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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini dengan seiringnya perkembangan teknologi, banyak aplikasi 

aplikasi yang berkembang pula  untuk mendapatkan informasi. Hal ini juga 

didorong oleh kebutuhan user yang menuntut berbagai aplikasi pendukung untuk 

melangsungkan aktifitasnya sehari-hari. Peran yang diberikan oleh aplikasi 

tekhnologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi 

seperti informasi tentang kesehatan,hobi,rekreasi dan rohani [1]. 

Sedangkan dari segi developer, pengembangan aplikasi disini yang 

menggunakan algoritma digunakan untuk membantu developer dalam pembuatan 

sebuah aplikasi,baik itu aplikasi untuk menganalisis algoritma,pencaharian jarak, 

serta kasus lainya untuk mencapai tujuan optimal. Aplikasi ini dikembangkan saat 

ini dengan memanfaatkan kinerja sebuah algoritma dalam pencarian jarak, dan 

algoritma yang berbasis lokasi servis cenderung digunakan untuk pencaharian 

jarak terpendek, hal ini juga disebabkan oleh munculnya banyak sekali algoritma 

yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan para developer dalam pengembangan 

aplikasi pencarian jarak optimal. Dibutuhkan sebuah analisis antar algoritma 

dalam kasus pencarian jarak terpendek. Hal ini nantinya digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah dalam pencarian jarak terpendek yang optimal 

serta melihat kompleksitas waktu dan konsumsi memori. Adapun algoritma yang 

digunakan sebagai analisis ini dalam kasus pencarian jarak terdekat pada labirin 

yaitu Dynamic Algoritm Floyd-Warshall dengan Depth First Search (DFS) 

sebagai analisis dan pembandingnya.  Jarak terpendek pada labirin ini dapat 

ditentukan dengan menerapkan graf serta node-node untuk penentuan lintasan 

terpendek.
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam pengembangan program ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara mengimplementasikan algoritma Floyd-warshall pada 

bahasa pemograman java? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan metode DFS  pada bahasa 

pemograman java? 

3. Bagaimana mengukur kompleksitas waktu dan penggunaan memori 

pada proses kedua algoritma tersebut? 

4. Membandingkan Algoritma Floyd warshall dan DFS berdasarkan 

kompleksitas waktu dan penggunaan memori? 

1.3 Batasan Masalah  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

a) Penginputan node-node dilakukan secara manual. 

b) Algoritma yang digunakan yaitu metode Floyd-warshall dan DFS. 

c) Program diterapkan dalam lintasan labirin. 

d) Analisis dilakukan pada kompleksitas waktu dan konsumsi memori 

pada kedua algoritma. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam pengembangan program ini terdapat beberapa tujuan diantaranya 

adalah sebagai berikut :  

1 Mengimplementasikan Floyd-warshall pada bahasa pemograman java. 

2 Mengimplementasikan DFS pada bahasa pemograman java. 

3 Mengukur kompleksitas waktu dan penggunaan memori pada proses 

kedua algoritma tersebut. 

4 Membandingkan antara Floyd warshall dan DFS berdasarkan 
kompleksitas waktu dan penggunaan memory. 

 

 



1.5 Metodologi 

Sistem analisis ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

pengembangan komponen dan literature yang brhubungan dengan 

Algoritma jarak terpendek Floyd-warshall dan DFS serta IDE untuk 

pendukung implementasi kedalam aplikasi. Adapun sumberdata atau 

litertur diambil dari buku,jurnal, paper dan internet. 

2. Desain sistem 

 

Gambar 1.1: Desain sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2: Desain arsitektur fisik dan virtualisasi 
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3.   Implementasi sistem 

Disini akan dibuat sebuah jaur dari labirin yang diberikan node-

node yang digunakan untuk melihat proses algoritma dalam pencarian 

jarak terdekat. Node tersebut akan dibuat menjadi sebuah data yang akan 

diterapkan dalam algoritma. Kemudian akan membentuk path yang dibuat 

untuk menjadi lintasan-lintasan jalur labirin ke titik atau node akhir.  

4.   Pengujian sistem 

Pada tahap pengujian pertama-tama dilakukan pengimplementasian 

Algoritma Floyd Warshall dan DFS pada data labirin,kemudian melihat 

perbandingan kedua algoritma untuk melihat kompleksitas waktu dan 

konsumsi memori. 

Pengujian selanjutnya adalah melihat hasil graph atau lintasan 

jarak terdekat dari algoritma Floyd-warshall dan DFS. 

1.6    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengenalan  Bahasa pemrograman Java, metode pencarian jarak terdekat, 

vertex dan edge, Algoritma Floyd warshall dan DFS, kompleksitas memory dan 

kompleksitas waktu,. 

 

 

 

 



5 

 

 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses pengimplementasian dan analisis perbandingan 

antar kedua algoritma yaitu Algoritma floyd warshall dan DFS. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian algoritma dan pembahasan terhadap 

perbandingan algoritma yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


