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ABSTRAK 
 
KATA KUNCI  : algoritma djikstra, lintasan terpendek, delivery 
 

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan hasil penelitian pada salah satu pengusaha 
makanan rumahan yang masih belum menggunakan pemilihan lintasan untuk delivery. 
Sehingga dalam delivery ini sangat tidak efektif dan efesien. Akibatnya dalam delivery 
membutuhkan biaya delivery yang banyak. 

 
Untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka dalam hal ini masalah yang dapat 

dirumuskan adalah Bagaimana cara mendapatkan jalur optimal dalam mengantar pesanan 
menggunakan Algoritma Djikstra. Dan Bagaimana merancang dan membuat sistem yang 
dapat menentukan jalur optimal. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk 
mendapatkan jalur optimal dalam mengantar pesanan menggunakan Algoritma Djikstra. 
Dapat merancang dan membuat sistem yang dapat menentukan jalur optimal. 

Aplikasi pencarian lintasan terpendek ini menggunakan algoritma djikstra sebagai 
penghitung lintasan terpendek. Algoritma djikstra merupakan algoritma untuk menentukan 
jarak terpendek antar vertex dengan graf berbobot. Sehingga algoritma ini sangat cocok untuk 
diimplementasikan dalam mencari rute terpendek untuk Delivery Depot Wareg.Aplikasi ini 
dibuat berbasis web dengan script PHP dan MySQL sebagai pengelola basis datanya.  

 
Hasil dari algoritma djikstra yaitu dapat membantu memberikan lintasan terpendek dari 

suatu daerah ke daerah yang dituju. Sehingga pelaksanaan delivery ke pelanggan  menjadi 
lebih efesien karena jarak yang ditempuh menjadi lebih pendek. 
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1. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perubahan gaya 

hidup masyarakat saat ini, dengan 

berbagai kesibukan yang dimiliki lebih 

menginginkan sesuatu yang praktis, 

cepat, dan ekonomis, terutama untuk 

masyarakat di daerah perdesaan yang 

sering menjalankan aktivitasnya di luar 

rumah. Berbagai kesibukan yang dimiliki 

oleh masyarakat di era sekarang ini 

menyebabkan mereka tidak memiliki 

waktu lagi untuk menyiapkan kebutuhan 

dasar mereka yaitu makanan. Oleh 

karena itu Depot Wareg membuat jasa  

delivery order. Adanya jasa delivery 

order dapat membantu untuk mengantar 

makanan ke pemesan. 

Dalam meningkatkan keuntungan 

Depot Wareg selalu melakukan delivery 

kepada pelanggan - pelanggannya. 

Selama ini delivery masih menggunakan 

pengetahuan  pengantar untuk 

mementukan jalur delivery. Sehingga 

dapat menjadikan bahan bakar yang 

digunakan menjadi banyak dan membuat 

pengeluaran bertambah. Melakukan 

optimasi dalam delivery  dapat 

membantu meminimalkan biaya bahan 

bakar yang digunakan. 

Dengan banyaknya alternatif 

perjalanan yang mungkin untuk dilewati 

ke lokasi pemesan.  Oleh karena itu agar 

dapat lebih efisien maka diperlukan 

sebuah analisa terhadap lokasi pemesan 

untuk menentukan lintasan mana yang 

akan dilewati agar mengoptimalkan 

bahan bakar dan biaya . 

Metode yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah lintasan 

terpendek  salah satunya adalah 

algoritma Djikstra. Algoritma Djikstra 

merupakan salah satu algoritma yang 

efektif dalam memberikan lintasan 

terpendek dari suatu lokasi ke lokasi 

yang lain. Prinsip dari algoritma Djikstra 

adalah dengan pencarian dua lintasan 

yang paling kecil. 

2. METODE 

Algoritma Djikstra 

Algoritma Djikstra dikstra 

ditemukan oleh Edsger Wybe Djikstra 

pada tahun 1959. Algoritma ini 

merupakan algoritma yang dapat 

memecahkan masalah pencarian jalur 

terpendek dari suatu graf pada setiap 

simpul yang bernilai tidak negatif. 

Menurut Siswanto (2013:384) 

“Djikstra” diartikan sebagai algoritma 

yang digunakan untuk mencari lintasan 
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terpendek pada sebuah graf( berarah atau 

tidak berarah) yang memiliki bobot. 

Bobot tersebut adalah bilangan positif 

jadi tidak dapat dilalui oleh node negatif. 

Namun jika terjadi demikian, maka 

penyelesaian yang diberikan adalah 

infiniti (Tak Hingga). Pada algoritma 

djikstra, node digunakan karena 

algoritma djikstra menggunakan graph 

berarah untuk penentuan rute lintasan 

terpendek. 

Implementasi algoritma ini bertujuan 

untuk menemukan jalur terpendek 

berdasarkan bobot terkecil dari satu titik 

ke titk lainnya. Misalnya titik 

mengambarkan gedung dan garis 

menggambarkan jalan, maka algoritma 

Djikstra melakukan kalkulasi terhadap 

semua kemungkinan bobot terkecil dari 

setiap titik. 

a. Flowchart Algoritma Djikstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada flowchart di atas dapat 

dijelaskan proses algoritma djikstra 

adalah sebagai berikut: 

1)  Inisialisai vertex. 

2) Inisialisasi jarak antar vertex. 

3) Tentukan vertex awal (s) dan vertex 

tujuan (t). 

4) Beri label permanen= 0 ke vertex 

awal (s) dan label sementara = ∞ ke 

vertex lainnya. 

5) Untuk setiap vertex V yang belum 

mendapat label permanen, mendapat 

label sementara= min{label lama 

V,(label lama V+D)}. 

6) Cari nilai minimum diantara semua 

vertex yang masih berlabel sementara. 

7) Jadikan vertex minimum yang 

berlabel sementara menjadi vertex 

dengan label permanen, jika lebih dari 

satu vertex pilih sembarang. 

8) Ulangi langkah 5 sampai 7 hingga 

vertex tujuan mendapat label 

permanen. 

9) Simpan hasil perhitungan. 

10) Tampil hasil perhitungan. 

3. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. Tampilan Pencarian lintasan 

Berikut ini adalah hasil desain 

interface pencarian lintasan setelah  

diimplementasikan dalam program 

start

inisialisasi awal, 
jarak tiap titik

input awal, 
tujuan

beri label sementara

masukkan node awal 
ke dalam tabel

mencari node 
tetangga dengan 
bobot terkecil

bobot tetap

periksa bobot node

mencari bobot 
selanjutnya

beri label permanen

hasil rute terpendek

tetapkan nilai bobot 
terkecil

perbarui bobot

bandingkan bobot 
setiap node end

sudah 
dikunjungi

node tujuan
bobot 

baru<bobot 
lamano

no

no

yes

yesyes
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Gambar 3.1 Form Pencarian Lintasan 

Form Pencarian lintasan berisi 

pencarian lintasan terpendek yang 

ditampilkan dalam peta. User harus 

memasukkan tujuan yang akan dituju 

oleh user. 

b. Tampilan  Hasil Pencarian lintasan 

Berikut ini adalah hasil desain 

interface hasil pencarian lintasan setelah  

diimplementasikan dalam program 

 
Gambar 3.2. Hasil Pencarian lintasan 

terpendek 

Kesimpulan:  

Aplikasi ini dibuat berbasis web 

dengan menggunakan metode algoritma 

djikstra, sehingga dihasilkan suatu sistem 

yang dapat membantu memberikan  

lintasan terpendek dari suatu daerah ke 

daerah lain dalam Delivery. 
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