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Abstrak 

 
Penelitian ini dibuat untuk mendapatkan informasi tentang jalur terpendek yang 

dapat ditempuh oleh seseorang yang melakukan perjalanan di dalam kota Malang. 
Permintaan informasi dilakukan melalui sms (short message service) dengan format 
penulisan tertentu ke server komputer yang akan memanfaatkan Algoritma Dijkstra 
untuk memperoleh jalur terpendek menuju jalan tersebut, yang akhirnya jawaban 
akan dikirimkan ke pihak peminta info. Dengan memnfaatkan fasilitas ini maka 
pihak user akan memperoleh kemudahan dalam menentukan jalur perjalanannya, 
sehingga lebih dekat dan lebih cepat. 
Keyword : algoritma Dijkstra, sms, server. 
 
I.PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat 
pesat. Hal ini menuntut orang untuk bertindak lebih efektif dan efisien dalam segala 
aktifitasnya. Untuk melakukan perjalanan misalnya, orang berusaha mencari jalur 
tersingkat yang dapat dilalui untuk sampai di tujuan. Salah satu cara untuk 
mendapatkan jalur tercepat adalah mencari jalur terpendek yang bisa dilalui. Hal 
tersebut bagi beberapa orang dapat dengan mudah dilakukan. Tetapi bagi beberapa 
orang akan sedikit sulit untuk dilakukan. Penduduk baru tidak mengetahui jalan 
sebaik penduduk asli atau yang sudah lama bertempat tinggal di suatu daerah. 

Dalam ilmu matematika, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari 
jalur terpendek adalah algoritma Dijkstra. Misalkan G adalah graph berarah berlabel 
dengan titik-titik V(G) = (v1, v2,…, vn) dan jalur terpendek yang dicari adalah dari v1 
ke vn. Algoritma Dijkstra dimulai dari titik v1. Dalam iterasinya, algoritma akan 
mencari satu titik  yang jumlah bobotnya dari titik 1 terkecil. Titik-titik yang terpilih 
dipisahkan, dan titik-titik tersebut tidak diperhatikan lagi 1. 

Sebagai media untuk menghubungkan pengguna dan aplikasi maka 
digunakanlah SMS. Layanan SMS merupakan media yang tepat dengan melihat 
bahwa di masa kini handphone bukan hal yang asing lagi, serta kemudahan untuk 
penggunaannya. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka rumusan masalah dalam tugas 
akhir ini adalah: 
1. Bagaimana membantu pengguna menemukan jalur terpendek yang dapat 

ditempuh ? 
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Dijkstra pada program ? 
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3. Bagaimana membuat suatu aplikasi pencarian jalur terpendek berbasis SMS 
sehingga dapat mudah diakses oleh pengguna ? 

 
1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan program aplikasi pencarian jalur terpendek ditentukan 
batasan – batasan sebagai berikut: 
1. Jalan yang digunakan sebagai acuan adalah jalan – jalan raya di kota Malang 

yang tercantum pada peta. 
2. Pembahasan mengenai proses dan desain sistem pencarian jalur terpendek serta 

implementasinya dalam program. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan algoritma Dijkstra pada 
program untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek yang ingin 
ditempuh. Sehingga pengguna bisa menempuh perjalanan dengan efisien dan lebih 
cepat. 

 

1.5. Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi pustaka tentang algoritma Dijkstra. 
2. Studi pustaka tentang pengiriman dan penerimaan SMS melalui komputer. 
3. Perancangan dan pembuatan program aplikasi pencarian jalur terpendek 

menggunakan algoritma Dijkstra dengan menggunakan Delphi 7.0.. 
4. Pengujian program dan perbaikan. 
5. Pembuatan laporan 
 
II.TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Definisi Graf 
Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan (V, E) 2, yang didalam hal ini : 
V   =  himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul – simpul (vertices  

    atau node) 
= {v1, v 2, …, vn     , dan 

E =  himpunan sisi (edges atau arcs) yang menghubungkan sepasang  simpul 
= {e1, e 2, …, e n } 

atau dapat ditulis singkat notasi G = (V, E). 
Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, seperti v, w, …, dengan bilangan 

asli 1, 2, 3, …, atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang menghubungkan 
simpul  vi  dengan simpul  vj  dinyatakan dengan pasangan (vi, vj) atau dengan 
lambang  e1,  e2, ... . Dengan kata lain, jika e adalah sisi yang menghubungkan 
simpul  vi  dengan simpul  vj  ,  maka  e  dapat ditulis sebagai 
e  =  (vi, vj).    
Setiap sisi berhubungan dengan satu atau dua titik. Titik – titik tersebut dinamakan 
titik ujung. Sisi yang hanya berhubungan dengan satu titik disebut loop atau gelang. 
Dua sisi berbeda yang menghubungkan titik yang sama disebut sisi ganda atau sisi 
pararel . 
 
 
                                                
2 Rinaldi Munir, 2001, 180 



 77  

2.2. Algoritma Dijkstra 
Permasalahan mencari lintasan terpendek di dalam graf merupakan masalah 

optimasi yang klasik. Graf yang diacu adalah graf berbobot (weighted graf). Bobot 
pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos 
pembangunan, dan sebagainya. Kata “terpendek” dalam masalah lintasan terpendek 
berarti minimisasi dari bobot pada suatu lintasan di dalam graf. 

Algoritma lintasan terpendek yang paling terkenal adalah algoritma Dijkstra. 
Algoritma yang dinamai menurut penemunya, Edsger Wybe Dijkstra, seorang 
ilmuwan Belanda, mencari lintasan terpendek dari sebuah simpul ke semua simpul 
dalam sebuah graf berbobot yang bobot tiap sisinya tidak bernilai negatif.  

Misalkan G adalah graph berarah berlabel dengan simpul - simpul V(G) = (v1, 
v2, …, vn) dan jalur terpendek yang dicari adalah dari v1 ke vn. Algoritma Dijkstra 
dimulai dari simpul v1. Dalam iterasinya, algoritma akan mencari satu simpul yang 
jumlah bobotnya dari simpul v1 terkecil. Simpul - simpul yang terpilih dipisahkan, 
dan simpul - simpul tersebut tidak diperhatikan lagi dalam iterasi berikutnya 3. 
Misalkan  : 
V(G) = { v1, v2, …, vn }. 
L = Himpunan simpul – simpul   V(G)  yang sudah terpilih dalam alur  

 lintasan terpendek. 
D(j) = Jumlah bobot lintasan terpendek dari  v1  ke  vj. 
w(i, j) = Bobot sisi dari simpul ke  vi simpul  vj. 
w*(1, j) = Jumlah bobot lintasan terpendek dari v1  ke  vj. 

Secara formal, algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan terpendek adalah 
sebagai berikut  : 

1. L = {  }; 
V = { v1, v2, …, vn }. 

2. Untuk  i = 2, … , n, lakukan D(i)  =  W(1, i).  
3. Selama vn     L  lakukan  : 

a. Pilih simpul  vk    V – L  dengan  D(k)  terkecil. 
L  =  L     { vk }. 

b. Untuk setiap  vj    V – L  lakukan  : 
Jika  D(j)  >  D(k)  +  w(k, j)  maka ganti  D(j)  dengan  D(k)  +  w(k, j).  

4. Untuk setiap  vj    V,  w*(1, j)  =  D(j). 
 
Menurut algoritma di atas, lintasan terpendek dari  v1  ke  vn  adalah melalui 

simpul – simpul dalam L secara berurutan, dan jumlah bobot lintasan terpendeknya 
adalah D(j). Berikut ini adalah contoh pencarian jalur terpendek. Graf yang 
digunakan adalah graf pada gambar 1. 

 

                                                
3  
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Gambar 1. Sebuah graf berarah berbobot dan matriks ketetanggaannya 

Sumber: Perencanaan 
 

Pada langkah pertama, set semua D = ∞ kecuali D(v1) = 0. Untuk menentukan 
titik mana yang akan diperiksa atau dikunjungi maka cari titik yang mempunyai D 
terkecil dan titik tersebut belum diperiksa atau dikunjungi. Misal P(vn) adalah titik 
sebelum vn yang harus dikunjungi untuk mencapai vn dengan bobot terpendek. 
Iterasi 1: Titik yang diperiksa adalah v1 
 D(v2) = D(v1)  +  w(v1, v2) = 0 + 3 = 3, P(v2) = v1 
 D(v3) = D(v1)  +  w(v1, v3) = 0 + 4 = 4, P(v3) = v1 
Iterasi 2: Titik yang diperiksa adalah v2 
 D(v4) = D(v2)  +  w(v2, v4) = 3 + 3 = 6, P(v4) = v2 
 D(v5) = D(v2)  +  w(v2, v5) = 3 + 5 = 8, P(v5) = v2 
Iterasi 3: Titik yang diperiksa adalah v3 

D(v2) = D(v3)  +  w(v3, v2) = 4 + 2 = 6, karena D(v2) sebelumnya lebih 
kecil maka D(v2) dan P(v2) bernilai tetap. 

 D(v4) = D(v3)  +  w(v3, v4) = 4 + 7 = 8, D(v4) dan P(v4) tetap. 
 D(v5) = D(v3)  +  w(v3, v5) = 4 + 5 = 9, D(v5) dan P(v5) tetap. 
Iterasi 4: Titik yang diperiksa adalah v4 
 D(v5) = D(v4)  +  w(v4, v5) = 6 + 1 = 7, P(v5) = v4 
Jadi untuk mencapai titik v5 yaitu melalui titik secara berurutan v1, v2, v4, v5.  

 
2.3. Short Message Service(SMS)  

SMS adalah sebuah layanan dari telepon selular untuk mengirimkan pesan 
singkat ke telepon selular yang lain. Sebuah SMS mempunyai panjang maksimal 
160 karakter, dimana setiap karakter terdiri dari 7 bit. Untuk SMS yang terdiri dari 
karakter 8 bit (maksimal 140 karakter) biasanya digunakan untuk mengirim gambar 
atau ringtone. Terdapat dua cara untuk mengirim dan menerima SMS yaitu dengan 
mode teks atau PDU (Protocol Description Unit). Mode teks hanya terdapat dalam 
beberapa tipe telepon selular. Mode teks hanya merubah data yang disajikan oleh 
mode PDU menjadi teks. 

Bentuk umum yang paling banyak dipakai untuk SMS adalah  PDU SMS 
Deliver  dan  PDU SMS Submit. SMS yang diterima (pada telepon selular  
penerima)  akan memiliki format  SMS Deliver. Sedang SMS  yang ditulis atau akan 
dikirimkan (telepon selular pengirim) akan memiliki format  SMS Submit. Proses 
penerimaan  dan pengiriman SMS ini tidak hanya melibatkan interaksi perangkat 
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lunak (software) saja tetapi juga interaksi perangkat keras (hardware) yang 
kompleks di dalam telepon selular 4.  

SMS adalah suatu  sistem  store and forward. SMS tidak dikirimkan langsung 
dari telepon selular pengirim  ke telepon selular penerima tetapi dikirimkan dulu ke  
SMSCenter. Ini mengakibatkan layanan SMS tidak bersifat realtime. Ketika jaringan 
GSM sedang sibuk  (misalnya malam Minggu, atau pada masa Idul Fitri ketika 
ummat Islam saling mengirim kartu ucapan selamat yang berupa SMS), biasanya 
SMS akan terlambat terkirimkan ke ponsel, atau bahkan pengirim tidak dapat 
mengirim SMS. 
 
III. PERANCANGAN  
3.1.  Rancangan Sistem 

Berikut ini adalah rancangan program, berisi diagram konteks, blok diagram, 
bagan alir program, rancangan tabel dan ER Diagram. 

3.3.1. Blok Diagram 
 

 
 

Gambar 2. Blok diagram program 
Sumber : Perancangan 

 

Blok diagram pada gambar 3.2 secara garis besar dijelaskan sebagai berikut : 
1. SMS yang dikirimkan pengguna diterima oleh program. 
2. Dari SMS yang diterima dilakukan pengambilan nama jalan awal dan 

jalan tujuan. 
3. Nama jalan awal dan jalan akhir diubah menjadi titik untuk pencarian 

jalur terpendek. 
4. Dilakukan pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. 
5. Dari jalur terpendek yang ditemukan diubah menjadi urutan jalan. 
6. Dari beberapa kali pencarian dengan menggunakan algoritma Dijkstra 

akan dipilih jalur terpendek yang dapat ditempuh. 
7. Mengirim SMS ke pengguna. 

Karena sebuah jalan terdiri dari setidaknya dua titik, maka program akan 
menggunakan algoritma Dijkstra sebanyak n kali, dimana n adalah jumlah titik yang 
terdapat pada jalan awal. Apabila m adalah jumlah titik yang terdapat pada jalan 
tujuan, maka kemungkinan jalur terpendek yang dapat ditempuh adalah sebanyak n  
x  m. 
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3.3.2. Diagram Konteks (Context Diagram) 
 

 
Gambar 3. Diagram konteks 

Sumber : Perancangan 
 

Program menggunakan metode auto reply, sehingga SMS yang masuk akan 
segera diproses dan mengirimkan jalur terpendek kepada pengguna segera setelah 
jalur terpendek didapatkan. 

 

3.3.3. Bagan Alir Program (Program  Flowchart) 
3.3.3.1. Algoritma Dijkstra 
 

 
 

Gambar 4. Flowchart algoritma Dijkstra 
Sumber : Perancangan 
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3.3.3.2. ER Diagram 
 

 
Gambar 5. ER Diagram 
Sumber : Perancangan 

 
Setiap satu record pada tabel TabelTerima yang berisi permintaan pengguna 

memiliki satu record pada tabel TabelKirim yang berisi jawaban atau solusi jalur 
terpendek sesuai dengan permintaan pengguna. Dua tabel tersebut terhubung oleh 
atribut NoUrut yang terdapat pada setiap tabel. 

 
3.3.4. Desain Tampilan 

 
Gambar 6.  Desain tampilan 

Sumber: Perancangan 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Proses Pencarian Jalur Terpendek 

Berdasarkan blok diagram program yang ditunjukkan pada gambar 3. 2, urutan 
pencarian jalur terpendek disusun sebagai berikut. 

1. Pengambilan nama jalan awal dan tujuan dari SMS yang diterima. 
2. Nama jalan awal dan tujuan diubah menjadi titik untuk pencarian jalur 

terpendek. 
3. Dilakukan pencarian menggunakan algoritma Dijkstra. 
4. Dari jalur terpendek yang sudah ditemukan diubah menjadi urutan nama 

jalan. 
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      Dilakukan perbandingan dari beberapa pencarian dan dipilih jalur terpendek 
yang paling kecil nilainya. 
 
4.2. Tampilan Form Utama 

Di dalam form utama terdapat indikator tingkat kekuatan sinyal, baterai, dan 
keterangan lain seperti tanggal, waktu, dan operator yang digunakan. Form utama 
juga terdiri dari beberapa tab atau halaman. Halaman – halaman tersebut 
ditunjukkan pada gambar berikut ini. 
a. Halaman Lihat SMS 

 
Gambar 7. Form utama halaman Lihat SMS 

Sumber : Perancangan 
 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan daftar SMS yang diterima atau SMS 
permintaan pengguna, dan SMS yang dikirim atau SMS solusi. Pada halaman ini 
juga terdapat menu untuk menampilkan  daftar SMS yang diterima maupun yang 
dikirim. 

 
4.3. Format Penulisan SMS 

Untuk menuliskan SMS harus diperhatikan beberapa aturan. Aturan penulisan 
sebagai berikut. 
1. Format SMS permintaan adalah:  

PATH<spasi>nama jalan awal<spasi>nama jalan tujuan 
Contoh: Untuk mencari jalur terpendek dari jalan Raden Panji Suroso ke jalan 
Mayjend Panjaitan maka isi SMS adalah: 
Path  Panji_Suroso Panjaitan 

2. Nama jalan dituliskan tanpa gelar, tanpa kata “jalan” atau “Jl”, dan tanpa kata 
“Raya”. 

3. Mengabaikan huruf kapital, huruf kecil untuk SMS permintaan. Untuk SMS 
solusi penulisan berupa huruf kapital. 

4. Tanda titik, spasi, dan (-) diganti dengan karakter underscore atau garis bawah 
(_). 
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Contoh format penulisan nama jalan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini. 
 

Nama Jalan Penulisan 
Jendral Achmad Yani Achmad_Yani 
Letjend S.Parman S_Parman 
Kapitan Pattimura Pattimura 
Kyai Tamim Tamim 
Kyai Parseh Jaya Parseh_Jaya 
Danau Toba Danau_Toba 
H. Agus Salim Agus_Salim 
Bendungan Sigura - Gura Sigura_Gura 
Ikan Tombro Tombro 

Tabel 1. Contoh penulisan nama jalan 
Sumber : Perancangan 

 

4.4. Analisa Hasil Program 
Penulis melakukan beberapa percobaan untuk mengetahui hasil program 
No SMS Permintaan SMS Solusi 

1 Path Panjaitan Merdeka_Timur 
PANJAITAN SLAMET_RIYADI 
BASUKI_RACHMAD SUGITO 
MERDEKA_TIMUR 

2     PATH Merdeka_Timur Suprapto - 

3 pAth   panji_suroSO    sigura_gura    

PANJI_SUROSO ADI_SUCIPTO 
S_PARMAN BOROBUDUR 
SOEKARNO_HATTA HARYONO 
GAJAYANA SUMBERSARI 
SIGURA_GURA 

4 Path Soekarno_hatta Buntu JALAN TUJUAN TIDAK TERCANTUM DI 
DATABASE 

5 PATH Soekarno_Hatta 
Merdeka_Barat 

SOEKARNO_HATTA PANJAITAN 
SLAMET_RIYADI BASUKI_RACHMAD 
MERDEKA_BARAT 

6 Path Soekarno_hatta Panji_Suroso 

SOEKARNO_HATTA BOROBUDUR 
S_PARMAN ADI_SUCIPTO 
PANJI_SUROSO 
 

 
7 

PATH Soekarno_Hatta 
Panji_Suroso 

SOEKARNO_HATTA BOROBUDUR 
S_PARMAN ADI_SUCIPTO 
PANJI_SUROSO 

8 path raya desa JALAN AWAL DAN TUJUAN TIDAK 
TERCANTUM DI DATABASE 

9 Soekarno_Hatta Tlogowaru - 

10 PATH Achmad Dahlan Sungkono 

FORMAT PENULISAN : 
PATH<spasi>JalanAwal<spasi>JalanTujuan 
NAMA JALAN TANPA KATA "JALAN", 
GELAR, SPASI, SPASI DIGANTI DGN 
UNDERSCORE(_) 

 
Tabel 2. Percobaan 

Sumber : Perancangan 
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Dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa program 
membalas atau mengirimkan SMS apabila terdapat kata “path ” (tanpa tanda kutip) 
di awal isi SMS. Program juga mengabaikan huruf besar dan kecil, serta jumlah 
spasi di dalam isi SMS selama awal isi SMS terdapat kata “path ” (tanpa tanda 
kutip) dan terdapat dua kata lainnya yaitu nama jalan awal dan jalan tujuan yang 
masing – masing didalamnya tidak terdapat spasi. Program mengabaikan SMS yang 
tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan. 
 
V. PENUTUP 
Kesimpulan 
Dari penjelasan bab – bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Graf yang digunakan adalah graf ganda yang berbobot dan berarah. 
b. Program hanya mencari jalur terpendek dengan mengabaikan posisi pengguna 

pada jalan awal dan posisi pada jalan tujuan yang diinginkan. 
c. Dengan layanan SMS maka memberikan kemudahan bagi pengguna untuk 

melakukan permintaan pencarian. 
d. Pencarian jalur terpendek cukup berguna untuk mencari jalan tercepat menuju 

suatu tempat.  
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