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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Adapun acuan yang digunakan untuk penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan penelitian 

Peneliti, 

Tahun 

Objek/ 

Data 
Metode Teknologi Hasil 

Vylda 

Pavela, 

2013 

Data 

distribusi di 

PT Nippon 

Indosari 

Corpindo 

Tabu Search, 

Nearest Neighbor 

untuk mencari 

solusi awal dengan 

perbaikan 2-Opt, 

Or-Opt, Relocate, 

Exchange, dan 

Cross 

Desktop Perbandingan 

Solusi Optimal 

VRP 

Menggunakan 

Algoritma Tabu 

Search dengan 

Metode 2-Opt, 

Or-Opt, 

Relocate, 

Exchange, dan 

Cross. 

Sulistiono, 

2015 

Data 

distribusi di 
PT Sinergi 

Bio Natural 

 

Tabu Search dan 

Nearest Neighbor 

sebagai solusi awal 

yang kemudian 

diperbaiki dengan 

metode 2-

Opt,relocated dan 

Exchange. 

Desktop Solusi optimum 

alternative 

menggunakan 

perhitungan 

manual dan 

rancang bangun. 

Aldicky 

Faizal 

Amri, 2014 

Data 

distribusi  di 

CV Cita 

Nasional 

Tabu Search dan 

Greedy sebagai 

solusi awal dengan 

perbaikan 2-opt 

dan Exchange. 

Dekstop Solusi rute 

distribusi terbaik 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

Algoritm Tabu 

Search dan 

menunjukan 

penghematan 

biaya bahan 

bakar. 
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Peneliti, 

Tahun 

Objek/ 

Data 
Metode Teknologi Hasil 

Ady Elya 

Rahman, 

2017 

Data tempat 

PKL di 

wilayah 

Yogyakarta 

(Studi kasus 

di STMIK 

AKAKOM) 

Dijkstra WEB Aplikasi dengan 

menggunakan 

algoritma 

dijkstra untuk 

rute terpendek. 

Usulan 

Penulis 

 

Data 

distribusi di 

pabrik roti 

bakar anggi 

jogja. 

Tabu search, 

Nearest Neighbor 

dengan perbaikan 

menggunakan 2-

Opt dan Exchange. 

WEB Solusi optimal 

rute 

pendistribusian 

dan Aplikasi 

WEB. 

 

2.2 Dasar Teori 

Pada bab ini membahas mengenai teori – teori  pendukung penyelesaian 

penelitian yang dilakukan. 

2.2.1 Graf 

Teori graf pertama kali diperkenalkan oleh   on      ul   pada tahun 

1736 mengenai masalah jembatan Königsberg. Masalah yang pertama kali 

menggunakan Graf. Pada kota Königsberg (bagian Utara Jerman) terdapat sungai 

Pregal yang mengalir melewati kota dan bercabang menjadi dua buah anak sungai 

yang mengelilingi pulau Kneiphof (Goodaire & Parmenter, 2002). Euler memberi 

label pada daratan atau kota dengan huruf A (pulau Kneiphof ), B, C, dan D (lihat 

Gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Jembatan Ko nisberg 
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Dalam pembuktiannya Euler menyederhanakan situasi jembatan 

Königsberg menjadi suatu diagram (pada Gambar 2.2), bahwa daratan atau kota 

dapat direpresentasikan sebagai simpul (node) dan jembatan sebagai sisi (edge). 

 

Gambar 2.2 Model graf jembatan Königsberg 

Menurut Edgar G. Goodaire dan Michael M. Parmenter (2002) 

pengertian graf adalah kumpulan simpul yang dihubungkan satu sama lain melalui 

sisi. Suatu graf G  merupakan pasangan himpunan ( , )V E  ditulis dengan notasi 

( , )G V E , dimana V adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari simpul 

sedangkan E  adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang elemen tidak 

berurutan dari V.  Elemen dari V dinamakan simpul, 1 2 3{ , , ,..., }nv v v vV  dan 

elemen dari E  dinamakan sisi, 1 2 3{ , , ,..., }ne e e eE . 

Misal graf ( ( ), ( ))G V G E G  dengan 1 2 3( { ,) , }v v vV G  dan 

1 2 3 4( {e ,e ,e , }) e ,E G
 
maka graf G  dapat disajikan sebagai berikut. 
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Gambar 2.3 Graf G 

2.2.2 Vehicle Routing Problem (VRP) 

Dantzig and Ramser (1959) adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan VRP m l lui m k l   m   k  y ng b  ju ul ”The Truck 

Dispatching Problem”. M   k  m n liti b g im n  m mp  ol    ut  optim l 

untuk truk tangki distribusi bensin. Pada tahun 1964, Clark dan Wright melakukan 

penelitian lanjutan dengan mengenalkan istilah depot sebagat tempat awal 

keberangkatan dan kembalinya kendaraan. 

Menurut Toth dan Vigo (2002) tujuan VRP yaitu: 

1. Meminimalkan jarak yang dilalui dan biaya transportasi yang digunakan 

kendaraan, 

2. Meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan untuk melayani 

permintaan seluruh pelanggan, 

3. Menyeimbangkan rute-rute dalam hal waktu perjalanan dan kapasitas 

kendaraan, 

4. Meminimalkan pinalti sebagai akibat dari pelayanan yang kurang 

memuaskan terhadap pelanggan, seperti keterlambatan pengiriman dan lain 

sebagainya. 



11 

 

 

 

Beberapa komponen beserta karakteristiknya yang terdapat dalam masalah 

VRP menurut Toth dan Vigo (2002), yaitu sebagai berikut: 

1. Depot 

2. Jaringan jalan 

3. Konsumen 

4. Kendaraan 

5. Pengemudi 

Dalam masalah penentuan rute kendaraan agar sesuai dengan tujuan yang 

telah ditentukan, ada beberapa kendala atau batasan yang harus dipenuhi VRP. 

Batasan-batasan yang harus dipenuhi menurut Kallehauge (2001), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Satu kendaraan hanya mengunjungi setiap konsumen atau pelanggan satu 

kali. 

2. Semua pelanggan harus dilayani sesuai dengan permintaannya masing-

masing yang telah diketahui sebelumnya.  

3. Kendaraan yang digunakan adalah seragam/homogen dan memiliki 

kapasitas tertentu, sehingga permintaan pelanggan pada setiap rute yang 

dilalui tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan.  

4. Setiap rute kendaraan berawal dan berakhir di depot.  

Penelitian mengenai VRP terus mengalami perkembangan sampai saat 

ini. VRP memiliki beragam batasan yang membuat permasalahan ini memiliki 

banyak jenis atau variasi. Berikut adalah berbagai macam variasi VRP (Toth dan 

Vigo, 2002): 
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1. Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

CVRP merupakan jenis VRP dimana setiap kendaraannya memiliki 

kapasitas yang terbatas. 

2. Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW) 

VRPTW merupakan jenis VRP, dimana setiap pelanggan harus dilayani 

dalam kisaran waku (time window) tersendiri. 

3. Vehicle Routing Problem with Multiple Depot (MDVRP) 

MDVRP merupakan jenis VRP, dimana terdapat lebih dari satu depot. 

Berdasarkan karakteristik yang terdapat pada subjek penelitian ini, maka 

variasi VRP yang tepat adalah Capacited Vehicle Routing Problem (CVRP). 

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai CVRP. 

2.2.3 Capacited Vehicle Routing Problem (CVRP) 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) merupakan salah satu 

variasi yang paling umum dari masalah VRP, dimana terdapat penambahan 

kendala berupa kapasitas kendaraan yang homogen (identik) untuk mengunjungi 

sejumlah agen sesuai dengan permintaannya masing-masing. Permasalahan CVRP 

yaitu, total jumlah permintaan agen dalam satu rute tidak melebihi kapasitas 

kendaraan yang melayani rute tersebut. Setiap agen dikunjungi hanya satu kali 

oleh satu kendaraan dan semua rute dimulai dan berakhir di depot. Permasalahan 

CVRP mempunyai tujuan meminimumkan total jarak tempuh rute perjalanan 

kendaraan yang digunakan dalam mendistribusikan barang dari tempat 

pengiriman (depot) ke masing-masing agen (toko). 
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Formulasi model CVRP digunakan untuk merumuskan fungsi tujuan dan 

fungsi kendala pada pendistribusian roti. Adapun variable yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 G = (V,E) 

 V =  impun n simpul {0,1,2, … , n }, dimana 0 adalah depot dan 

 1, 2, … , n, adalah pelanggan. 

 E = himpunan sisi berarah (arcs) , {(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗}. 

 N = banyaknya agen atau pelanggan. 

      = jarak antara simpul 𝑖 ke simpul 𝑗. 

   = permintaan pelanggan ke i, i ∈ 𝑉. 

   = kapasitas kendaraan. 

  K = kendaraan seragam yang digunakan. 

Model matematika dari CVRP didefinisikan sebagai suatu graf G = 

(V,E), dimana V = {0,1,2, … , n } merupakan himpunan simpul yang 

merepresentasikan agen - agen yang akan dilayani dengan permintaan yang sudah 

diketahui dan depot berada di simpul 0. Jaringan jalan yang digunakan oleh 

kendaraan dinyatakan sebagai himpunan rusuk berarah E = {(𝑖, 𝑗)|𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ≠ 𝑗}. 

Semua rute dimulai dari 0 dan berakhir di 0. Himpunan kendaraan 𝐾 merupakan 

kumpulan kendaraan yang homogen dengan kapasitas  . Setiap agen i untuk 

setiap i ∈ 𝑉 memiliki permintaan    sehingga panjang rute dibatasi oleh kapasitas 

kendaraan. Setiap rusuk (𝑖,) ∈ 𝑉 memiliki jarak tempuh     dan jarak tempuh 

diasumsikan simetris, contoh    , dan juga bahwa     =     = 0. Satu - satunya 

variabel keputusan adalah      : 
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1, jika terdapat perjalanan dari agen  ke agen 

0,selainnya
ijk

i j
x


 
  

Fungsi tujuannya untuk meminimumkan total jarak tempuh. Jika Z adalah 

fungsi tujuan maka  

ij ijk

k K i V j V

Z c x
  


        (3.1) 

dengan kendala 

1. Setiap agen dikunjungi tepat satu kali oleh suatu kendaraan 

 1,ijk

k K j V

x i V
 

          (3.2)  

2. Total permintaan semua agen dalam satu rute tidak melebihi kapasitas 

kendaraan. 

 

,i ijk

i V j V

d x q k K
 

               (3.3) 

3. Setiap rute berawal dari depot 0 

 
0 1,jk

j V

x k K


     (3.4) 

4. Setiap kendaraan yang mengunjungi satu agen pasti akan meninggalkan 

agen tersebut  

  0,ijk jik

i V j V

x x k K
 

       (3.5) 

5. Setiap rute berakhir di depot  

 
0 1,i k

i V

x k K


     (3.6) 

6. Variabel      merupakan variabel biner 

 
 0,1 , , ,ijkx i j V k K       (3.7) 
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Berikut ini Gambar 2.4 menunjukkan tentang ilustrasi CVRP. 

 

Gambar 2.4 Ilustrasi CVRP 

Misal diberikan n = 9 yang harus dilalui kendaraan bermula di depot dan 

berakhir di depot dengan kendaraan yang memiliki kapasitas daya angkut terbatas 

yang ditentukan. Pada Gambar 2.4 menjelaskan bahwa dikarenakan kapasitas 

daya angkut kendaraan yang terbatas maka terbentuk 2 rute agar kendaraan dapat 

melalui semua agen. 

2.2.4 Algoritma Tabu Search 

Fred Glover adalah orang yang pertama kali memperkenalkan Algoritma 

Tabu Search pada tahun 1986. Menurut Glover dan Laguna (1997) kata tabu atau 

“taboo” b   s l    i b   s  Tong n y itu su tu b   s  Polyn si  y ng  igun k n 

penduduk pribumi pulau Tonga untuk mengungkapkan suatu hal yang tidak boleh 

disentuh karena merupakan sesuatu yang keramat. Sedangkan menurut kamus 

Webster, tabu berarti larangan yang dipaksakan oleh kebudayaan sosial sebagai suatu 

tindakan pencegahan atau sesuatu yang dilarang karena mengandung resiko. Solusi 

yang tidak layak dan terjebak pada solusi lokal tanpa ada penyelesaiannya merupakan 

suatu resiko yang harus dihindari dalam proses Algoritma Tabu Search. 
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Algoritma Tabu Search menggunakan struktur memory yang disebut 

Tabu List untuk menyimpan move (perpindahan node) yang telah digunakan pada 

iterasi-iterasi sebelumnya. Move pada solusi yang telah ditemukan ditandai 

s b g i “t bu” dan dimasukkan ke dalam Tabu List, sehingga Algoritma Tabu 

Search tidak akan menghasilkan solusi yang sama secara berulang-ulang. Tabu 

list memiliki panjang tertentu yang ditentukan oleh user (Suyanto, 2010). Status 

tabu tidak selalu dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan solusi 

optimum global sehingga perlu diberikan kriteria untuk membatalkan status tabu 

yang disebut dengan kriteria aspirasi (aspiration criteria). 

Menurut Suyanto (2010) terdapat tiga strategi utama yang digunakan 

algortima Tabu Search: 

1. Strategi pelarangan (forbidding strategy), strategi perlarangan digunakan 

untuk mengontrol apa saja yang masuk ke dalam Tabu List. 

2. Strategi pembebasan (freeing strategy), strategi pembebasan memiliki 

tujuan untuk memutuskan apa saja yang boleh keluar dari Tabu List dan 

kapan keluar dari Tabu List. 

3. Strategi jangka pendek (short-term strategy), strategi jangka pendek adalah 

strategi yang mengatur interaksi antara strategi pelarangan dan strategi 

pembebasan untuk membuat dan menyeleksi solusi-solusi alternatif. 

2.2.5 Penyelesaian Vehicle Routing Problem menggunakan Algoritma 

Tabu Search. 

Algoritma Tabu Search memiliki lima elemen utama yang digunakan 

untuk menyelesaikan VRP yaitu : 
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1. Representasi solusi 

Representasi solusi yang digunakan Algoritma Tabu Search untuk 

menyelesaian VRP adalah solusi feasible yang ditulis sebagai suatu urutan 

titik-titik (nodes), dimana tiap titik (node) hanya terlihat sekali dalam urutan. 

Titik (node) tersebut merepresentasikan depot dan pelanggan. 

2. Pembentukan solusi awal (initial solution) 

Solusi Awal merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam 

proses Algoritma Tabu Search. Solusi awal dapat dibentuk menggunakan 

metode random atau metode heuristik yang akan diperbaiki pada iterasi 

berikutnya. 

3. Solusi neighbourhood 

Solusi Neighborhood merupakan solusi alternatif yang diperoleh 

dengan melakukan perpindahan node (move). Setiap perpindahan node 

(move) akan menghasilkan satu solusi Neighborhood. Perpindahan node 

(move) dapat dilakukan menggunakan metode heuristik yaitu 2-Opt dan 

Exchange. Berikut adalah penjelasan ketiga metode heuristik tersebut: 

a. Metode 2-Opt 

Pada dasarnya metode 2-Opt memindahkan dua jalur pada satu 

rute, kemudian menghubungkan kembali jalur tersebut dengan 

pasangan node yang berbeda. (Perhatikan Gambar 2.5) 

 

Gambar 2.5 Metode 2-Opt 
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Rute semula pada gambar sebelah kiri (a) yaitu (a0,a1), (a1,b0), 

dan (b0,b1), berubah menjadi Gambar sebelah kanan (b) yaitu (a0,b0), 

(b0,a1), dan (a1,b1) menggunakan metode 2-Opt (Tonci Caric dan 

Hvroje Gold ,2008). 

b. Metode Exchange 

Metode Exchange merupakan salah satu metode yang digunakan 

untuk mencari solusi alterbatif yang diperoleh dengan menukar urutan 

kunjungan dua node  dalam satu rute selama syarat nili tujuan yang 

diperoleh menjadi lebih baik dan tidak melanggar kendala. (Perhatikan 

Gambar 2.6) 

 

Gambar 2.6 Metode Exchange 

Node a1 pada Gambar 2.16 (a) yang terletak diantara a0 dan a2 

ditukar dengan node b1 yang terletak diantara node b0 dan b2 sehingga 

rute semula yaitu (a0,a1), (a1,a2), (a2,b0), (b0,b1), dan (b1,b2) berubah 

menjadi Gambar 2.16 (b) yaitu (a0,b1), (b1,a2), (a2, b0), (b0,a1), dan 

(a1,b2) (Tonci Caric dan Hvroje Gold ,2008). 

Berdasarkan solusi Neighborhood yang dihasilkan dapat dipilih 

satu solusi Neighborhood terbaik yang akan digunakan pada iterasi 

beikutnya. 
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4. Tabu list 

Untuk menghindari terulangnya langkah yang diambil, maka 

dilakukan tabu test dengan menggunakan tabu list yang sudah ada. Tabu list 

berisi atribut move yang telah ditemukan sebelumnya. Ukuran Tabu List akan 

bertambah seiring meningkatnya ukuran masalah agar dapat menghasilkan 

kualitas solusi yang baik. Ukuran Tabu List yang terlalu panjang tidak akan 

menghasilkan kualitas solusi yang baik karena dapat menyebabkan terlalu 

banyak perpindahan node (move) yang dilarang (Glover dan Kochenberger, 

2003). 

5. Kriteria Aspirasi 

Kriteria aspirasi adalah suatu metode untuk membatalkan status tabu 

(Glover dan Kochenberger, 2003). Status tabu tersebut dibatalkan untuk 

mendapatkan solusi yang lebih baik dari solusi sebelumnya sehingga dapat 

terhindar dari lokal optimum. Aturan dasar yang digunakan dalam kriteria 

aspirasi pada Algoritma Tabu Search adalah kualitas solusi neighborhood 

terbaik dan solusi yang dihasilkan tidak sama dengan solusi yang sudah ada. 

Jika kualitas solusi baru dengan status tabu dalam solusi neigborhood lebih 

baik dari solusi sebelumnya, maka solusi baru tersebut menggantikan solusi 

sebelumnya sebagai solusi terbaik yang baru. Kemudian proses perhitungan 

dilanjutkan sampai kriteria pemberhentian (termination criteria) dipenuhi. 

6. Kriteria pemberhentian 

Kriteria pemberhentian merupakan kondisi dimana proses perhitungan 

Algoritma Tabu Search berhenti. Menurut Gendreau (2002) terdapat tiga tipe 
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kriteria pemberhentian yang biasa digunakan dalam Tabu Search adalah sebagai 

berikut: 

a. Setelah semua iterasi yang telah ditetapkan sebelumnya terpenuhi. 

b. Setelah beberapa iterasi tanpa ada perbaikan pada nilai fungsi 

objektif. 

c. Ketika fungsi objektif mencapai nilai yang telah ditentukan. 

Kriteria pemberhentian (termination criteria) yang dipakai dalam tugas 

akhir ini yaitu setelah semua iterasi yang telah ditentukan terpenuhi. 

2.2.6 Sistem Informasi Geografis 

Geographic Information System (GIS) adalah suatu sistem informasi 

yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau 

berkoordinat geografis atau dengan kata lain suatu GIS adalah suatu sistem basis 

data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi 

keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja (Barus dan 

Wiradisastra, 2000). Sedangkan menurut Prahasta (2002) sistem informasi 

geografis adalah suatu sistem informasi yang dapat memadukan antara data grafis 

(spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di 

bumi (georeference). Disamping itu, GIS juga dapat menggabungkan data, 

mengatur data dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan 

keluaran yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah 

yang berhubungan dengan geografis. 

Sistem informasi geografis dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem 

manual (analog), dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan 
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yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem informasi 

manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi 

untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey 

lapangan. Kesemun data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan 

alat tanpa komputer. Sedangkan sistem informasi geografis otomatis telah 

menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. 

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto 

udara yang terdigitasi. Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi.  

Ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan sistem informasi 

geografis, diantaranya adalah. (Faishal Abrari, 2017): 

1. GIS menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi. 

2. GIS dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam 

usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, 

kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi. 

3. GIS dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. 

4. Semua operasi GIS dapat dilakukan secara interaktif. 

5. GIS dengan mudah menghsilkan peta-peta tematik. 

2.2.7 Google Maps API 

Google maps API merupakan aplikasi antar muka yang dapat diakses 

lewat javascript Google maps dapat ditampilkan pada halaman web yang sedang 

dibangun. Ada dua cara untuk mengakses data Google maps, tergantung dari data 

yang ingin diambil yang diuraikan dari Google maps.  

1. Menggunakan Google maps tanpa menggunakan API key.  
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2. Mengakses data Google maps menggunakan API key.  

Pendaftaran API key dilakukan dengan data pendaftaran berupa nama domain 

web yang kita bangun (Sirenden,2012). 

2.2.8 PHP 

PHP (PHP Hypertext Processor) adalah bahasa pemrograman yang 

diperkenalkan pada tahun 1994 dan merupakan bahasa pemrograman yang disertai 

dalam dokumen HTML untuk pembuatan suatu web sehingga sering disebut 

bahasa pemrograman web atau web programming. PHP berkerja disisi server 

sehingga script-nya tidak tampak disisi client atau pengguna. Karena sifatnya 

yang open source, maka orang diseluruh dunia boleh mengembangkan, 

menggunakan dan mendistribusikan secara gratis (Windra, 2006) 

2.2.9 MySQL 

MySQL adalah sebuah prangkat lunak sistem manajemen basis data 

SQL (Structure Query Language) MySQL merupakan perangkat database server 

yang berfungsi untuk memberikan respon dari sebuah permintaan query database 

dari user atau client. MySQL ini juga merupakan database server relasional yang 

bersifat opensource sehingga kita juga dapat memodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan kita. Sebagai salah satu program untuk sistem manajemen database 

relasional. MySQL akan menyimpan data-data dalam tabel yang terpisah-pisah. 

2.2.10 Rute Terpendek 

Rute terpenedek adalah suatu jaringan pengarahan perjalanan dimana 

seorang pengarah ingin mendapatkan rute terpendek antara dua kota berdasarkan 

rute – rute alternatif yang tersedia, dimana titik tujuannya hanya satu. 
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Persoalan rute terpendek di dalam graf merupakan bagian dari 

persoalan optimasi. Graf yang digunakan dalam pencarian rute terpendek adalah 

graf berbobot (weight graph), yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai 

atau bobot. Bobot pada sisi graf dapat dinyatakan sebagai jarak antar kota, waktu 

tempuh perjalanan, biaya perjalanan, dan sebagainya. Asumsi yang digunakan 

adalah bahwa setiap bobot bernilai positif. Kata terpendek jangan selalu diartikan 

secara fisik sebagai panjang minimum,sebab kata terpendek berbeda – beda 

maknanya bergantung tipikal persoalan yang akan diselesaikan. Namun secara 

umum terpendek berarti meminimalisasi bobot pada suatu lintasan di dalam graf. 

Adapun beberapa macam permasalahan rute terpendek, antara lain: 

a. Lintasan terpendek antara dua buah simpul. 

b. Lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. 

c. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 

d. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa 

simpul tertentu. (Togatorop, 2014) 


