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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA dan DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang di lakukan oleh Bintang Falent Setiawan (2019) tentang 

Pencarian Rute Terpendek SPBU Menggunakan Algoritma Folyd-Warshall 

Berbasis Web (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta) yang memberikan 

informasi lokasi SPBU yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui peta 

digital, memberikan rute jalur terpendek ke SPBU yang dituju menggunakan 

perhitungan algoritma Folyd-Warshall, serta memberikan informasi umum seperti 

jam operasional, fasilitas, nama, dan kode SPBU. 

Algoritma yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Haydar Abdul 

Azis (2019) tentang Penerapan Algoritma Folyd-Warshall Untuk Menentukan Rute 

Terdekat Lokasi Service Handphone di Kota Yogyakarta dimana penelitiannya 

memberikan informasi lokasi Service Handphone yang berada di Kota Yogyakarta 

melalui peta digital yang dibuat dengan menggunakan API Mapbox, memberikan 

rute terdekat ke tempat service handphone  yang dituju. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al Amin Ali Imron (2019) tentang Aplikasi 

GIS Pencarian Rute Terdekat Lokasi Wisata Berbasis Web Mobile Menggunakan 

Algoritma Dijkstra yang mengambil  studi sasus di Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

Dimana semua destinasi wisata akan di tampilkan dalam satu peta dengan marker 

atau list daftar nama wisata yang di urutkan berdasarkan abjad. Untuk memilih rute 
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terpendek tempat wisata menggunakan algoritma Dijkstra yang mana lokasi awal 

di ambil dari lokasi pengguna saat ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Abrari (2019) tentang Aplikasi 

Pencarian Lokasi Cafe  Dengan Jarak Terdekat Di Daerah Istimewa Yogyakrata 

Berbasis Android yang memberikan informasi informai cafe beserta jarak dari 

posisi pengguna menuju café dengan menggunakan metode Location Based 

Service.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Galih Prasetyo (2017) tentang 

Implementasi Library Mapbox Android SDK Untuk Visualisasi Peta Dealer Resmi 

Motor Yamaha Di Kabupaten Klaten  yang melakukan pencarian data visualisasi 

marker, visualisasi rute, menampilkan informasi dealer dan motor, serta melakukan 

rating dengan menggunakan menggunakan Mapbox Android Map SDK sebagai 

peta. Sedangkan penilitian yang di usulkan oleh Rahmat Hidayat (2019) tentang 

Implementasi Algoritma Floyd Warshall Pada Aplikasi Pencarian Toko Vape 

Terdekat Di Kota Yogyakarta Berbasis Android merupakan aplikasi yang berbasis 

android dimana akan menampilkan informasi dari toko vape beserta jarak terdekat 

dari lokasi pengguna ke lokasi toko vape dan aplikasi ini menggunakan Mapbox 

sebagai peta digital. 

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Metode Interface 

Bintang Falent 

Setiawan (2019) 

Lokasi SPBU di 

Yogyakarta 
Algoritma Floyd 

Warshall 
Web 
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Haydar Abdul Azis 

(2019) 

Lokasi Service 

Handphone di kota 

Yogyakarta 

Algoritma Floyd 

Warshall 
Web 

Al Amin Ali Imron 

(2019) 

Lokasi Wisata di 

Kabupaten Bantul 

Yogyakarta 

Algoritma 

Dijkstra 
Web Mobile 

Faisal Abrari 

(2017) 
Lokasi Cafe di 

Yogyakarta 

Location Based 

Services 

Mobile 

Android 

Aditya Galih 

Prasetyo (2017) 

Dealer Motor 

Yamaha di 

Kabupaten Klaten 

Mapbox 

Android Map 

SDK 

Mobile 

Android 

Yang diusulkan: 

Rahmat Hidayat 

(2019) 

 Lokasi Toko Vape 

di Yogyakarta 

Algoritma Floyd 

Warshall 

Mobile 

Android 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Algoritma Floyd-Warshall 

Algoritma Floyd-Warshall adalah salah satu varian dari pemrograman 

dinamis, yaitu suatu metode yang melakukan pemecahan masalah dengan 

memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. 

Artinya solusi-solusi tersebut dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap 

sebelumnya dan ada kemungkinan solusi lebih dari satu. (Rinaldi, Dkk, 2017) 

Algoritma Floyd-Warshall memiliki input graf berarah dan berbobot (V,E), 

yang berupa daftar titik (node/vertex V) dan daftar sisi (edge E). Jumlah bobot sisi 
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pada sebuah jalur adalah bobot jalur tersebut. Sisi pada E diperbolehkan memiliki 

bobot negatif, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi graf untuk aplikasi ini untuk 

memiliki bobot negatif. Algoritma ini menghitung bobot terkecil dari semua jalur 

yang menghubungkan sebuah pasangan titik, dan melakukannya sekaligus untuk 

semua pasangan titik.  Dengan kata lain pada saat perhitungan rute optimum yang 

akan dilalui terlebih dahulu menghitung semua kemungkinan rute yang akan dilalui 

kemudian baru mencari rute optimum dengan cara membandingkan tiap pasangan 

rute apakah ada pasangan rute lain yang lebih optimum. Algoritma Floyd-Warshall 

sangat efisien dari sudut pandang penyimpanan data karena dapat 

diimplementasikan dengan hanya pengubahan sebuah matriks jarak (Friska dan 

Tatyantoro, 2016). 

Adapun mekanisme dari algoritma Floyd-Warshall ini terdiri dari beberapa 

langkah yang harus dilakukan, yaitu (Budiarsyah dan Dibi Khairurrazi , 2010) :  

 Langkah awal yang harus dilakukan untuk menentukan shortest path dengan 

menggunakan algoritma Floyd-Warshall adalah dengan merepresentasikan 

suatu graf sebagai suatu matriks berbobot. Format output berupa matriks n 

x n berjarak D = [dij] dimana dij merupakan jarak dari vertex i ke j.  

 Langkah kedua adalah melakukan dekomposisi Floyd-Warshalldengan 

urutan :  

 dij(k) merupakan panjang dari shortest path dari i ke j, sehingga semua 

vertex intermediate yang terdapat pada path (jika ada) terkumpul pada 

{1,2,....,k}  

 dij(0) dikumpulkan pada wij, yaitu tidak ada vertex intermediate.  
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 D(k) menjadi matriks n x n [dij(k)]  

 Tentukan dij(n) sebagai jarak dari i ke j kemudian hitung D(n)  

 Hitung D(k) untuk k = 0,1,...., n  

 Langkah ketiga adalah menentukan struktur shortest path. Dalam hal ini, 

harus dilakukan dua pengamatan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih 

jauh, yaitu :  

 Sebuah shortest path tidak memuat vertex yang sama sebanyak dua kali  

 Untuk sebuah shortest path dari i ke j dengan beberapa vertex 

intermediate pada path dipilih dari kumpulan {1, 2, ...., k}, dengan 

kemungkinan :  

a. k bukan merupakan vertex pada path (path terpendek memiliki 

panjang dij(k-1)).  

b. k merupakan vertex pada path (path terpendek memiliki panjang 

dij(k-1) + dij(k-1)).  

 Setelah melakukan pengamatan diatas, kemudian dilakukan penentuan 

shortest path dari I ke j yang memuat vertex k. 

 Shortest path tersebut memuat sebuah subpath dari i ke k dan sebuah 

subpath dari k ke j.  

 Setiap subpath hanya dapat memuat vertex intermediate pada {1, ..., k-

1} dan sedapat mungkin memiliki nilai terpendek, kemudian beri nama 

panjangnya dik(k-1) dan dkj(k-1) sehingga path memiliki panjang dik(k-

1) + dkj(k-1).  
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 Langkah terakhir adalah melakukan iterasi yang dimulai dari iterasi ke 0 

sampai dengan n.Perhitungan yang dilakukan adalah :  

 Menentukan D(0) (iterasi ke 0) = [wij] merupakan matriks bobot.  

 Menentukan D(k) dengan menggunakan rumus , dij(k) = min {dij(k-1), 

dik(k-1) + dkj(k-1)}, untuk k = 1, ..., n dimana n adalah jumlah vertex. 

Hasil akhir dari algoritma Floyd-Warshall adalah matriks untuk iterasi ke-n. Dari 

matriks ke-n ini, dapat dilihat shortest path untuk setiap vertex pada suatu graph. 

2.2.2 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkaan dan 

dibuat (generate) oleh computer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

Pemrograman JavaScript, (Standar ECMA-262 Edisi ke 3, 1999). JSON terbuat dari 

dua struktur yaitu :  

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus (dictionary), 

table hash (hash table), daftar kunci (keyed list), atau associative array.  

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan Bahasa, hal 

ini dinyatakan seagai larik (array), vector (vektor), daftar (list), atau urutan 

(sequence). (____. https://www.json.org/json-id.html. 10 September 2019). 

 

https://www.json.org/json-id.html.%2010%20September%202019
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2.2.3 Mapbox 

Mapbox adalah platform data lokasi untuk aplikasi mobile dan web. Mapbox 

menyediakan blok bangunan untuk menambahkan fitur lokasi seperti peta, 

pencarian, dan navigasi. Mapbox memungkinkan penyesuaian tampilan peta dan 

menambahkan penanda. Selain itu, pengembang bisa mengintegrasikan peta ke 

platform online lainnya. Yang mana untuk memulainya pengembang harus terlebih 

dahulu mempunyai akses token. Akses token ini adalah sebuah kode pendek yang 

digunakan untuk menampilkan peta secara online. Mapbox sendiri defaultnya 

menyediakan 4 jenis tipe maps, yaitu MapBox Street, Emerakd, Light and Dark, 

dan Satellite. (____. https://www.mapbox.com/about/company/. 27 Juli 2019). 

2.2.4 Pengertian Vape 

Vape atau rokok elektrik adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin 

elektronik. Rokok jenis ini dirancang untuk membantu pecandu rokok tembakau 

mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik, 

secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok. 

Rokok jenis ini terdapat dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi terdapat 

tiga komponen utama dalam rokok elektrik, yaitu baterai, elemen pemanas, dan 

tabung yang berisi cairan (cartridge). Cairan dalam tabung ini mengandung nikotin, 

propilen glikol atau gliserin, serta penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan 

cokelat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan cartridge yang dapat diisi 

ulang. 

https://www.mapbox.com/about/company/
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Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam 

tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung 

berbagai zat kimia. Pengguna mengisap zat kimia ini langsung dari corongnya. 

(Risky, 2017). 

2.2.5 Java 

Java adalah nama sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan 

perangkat lunak pada computer yang berdiri sendiri (standalone) ataupun pada 

lingkungan jaringan. (Sun Microsystem, dalam buku M. Shalahudin dan Rosa A.S, 

2010). 

Java berdiri diatas sebuah mesin penterjemah (interpreter) yang diberi nama 

Java Virtual Machine (JVM). JVM inilah yang akan membaca kode bit (bytecode) 

dalam file .class dari suatu program sebagai representasi langsung program yang 

berisi bahasa mesin. Oleh karena itu bahasa Java disebut sebagai bahasa 

pemrograman yang portable karena dapat dijalankan pada berbagai system operasi, 

jika pada sistem operasi tersebut terdapat JVM. Alas an utama pembentukan bahasa 

Java adalah membuat aplikasi-aplikasi yang dapat diletakkan di berbagai macam 

perangkat elektronik, sehingga Java harus bersifat tidak bergantung pada platform 

(platform independent). Itulah yang menyebabkan dalam dunia pemograman Java 

dikenal adanya istilah “write once, run everywhere”, yang berarti kodde program 

hanya ditulis sekali, namun dapat dijalankan dibawah kumpulan pustaka (platform) 

mamnapun, tanpa harus melakukan perubahan kode program. 
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2.2.6 XML 

Extensible Markup Language (XML) merupakan teknologi dengan aplikasi 

dunia nyata, khususnya untuk manajemen, tampilan, dan organisasi data. XML 

bekerja dengan tujuan markup dari setiap jenis data tetapi dengan kompleksitas 

yang di eleminasi, XML tidak benar-benar merupakan bahasa, tetapi lebih pada 

sintaks yang digunakan untuk menjelaskan markup lain. (David Hunter et al, 2007). 

2.2.7 Haversine 

Formula Haversine adalah persamaan yang digunakan dalam navigasi, yang 

memberikan jarak lingkaran besar antara dua titik pada permukaan bola (bumi) 

berdasarkan bujur dan lintang. Suatu metode untuk mengetahui jarak antar dua titik 

dengan memperhitungkan bahwa bumi bukanlah sebuah bidang datar namun adalah 

sebuah bidang yang memilki derajat kelengkungan. Formula ini menghitung 

dengan mengabaikan efek ellipsoidal, cukup akurat untuk sebagian besar 

perhitungan, juga pengabaian ketinggian bukit dan kedalaman lembah di 

permukaan bumi. (Fety & Safaruddin, 2019). 

Dengan mengasumsikan bahwa bumi berbentuk bulat sempurna dengan 

jari-jari R 6.371km, dan lokasi dari 2 titik di koordinant bola (lintang dan bujur) 

masing-masing adalah long1, lat1, dan long2, lat2. (Fety & Safaruddin, 2019). 

Maka rumus Haversine dapat ditulis dengan persamaan : 

x = (lon2-lon1) * cos ((lat1+lat2)/2); 

y = (lat2-lat1); 

d = sqrt(x*x+y*y)*R  
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Keterangan Rumus:  

lat1 = Latitude pengguna  

lon1 = Longitude pengguna  

lat2 = Latitude toko vape  

lon2 = Longitude toko vape  

x = Selisih Longitude pengguna dengan toko vape 

y = Selisih Lattitude pengguna dengan toko vape  

d = hasil jarak  

R = Radius Bumi = 6371 km  

1 derajat = 0.0174532925 radian 

 


