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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang sangat luas dan memiliki banyak 

jalur perjalanan yang tentu saja tidak mudah untuk mengetahui atau mengingat 

jalan-jalan atau rute perjalanan. Sehingga terkadang membuat pemakai vape yang 

ingin pergi ke toko vape mengalamai kesulitan dalam mencari rute terdekat.  

Vape adalah rokok elektrik modern yang tanpa proses pembakaran 

melainkan peoses penguapan melalui cairan khusus yang dipanaskan oleh arus 

listrik lewat baterai. Vape di kembangkan oleh apoteker asal tiongkok yang 

bernama Hon Lik pada tahun 2003 dan di patenkan pada tahun 2004. Hingga saat 

ini vape telah banyak berkembang menghasilkan berbagai macam merek dan 

model. Vape masuk ke Indonesia pada tahun 2012, sampai hingga saat ini pengguna 

vape dan toko vape telah banyak tersebar di Indonesia. Toko vape telah banyak 

tersebar di kota Yogyakarta sehingga memudahkan pengguna vape yang 

memerlukan kebutuhan untuk vape, akan tetapi bagi para pengguna vape 

berdatangan ke kota Yogyakarta yang merupakan wisatawan belum begitu 

mengetahui lokasi toko vape yang kemudian menyulitkan wisatawan untuk 

melewati jalur mana yang lebih dekat dan efisien menuju toko vape. 

Teknologi saat ini telah banyak berkembang, diantaranya yaitu peta online 

yang membantu untuk mencari lokasi. Untuk pencarian rute terpendek dibutuhkan 

sebuah algoritma antara lain adalah algoritma Dijkstra, Bellman-Ford, A-Star dan 
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Floyd-Warshall. Algoritma Floyd-Warshall adalah algoritma yang banyak 

digunakan untuk menghitung rute terpendek antara semua titik dalam graf berarah 

yang berbobot. Hali ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan siklus 

negatif (Hougardy, 2010).  Algoritma Floyd-Warshall menghitung bobot terkecil 

dari semua rute yang menghubungkan pasangan titik dengan menghitung sekaligus 

bobot untuk semua rute yang mungkin dilewati. Oleh karena itu peneliti akan 

mengimplementasikan algoritma Floyd-Warshall untuk aplikasi pencarian rute 

terdekat toko vape di kota Yogyakarta. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

pengguna vape  menemukan rute terdekat menuju lokasi toko vape 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah yang di hadapi adalah: bagaimana mengimplementasi algoritma Floyd-

Warshall untuk mencari rute pada aplikasi pencarian toko vape terdekat di 

Yogyakarta. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka terdapat ruang 

lingkup untuk aplikasi yang dibangun sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun berjalan pada smartphone dengan sistem 

operasi android minimal versi 4.4.2 Kitkat. 

2. Objek yang digunakan untuk pencarian rute terpendek adalah toko vape 

yang berada di Kota Yogyakarta. 

3. Algoritma Floyd-Warshall digunakan sebagai metode untuk mencari 

rute terpendek. 
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4. Haversine digunakan untuk menghitung jarak. 

5. Mapbox di gunakan untuk menampilkan peta serta menentukan jarak 

dari lokasi awal ke lokasi tujuan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi pencarian rute terdekat 

dengan mengimplementasikan algoritma Floyd Warshall untuk melakukan 

pencarian rute yang terdekat dari lokasi pengguna menuju ke toko vape di kota 

Yogyakarta.   

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memudahkan pengguna untuk 

melakukan mencari rute terdekat dari lokasi pengguna ke lokasi toko vape. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini tersusun 3 (tiga) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka dan dasar teori / topik teori yang akan 

diteliti pada saat ini. Tinjauan pustaka membahas uraian tentang hasil kajian 

dari berbagai pustaka yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Sedangkan dasar teori menjelaskan pengertian dan definisi dari 
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masing-masing komponen yang digunakan untuk proses implementasi pada 

aplikasi yang di bangun dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun. 

Meliputi analisis kebutuhan peralatan serta perancangan sistem yang meliputi 

arsitektur sistem, use case diagram, sequence diagram, activity diagram, class 

diagram dan rancangan antarmuka. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi implementasi sistem dan pembahasan sistem. Bagian ini 

menguraikan tentang implementasi sistem beserta pembahasannya dan hasil 

uji coba sistem yang sudah dijalankan ke perangkat smartphone android. 

BAB V Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi 

sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Daftar Pustaka 

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam 

penelitian dan penyusunan naskah skripsi 

 


