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ABSTRAK 

Rute trayek angkot kota Tanjng Pinang saat ini bisa dikatakan belum cukup memadai. Mulai 

dari angkotnya itu sendiri hingga rute trayek nya yang masih dipermasalahkan. Oleh karena 

itu, aplikasi ini digunakan untuk menentukan rute yang nantinya akan digunakan oleh angkot 

kota Tanjung Pinang. Aplikasi ini dibangun berbasis android, metode yang diterapkan dalam 

aplikasi ini yaitu Algoritma Greedy. Proses algoritma Greedy mempunyai 2 tahap, tahap 

pertama mengambil semua kemungkinan yang memungkinkan menjadi solusi lokal tanpa 

melihat pengaruh untuk kedepannya, tahap kedua adalah berharap semua solusi lokal bisa 

menjadi solusi global atau keseluruhan. Aplikasi ini juga menggunakan google map untuk 

tampilan hasil. Pada aplikasi ini juga mempunyai kebutuhan data berupa titik keramaian dan 

jarak setiap titik keramaian tersebut. 

 

Kata Kunci : Algoritma Greedy, Google Map, android, titik keramaian, rute, jarak 

 

ABSTRACT 

These cities Tanjng Pinang route public transportation can be said at this time is not 

sufficient. Start of angkotnya itself to stretch its route that is still in question. Therefore, this 

application is used to determine the route that will be used by public transportation Tanjung 

Pinang city. Android-based application is built, the methods used in this application is the 

Greedy Algorithm. Greedy algorithms process has two stages, the first stage taking all 

possibilities into a solution that enables a local without seeing the influence for the future, the 

second stage is the hope of all local solutions can be global or overall solution. This 

application also uses google map to display the results. In this application also has a need 

for a data point and the distance of each point crowd the crowd.  
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1. Latar Belakang 

Angkutan kota adalah sebuah modal 

transportasi perkotaan yang merujuk 

kepada kendaraan umum dengan rute yang 

sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang 

mempunyai halte sebagai tempat 

perhentian yang sudah ditentukan, 

angkutan kota dapat berhenti untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang 

di mana saja. Angkutan kota mulai 

diperkenalkan di Jakarta pada akhir tahun 

1970-an dengan nama "mikrolet" untuk 

menggantikan oplet yang sudah dianggap 

terlalu tua, terseok-seok jalannya, dan 

sering mengalami gangguan mesin, 

sehingga mengganggu kelancaran lalu 

lintas. Nama "mikrolet" dipilih sebagai 

singkatan gabungan dari kata "mikro" 

(kecil) dan "oplet". Tetapi ada juga yang 

menyebut "angkot" untuk di beberapa 

daerah. 

Tarif yang dibebankan kepada 

penumpang bervariasi tergantung jauhnya 

jarak yang ditempuh. Umumnya sebuah 

angkutan kota diisi oleh kurang lebih 10 

orang penumpang, tetapi tidak jarang 

penumpangnya hingga lebih dari 10 orang. 

Perilaku sopir angkutan kota yang sering 

berhenti mendadak dan di sembarang 

tempat sering dihubung-hubungkan 

dengan penyebab kemacetan. Terkadang 

juga sebuah angkutan kota selalu menepi 

dengan waktu yang lama untuk menunggu 

penumpang. 

Jalur operasi suatu angkutan kota 

dapat diketahui melalui warna atau kode 

berupa huruf atau angka yang ada di 

badannya. Angkutan kota atau angkot di 

Indonesia memiliki berbagai macam istilah 

tergantung daerah masing-masing. Di 

Jakarta angkutan kota dikenal dengan 

istilah mikrolet. Di Surabaya angkutan 

kota lebih dikenal dengan istilah bemo. Di 

Kota Makassar dikenal dengan istilah 

"pete-pete". Sementara, di Di Bandung 

angkutan kota lebih dikenal dengan 

sebutan angkot.Medan dikenal sebutan 

"sudako". Beberapa kota lain seperti 

Samarinda dan Bengkulu dikenal istilah 

"taksi". 

Dewasa ini, semakin banyak 

angkutan kota yang beroperasi di sekitar 

kota Tanjung Pinang. Penduduk kota 

Tanjung Pinang yang semakin bertambah 

juga menambah angka permintaan jasa 

kendaraan umum semakin tinggi. 

Namun, kurang optimalnya 

pembagian jalur trayek di Kota Tanjung 

Pinang itu sendiri tentunya sangat 

menyulitkan masyarakat dalam sampai ke 

tujuan. Jalur trayek yang ada sekarang 

adalah tidak menentu. Maksudnya jalur 

trayek yang ada sekarang itu bersifat 

random atau keliling, semua penumpang 

mempunyai kemungkinan untuk naik 

angkot karena angkot tersebut tidak 

mempunyai trayek yang pasti.  

Untuk masalah yang ada sekarang, 

maka penulis mencoba menerapkan 

algoritma Greedy untuk menyelesaikan 

permasalahan itu. Algoritma Greedy 

adalah berupa metode yang paling popular 

untuk memecahkan masalah persoalan 

optimasi. Persoalan Optimasi itu berupa 

persoalan mencari solusi optimum. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas, maka perumusan masalah yang 

diangkat adalah membuat aplikasi yang 

menghasilkan jalur trayek mana yang lebih 

optimal dari angkot di Kota Tanjung 

Pinang. 

1.3Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat disimpulkan tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk membantu dalam 

menentukan jalur trayek yang lebih 

optimal di Kota Tanjung Pinang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan 

dan pelaksanaan penelitian ini adalah 

menentukan jalur trayek di Kota Pinang 

yang lebih optimal menggunakan 

algoritma Greedy, sehingga dapat lebih 

membantu pengguna dalam menentukan 

jalur trayeknya. 
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2. Metodologi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota 

Tanjung Pinang. Fokus penelitian ini yaitu 

untuk menghasilkan jalur trayek angkot 

Kota Tanjung Pinang yang paling optimal 

menggunakan Algoritma Greedy. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara :  

a. Studi Literatur 

Penulis mempelajari langsung 

teori-teori analisa perbandingan 

dua metode dari berbagai 

sumber-sumber yang ada 

seperti buku, artikel, jurnal dan 

situs-situs internet. 

b. Wawancara dan angket. 

Wawancara dan angket 

dilakukan untuk mendapatkan 

data secara rinci. Yaitu data 

berupa titik keramaian yang 

akan digunakan dalam proses 

penentuan jalur trayek angkot. 

Data itu didapat dari sumber 

yang diwawancarai seperti 

wawancara terhadap para supir 

angkot. 

c. Observasi 

Ini dilakukan untuk 

mensinkronkan hasil 

wawancara yang didapat 

dengan melakukan observasi 

langsung ke lapangan. 

 

3. Perancangan Sistem 

Alur sistem yang dibangun dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

Pengguna
Sistem Penentuan 

Jalur Trayek Angkot

Input data

Jalur trayek angkot

 
Gambar 3.1 Contex Diagram 

 

Skema relasi hubungan antar table didalam 

data base system dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

memiliki

menghasilkan

tjalur

jalurid

nama_jalan

latitude

longitude

isaktif

tjarak

jalurid1

jalurid2

jarak

tjumlahrute

Jumlah

n n

n

1

 
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram 

 

4. Perancangan 

Algoritma greedy adalah algoritma 

yang memecahkan masalah langkah 

per langkah, pada setiap langkah: 

1. Mengambil pilihan yang 

terbaik yang dapat 

diperoleh pada saat itu 

tanpa memperhatikan 

konsekuensi ke depan 

(prinsip “take what you can 

get now!”) 

2. Berharap bahwa dengan 

memilih optimum lokal 

pada setiap langkah aka 

berakhir dengan optimum 

global. Pada setiap langkah 

diperoleh optimum lokal. 

Bila algoritma berakhir, 

kita berharap optimum 

lokal menjadi optimum 

global. 

 

Persoalan optimasi dalam konteks 

algoritma greedy disusun oleh elemen-

elemen sebagai berikut: 

1. Himpunan Kandidat. 

Himpunan ini berisi 

elemen-elemen pembentuk 

solusi. Yaitu semua titik 

keramaian yang akan 

digunakan sebagai 

himpunan kandidat. 

2. Himpunan Solusi. 

Merupakan semua titik 

keramaian yang telah 

dipilih dari proses 

sebelumnya. Yaitu semua 

titik keramaian yagn telah 

terpilih dari setiap rutenya. 



 
 

 

3. Fungsi Seleksi. 

Merupakan fungsi yang 

pada setiap langkah 

memilih kandidat yang 

paling mungkin untuk 

mendapat solusi optimal. 

Memilih titik yang terdekat 

dari titik awal dan 

seterusnya. Kandidat yang 

sudah dipilih pada sutau 

langkah tidak pernah 

dipertimbangkan lagi pada 

langkah selanjutnya. 

4. Fungsi Kelayakan. 

Merupakan fungsi yang 

memeriksa apakah suatu 

kandidat yang telah dipilih 

dapat memberikan solusi 

yang layak, yakni kandidat 

tersebut bersama-sama 

dengan himpunan solusi 

yang telah terbentuk tidak 

melanggar kandidat yang 

ada. 

5. Fungsi Solusi. 

Kita berharap optimum 

global merupakan solusi 

optimum dari persoalan. 

Namun, adakalanya 

optimum global belum 

tentu merupakan solusi 

optimum (terbaik). 

 

4.1 Data Sampel 

Pada penelitian kali ini data-data yang 

dibutuhkan untuk pembangunan aplikasi 

ini yaitu : 

1. Data – data titik keramaian 

yang diperoleh dari angket. 

2. Jarak untuk setiap titik 

keramaian ke titik 

keramaian lainnya. 

 

Untuk angket yang digunakan, ada 

beberapa pertanyaan yang akan dijawab 

oleh para supir angkot. Berikut akan 

dituliskan pertanyaan yang ada pada 

angket para supir angkot : 

a. Apakah yang menjadi factor 

terjadinya pelanggaran rute trayek 

angkot Tanjung Pinang? 

b. Sebutkan beberapa titik yang 

menurut anda ramai penumpang 

pada jalur trayek angkot Tanjung 

Pinang? 

 

Dalam menetukan besar jumlah sampel 

yang akan disebarkan, penulis 

menggunakan rumus perhitungan yang 

akan digunakan dalam menentukan jumlah 

data sampel (Nugraha Setiawan, 2007) : 

 

 

Rumus Slovin : n = N / N.d² +1 

n : sampel 

N : jumlah data  

d : gulat pendugaan (margin of error 

maximum) 

Maka, n = N / N.d² +1 

 = 189 / 189.0,1²+1 

 = 189 / 189.0,01+1 

 = 189 / 2,89 

 = 65,397924 

Penulis menggunakan margin of error 

maximum sebesar 10% karena nilai jumlah 

data yang cukup kecil. 

 

 
Gambar Margin Of Error 

 

 

 



 
 

Jadi, angket yang akan digunakan sebagai data sampel sebanyak 65 angket. Dari 189 

data angkot tadi akan diambil secara acak sebanyak 65 angket dan hasilnya akan diperoleh 

sebagai berikut : 

 
Tabel Hasil Angket Pertanyaan Kedua 

NO Nama Jalan 

Hasil 

Perhitungan 

1 JL. Kamboja 12 

2 JL. Sutomo 18 

3 JL. Fisabilillalah 17 

4 JL. Ir Sutami 21 

5 JL. Juanda 12 

6 JL. Tugu Pahlawan 19 

7 JL. Basuki Rahmat 20 

8 JL. Pramuka 30 

9 JL. Agus Salim 14 

10 JL. Kijang Lama 10 

11 Jl. MT Haryono 11 

12 JL. Ali Haji 14 

13 JL. Merdeka 33 

14 JL. Rumah Sakit 10 

15 JL. Sei Jang 35 

 

 

4.2 Implementasi 

Halaman utama merupakan halaman 

pertama pada saat aplikasi dijalankan. 

Halaman ini mempunyai 4 button dan 1 

combo box. Pada button show direction, 

pengguna dapat melihat rute trayek yang 

telah dihasilkan oleh aplikasi secara rinci. 

Sedangkan button show point itu berfungsi 

untuk menampilkan semua titik keramaian 

yang digunakan pada saat itu. Button 

setting itu sendiri untuk mengatur atau 

memilih titik keramaian yang akan 

digunakan dan banyak rute trayek yang 

akan diproses oleh aplikasi. Button find 

berguna untuk mencari salah satu dari 

banyak titik keramaian. 

 

 
Gambar Halaman Utama 

 



 
 

Halaman ini diakses dari halaman utama 

melalui button setting. Pada halaman ini 

pengguna mengatur titik keramaian dan 

jumlah rute yang akan diproses dan 

ditampilkan oleh aplikasi 

 

 
Gambar Halaman Setting 

 

Halaman ini diakses dari halaman utama 

melalui button show direction. Halaman 

ini menampilkan jalur manasaja yang 

dilewati oleh rute tersebut, serta 

menampilkan jumlah panjang setiap rute. 

 

 

 

5. Analisa dan Pembahasan 

Berdasarkan data – data diatas maka dapat dibuat susunan perbandingan antara rute trayek 

sebenarnya dan rute trayek hasil pengimplementasian algoritma greedy pada table-table 

dibawah ini : 

 
Tabel Rute Trayek Sebenarnya 

NO 

Rute 

Trayek Titik Yang Dilewati 

Jarak 

Tempuh 

1 

 

 

Rute A 

 

 

Terminal Bincen - JL DI Panjaitan - JL Gatot 

Subroto - JL MT Haryono - JL Brigjen 

Katamso - JL Kamboja - JL Ketapang - 

Subterminal 

 

 

9724 

2 

 

 

 

Rute B 

 

 

 

Terminal Bincen - JL DI Panjaitan - JL 

Ahmad Yani - JL Pemuda - JL Pramuka - JL 

Basuki Rahmat - JL Wiratno - JL Soekarno 

Hatta - JL Tugu Pahlawan - JL Sumatra - JL 

Agus Salim - JL Hang Tuah - Subterminal 

 

 

 

16034 

3 

 

 

Rute C 

 

 

Terminal Bincen - JL DI Panjaitan - JL 

Fisabilillah - JL Siderejo - JL Sei Jang - JL 

Pramuka - JL Basuki Rahmat - JL Ali Haji  - 

 

 

 



 
 

  JL Ir Sutami - JL Tugu Pahlawan - JL Rumah 

Sakit - JL Dipenegoro - Subterminal 

23160 

 

 

 

 

Tabel Rute Trayek Algoritma Greedy 

NO 

Rute 

Trayek Titik Yang Dilewati 

Jarak 

Tempuh 

 

1 

 

 

 

Rute 1 

 

 

Terminal Bincen - JL Fisabilillah - JL Sei Jang 

- JL Pramuka - JL Basuki Rahmat - JL Agus 

Salim - Subterminal 

 

 

12258 

 

2 

 

 

 

Rute 2 

 

 

Terminal Bincen - JL Kijang Lama - JL MT 

Haryono - JL Juanda - JL Kamboja - JL Tugu 

Pahlawan - Subterminal  

 

 

11346 

 

3 

 

 

 

Rute 3 

 

 

Terminal Bincen - JL Ali Haji - JL Ir Sutami - 

JL Sutomo - JL Rumah Sakit - JL Merdeka 

Subterminal 

 

 

10333 

 

Maka dari hasil yang  dijelaskan diatas, 

dapat dilihat beberapa perbandingan yang 

ada pada kedua nya : 

 

1. Masalah jarak tempuh sangat jelas 

dalam dua rute trayek tersebut, 

untuk semua rute trayek yang 

sebenarnya memiliki perbandingan 

jarak tempauh yang cukup 

signifikan. Perbedaan jarak tersebut 

sangat mempengaruhi para supir 

angkot atau pihak terkait yang 

menggunakan rute ini. Sedangkan 

untuk rute trayek yang dihasilkan 

oleh agoritma greedy tidak telalu 

besar nilai perbedaan jarak tempuh 

pada semua rute trayeknya. 

2. Ada beberapa titik yang dilewati 

oleh dua rute pada rute trayek yang 

sebenarnya, seperti JL. Pramuka dan 

JL. Basuki Rahmat yang dilewati 

okeh rute trayek B dan rute trayek B 

yang sebenarnya. Hal ini juga 

tentunya mempengaruhi supir  

angkot atau pihak terkait dalam 

menggunakan rute ini. Tetapi pada 

rute trayek angkot yang dihasilkan 

oleh algoritma greedy tidak 

menemukan permasalahan seperti 

itu. 

 

 

6. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penentuan rute trayek angkot menggunakan Algoritma 

Greedy yaitu : 

1. Penggunaan algoritma Greedy biasanya digunakan pada permasalahan optimasi, 

namun dari beberapa contoh masalah yang ada algoritma Greedy tidak selalu 

mengahasilkan solusi yang optimal pada akhir penyelesaian. 



 
 

2. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa rute trayek hasil pengimplementasian 

algoritma Greedy dalam bentuk 3 rute trayek lebih optimal dari rute trayek yang 

sebenarnya. Berikut adalah hasil rute trayek pengimplementasian algoritma greedy 

dalam bentuk 3 rute: 
Tabel 6.1 Tabel Rute Trayek Hasil Algoritma Greedy yang Teroptimal 

NO Rute Trayek Titik Yang Dilewati 

 

1 

 

 

 

Rute 1 

 

 

Terminal Bincen > JL Fisabilillah 

> JL Sei Jang > JL Pramuka > JL 

Basuki Rahmat > JL Agus Salim > 

Subterminal 

 

2 

 

 

 

Rute 2 

 

 

Terminal Bincen > JL Kijang 

Lama > JL MT Haryono > JL 

Juanda > JL Kamboja > JL Tugu 

Pahlawan > Subterminal  

 

3 

 

 

 

Rute 3 

 

 

Terminal Bincen > JL Ali Haji > 

JL Ir Sutami > JL Sutomo > JL 

Rumah Sakit > JL Merdeka 

Subterminal 

 

Adapun saran yang penulis bisa sampaikan 

dari penelitian ini yaitu : 

a. Pada aplikasi ini titik keramaian 

masih bersifat statis sehingga tidak 

dapat ditambah ataupun dikurangin 

dan diharapkan kedepannya dapat 

dikembangkan menjadi dinamis 

sehingga pada aplikasi bisa 

menambahkan maupun mengurangi 

titik keramaian 

b. Untuk mendapatkan hasil yang 

lebih optimal, diharapkan 

kedepannya aplikasi ini bisa 

dikembangkan menggunakan 

algoritma optimasi lainnya 

sehingga menghasilkan hasil yang 

lebih optimal. 
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