
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Taman Kanak-kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 

tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal. Kurikulum TK ditekankan 

pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Tujuan TK adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan 

memacu mereka untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan melalui 

pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, 

bahasa, seni, dan kemandirian. Semua dirancang sebagai upaya mengembangkan 

daya pikir dan peranan anak dalam hidupnya. kegiatan belajar ini dibuat dalam 

model belajar sambil bermain. 

Pendidikan perlu dimulai sejak dini, terlebih untuk mengejar ketertinggalan 

untuk memasuki era globalisasi, terutama masalah kualitas sumber daya manusia. 

Melalui pendidikan usia dini dapat dibangun pilar-pilar sumber daya manusia (SDM) 

mampu bersaing dengan sumber daya manusia dari negara lain. Pendidikan Taman 

Kanak-kanak membantu membentuk generasi muda yang handal. Taman Kanak-

kanak merupakan bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program 

pendidikan dini untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan Sekolah Dasar 

(Karni, 2013). 

Menjelang tahun ajaran baru, para Orangtua pun mempersiapkan tempat 

pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Apalagi bagi para Orangtua (calon wali 

murid) yang hendak mendaftarkan anaknya ke Taman Kanak-kanak (TK). 
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Banyaknya TK di Pekanbaru membuat para Orangtua lebih selektif. Terutama untuk 

memutuskan tempat pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Selain Mutu, Akreditasi 

dan Kualitas yang baik dari Taman Kanak-kanak (TK), jarak merupakan faktor 

penting bagi para Orangtua/calon wali murid dalam menentukan pilihan mereka. TK 

yang memiliki jarak terdekat dari rumah, atau terdekat dari kantor Orangtua bisa 

menjadi pilihan utama, karena mempertimbangkan kepadatan arus lalu lintas di Kota 

Pekanbaru pada pagi hari yang cenderung padat sehingga membutuhkan waktu yang 

lama untuk sampai di TK tujuan.   

TK An Namiroh merupakan TK Islam bermutu dan berkualitas di Provinsi 

Riau. TK Islam di Provinsi Riau yang telah mendapatkan Muttu dari Mentri 

Pendidikan dan jumlah TK An Namiroh dengan cabang lebih dari 14 TK, serta 

tersebar ke daerah-daerah seperti Dumai, Duri dan Rengat. Di Kota Pekanbaru, TK 

An Namiroh hadir dengan 10 cabang yang tersebar diberbagai titik, sehingga para 

Orangtua bisa memilih cabang TK An Namiroh yang lokasinya dekat dan mudah 

dijangkau. Karena TK An Namiroh memiliki banyak cabang khususnya di Kota 

Pekanbaru, maka pihak TK An Namiroh perlu untuk memberikan kemudahan 

kepada para Orangtua untuk menemukan lokasi TK An Namiroh yang terdekat 

dengan rute terpendek menuju lokasi TK An Namiroh, dengan membuat sebuah 

aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang lokasi TK An Namiroh dengan 

jarak rute terpendek yang dapat diakses dari lokasi Orangtua/calon wali murid 

menuju lokasi TK An Namiroh yang terdekat, sehingga para Orangtua dapat dengan 

mudah dan cepat menemukan lokasi TK An Namiroh di Pekanbaru. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan Penerapan 

Algoritma A* (AStar) untuk Mencari Rute Tercepat dengan Hambatan, yang ditulis 

oleh Syukriyah, dkk (2016). Algoritma A* (Astar) merupakan salah satu algoritma 

yang termasuk dalam kategori metode pencarian yang memiliki informasi (informed 

search method). Algortima ini sangat baik sebagai solusi proses path finding (pencari 

jalan). Algoritma ini mencari jarak rute tercepat yang akan ditempuh suatu point 
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awal (starting point) sampai ke objek tujuan. Teknik pencarian yang digunakan 

dalam simulasi ini adalah menggunakan Algoritma A* dengan fungsi heuristic 

manhattan distance. Simulasi dilakukan dengan bahasa pemrograman Java. Tujuan 

utama penelitian ini mempelajari cara kerja algoritma A* dalam mencari jarak 

tercepat, yang disimulasikan seperti kondisi ketika seorang mencari rute dalam 

keadaan jalanan macet. Simulasi ini memberikan gambaran yang lebih realistis 

terhadap perilaku algoritma A* dalam pencarian jarak tercepat, dan untuk itu, 

dibangun sebuah aplikasi sebagai pendukung proses simulasi tersebut. Dari 

pembuktian dan pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa simulasi tersebut 

dapat menentukan jalur terbaik yang akan dilalui. Dengan ini simulasi yang 

menerapkan Algoritma A* dengan fungsi heuristic manhattan distance, dapat 

menentukan rute (jalur) terbaik dari titik awal (start) menuju titik akhir (finish) 

dengan hambatan-hambatan yang diberikan disetiap rute. Dari hasil pengujian, rute 

yang ditemukan merupakan rute yang terbaik dengan nilai f(n) terkecil dibandingkan 

dengan rute-rute (jalur-jalur) lainnya. Apabila simulasi ini diterapkan dikeadaan 

nyata lalu lintas maka bisa diasumsikan jalur-jalur tersebut merupakan jalan yang 

akan dilalui untuk mencapai suatu tujuan. 

Penelitian lain mengenai Optimasi Pencarian Jalur dengan Metode A-Star, 

yang dilakukan oleh Mutiana, dkk (2013). Dengan algoritma untuk mengecek 

kemacetan yang terjadi pada suatu jalan, jalur yang terpilih diharapkan merupakan 

jalur alternatif yang paling optimal atau jalur terpendek untuk mencapai tujuan. Pada 

penelitian ini dijelaskan algoritma pencarian jalur menggunakan metode A* (A-star) 

dengan proses backtrack. Metode A* untuk mencari jalur terpendek dari tempat awal 

ke tempat tujuan, dan jika terjadi macet, agent menggunakan proses backtrack untuk 

mencari jalur terpendek kedua, dan seterusnya. Berdasarkan hasil pengujian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode A* tidak menjamin bahwa rute yang terpilih 

adalah rute terbaik atau paling optimal (dilihat dari t = 0), karena agent tidak bersifat 

full observable setelah proses backtrack dilakukan (menutup node yang macet), 
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sehingga hanya menghitung jarak dari node yang dilaluinya saja. Selain itu, 

constraint node yang macet juga mempengaruhi hasil pencarian menggunakan A*, 

dimana hasilnya dapat lebih optimal atau dapat lebih buruk. 

Mengacu pada beberapa jurnal penelitian diatas, Penulis 

mengimplementasikannya dengan membangun sebuah Aplikasi Smart Lacak Rute 

Terpendek TK An Namiroh Berbasis Android. Aplikasi ini menerapkan Algoritma 

A* (A-Star) untuk mencari jarak rute terpendek yang akan ditempuh suatu point awal 

(starting point) sampai ke objek tujuan dengan fungsi heuristic Manhattan Distance. 

Aplikasi ini menghasilkan informasi mengenai lokasi TK An Namiroh yang terdekat 

dari lokasi Orangtua/calon wali murid berada. Aplikasi ini juga akan menunjukkan 

jarak rute terpendek dari lokasi awal Orangtua/calon wali murid berada menuju lokasi 

TK An Namiroh yang terdekat. Aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh Pihak TK 

An Namiroh sebagai media promosi, karena file .apk dari aplikasi ini akan diunggah 

ke Google Playstore sehingga Masyarakat atau para pengguna Smartphone Android 

dapat mendownload dan mengimplementasikan aplikasi Smart Lacak Rute Terpendek 

TK An Namiroh ini. Aplikasi ini dilengkapi dengan profil dan alamat dari masing-

masing cabang TK An Namiroh.  

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis melakukan penelitian dengan judul 

Aplikasi Smart Lacak Rute Terpendek TK An Namiroh Berbasis Android 

Menggunakan Metode A* (A-Star) dengan Fungsi Heuristic Manhattan Distance, 

Studi Kasus TK An Namiroh Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dibuat suatu rumusan masalah yaitu: 

bagaimana membangun sebuah Aplikasi Smart Lacak Rute Terpendek TK An 

Namiroh menggunakan metode A* (A-Star) dengan fungsi heuristic Manhattan 

Distance yang dapat diakses melalui Smartphone Android?. 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalahnya antara lain: 

1. Objek yang digunakan sebagai contoh pada aplikasi ini adalah 10 lokasi 

cabang TK An Namiroh yang berada di Kota Pekanbaru. 

2. Aplikasi ini tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas atau traffic light. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sebuah Aplikasi Smart Lacak Rute Terpendek TK An Namiroh 

Pekanbaru berbasis Android dengan menggunakan metode pencarian jarak 

rute terpendek yaitu Algoritma A* (A-Star) dengan fungsi heuristic 

Manhattan Distance yang dapat diakses melalui Smartphone Android.  

2. Memberikan informasi lokasi TK An Namiroh yang terdekat dari lokasi 

Orangtua/calon wali murid, serta jarak rute terpendek yang dapat ditempuh 

menuju lokasi TK An Namiroh.  

3. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai media promosi bagi pihak TK An 

Namiroh Pekanbaru, karena aplikasi ini akan di unggah ke Google Playstore 

sehingga dapat dilihat dan diakses oleh Masyarakat luas pengguna 

Smartphone Android. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Hal-hal yang mencakup didalamnya adalah Android, 

GPS, Algoritma A* (A-Star), Manhattan Distance, Android Studio, 

Google API Maps. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tahap-tahap pelaksanaan penelitian serta penjelasan pada 

setiap tahap-tahap yang akan dilakukan. Adapun tahap-tahap 

penelitiannya antara lain: 

1. Pengumpulan data, dilakukan dengan metode studi pustaka. 

2. Analisa meliputi analisa masalah dan analisa kebutuhan. 

3. Implementasi dan pengujian. 

BAB IV  Analisa dan Perancangan 

Bab ini berisi analisa serta perancangan terhadap kebutuhan-kebutuhan 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisa dan perancangan yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Analisa aplikasi yang akan dibangun. 

2. Analisa kebutuhan perangkat lunak (software) dan perangkat keras 

(hardware). 

3. Perancangan sistem secara umum 

4. Perancangan proses sistem, yang terdiri dari Flowchart, Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram. 

5. Desain Antarmuka 
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BAB V  Implementasi  dan Pengujian 

1. Pada sub bab Implementasi akan jelaskan mengenai:  

a. Proses upload file .apk ke Google PlayStore. 

b. Proses download dan install aplikasi pada Smartphone Android. 

c. Implementasi aplikasi pada Smartphone Android. 

2. Pada sub bab Pengujian akan dijabarkan mengenai hasil pengujian, 

pengujian akan dilakukan di lokasi yang berbeda-beda sehingga 

dapat diketahui perbedaan jarak tempuh dan rute terpendek yang 

dihasilkan. 

BAB VI  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

serta saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan aplikasi 

kedepannya. 

 

 


