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ABSTRAKSI 

 Persoalan Shortest path Problem (rute terpendek) adalah merupakan 
persoalan klasik. Dimana persoalan tersebut banyak memunculkan beberapa 
metode untuk menyelesaikan rute terpendek tersebut. Namun hingga saat ini 
belum ditemukan algoritma yang efisien untuk menyelesaikannya, shortest pat 
problem merupakan permasalahan optimasi,dimana hal tersebut memungkinkan 
terjadi beberapa hasil. Diantara algoritma penyelesaian rute terpendek meliputi, 
algoritma dijkstra, algoritma Brute Force, algoritma kruskal (dimana algoritma ini 
termasuk metode konvensional), algoritma Genetika, algoritma Simulated 
Annealing, algortima Neural Network (merupakan metode heuristic). 

 Pada Tugas Akhir ini akan diuji antara algoritma Genetika dengan 
algoritma simulated Annealing dalam pemecahan permasalahan rute terpendek. 
Implementasi dari desain sistem menggunakan teknologi berbasis java. 

 Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario 
uji coba, antara lain : Uji coba proses install pada laptop, uji coba pencarian jarak 
terpendek menggunakan algoritma genetika, uji coba pencarian jarak terpendek 
menggunakan algoritma simulated annealing. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 
metode simulated annealing lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan rute 
terpendek dibanding metode genetika. 

Kata Kunci : Shortest path Problem, genetika, simulated annealing,brute 
force,heuristic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari sering dilakukan perjalanan dari suatu tempat 

ke tempat lain dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya sehingga 

diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur atau rute terpendek antar suatu 

tempat. Hasil penentuan jalur terpendek akan menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan suatu keputusan untuk menentukan jalur atau rute yang akan 

ditempuh. Salah satu contohnya adalah kota surabaya, dimana kota ini merupakan 

salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang cukup besar, membuat kepadatan dan kemacetan dikota surabaya tidak 

terelakkan lagi. Maka diperlukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah 

tersebut yang mana dikota yang sangat padat ini kita dapat melakukan perjalanan 

dari suatu jalan ke jalan lain tanpa pusing oleh banyaknya jalan dikota surabaya 

ini, dan seperti masyarakat yang tidak terlalu mengenal jalan yang ada dikota 

surabaya tentu akan mengalami kendala untuk menentukan jalan yang harus 

ditempuh bila sewaktu-waktu mereka bepergian. Selama ini dalam permasalahan 

penentuan rute terpendek telah banyak algorithma yang biasa digunakan misalnya 

algoritma dijkstra, algoritma prim, algoritma kruskal, algoritma baruvka yang 

mana algoritma tersebut termasuk kedalam terminologi brute force. Sedangkan 

yang termasuk dalam kategori heuristic adalah algoritma genetika, neural 
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network, simulated annealing, dan sebagainya. Secara umum, metode 

konvensional cenderung lebih mudah dipahami daripada metode heuristic, tetapi 

jika dibandingkan, hasil yang diperoleh menggunakan metode heuristic lebih 

variatif dan waktu perhitungan yang diperlukan lebih singkat (Esa, 2010). 

 Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis akan mengimplementasikan 

dua algoritma yang digunakan dalam penentuan rute terpendek terutama yang 

termasuk kategori heuristic, yaitu algoritma genetika dan algoritma simulated 

annealing. Dari dua algoritma tersebut manakah yang terbaik dalam kasus 

penentuan rute terpendek. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan diangkat didalam Tugas Akhir ini, yang meliputi: 

a. Bagaimana menentukan rute terpendek menggunakan algorithma 

 Simulated Annealing dan algoritma Genetika. 

b. Membuat aplikasi dalam menentukan rute terpendek dengan 

 menggunakan algorithma Simulated  Annealing dan algoritma Genetika. 

 
1.3 Batasan Masalah 

 Dengan luasnya permasalahan yang ada pada aplikasi ini, maka diberikan 

batasan untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 
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a. Rute terpendek menggunakan simulasi graph yang lokasi node nya bersifat 

acak-statis untuk kedua algoritma yang dibandingkan.   

b. Node yang digunakan dalam graph maksimal 100 node, dengan 

Temperatur dan populasi maksimal 100 serta delta dan mutasi maksimal 0.99. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

a. Mampu Menggunakan algoritma Simulated Annealing dan algoritma 

 Genetika dalam menentukan rute terpendek 

b. Mampu mengetahui, manakah dari 2 algoritma tersebut yang terbaik 

 dalam  tingkat efisiensi dan efektifitas pada kasus  rute terpendek 

c. Membuat aplikasi simulasi Graph dalam menentukan rute terpendek 

 menggunakan  algoritma Simulated Annealing dan Genetika. 

 

1.5 Manfaat 

 Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 

adalah dapat membuat aplikasi untuk  mempermudah pengguna dalam 

menyelesaikan kasus untuk menentukan rute terpendek sekaligus untuk 

menguji tingkat efisiensi dan efektifitas dari masing-masing algoritma 

Simulated Annealing dan Genetika. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini, akan menggunakan metode: 

a. Studi Literatur 

Mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dengan mempelajari 

buku–buku sebagai acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi 

penulisan tugas akhir. 

b. Perancangan aplikasi dan Pembuatan aplikasi 

Merancang dari pada sistem secara keseluruhan perangkat lunak dan 

pembuatan atau realisasi dari sistem yang dirancang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

c. Tes dan Analisa 

Uji coba program guna untuk mengetahui hasil rancangan perangkat lunak 

dan menganalisa hasil percobaan yang telah dilakukan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing 

bab membahas tentang: 

 
BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan permasalahan, batasan masalah, tujuan dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini dibahas mengenai landasan-landasan teori yang  

  digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, yaitu algoritma  

  Genetika dan algoritma simulated annealing serta beberapa  

  informasi tambahan berdasarkan hasil analisa kebutuhan   

  berdasarkan hasil survey, yang disimpulkan secara garis besar. 

 

BAB III    ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini dibahas mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

pembuatan tugas akhir ini, mulai dari hubungan keterkaitan antara  

 beberapa hubungan relasi modul,deskripsi umum sistem,kebutuhan 

sistem,pemodelan sistem,perancangan proses latar . 

 

BAB IV   IMPLEMENTASI APLIKASI 

 Pada bab ini dibahas secara lebih rinci mengenai implementasi 

penggunaan program dalam proses analisa untuk penerapan 

algortima genetika dan algoritma simulated annealing untuk 

penentuan rute terpendek. 

 
BAB V    PENUTUP 

 Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang  sistem 

yang telah dibuat serta saran yang dapat digunakan untuk 

penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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