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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Graf 

Secara matematis graf didefinisikan sebagai sepasang set yang dapat ditulis 

sebagai notasi G = (V,E) dimana V adalah himpunan dari simpul-simpul(vertex atau 

node) dan E adalah himpunan sisi (edge) yang menghubungkan simpul yang satu 

dengan simpul yang lainnya (Rouhonen, 2013). 

Simpulan pada graf dapat dinyatakan dengan dengan huruf atau kombinasi 

huruf angka (contoh : a,b,c dan seterusnya atau a1.a2,a3 dan seterusnya) atau dapat 

juga menggunakan angka untuk memudahkan 1,2, dan seterusnya. Sedangkan 

untuk sisinya dapat dinyatakan dengan pasangan (u,v) atau dapat dinyatakan 

dengan lambang e1,e2,e3 dan seterusnya (Rouhonen, 2013). 

 

Gambar 2.1 Graf Sederhana (Rouhonen, 2013) 

2.1.1 Jenis-Jenis Graf 

Klarifikasi pada graf cukup luas, klarifikasi tersebut bergantung pada faktor-

faktor yang membedakan. Berdasarkan orientasi arah pada sisinya, maka secara 

umum graf dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut. 
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1. Graf tidak berarah (Undirected Graph). 

Graf yang setiap sisinya tidak memiliki orientasi arah, dapat disebut juga 

sebagai graf tidak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi 

tidak diperhatikan. Jadi, (u,v)=(v,u) adalah sisi yang sama. 

 

Gambar 2.2 Graf Tidak Berarah (Fauzi, 2011) 

2. Graf Berarah (Directed Graph). 

Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah, 

pada graf berarah (u, v) dan (v, u) menyatakan dua buah sisi yang berbeda. Dengan 

kata lain dapat ditulis (u, v)  ≠ (v, u). 

 

 

Gambar 2.3 Graf Berarah (Fauzi,2011) 

Adapun graph yang memiliki nilai bobot pada setiap sisinya disebut juga 

sebagai graph berbobot (weighted graph). 
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2.2 Pencarian Jalur Terpendek 

Pencarian jalur terpendek adalah sebuah graph yang memiliki nilai tepi yang 

dikaitkan dengan beban dan biaya masing-masing pada setiap tepinya. Sebuah jalur 

terpendek dari vertex s ke vertex t dengan nilai bobot yang lebih rendah dari bobot 

lainnya (Sedgewick & Wayne, 2011). Secara umum pencarian jalur terpendek dapat 

dilakukan dengan dua metode yaitu metode konvensional dan metode heuristik 

(Muktahiroh, et al., 2007). 

1. Metode konvensional 

Metode konvensional adalah metode yang menggunakan algoritma perhitungan 

sistematis biasa. Ada beberapa metode konvensional untuk pencarian jalur 

terpendek, diantaranya Djikstra, Floyd-Warshall, Bellman-Ford dll. 

2. Metode Heuristik 

Metode Heuristik adalah metode dengan pengabungan pada sub bidang 

kecerdasan buatan yang digunakan untuk pencarian jalur terpendek seperti salah 

satu contohnya adalah metode Algoritma semut atau yang sering disebut juga 

Algoritma Ant Colony (Aco). 

2.3 DKI Jakarta 

DKI Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibukota Negara dan kota 

terbesar di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Secara geografis 

Jakarta terdiri dari dataran rndah dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas 

permukaan laut, 6°12’ Lintang Selatan dan 106°48’ Bujur Timur. Berdasarkan 

Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta 

adalah 7.659,02 km2, terdiri dari daratan seluas 661,52 km2, termasuk 110 pulau di 

Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km2. Dengan jumlah penduduk dalam 
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periode 2002-2006 terus mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya 

mengalami penurunan. Tahun 2002 jumlah penduduk sekitar 8,50 juta jiwa, tahun 

2006 meningkat menjadi 8,96 juta jiwa, dan dalam lima tahun ke depan jumlahnya 

diperkirakan mencapai 9,1 juta orang. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 

mencapai 12.664 penduduk per km2, tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per 

km2 dan diperkirakan dalam lima tahun kedepan mencapai 13.756 penduduk per 

km2 (anon, 2008). 

2.4 Angkutan Umum 

Angkutan umum adalah sarana jasa untuk memindahkan penumpang dari suatu 

tempat ke tempat lain. Dengan tujuan membantu orang atau kelompok orang unutk 

menjagkau berbagai tempat yang dikehendaki. Prosesnya dapat dilakukan 

menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan(diangkut 

oleh orang) (Warpani, 1990). 

 Angkutan umum menjadi pilihan utama disaat tidak dapatnya menggunakan 

transportasi pribadi saat ingin melakukan aktifitas berpergian. Angkutan umum 

juga menjadi pilihan karena harganya yang terjangkau dan banyak ditemui di mana- 

mana. Dengan keberadaan angkutan umum juga dapat mengurangi kemacetan di 

jalanan dikarenakan berkurangnya volume kendaraan pribadi, hal ini 

memungkinkan karena angkutan umum bersifat angkutan massal sehingga biaya 

angkut dapat dibebankan kepada banyak penumpang sehingga biaya dapat ditekan 

serendah mungkin (Warpani, 1990). 
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Gambar 2.4 Jenis kendaraan yang terdaftar di DKI Jakarta (Widodo, 2015). 

2.5 Global Positioning System(GPS) 

Global Positioning System adalah sistem untuk menentukan letak permukaan 

dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal satelit (Winardi, 2006). GPS 

dapat diakses dengan mudah oleh perangkat mobile, di karenakan di era teknologi 

hampir setiap perangkat mobile di lengkapi oleh fasilitas GPS. 

2.6 API Google Maps 

Google Maps API adalah layanan peta dunia virtual berbasis web. Google Maps 

dapat digunakan pada aplikasi sebagai penghubung antara aplikasi dengan Google 

Maps. Namun untuk menggunakan Google Maps harus menggunakan API Key 

untuk mengaktifkan fitur Google Maps pada aplikasi yang dibuat. 
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2.7 Algoritma Bellman-Ford 

Algoritma Bellman-Ford adalah Algoritma untuk menyelesaikan permasalahan 

lintasan terpendek dengan sumber tunggal (Purwanto, 2008). Algoritma Bellman–

Ford dikembangkan oleh Richard Bellman dan Lester Ford. Algoritman Bellman 

Ford digunakan untuk mencari rute terpendek (dari satu sumber) pada sebuah graf 

berbobot, artinya algoritma Bellman-Ford akan menghitung setiap semua jarak 

terpendek yang berasal dari satu titik node/simpul. (Al Araaf & Puspitasari, 2016) 

Secara umum, langkah-langkah algoritmanya adalah sebagai berikut (Cormen, 

2009). 

1. Tentukan vertex source dan daftar seluruh vertices maupun edges. 

2. Assign nilai untuk distance dari vertex source = 0, dan yang lain infinite. 

3. Mulailah iterasi terhadap semua vertices yang dimulai dari vertex source, 

4. Untuk menentukan distance dari semua vertices yang berhubungan dengan 

vertex source dengan formula seperti berikut ini 

- U = vertex asal 

- V = vertex tujuan 

- UV = Edges yang menghubungkan U dan V 

- Jika distance V, lebih kecil dari distance U + weight UV maka 

distance V, diisi dengan distance U + weight UV 

- Lakukan hingga semua vertices terjelajahi 
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Gambar 2.5 Proses Algoritma Bellman-Ford (Babcock, n.d.). 
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2.8 Skala Likert 

Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan 

positif maupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan juga kadang 

digunakan untuk kuesioner agar memaksa responden memilih salah satu kutub 

karena pilihan netral tidak tersedia (Nazir, 2005). Pada skala likert responden 

diminta untuk mengecek setiap item pertanyaan dan memberikan skor sesuai skala 

yang telah ditentukan pada kuesioner. Skor tertinggi berarti responden menyukai 

sedangkan skor terendah berarti sebaliknya. 

Tabel 2.1 Interval Skor 5 (Lima) Tingkat Skala Likret 

Pernyataan Skor Bobot Inverval 

Sangat Setuju 5 Skor>=80% 

Setuju 4 80% > Skor >= 60% 

Netral 3 60% > Skor >= 40% 

Tidak Setuju 2 40% > Skor >= 20% 

Sangat Tidak Setuju 1 Skor < 20% 

Tabel 2.2 Tabel Skala Score 

Keterangan Skor 

Sangat(Baik/Setuju/Suka) 5 

(Baik/Setuju/Suka) 4 

Netral/Cukup 3 

Tidak (Baik/Setuju/Suka) 2 

Sangat Tidak (Baik/Setuju/Suka) 1 
 

 Kemudian persentase nilai skor pada kuesioner dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012). 

Persentase Skor = (((Sangat Setuju * 5) + (Setuju * 4) + (Netral * 3) + (Tidak 

Setuju * 2) + (Sangat Tidak Setuju * 1)) / (5 * Jumlah Responden)) * 100% 

         …(2.1) 
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2.9 End-User Computing Satisfaction (EUCS) 

End-User Computing Statisfaction (EUCS) adalah metode untuk mengukur 

tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan 

antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem aplikasi. Definisi End-User 

Computing Statisfaction (EUCS) dari sebuah sistem adalah evaluasi keseluruhan 

dari para pengguna aplikasi yang berdasarkan pengalaman user dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. (Doll, 1988). 

 

Gambar 2.6 Dimensi End-User Computing Statisfaction (EUCS) (Doll, 1988) 

Menurut Doll dan Torkzadeh ada lima dimensi dalam End-User Computing 

Statisfaction (EUCS) yaitu dimensi kelengkapan isi, dimensi keakuratan, dimensi 

tampilan, dimensi kemudahan dan dimensi kecepatan. 

1. Dimensi Content (kelengkapan isi), mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari 

sisi isi dari suatu sistem. Isi dari sistem biasanya berupa fungsi dan modul yang 

dapat digunakan oleh pengguna sistem dan juga informasi yang dihasilkan oleh 
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sistem. Dimensi content juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Semakin lengkap modul dan 

informatif sistem maka tingkat kepuasan dari pengguna akan semakin tinggi. 

2. Dimensi Accuracy (Keakuratan), mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

keakuratan data ketika sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi 

informasi. Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering sistem 

menghasilkan output yang salah ketika mengolah input dari pengguna, selain 

itu dapat dilihat pula seberapa sering terjadi eror atau kesalahan dalam proses 

pengolahan data. 

3. Dimensi Format (Tampilan), mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan 

dan estetika dari antarmuka sistem, apakah antarmuka dari sistem itu menarik 

dan apakah tampilan dari sistem memudahkan pengguna ketika menggunakan 

sistem sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat 

efektifitas dari pengguna. 

4. Dimensi Ease of Use (Kemudahan), mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

kemudahan pengguna atau user friendly dalam menggunakan sistem seperti 

proses memasukkan data, mengolah data dan mencari informasi yang 

dibutuhkan. 

5. Dimensi Timeliness (Kecepatan), mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

ketepatan waktu sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi 

yang dibutuhkan oleh pengguna.
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