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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodotologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka

dengan cara mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan teori graf,

lintasan terpendek, Algoritma Floyd-Warshall dan Algoritma Bellman-Ford.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jarak berdasarkan skala pada peta.

2. Mengubah peta menjadi graf berbobot

3. Menentukan lintasan terpendek dengan Algoritma Floyd-Warshall.

a. =
b. Untuk = 1 hingga , lakukan :

untuk = 1 hingga , lakukan :

untuk = 1 hingga , lakukan :

jika , > , + , maka

ganti , dengan , + ,
c. ∗ =

4. Menentukan lintasan terpendek dengan Algoritma Bellman-Ford.

a. Mengubah peta menjadi graf .

b. Menentukan vertek asal dan vertek tujuan.

c. Memberikan tanda + atau – pada bobot graf.

d. Dimulai dari vertek “0” yang menyebarkan informasi ke masing-masing

vertek yang langsung berhubungan dengan vertek “0” tersebut sesuai

dengan nilai bobot jalurnya. Semua vertek yang sudah memiliki nilai

akan menyebarkan informasi ke vertek yang saling berhubungan

langsung kemudian jika sebuah vertek diisi oleh lebih dari satu nilai

maka nilai yang dipilih adalah nilai yang terkecil.

e. Lakukan berulang kali langkah d sampai terbentuknya nilai pada setiap

vertek yang sudah terjelajahi.
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5. Membandingkan lintasan yang terbaik dari Algoritma Floyd Warshall dan

Algoritma Bellman-Ford.

Langkah-langkah tersebut di atas, dapat digambarkan ke dalam bentuk

Flowchart sebagai berikut:

Gambar 3. Flowchart Metodologi Penelitian
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3. ∗ =
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