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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1  Latar Belakang Penelitian  

Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat kini memanfaatkan 

teknologi komunikasi ponsel tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, namun 

perkembangannya juga sebagai alat untuk mencari ragam informasi dan berita, 

Ditambah dukungan akses internet yang semakin pesat membuat setiap orang di 

dunia dapat mengakses atau memberikan informasi secara langsung. Menurut data 

(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2017) “Pengguna internet 

Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 143,26 juta jiwa atau 54,68 persen. Angka 

ini naik dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 132,7 juta jiwa pengguna 

internet”.   

Kota Sukabumi merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, 

sekitar 97KM dari Kota Bandung menuju arah selatan. Kota ini memiliki banyak 

potensi wisata edukatif (Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Kota Sukabumi, 2016). Pada usianya yang menginjak 104 tahun, Kota Sukabumi 

menawarkan eksotisme moderinitas kota yang berpadu dengan kekayaan 

peninggalan sejarah. Tercatat ada 77 unit bangunan peninggalan sejarah yang 

menjadi cagar budaya di Kota Sukabumi yang memiliki nilai penting (Tim Kajian 

Indentifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kota Sukabumi, 2017)  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya, cagar budaya didefinisikan sebagai kekayaan budaya bangsa 

sebagai wujud pemikiran dan prilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi 

pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan 

dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. 

Dalam upaya pelestariannya, cagar budaya sejatinya negara bertanggung jawab 

penuh.  

Pelestarian cagar budaya merupakan bentuk untuk memupuk rasa 

kecintaan akan cagar budaya pada pada masyarakat khususnya generasi 
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mudamembutuhkan pendekatan yang bersifat persuasif untuk melahirkan 

kesadaran terlebih dahulu arti pentingnya cagar budaya melalui proses 

penghayatan, pengenalan objek tinggalan cagar budaya serta pemahamannya, 

dengan demikian sudah ada rasa memiliki maka tidak akan merusak tinggalan-

tinggilan masa lampau dan dengan sendirinya senantiasa untuk melindungi dan 

melestarikannya.  

Namun dikarenakan keterbatasan informasi, maka akses terhadap cagar 

budaya tersebut sulit untuk didapat, hal tersebut dapat menghambat dalam 

melakukan pengelolaan terhadap cagar budaya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah 

sistem yang dapat memudahkan dalam penyediaan informasi dan penentuan rute 

terpendek antar bangunan cagar budaya yang dapat akses dimana saja, agar dapat 

membantu masyarakat atau wisatawan dalam mencari solusi yang efektif untuk 

mengoptimakan jarak menuju lokasi. Permasalahan rute terpendek dapat diartikan 

sebagai suatu permasalahan dalam menemukan lintasan antara dua buah simpul 

pada graph berbobot pada sisi graph yang dilintasi dengan jumlah yang paling 

minimum.  

Terdapat beberapa metode algoritma yang dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan permasalahan penentuan rute tependek seperti dijkstra, 

bellmanford,  floyd warshall, dan lain sebagainya.  Pada penelitian sebelumnya 

yang berjudul ”Penerapan Algoritma Floyd Warshall dalam Aplikasi Penentuan 

Rute Terpendek Mencari Lokasi BTS (Base Tower Station) pada PT.GCI 

Palembang” oleh (Nawagusti, 2018) algoritma dijkstra lebih cepat dalam 

menemukan rute terpendek, namun algoritma dijkstra hanya memikirkan solusi 

terbaik yang akan diambil pada setiap langkah tanpa memikirkan konsekuensinya 

ke depan serta pada algoritma dijkstra tidak dapat mengatasi graph berbobot 

negatif. Sedangkan pada algoritma bellman-ford dapat menjamin ditemukannya 

solusi optimum global dengan menggunakan perhitungan pohon ruang status 

namun pada algoritma bellman-ford membutuhkan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan algoritma dijkstra. Pada algoritma floyd warshall yang 

menerapkan program dinamis lebih menjamin keberhasilan dalam penemuan solusi 

lintasan terpendek, karena algoritma ini dapat membandingkan semua 
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kemungkinan lintasan pada graph  untuk setiap sisi dari semua simpul yang 

dilewati. Dan penelitian yang berjudul “Performance Analysis of Floyd Warshall 

Algorithm vs Rectangular Algorithm” (Singh, 2014) perbandingan analisis 

algoritma Floyd Warshall vs Algoritma Persegi Panjang. Penelitian tersebut 

membandingkan tiga algoritma yaitu, algoritma bellman-ford, dijkstra, floyd 

warshall. Penelitian tersebut menghasilkan algoritma Floyd Warshall dapat 

menyelesaikan permasalahan All Pairs Shortest Path Problem (APSP) atau 

pencarian lintasan terpendek. Floyd warshall memungkinkan nilai graph berbobot 

positif dan tidak memiliki pengulangan node berbobot negatif.  

Dari penelitian di atas dapat dilihat bahwa, algoritma-algoritma ini memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing, inilah yang menjadi dasar dan alasan 

mengapa algoritma floyd warshall yang digunakan untuk membantu memecahkan 

masalah pada pencarian rute, karena algoritma floyd warshall lebih memandang 

solusi akhir yang akan diperoleh sebagai sesuatu keputusan yang saling terkait. 

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

sebelumnya.   

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan Algoritma Floyd Warshall Terhadap 

Pencarian Rute Bangunan Cagar Budaya Berbasis Web Di Kota Sukabumi”. 

Melalui pembuatan sistem ini sebagai media publikasi untuk mengenalkan data 

lokasi dan informasi. Sehingga nantinya selain pengguna dapat melihat posisinya 

saat itu dan posisi beberapa bangunan cagar budaya yang ada, pengguna juga dapat 

mengetahui rute mana yang harus mereka lewati untuk mencapai lokasi bangunan 

cagar budaya di Kota Sukabumi dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat.  
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1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Keterbatasannya pencarian informasi mengenai cagar budaya di Kota 

Sukabumi serta kurangnya informasi dengan referensi geografis.  

2. Wisatawan yang kesulitan menetukan lintasan rute dan jarak yang akan 

ditempuh.  

  

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:  

1. Tersedianya suatu sistem yang dapat menampilkan informasi berkenaan 

dengan ruang atau tempat yang memungkinkan masyarakat dapat melihat 

lokasi melalui peta pada situs web cagar budaya Kota Sukabumi  

2. Mengimplementasikan algoritma floyd warshall dalam menentukan rute 

perjalanan dengan menghitung jarak terdekat dari satu titik ke titik yang lain 

pada situs web cagar budaya Kota Sukabumi  

  

1.4  Batasan Masalah Penelitian  

Batasan masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penelitian terfokus pada pencarian rute terpendek bagunan cagar budaya di 

Kota Sukabumi.  

2. Implementasi algoritma pencarian rute terpendek ini menggunakan 

algoritma floyd warshall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan visualisasi pemetaan Mapbox.  

3. Penentuan titik awal ditentukan dari lokasi bangunan cagar bangunan yang 

telah ditentukan ke titik akhir bangunan cagar budaya yang dituju.  

4. Rute yang dihitung adalah jalan lalu lintas utama kota yang dapat dilalui 

oleh kendaraan roda 4 yang berada di Kota Sukabumi.  

5. Setiap rute yang dilewati pada marka cagar budaya harus melalui vertex 

pada visualisasi peta.  
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1.5  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:  

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah 

menentukan rute terpendek.  

2. Dapat mengaplikasikan algoritma floyd warshall pada penyelesaian 

optimum dalam menyelesaikan pencarian rute terpendek.  

3. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai 

bangunan cagar budaya khususnya bangunan bersejarah yang ada di Kota 

Sukabumi.  

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan wisatawan dan Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi yang terkait dalam mengambil keputusan 

tentang penentuan rute terpendek yang akan ditempuh untuk menuju 

tempat-tempat wisata cagar budaya di Kota Sukabumi  

  

1.6  Sistematika Penulisan  

1. BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari guraian latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, batasan pada penelitian, manfaat dari penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

2. BAB II STUDI PUSTAKA  

Bab ini terdiri dari kajian keislaman yang berkaitan dengan 

penelitian,  konsep  teori  yang  meliputi  konsep 

 umum,  konsep keinformatikaan dan kajian penelitian terdahulu.  

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari metode penelitian, tahapan penelitian tempat 

dan waktu penelitian.  

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi analisis sistem dan perancangan sistem berdasarkan 

permasalahan yang ditemukan, perancangan dari sistem yang akan dibuat 

dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem yang sedang 
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berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis data dan tampilan 

antarmuka pengguna.  

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini menguraikan tentang implementasi sistem dari hasil 

perancangan dan pengujian sistem.  

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  

  


