangan desain 

dari aplikasi yang akan dibuat serta proses alur data secara keseluruhan. 

Bab IV Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisi tentang implementasi dan pengujian dari program 

aplikasi yang telah dibuat. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan penutup. 




