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BAB III 

PERANCANGAN DESAIN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan desain sistem dalam 

pembuatan software aplikasi Tree Tracker. Metode yang digunakan dalam 

pembuatan software ini menggunakan SDLC (Software Development Life Cycle) 

dengan model waterfall yang telah dijelaskan pada bab dua. 

3.1. Requirements 

 Analisa kebutuhan yang dipersiapkan untuk membangun sistem informasi 

Tree Tracker ini berupa semi structured interview. Terdapat beberapa aspek yang 

menjadi faktor tinjauan dari wawancara yang dilakukan yaitu antara lain, 

permasalahan yang dihadapi pada saat proses penanaman di PT. Hasil Alam, lalu 

metode atau sistem penanaman yang ada pada saat ini yang dilakukan di PT. Hasil 

Alam, dan juga solusi yang ingin didapatkan untuk pengembangan sistem 

sehingga bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Kebutuhan user 

sebagai pengguna aplikasi tersebut dapat digali dengan proses wawancara 

tersebut, setelah itu kebutuhan dari sistem informasi tersebut akan dituliskan 

dalam dokumen SRS (Software Requirements Specification) yang akan diberikan 

kepada pihak client mengenai persetujuan sistem informasi yang akan dibuat. 

 3.1.1. Wawancara 

  Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan 

pihak yang terkait dalam pembuatan aplikasi dalam hal ini yaitu pihak 

pengelola perusahaan di PT. Hasil Alam serta pihak yang 
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bertanggungjawab dalam proses penanaman hutan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dengan menggunakan pedoman wawancara. Kegiatan 

wawancara yang dijelaskan pada sub bab ini pada dasarnya dipakai untuk 

menggali kebutuhan dasar dari client terhadap fitur aplikasi yang akan 

dipakai secara umum. Kemudian dari kebutuhan dasar tersebut akan 

menimbulkan jawaban – jawaban yang lebih detail untuk pengembangan 

aplikasi yang akan dibuat. 

  3.1.1.1. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian dengan melakukan wawancara pada 

kegiatan ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif yang disampaikan melalui kata-kata tertulis dari hasil 

pengolahan data wawancara. 

  3.1.1.2. Aspek Wawancara 

Aspek yang ingin digali dari kegiatan wawancara pada 

penelitian ini dibagi menjadi empat bagian besar yaitu : 

1. Aspek latar belakang masalah yang terjadi pada proses 

penanaman yang dilakukan di PT. Hasil Alam. 

2. Aspek sistem atau metode yang dijalankan pada proses 

penanaman di PT. Hasil Alam saat ini. 

3. Aspek fitur yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah 

dalam sistem penanaman di PT. Hasil Alam yang 

menghasilkan sebuah fitur aplikasi yang nantinya akan 

menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. 
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3.1.1.3. Interview Guideline 

Interview guideline ini merupakan daftar pertanyaan yang 

menjadi acuan pada saat melakukan kegiatan wawancara. 

Tabel 3.1 Draft pertanyaan untuk interview guideline 

Jenis Aspek No Pertanyaan 

Latar belakang 1 Bagaimana kondisi dari lokasi penanaman pohon saat ini ? 

Metode 2 Metode apa yang hingga saat ini masih dilakukan pada 

proses penanaman pohon ? 

 3 Bagaimana proses yang dilakukan pada saat menjalankan 

metode yang disebutkan pada nomor 2 ? 

 4 Bagaimana hasil dari metode tersebut ? 

 5 Masalah apa yang timbul dari penerapan metode yang 

disebutkan pada nomor 2 ? 

Fitur 6 Fitur apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan ? (yang 

sudah diterapkan dan yang ingin diterapkan) 

 7 Mengapa fitur yang disebutkan pada nomor 6 benar-benar 

dibutuhkan ? (terutama dengan bantuan perangkat lunak) 

 8 Hal apa saja yang perlu dijadikan acuan dalam pembuatan 

program tersebut ?  

Pengguna 9 Siapa saja yang nantinya akan menggunakan dan 

memanfaatkan hasil dari program ? 
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3.1.1.4. Analisa Hasil Wawancara 

Dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan secara 

langsung pada tanggal 2 April 2011 kepada 3 pihak yang terkait 

dengan judul dari tugas akhir ini, yaitu : 

1. Bp.Andreas, selaku Manajer Operasional dari PT. Hasil Alam 

Informasi yang didapatkan : 

Kondisi dari area penanaman pohon yang dikunjungi pada 

saat melakukan kegiatan interview sebagian besar masih ditumbuhi 

pohon yang belum ditebang. Karena proses penanaman memang 

dilakukan setelah proses penebangan telah selesai dilakukan secara 

keseluruhan. PT. Hasil Alam juga belum mempunyai metode 

apapun pada saat proses revitalisasi / penanaman pohon kembali.  

Bibit-bibit yang akan ditanam diangkut dari tempat 

persemaian menuju ke lokasi bekas penebangan pohon 

menggunakan kendaraan pengangkut. Kendaraan tersebut 

kemudian berjalan ke area penanaman pada petak-petak area hutan 

yang dituju. Kemudian kendaraan akan berhenti dan menurunkan 

bibit pada titik tertentu tempat dimana pekerja berkumpul sebelum 

melakukan penanaman. Kemudian kendaraan melanjutkan 

perjalanan mengunjungi petak yang lain hingga semua petak area 

telah selesai dikunjungi. Penanaman pohon dilakukan oleh para 

pekerja secara langsung dengan mencari titik-titik bekas 

penebangan pohon pada areal yang akan ditanami kembali.  
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Beberapa masalah yang sering terjadi yaitu terdapat 

beberapa titik bekas penebangan pohon yang terlewatkan untuk 

ditanami. Rute yang ditempuh oleh kendaraan penganngkut bibit 

untuk melakukan proses pendistribusian ke titik-titik yang akan 

ditanami juga dirasa tidak optimal sehingga berdampak pada 

jumlah pemakaian bahan bakar yang tidak terukur. 

Dari beberapa masalah tersebut, pihak PT. Hasil Alam 

menginginkan sebuah sistem yang dapat membantu proses 

penanaman sehingga mekanisme sistem penanaman yang baru bisa 

mengatasi masalah yang timbul. Beberapa fitur yang sudah 

diterapkan pada saat melakukan proses penanaman adalah 

pemakaian peta wilayah untuk menentukan daerah penanaman. 

Fitur-fitur yang dibutuhkan yaitu mekanisme yang bisa membantu 

dalam pencarian rute terpendek yang bisa digunakan oleh 

kendaraan pengangkut bibit pohon untuk proses penanaman. 

Mekanisme tersebut juga diharapkan mampu melakukan 

pencatatan total jarak dari rute yang dilalui untuk proses 

penanaman. 

Beberapa hal yang perlu menjadi acuan adalah 

penggambaran rute dibuat dengan menggunakan peta wilayah yang 

ada saat ini. Penghitungan total jarak didapat dari jumlah total 

kunjungan kendaraan pengangkut sepanjang rute perjalanan dari 
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titik awal hingga ke titik akhir. Perjalanan kendaraan pengangkut 

dimulai dari satu titik awal yang sama. 

Fitur dari aplikasi akan berguna bagi operator lapangan 

khususnya dalam hal pemantauan rute untuk penanaman dan juga 

untuk melakukan prediksi perhitungan biaya operasional seperti 

jumlah pemakaian bahan bakar berdasarkan total jarak dari sebuah 

rute penanaman yang ditempuh. 

 3.1.2. Observasi 

Metode observasi ini dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aktifitas penanaman pohon yang dilakukan oleh PT. Hasil Alam 

sehingga didapatkan informasi yang bisa berguna untuk pengembangan 

aplikasi. Kegiatan observasi ini dilakukan pada waktu yang bersamaan 

dengan kegiatan wawancara. Pada kegiatan observasi tersebut juga 

dilakukan pengambilan foto sebagai salah satu bentuk pengamatan 

terhadap proses yang dilakukan pada saat itu.  

  3.1.2.1. Hasil Observasi 

Dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, didapatkan 

beberapa keterangan yaitu : 

1. Kegiatan di lapangan yaitu proses penanaman, dilakukan setelah 

kegiatan penebangan telah selesai dilakukan secara keseluruhan 

pada suatu area atau daerah yang ditentukan. 
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2. Digunakan peta wilayah hutan sebagai acuan dalam proses 

penanaman maupun penebangan pohon. 

3. Terdapat lokasi persemaian bibit pohon di dekat lokasi camp 

induk pekerja sebagai calon bibit yang akan ditanamkan pada 

daerah bekas penebangan. 

4. Pekerja yang akan melakukan kegiatan penebangan maupun 

penanaman mendirikan sebuah camp sementara sebagai tempat 

berkumpul dan tinggal sementara. 

  3.1.2.2. Foto Hasil Observasi 

   

  Gambar 3.1. Kondisi areal penebangan 
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  Gambar 3.2. Lokasi bekas penebangan 

   

  Gambar 3.3. Peta wilayah area penebangan dan penanaman 
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  Gambar 3.4. Lokasi persemaian bibit pohon 

   

  Gambar 3.5. Lokasi base camp untuk tempat berkumpul para pekerja 

 

3.1.3. Platform Aplikasi 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pemilihan sistem operasi, 

platform dan library yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan 

perangkat lunak aplikasi Tree Tracker. 
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  3.1.3.1. Perangkat Lunak 

Pembuatan sistem perangkat lunak pada aplikasi Tree 

Tracker ini menggunakan platform dengan bahasa pemrogaman 

Java. Modul yang digunakan dalam pemrogaman yaitu library Java 

2D dan JGAP. 

  3.1.3.2. Library 

Library yang digunakan adalah Java Swing, Java 2D dan 

JGAP (Java Genetic Algorithm Package). Library Java 2D 

berfungsi untuk membuat tampilan grafis dari rute penanaman. 

Library JGAP berfungsi untuk mengolah data input dengan 

menggunakan algoritma genetika untuk menghasilkan solusi 

permasalahan berupa urutan rute terpendek.   

3.1.3.3. Sistem Operasi 

Pengembangan aplikasi Tree Tracker ini dapat 

digunakan di hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac 

OS dan Linux. Karena aplikasi Tree Tracker ini dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrogaman Java yang memang bersifat 

multiplatform. 

3.1.4. Software Requirement Specification 

  3.1.4.1. Objectives 

Tujuan dari pembuatan Software Requirement Specification 

ini adalah untuk memberikan gambaran tentang spesifikasi fungsi 

dari fitur – fitur yang ada di dalam aplikasi Tree Tracker. 
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  3.1.4.2. Fitur 

Secara umum, fitur dari aplikasi Tree Tracker dibagi atas 

dua fungsi utama yaitu Fitur Fungsional dan Fitur Non-fungsional. 

1) Fitur Fungsional 

1. Find Shortest Route (Menemukan Rute 

Terpendek) 

-  Fitur ini membantu user dalam menentukan rute 

terpendek untuk proses penanaman pohon dengan 

cara melakukan proses penghitungan dan seleksi 

untuk penentuan rute terpendek yang mengadopsi 

metode penyelesaian masalah TSP dengan 

melakukan generate beberapa solusi rute yang 

memungkinkan. Kemudian dari beberapa rute 

tersebut akan diseleksi menggunakan teknik 

algoritma Genetika yang menjalankan operasi 

genetika pada saat sistem aplikasi dijalankan. 

2. Load Cluster Spots 

-  User dapat memasukkan data berisi kandidat titik 

kordinat cluster-cluster yang akan dikunjungi untuk 

rute penanaman pohon. Titik kordinat tersebut 

berupa titik tengah dari tiap cluster sebagai 

representasi dari sebuah camp / meeting point di 

tengah cluster yang dijadikan tempat berkumpul 
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para pekerja sebelum melakukan kegiatan 

penanaman pohon. Titik-titik cluster tersebut akan 

ditampilkan secara visual pada GUI dari aplikasi 

Tree Tracker. 

3. Get the Shortest Route Path 

- Pada fitur ini sistem akan memberikan informasi 

urutan rute penanaman pohon yang dilalui dari satu 

cluster ke cluster yang lain secara kronologis. 

Urutan rute diberikan setelah dilakukan proses 

operasi genetika pada saat sistem aplikasi 

dijalankan. 

4.  View the Route Map 

- Memberikan informasi yang disebutkan pada poin 

di atas secara visual melalui tampilan pada interface 

dari aplikasi Tree Tracker. 

5.  Get Total Route Length 

-  Memberikan gambaran dan prediksi perhitungan 

cost benefit kepada user berdasarkan pertimbangan 

dari perhitungan total jarak tempuh rute penanaman 

yang diberikan. 

    2) Fitur Non Fungsional 

- User harus mempunyai data file XML yang akan 

dijadikan input. 
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- User bisa mendapatkan hasil output berupa data 

visual yang menjelaskan rute optimal untuk 

penanaman pohon.  

3.2. Software Architecture Document 

 3.2.1. Use Case Diagram 

Use case diagram ini menunjukkan bagaimana fungsi dari setiap 

fitur yang ada di dalam aplikasi Tree Tracker bekerja. Aktor dari use case 

ini yaitu User, dapat melakukan beberapa kegiatan yaitu load data untuk 

memasukkan data, view cluster spot yaitu untuk melihat titik cluster yang 

akan dijadikan titik acuan penentuan rute penanaman, generate route path 

Gambar 3.6 menunjukkan use case diagram dari aplikasi Tree Tracker. 

uc Use Case Model

Tree Tracker system

USER

load data

Admin

add cluster 

coordinate

v iew cluster 

spots

v iew total 

distance

v iew route path

edit cluster 

coordinate

remov ing cluster 

coordinate

generate route 

path

 

Gambar 3.6. Use Case Diagram Tree Tracker 

   

 

 



61 

 

3.2.1.1. Use Case Load Data 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi 

level tinggi dari use-case Load data pada aplikasi Tree Tracker. 

Tabel 3.2. Use Case Description Load Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama use case Load data 

Tujuan yang dicapai User dapat memasukkan input file xml 

Aktor utama User 

Prekondisi User sudah masuk ke dalam aplikasi 

Pemicu (trigger) User memilih tombol Load dari layar tampilan 

Skenario Langkah Aktivitas 

  1 User mengklik tombol Load 

  2 

Akan muncul pop up dialog, user memilih file 

yang akan dipakai 

 

3 User mengklik tombol OK 

Pengecualian Langkah Percabangan 

  

3.1 Apabila file input yang dipilih benar, maka user 

akan kembali ke panel utama dan peta telah 

terisi titik cluster 

  

3.2 Apabila file input yang dipilih salah, maka 

sebuah notifikasi akan muncul 

Deskripsi 
Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan 

dilalui user pada saat melakukan load data. 
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3.2.4.3. Use Case Generate Route Path 

Tabel di bawah ini akan menjelaskan tentang deskripsi 

level tinggi dari use-case Generate Route Path pada aplikasi Tree 

Tracker. 

Tabel 3.3. Use Case Description Load Data 

 

3.2.2. Sequence Diagram 

Sequence diagram ini menjelaskan proses yang dilakukan pada 

waktu user melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Melakukan klik pada tombol “Load File” yang akan memanggil sebuah 

fungsi untuk akan mengambil sebuah file yang digunakan sebagai input 

dari aplikasi. 

2. Melakukan klik pada tombol “Start” yang akan menjalankan beberapa 

fungsi secara berurutan untuk melakukan pemrosesan terhadap file input, 

Nama use case Generate Route Path 

Tujuan yang dicapai User dapat melakukan penentuan rute optimal 

Aktor utama User 

Prekondisi User sudah memasukkan file input dengan benar 

Pemicu (trigger) User memilih tombol Start dari layar tampilan 

Skenario Langkah Aktivitas 

  1 User mengklik tombol Start 

  2 

Akan muncul pop up dialog yang menampilkan 

urutan kordinat dari rute optimal 

 

3 User mengklik tombol OK 

Pengecualian Langkah Percabangan 

  

3.1 Apabila file input yang dipilih benar, maka user 

akan kembali ke panel utama dan peta telah 

terisi titik cluster dan garis rute optimal 

  

3.2 Apabila file input yang dipilih salah, maka 

sebuah notifikasi akan muncul 

Deskripsi 
Use case ini mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan 

dilalui user pada saat melakukan generate route path. 
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diawali dengan proses inisialisasi data input hingga menghasilkan data 

output. 

sd sequence diagram Tree Tracker

ImageFrameUSER ReadXML

GeneticEngine Salesman

SalesmanFitnessFunction

ENDEND

user click "Load"()

getSelectedFile()

getCoordinates()

user click "Start"()

getListCoordinates2D()

getListCoordinatesUTM()

createSampleChromosome()

distance()

createFitnessFunction()

evaluate()

getConfiguration()

findOptimalPath()

optimal()

getSuperGens()

getSuperGens2D()

 

Gambar 3.7. Sequence diagram pada saat melakukan klik “Load” dan “Start” 

3.2.3. Activity Diagram 

 Activity diagram ini menjelaskan tentang proses yang terjadi mulai 

dari saat user melakukan load data pada interface hingga user 

mendapatkan data berupa urutan rute terpendek. 
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act Use Case Model

Load Data

Generate Data

Show Total Distance

Show Route Path

User viewed route path

User view total distance

Start genetic algorithm

Show cluster points

User viewed cluster points

user find shortest route path

find data ?

yes

no

 

Gambar 3.8. Activity diagram di dalam aplikasi Tree Tracker  

3.2.4. Class Diagram 

Class Diagram ini digunakan dalam proses pembuatan aplikasi 

untuk menjelaskan entitas berupa atribut dan operasi di dalam setiap kelas 

yang ada di dalam aplikasi Tree Tracker. Terdapat beberapa kelas yang 
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digunakan dalam aplikasi Tree Tracker ini yaitu ImageFrame, ReadXML, 

Cluster2D, ClusterUTM, SuperGen, Genetic Engine, Salesman, 

SalesmanFitnessFunction. 

  

Gambar 3.9. Class diagram dari aplikasi Tree Tracker 
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3.3. Desain Sistem 

3.3.1. Block System 

 Block system merupakan diagram arsitektur dari keseluruhan sistem 

aplikasi yang dibuat. Diagram ini menerangkan tentang struktur elemen / 

komponen – komponen yang diperlukan dalam pembuatan sistem dari aplikasi 

yang dibuat. Di dalam diagram ini juga dijelaskan tentang fungsi dari tiap 

komponen dan bagaimana komponen-komponen saling berhubungan satu sama 

lain. Alur proses dari block system tersebut dijelaskan pada Gambar 3.10. 

  

Gambar 3.10. Block diagram sistem aplikasi Tree Tracker 
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3.3.2. Desain User Interface 

 User interface merupakan tampilan antar muka dimana user dapat 

berinteraksi dengan sistem aplikasi yang ada. User interface dari aplikasi Tree 

Tracker memiliki beberapa komponen yang dapat digunakan oleh user dalam 

melakukan interaksi dengan aplikasi. Pada sub bab ini juga dijelaskan bagaimana 

fungsi dari tiap komponen yang ada pada tampilan interface tersebut serta 

terdapat gambar rancangan desain sementara (mock up) yang dijadikan sebagai 

acuan untuk pembuatan desain user interface dari aplikasi Tree Tracker. 

 

Gambar 3.11. Desain User Interface 

Desain tampilan interface utama terdiri atas panel yang berisi peta area 

hutan, di dalam peta tersebut terdapat grid (garis pembagi) yang mewakili tiap 
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cluster (petak kecil). Kemudian pada tampilan aplikasi terdapat button “LOAD” 

dan button “START”. Button “LOAD” digunakan untuk mengambil data dari 

repository, data tersebut berisi kumpulan koordinat kandidat cluster yang akan 

dikunjungi. Titik koordinat tersebut direpresentasikan dengan titik merah dan 

ditampilkan terlebih dahulu pada peta sebelum diproses pada saat menjalankan 

program aplikasi. Button “START” digunakan untuk memulai melakukan proses 

pengolahan titik-titik cluster yang sebelumnya ditampilkan pada peta untuk 

dilakukan pencarian rute terpendek dari titik-titik cluster tersebut. Setelah 

dilakukan proses pencarian rute terpendek maka total jarak dari rute terpendek 

akan ditampilkan pada kolom “Route Length”. 

3.3.3. Desain Proses Input-Output 

  Proses input-output merupakan bagian dari proses utama yang 

dilakukan dalam sistem aplikasi. Data yang akan digunakan untuk proses 

aplikasi merupakan data input. Sedangkan data yang dihasilkan dari proses 

aplikasi yang terjadi merupakan data output. Data yang dibutuhkan untuk 

proses input yaitu : 

- Peta daerah penanaman untuk dijadikan gambar visual pada 

GUI dari aplikasi Tree Tracker. 

- Data file XML berisi daftar kandidat cluster yang akan 

dikunjungi dan koordinat cluster sesuai dengan kondisi yang 

nyata (dalam format satuan UTM). 

Setelah menjalankan proses pengolahan data input, maka data 

output yang dihasilkan berupa : 
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- Urutan koordinat cluster yang akan dilalui untuk rute 

penanaman pohon yang tersusun secara kronologis. 

- Informasi secara visual dari rute  penanaman pohon. 

- Data informasi berupa total jarak yang ditempuh untuk satu 

rute terpendek dalam penanaman pohon. 

Alur dari proses input dan output dijelaskan pada flowchart yang tertera 

pada Gambar 3.12 dan Gambar 3.13. 

 

        

Gambar 3.12. Flowchart proses input        Gambar 3.13. Flowchart proses output  
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Pada Gambar 3.12, alur proses input dimulai dari proses load data 

dengan mengambil file XML dari directory yang berisi data koordinat 

cluster. Lalu data koordinat tersebut digunakan untuk menampilkan titik – 

titik cluster pada GUI dari aplikasi Tree Tracker. 

Pada Gambar 3.13, alur proses output dimulai dengan proses 

pengambilan urutan rute optimal dan juga total jarak hasil dari 

penghitungan dengan menggunakan algoritma genetika. Kemudian urutan 

rute itu digambarkan pada GUI beserta jumlah total jarak dari rute 

tersebut.  

3.3.4. Desain Algoritma 

  3.3.4.1. Modul Input 

Modul ini digunakan untuk mengambil data dari file 

directory. Modul ini menggunakan library JDOM yang memang 

memiliki fungsi untuk mengolah data dalam format XML. 

Sebelum menjalankan JDOM, file akan dipilih dan diambil terlebih 

dahulu melalui panel dialog pada GUI. Dengan menggunakan 

JDOM, data file yang diambil akan ditampung dalam sebuah 

memory sebelum digunakan. Setelah itu file dengan format XML 

akan dibaca satu per satu untuk setiap elemennya. Setelah isi dari 

tiap elemen tersebut dibaca, maka data tersebut akan ditampung di 

dalam sebuah ArrayList. Segmen Program 3.1 mengilustrasikan 

penjelasan dari modul input di atas. 
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Segmen Program 3.1. Modul input 

 

3.3.4.2. Modul Utama 

 Proses pada modul utama diawali dengan 

menampung data dari listCordinates dengan tipe data ArrayList 

yang ditampung ke dalam CLUSTERARRAY dengan tipe data 

ArrayList dua dimensi. Kemudian dilakukan inisialisasi dengan 

memasukkan isi dari CLUSTERARRAY ke dalam parameter yang 

ada untuk menghitung jarak dari setiap titik kordinat yang ada 

dengan menggunakan rumus penghitungan jarak. Setelah itu 

dilakukan pembangkitan gen sejumlah populasi awal 

(CLUSTERS), dan juga mengeset konfigurasi dan allele (posisi) 

untuk tiap gen. Sebuah kromosom dengan variabel bernama 

“sample” dibentuk dengan mengisikan gen yang telah dibangkitkan 

lalu melakukan proses pada library JGAP hingga memanggil 

//Input : sebuah String sesuai dengan element dari file xml yang dibaca 

//Variabel yang digunakan : listCordinates2D dengan tipe data ArrayList<Cluster2D>, 

listCordinatesUTM dengan tipe data ArrayList<ClusterUTM>, xmlFile dengan tipe data File 
Output : listCordinates2D dengan tipe data ArrayList<Cluster2D> dan listCordinatesUTM 

dengan tipe data ArrayList<ClusterUTM> 

 

MULAI 

     IF (fileChooserStatus == file yang dipilih) 

File = file yang dipilih 

            Baca isi satu per satu dari file xml sesuai dengan file yang dicari pada input 

  FOR (i = 0 to jumlah elemen Children dari root) 

    mainElement  Children dengan ekstensi “pohon” 

FOR  (j = 0 to jumlah mainElement) 

 listCordinates2D ditambahkan dengan kordinat x dan y 
 listCordinatesUTM ditambahkan dengan kordinat xUTM dan 

yUTM 

END FOR 

 END FOR 

     END IF 

AKHIR 
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fungsi findOptimalPath yang menghasilkan variabel “optimal”. 

Setelah didapatkan kromosom yang berisi gen berupa rute optimal, 

maka nilai dari tiap gen dari kromosom tersebut ditampung di 

dalam arrayList superGens. Akses ke library JGAP dilakukan 

mulai dari penghitungan jarak hingga proses pemunculan rute 

optimal. Segmen program 3.2 menunjukkan proses algoritma pada 

modul utama. 

3.3.4.3. Modul Output 

Proses pada modul output diawali dengan mengambil 

semua nilai x dan y dari listCordinates2D dan menampungnya 

pada points dengan tipe data List<Ellipse2D> untuk dijadikan titik 

kordinat x dan y sebuah bentukan ellipse yang akan digambar pada 

panel. Bentukan ellipse merupakan representasi dari titik cluster 

yang digambarkan pada panel peta. Untuk menggambarkan garis 

yang merepresentasikan rute optimal, proses yang dilakukan 

hampir sama dengan proses saat menggambarkan bentukan ellipse. 

Variabel s mengambil nilai dari superGens2D untuk melakukan set 

titik awal dari Line2D yang akan digambar, dan variabel s2 

mengambil nilai dari superGens2D untuk melakukan set titik akhir 

dari Line2D yang akan digambarkan. Segmen program 3.3 

menunjukkan proses algoritma dari modul output. 
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Segmen Program  3.2. Modul Utama 

 

 

//Input : listCordinatesUTM dan listCordinates2D dengan tipe dataArrayList<ClusterUTM>, <Cluster2D> 

//Variabel yang digunakan : listCordinates2D dengan tipe data ArrayList<Cluster2D>, listCordinatesUTM dengan tipe 

data ArrayList<ClusterUTM>, superGens dan superGens2D dengan tipe data ArrayList<SuperGen>, 
CLUSTERARRAY dan CLUSTER2DARRAY dengan tipe data Array dua dimensi, String totalRoute, String 

routePath 

Output : SuperGens dengan tipe data ArrayList<SuperGen> 

 

MULAI 

FOR ( i = 0 to jumlah listCoordinatesUTM) 

            ClusterUTM cUTM  semua anggota listCoordinatesUTM 

            CLUSTERARRAY[i][0]  ditambahkan dengan kordinat xUTM 

            CLUSTERARRAY[i][1]  ditambahkan dengan kordinat yUTM 

END FOR 

FOR (i = 0 to jumlah listCoordinates2D) 
            Cluster2D c2d  semua anggota listCoordinates2D 

            CLUSTER2DARRAY[i][0]  ditambahkan dengan kordinat x2D 

            CLUSTER2DARRAY[i][1]  ditambahkan dengan kordinat y2D 

END FOR 

//inisialisasi gen memanggil fungsi distance untuk menghitung jarak 

Inisialisasi  

IntegerGene geneA  gene 

IntegerGene geneB  gene1 

 int a  value dari geneA 

 int b  value dari geneB 

double x1  CLUSTERARRAY[a][0] 

double y1  CLUSTERARRAY[a][1] 
double x2  CLUSTERARRAY[b][0] 

double y2  CLUSTERARRAY[b][1] 

hitung jarak dengan rumus Math.sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2)) 

//memanggil fungsi createSample Chromosome 

Gene[] genes  Gene[CLUSTERS] 

      FOR (i = 0 to jumlah genes) 

                            genes[i]  IntegerGene(getConfiguration()) 

                            genes[i].setAllele(Integer(i)) 

      END FOR 

IChromosome sample  Chromosome(getConfiguration(), genes) 

Mengembalikan nilai sample 
IChromosome optimal dapatkan rute optimal dengan memanggil fungsi findOptimalPath() dari kelas Salesman 

Gene[] x  dapatkan anggota gen x 

      FOR (i = 0 to jumlah x) 

                allele  dapatkan allele atau urutan dari tiap anggota x 

                inisialisasi kelas superGen 

                superGen  set nilai dengan CLUSTERARRAY[allele][0] 

                superGen  set nilai dengan CLUSTERARRAY[allele][1] 

                ArrayList superGens  ditambahkan dengan nilai superGen 

       END FOR 

totalRoute  total jarak rute optimal 

AKHIR 
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Segmen Program 3.3. Modul Output 

3.3.4.2. Desain Algoritma Genetika 

 Pada sub bab ini dijelaskan tentang desain atau 

perancangan algoritma genetika yang akan digunakan pada 

pembuatan program aplikasi. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya bahwa di dalam mekanisme algoritma genetika 

terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan untuk dapat 

menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Mulai 

dari proses inisialisasi, representasi gen, pembangkitan kromosom, 

//Input :  listCordinates2D dengan tipe dataArrayList <Cluster2D>, superGens2D dengan tipe 

dataArrayList <SuperGen>, points dengan tipe data List<Ellipse2D>, pointsLine dengan tipe 

data<Line2D> 
//Variabel yang digunakan : listCordinates2D dengan tipe data ArrayList<Cluster2D>, superGens dan 

superGens2D dengan tipe data ArrayList<SuperGen>, String totalRoute, String routePath 

Output : points dengan tipe data List<Ellipse2D>, pointsLine dengan tipe data<Line2D> 

 

MULAI 

      //menampilkan titik cluster pada peta 

     FOR (i = 0 to jumlah listCoordinates2D) 

            Double xCluster  mengambil nilai x dari listCoordinates2D 

            Double yCluster  mengambil nilai y dari listCoordinates2D 

            points.add(Ellipse2D.Double(xCluster, yCluster, 5, 5)) 

     END FOR 
        

     FOR (i = 0 to jumlah points) 

                    Ellipse2D ellipse2D  mengambil tiap anggota points 

                    g2.fill(ellipse2D) 

                    g2.draw(ellipse2D) 

     END FOR 

      //menampilkan garis berupa rute optimal 

     FOR (i = 0 to jumlah superGens2D) 

                SuperGen s  mengambil nilai dari superGens2D untuk set titik awal 

                SuperGen s2  mengambil nilai dari superGens2D untuk set titik akhir 

                Double xLineAwal  ambil nilai x dari s 

                Double yLineAwal  ambil nilai y dari s 
                Double xLineAkhir  ambil nilai x dari s2 

                Double yLineAkhir  ambil nilai y dari s2 

                pointsLine.add(Line2D.Double(xLineAwal, yLineAwal, xLineAkhir, yLineAkhir)) 

      FOR ( i = 0 to jumlah pointsLine) 

                    Line2D line2D  mengambil tiap anggota pointsLine 

                    g3.draw(line2D) 

      END FOR 

AKHIR 
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pembentukan populasi, proses seleksi, proses operasi genetika 

hingga pemunculan solusi. Tahap-tahap proses algoritma genetika 

tersebut dijelaskan pada Gambar 3.14.  

Gambar 3.14. Alur proses algoritma genetika 
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Perancangan desain algortima genetika ini juga meliputi 

mekanisme proses seleksi, mekanisme operator genetika yang 

digunakan yaitu rekombinasi (crossover) dan mutasi serta 

mekanisme untuk penentuan kromosom optimal. 

1) Mekanisme Seleksi 

Proses seleksi dilakukan untuk memilih sepasang 

kromosom dari populasi awal yang memiliki nilai lebih baik untuk 

dijadikan sebagai induk (parent) pada proses crossover. Metode 

seleksi yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak ini 

adalah Natural Selection.  

Kromosom yang ada di dalam proses ini merupakan 

representasi dari rute kunjungan cluster untuk proses penanaman. 

Kromosom berisi gen yang merepresentasikan kordinat titik tengah 

cluster yang akan dikunjungi pada rute penanaman. Penentuan 

jumlah gen pada sebuah kromosom berdasarkan jumlah titik cluster 

yang akan dikunjungi pada rute penanaman yaitu sejumlah 9 titik. 

Proses seleksi dimulai dengan melakukan perbandingan 

berdasarkan nilai fitness pada setiap kromosom. Nilai fitness ini 

muncul dari perhitungan jarak antara titik kordinat cluster dengan 

titik kordinat cluster yang lain yang menentukan baik tidaknya 

sebuah kromosom. Kromosom dengan nilai fitness terbaik akan 

berada pada posisi pertama untuk dilakukan operasi genetika, 

diikuti oleh kromosom dengan nilai fitness dibawahnya sehingga 
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membentuk sebuah urutan kromosom di dalam populasi. Dua 

kromosom pada posisi teratas akan menjadi induk (parent) untuk 

proses operasi genetika crossover. Perancangan mekanisme proses 

seleksi ini untuk selanjutnya akan dipakai di dalam pembuatan 

aplikasi. Gambar 3.15 menjelaskan proses seleksi yang dilakukan. 

 

Gambar 3.15. Mekanisme proses seleksi 

 

2) Mekanisme Rekombinasi (Crossover) 

Rekombinasi yang digunakan dalam pembuatan perangkat 

lunak ini menggunakan greedy crossover. Proses rekombinasi 

dilakukan untuk mendapatkan kromosom yang lebih baik yang 

merepresentasikan rute optimal untuk proses penanaman. Proses 

rekombinasi dilakukan dengan cara melakukan persilangan antara 

dua kromosom induk (parent) untuk menghasilkan kromosom baru 

yang berbeda (offspring). Perancangan mekanisme rekombinasi ini 

dipakai pada pembuatan program aplikasi.  
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Proses rekombinasi dimulai dengan mengambil dua 

kromosom parent hasil dari proses seleksi. Lalu memilih gen 

berupa titik kordinat cluster awal dari salah satu parent, 

membandingkan titik kordinat cluster untuk rute selanjutnya pada 

kedua parent dan memilih titik kordinat cluster yang terdekat dari 

kedua parent tersebut. Jika satu titik kordinat  cluster telah muncul 

pada rute, maka titik kordinat cluster lain akan dipilih. Jika kedua 

titik kordinat cluster dari kedua parent telah dipilih, maka titik 

kordinat lain akan dipilih secara random. Hasil yang didapatkan 

adalah kromosom offspring hasil rekombinasi. Proses perancangan 

mekanisme rekombinasi dijelaskan pada Gambar 3.16. 

 

Parent 1 

Parent 2 

offspring 

 Gambar 3.16. Mekanisme proses rekombinasi (greedy crossover) 

 

3) Mekanisme Mutasi 

Operator mutasi dalam pembuatan perangkat lunak ini 

menggunakan swapping mutation. Proses mutasi dilakukan apabila 

pada proses rekombinasi yang telah dilakukan sebelumnya tidak 

dapat menemukan nilai yang memenuhi syarat dari kromosom 

yang dihasilkan. Proses mutasi dimulai dengan mengambil sebuah 

2 1 3 4 6 5 8 9 7 

5 4 6 9 2 1 7 8 3 

greedy crossover 
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kromosom, lalu memilih secara random dua gen anggota dari 

kromosom tersebut. Kemudian dilakukan pertukaran posisi (swap) 

pada kedua gen tersebut. Hasil yang didapatkan adalah kromosom 

baru dengan anggota gen yang berbeda hasil dari proses mutasi. 

Perancangan mekanisme mutasi ini dipakai pada pembuatan 

aplikasi. Proses perancangan mekanisme mutasi dijelaskan pada 

Gambar 3.17. 

sebelum mutasi    setelah mutasi 

 

 Gambar 3.17. Mekanisme proses mutasi (swap mutation) 

 

4) Mekanisme Penentuan Kromosom Optimal 

Proses penentuan kromosom optimal dilakukan pada saat 

ditemui keadaan konvergensi positif yaitu penemuan sejumlah 

kromosom offspring hasil operasi genetika yang memiliki genotype 

yang nilainya seragam pada satu proses generasi, kemudian dari 

kondisi konvergen tersebut diambil nilai kromosom yang memiliki 

nilai genotype terkecil yang dalam hal ini yaitu nilai total jarak 

tempuh rute yang minimum. Proses mekanisme penentuan 

kromosom ini dipakai pada pembuatan aplikasi. 

 

 

 

3 1 2 4 5 6 7 8 9 6 1 2 5 4 3 7 8 9 



80 

 

3.4. Desain Pengujian 

 Sub bab ini berisi tentang desain pengujian yang dipakai sebagai 

instrumen pada kegiatan testing aplikasi Tree Tracker. Metode pengujian yang 

dipakai adalah scenario testing di mana skenario testing berasal dari use-case. 

 Tabel 3.4. Desain scenario testing untuk fitur load data 

Nama skenario Load data 

Ringkasan Melakukan input data pada aplikasi Tree Tracker 

User User 

Step 
Expected Result 

Alur Utama Langkah Aktivitas 

1 User melakukan klik 

tombol Load 

User berada pada panel 

dialog 

2 User memilih file 

yang akan diiput pada 

panel dialog 

Sistem akan memilih file 

yang akan diinput  

berdasarkan pilihan dari user 

3 User berada pada 

form Pencatatan 

Pemasukan 

Setelah memilih file yang 

akan diinput, user akan 

kembali ke menu utama dan 

melihat titik cluster pada 

panel peta berdasarkan input 

dari user 

  

Tabel 3.5. Desain scenario testing untuk fitur generate route path 

Nama skenario Generate route path 

Ringkasan Melakukan proses generate route path pada aplikasi Tree Tracker 

User User 

Step 
Expected Result 

Alur 

Utama 

Langkah Aktivitas 

1 User melakukan klik 

tombol Start 

Sistem akan mulai melakukan 

proses mekanisme pencarian rute 

terdekat dari titik-titik cluster yang 

telah ditampilkan 

2 User mendapatkan urutan 

rute optimal pada panel 

dialog 

Sistem akan memilih file yang 

akan diinput  berdasarkan pilihan 

dari user 

3 User berada pada menu 

utama 

Sistem menggambarkan urutan rute 

pada panel peta, menyajikan data 

urutan rute serta total jarak dari 

rute pada panel 




