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 ABSTRAK 

 

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia memiliki lebih 

dari 60 obyek wisata. Dalam berwisata, para wisatawan 

membutuhkan alat bantu berupa peta. Saat ini terdapat fasilitas 

peta digital populer yang disediakan oleh Google yaitu Google 

Maps. Namun Google Maps memiliki kelemahan yaitu belum dapat 

memberikan alternatif pilihan kepada pengguna untuk menentukan 

rute wisata terbaik sesuai dengan kebutuhan. Pada penelitian 

Tugas Akhir ini dibuat suatu aplikasi untuk menentukan rute 

wisata terbaik menggunakan metode weighted product. Kriteria 

yang digunakan sebagai penentu rute terbaik adalah jarak, 

kepadatan jalan, dan jumlah wisata. Metode weighted product 

yang termasuk dalam Multi Attribute Decision Making (MADM) 

ini pada intinya adalah menentukan nilai bobot untuk setiap 

atribut atau kriteria kemudian dilanjutkan dengan proses 

pengurutan yang akan menyeleksi alternatif yang telah diberikan. 

Output yang dihasilkan dari penelitian tugas akhir ini adalah 

Metode Weighted Product yang diimplementasikan dalam bentuk 

aplikasi mampu menghasilkan rute wisata terbaik berupa 

visualisasi map dalam bentuk rute polyline sesuai dengan kriteria 

yang telah ditentukan yaitu jarak, wisata, dan kepadatan yaitu 

dengan rasio perbandingan nilai bobot antar prioritas > 3, 
dengan nilai bobot terkecil 1.  Selain itu, terjadi perubahan rute 

hasil akhir apabila dilakukan perubahan nilai kepadatan menjadi 

2x lipat nilai awal dan 0.25x untuk beberapa ruas jalan tertentu. 

Hasil akhir tersebut telah sesuai harapan berdasarkan uji empiris 



x 

 

dari segi metode dan uji fungsionalitas dari segi implementasi 

aplikasi. 

 

Kata kunci : jarak, kepadatan jalan, rute terbaik, weighted 

product, wisata 
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 ABSTRACT 

 

Surabaya as the second largest city in Indonesia has more than 60 

attractions. When traveling, tourists need tool to find the best route. 

Currently, there is a popular digital map provided by Google, that 

is Google Maps. However, Google Maps has the disadvantage of 

not being able to provide alternative choices for users to determine 

the best tourist route according to needs. In this final project, an 

application was made to determine the best tourist route using the 

weighted product method. The criteria used to determine the best 

route are distance, road density, and number of tours. The weighted 

product method included in the Multi Attribute Decision Making 

(MADM) is essentially determining the weight value for each 

attribute or criterion and then proceed with the ranking process that 

will select the alternatives that have been given. The output 

generated from this final project research is Weighted Product 

Method which is implemented in the form of applications capable 

of producing the best tourist routes in the form of map visualization 

in the form of polyline routes according to predetermined criteria, 

namely distance, travel, and density, namely the ratio of weight 

values between priorities > 3, with the smallest weight value 1. In 

addition, there is a change in the final result route if the density 

value changes to twice the initial value and 0.25x for some specific 

road segments. The final results have been as expected based on 

empirical tests in terms of methods and functionality tests in terms 

of application implementation. 
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 BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia yang 

mempunyai destinasi wisata yang menarik. Terdapat kurang lebih 

60 obyek wisata yang tersebar di berbagai daerah di Kota Surabaya 

(Traveloka.com, 2020). Hal tersebut menyebabkan setiap tahunnya 

terdapat wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang 

berkunjung ke Surabaya. Menurut data Badan Pusat Statistik 

Surabaya tahun 2018, wisatawan lokal yang berkunjung ke 

Surabaya berjumlah 27.575.125 orang, dimana angka ini 

meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 22.713.892, sedangkan 

untuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Surabaya 

mencapai 1.728.194 dan angka ini juga meningkat dari tahun 

sebelumnya yaitu 1.569.130 (Priscilla, 2019). Sementara itu, 

menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, 

Antiek Sugiarti, pada 2019 kunjungan wisatawan ke Surabaya 

adalah sekitar 24 juta hingga oktober 2019, jumlah ini melebihi 

target yang diharapkan yaitu 21 juta (Liputan6.com, 2019). 

Salah satu kendala yang dialami oleh wisatawan dan 

pendatang adalah terkait dengan rute perjalanan, khususnya rute 

perjalanan wisata, karena umumnya wisatawan belum mengetahui 

rute perjalanan menuju destinasi yang ingin dikunjungi. Saat ini, 

terdapat alat bantu berupa peta/maps dalam bentuk kertas maupun 

dalam bentuk aplikasi android dan web, contohnya adalah Google 

Maps. Google Maps adalah layanan gratis dari Google berupa peta 

online yang menyediakan fitur pemilihan rute terbaik dari satu 

tempat ke tempat yang lain dengan memperhatikan faktor jarak dan 

kepadatan jalan (Almuzakki, 2013). Selain itu, Google Maps juga 

mempunyai fitur untuk memilih rute terbaik dari beberapa 
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destinasi sekaligus. Namun Google Maps belum mampu 

memberikan alternatif rute perjalanan yang dapat digunakan ketika 

terdapat wisatawan yang ingin pergi ke tempat wisata lain yang 

sejalur dengan rute menuju tempat wisata tersebut. Permasalahan 

tersebut erat kaitannya dengan pencarian rute untuk menentukan 

alternatif rute terbaik sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.  

Telah banyak penelitian terkait dengan pencarian rute untuk 

menentukan rute terbaik seperti contohnya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Sulastri et al, pada tahun 2019 yang berjudul 

“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Rute Terbaik Menuju 

Posko Pendakian Gunung Ciremai Menggunakan Algoritma Floyd 

Warshall dan Weighted Product”. Pada penelitian ini peneliti 

membuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan 

rute terbaik menuju Posko Pendakian Gunung Ciremai dengan 

memperhatikan kriteria jarak, biaya, kondisi jalur, waktu, dan 

tempat makan yang diberi bobot oleh responden terpilih sehingga 

menghasilkan output berupa opsi rute terbaik. Namun penelitian 

ini memiliki kekurangan yaitu belum dibuat ke dalam aplikasi yang 

dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. 

Berdasarkan kondisi permasalahan dalam penentuan rute 

terbaik, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan membuat 

sebuah aplikasi yang mampu untuk memberikan rekomendasi 

kepada pengguna untuk menentukan rute terbaik. Aplikasi yang 

akan dibuat pada tugas akhir ini menyerupai aplikasi sebuah Sistem 

Pendukung Keputusan. Sistem Pendukung Keputusan atau sering 

disebut Decision Suport System (DSS) adalah sebuah sistem 

interaktif yang membantu decision maker dalam mengambil 

keputusan melalui pengambilan data dan model-model keputusan 

untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun 

tidak terstruktur (Maenanda & Suyono, 2017). Pada tugas akhir ini, 

dalam mendukung pembuatan aplikasi akan digunakan Metode 
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Weighted Product. Metode yang termasuk dalam Multi Attribute 

Decision Making (MADM) ini pada intinya adalah menentukan 

nilai bobot untuk setiap atribut atau kriteria kemudian dilanjutkan 

dengan proses pengurutan yang akan menyeleksi alternatif yang 

telah diberikan (Sulastri, Mubarok, & Heykal, 2019). Adapun 

kriteria yang digunakan dalam penentuan rute terbaik pada 

penelitian tugas akhir ini adalah jarak, kepadatan, dan jumlah 

wisata. Penelitian tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan 

rekomendasi rute wisata terbaik khususnya untuk para wisatawan 

yang berkunjung ke Surabaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem untuk menentukan rute 

wisata terbaik menggunakan Metode Weighted Product? 

2. Bagaimana melakukan uji fungsionalitas terhadap sistem 

yang telah dibangun? 

3. Bagaimana melakukan uji empiris untuk mengetahui apakah 

hasil output dari sistem sesuai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Daerah yang menjadi obyek dalam pembuatan tugas akhir 

ini adalah Surabaya Timur dan sebagian daerah di Surabaya 

Utara (Kenjeran dan sekitarnya) 

2. Data terkait tempat wisata didapatkan dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, data terkait 

kepadatan ruas jalan didapatkan dari Dinas Perhubungan 
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Kota Surabaya, dan data terkait panjang jalan didapatkan 

dari data Google Maps. 

3. Data kepadatan jalan adalah data tunggal dan konstan yang 

didapatkan dari data  survei terakhir Dinas Perhubungan 

tahun 2019. Untuk jalan yang tidak terdata kepadatannya di 

Dinas Perhubungan maka akan digunakan data buatan, 

4. Parameter kriteria yang digunakan dalam Tugas Akhir ini 

ada tiga yaitu jarak dari lokasi awal ke lokasi tujuan, 

kepadatan lalu lintas pada jalan, dan jumlah wisata (Wisata 

Kuliner, Wisata Mall, Taman, dan Wisata Alam) pada setiap 

alternatif jalan. 

5. Pada kriteria kepadatan jalan, semua jenis kendaraan 

dianggap mempunyai ukuran yang sama. Kemudian diambil 

rute dari lokasi awal ke lokasi tujuan untuk digunakan 

sebagai proses perhitungan Metode Weighted Product lalu 

untuk pengujian empiris hanya dilakukan pada beberapa 

kasus. 

 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka 

tujuan yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Membangun sistem yang dapat menentukan rute wisata 

terbaik di Surabaya Timur menggunakan Metode Weighted 

Product. 

2. Melakukan uji fungsionalitas terhadap sistem yang telah 

dibangun sehingga sistem yang dibangun sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Melakukan uji empiris untuk mengetahui apakah hasil 

output dari sistem sesuai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan sehingga dapat dijadikan acuan oleh pengguna 

untuk merekomendasikan rute wisata terbaik. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membantu wisatawan dalam memilih rute wisata terbaik di 

Kota Surabaya.  

2. Sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut sehingga 

dapat digunakan masyarakat luas.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam enam bab, yaitu : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari penulisan Tugas 

Akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan 

2. BAB I TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang materi-materi yang mendukung Tugas 

Akhir ini, antara lain penelitian terdahulu, structured query 

language, metode weighted product, rute terbaik, wisata. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas tentang langkah-langkah dan metode 

yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

4. BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  

Pada bab ini akan menguraikan bagaimana tahapan-tahapan 

perancangan perangkat lunak. Pembahasan meliputi dari 

perancangan aplikasi, perancangan pembuatan aplikasi 

metode weighted product sampai perancangan perangkat 

lunak secara keseluruhan. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

PERANGKAT LUNAK 



6 

 

 
 

Pada bab ini menjelaskan implementasi aplikasi penentuan 

rute wisata terbaik seperti yang sudah dirancang pada bab 

sebelumnya. Setelah proses implementasi selesai akan 

dilakukan proses pengujian untuk mendapatkan informasi-

informasi hasil dari pembuatan aplikasi penentuan rute 

wisata terbaik.  

6. BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

masalah sebelumnya serta saran yang diberikan untuk 

pengembangan selanjutnya.  
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa penelitian 

yang berkaitan dengan penentuan rute perjalanan, seperti 

contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Heni 

Sulastri, Husni Mubarok, dan Abdullah Heykal pada tahun 2019, 

penelitian ini berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Rute Terbaik Menuju Posko Pendakian Gunung Ciremai 

Menggunakan Algoritma Floyd Warshall dan Weighted Product”. 

Penelitian ini terfokus kepada permasalahan Sistem Pendukung 

Keputusan untuk menentukan rute terbaik dalam pendakian 

Gunung Ciremai. Sementara itu, kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jarak, waktu, biaya, kondisi jalur, dan tempat 

makan dengan melakukan survey secara Random Sampling kepada 

responden yang ada di sekitar Gunung Ciremai untuk menentukan 

bobot pada tiap kriteria yang akan digunakan sebagai penentuan 

jalur alternatif terbaik untuk pendakian menggunakan metode 

weighted product. Disamping itu, algoritma Floyd Warshall 

digunakan untuk menentukan jalur terpendek pendakian tanpa 

memperhatikan kriteria-kriteria diatas (Sulastri, Mubarok, & 

Heykal, 2019).  Penelitian yang lain yaitu dilakukan oleh Dona 

Kurnia dan Febby Kesumaningtyas pada tahun 2017 yang berjudul 

“Penerapan Fuzzy Logic Dalam Pencarian Jalur Terbaik Menuju 

Lokasi Wisata di Kota Bukit Tinggi”. Fokus pada penelitian ini 

adalah penerapan logika fuzzy dalam pencarian jalur terbaik 

menuju lokasi wisata di Kota Bukit Tinggi. Kriteria yang 

digunakan untuk mencari jalur terbaik dalam penelitian ini adalah 

panjang jalan, kepadatan jalan dan kondisi jalan. Kesimpulan dari 

penelitian ini salah satunya yaitu logika fuzzy yang digunakan pada 
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penelitian ini mampu memberikan output yang lebih optimal 

dibandingkan dengan metode-metode yang lain (Kurnia & 

Kesumaningtyas, 2017).  

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Syaiful Anam pada 

tahun 2016 yang berjudul “Pencarian Rute Terbaik Menggunakan 

Logika Fuzzy dan Algoritma Semut”. Penelitian ini mempunyai 

focus untuk menentukan rute terbaik berdasarkan kriteria kapasitas 

jalan, dan banyak kendaraan yang melewati jalan tersebut. Sistem 

dibangun dengan membangun suatu graf-graf berbobot dimana 

bobot-bobot diperoleh melalui metode inferensi dari himpunan 

fuzzy dari kepadatan jalan dan himpunan fuzzy jarak tempuh. 

Kemudian selanjutnya akan digunakan Algoritma Semut untuk 

mencari jarak terpendek berdasarkan bobot-bobot yang telah 

didefinisikan diawal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah rute 

terbaik lebih realistis digunakan dari pada menggunakan rute 

terpendek pada daerah yang sering mengalami macet dan logika 

fuzzy beserta algorimta semut telah berhasil digunakan untuk 

mencari rute terbaik (Anam, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh 

Nanang Nggufron, Rohcmad, dan Mashuri pada tahun 2019 juga 

berkaitan dengan pencarian rute terbaik yaitu berjudul “Pencarian 

Rute Terbaik Pemadam Kebakaran Kota Semarang Menggunakan 

Algoritma Djikstra Dengan Logika Fuzzy Sebagai Penentu Bobot 

Pada Graf”. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan rute 

terbaik mobil pemadam kebakaran menuju daerah rawan 

kebakaran di kota Semarang menggunakan Algoritma Djikstra dan 

diaplikasikan kedalam bahasa pemrograman PHP. Sementara itu, 

bobot yang dipakai dalam penelitian ini adalah panjang jalan dan 

juga kepadatan jalan untuk menghasilkan bobot berupa tingkat 

kemacetan yang dihasilkan dari menggunakan logika fuzzy 

(Nggufron, Rochmad, & Mashuri, 2019). Adapun beberapa 
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penelitian di atas apabila dibuat tabulasi dapat dilihat seperti 

dibawah ini.  

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Penulis Judul 

Penelitian 

Ta- 

hun 

Obyek Pokok Bahasan 

Syaiful 

Anam 

Pencarian 

Rute 

Terbaik 

Mengguna

kan Logika 

Fuzzy dan 

Algoritma 

Semut 

2016 

Rute 

Terbaik 

dengan 

kriteria 

Kapasitas 

jalan dan 

jarak 

tempuh 

Penelitian ini 

mempunyai 

fokus untuk 

menentukan rute 

terbaik 

berdasarkan 

kriteria 

kapasitas jalan, 

dan banyak 

kendaraan yang 

melewati jalan 

tersebut. Sistem 

dibangun 

dengan 

membangun 

suatu graf-graf 

berbobot dimana 

bobot-bobot 

diperoleh 

melalui metode 

inferensi dari 

himpunan fuzzy 

dari kepadatan 

jalan dan 

himpunan fuzzy 
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jarak tempuh. 

Kemudian 

digunakan 

Algoritma 

Semut untuk 

mencari jarak 

terpendek  

Dona 

Kurnia, 

Febby 

Kesuman

ingtyas 

Penerapan 

Fuzzy 

Logic 

Dalam 

Pencarian 

Jalur 

Terbaik 

Menuju 

Lokasi 

Wisata di 

Kota Bukit 

Tinggi 

2017 

Rute 

Wisata 

Terbaik 

Kriteria yang 

digunakan untuk 

mencari jalur 

terbaik dalam 

penelitian ini 

adalah panjang 

jalan, kepadatan 

jalan dan 

kondisi jalan. 

Logika fuzzy 

yang digunakan 

pada penelitian 

ini mampu 

memberikan 

output yang 

lebih optimal 

dibandingkan 

dengan metode-

metode yang 

lain 

Heni 

Sulastri, 

Husni 

Mubarok

Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penentuan 

2019 

Rute 

Pendakian 

Terbaik 

Penelitian ini 

terfokus kepada 

permasalahan 

Sistem 
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, Adullah 

Heykal 

Rute 

Terbaik 

Menuju 

Posko 

Pendakian 

Gunung 

Ciremai 

Mengguna

kan 

Algoritma 

Floyd 

Warshall 

dan 

Weighted 

Product 

Gunung 

Ciremai 

Pendukung 

Keputusan 

untuk 

menentukan rute 

terbaik dalam 

pendakian 

Gunung 

Ciremai. 

Sementara itu, 

kriteria yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah jarak, 

waktu, biaya, 

kondisi jalur, 

dan tempat 

makan 

Nanang 

Nggufron

, 

Rochmad

, Mashuri 

Pencarian 

Rute 

Terbaik 

Pemadam 

Kebakaran 

Kota 

Semarang 

Mengguna

kan 

Algoritma 

Djikstra 

Dengan 

Logika 

Fuzzy 

2019 

Rute 

Terbaik 

Pemadam 

Kebakara-

n Kota 

Semarang 

Menentukan 

rute terbaik 

mobil pemadam 

kebakaran 

menuju daerah 

rawan 

kebakaran di 

kota Semarang 

menggunakan 

Algoritma 

Djikstra. Bobot 

yang dipakai 

dalam penelitian 

ini adalah 
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Sebagai 

Penentu 

Bobot 

Pada Graf 

panjang jalan 

dan juga 

kepadatan jalan  

Yuda 

Hendria

wan Budi 

Handoko 

Penentuan 

Rute 

Wisata 

Terbaik 

Mengguna

kan 

Metode 

Weighted 

Product 

2020 

Rute 

Wisata di 

Kota 

Surabaya 

Penelitian ini 

diperuntukkan 

untuk wisatawan 

agar 

mempermudah 

dalam memilih 

rute alternatif 

dalam berwisata 

di kota 

Surabaya. 

Kriteria yang 

digunakan 

adalah jumlah 

wisata, jarak 

tempuh 

perjalanan dan 

juga kepadatan 

jalan. 

2.2. Metode Weighted Product 

Metode Weighted Product adalah salah satu metode dari 

penyelesaian Multiple Atribute Decision Making (MADM) 

Problem atau bisa diartikan sebagai permasalahan multi-kriteria 

pengambilan keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa 

alternatif terhadap sebuah himpunan atribut atau kriteria, dimana 

setiap atribut saling tidak bergantung satu sama lain. Metode 

Weighted Product menggunakan teknik perkalian untuk 
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menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut 

dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan dengan 

bobot positif untuk kriteria benefit (menguntungkan) dan 

dipangkatkan negatif untuk kriteria negatif (cost/biaya). 

(Aminudin, et al., 2018).  

Pembobotan Metode Weighted Product dihitung 

berdasarkan tingkat kepentingan.Kemudian akan dilakukan 

Normalisasi Bobot, yaitu jumlah bobot keseluruhan adalah satu. 

Proses normalisasi bobot kriteria (𝑤), sehingga didapat Σ𝐵 = 1 , 

Rumus untuk normalisasi bobot disajikan dalam persamaan (2.1): 

 

𝐵𝑗 =  
𝑤𝑗

Σ𝑤𝑖
 

     (2.1) 

Keterangan: 

𝐵𝑗   = Bobot Kriteria ke -𝑗 setelah dinormalisasi 

𝑤𝑗   = Bobot Kriteria ke-𝑗 sebelum dinormalisasi 

Σ𝑤𝑖 = Jumlah keseluruhan bobot kriteria sebelum dinormalisasi 

untuk 𝑖 ∈ {1,2, …. Banyaknya bobot} 

𝑗 = Indeks Kriteria/Bobot, 𝑗 ∈ {1,2, … Banyaknya Kriteria/Bobot } 

(Nurjannah, Arifin, & Khairina, 2015) 

 

Setelah mendapatkan bobot yang sudah ternormalisasi berdasarkan 

persamaan (2.1), selanjutnya akan dihitung preferensi untuk setiap 

alternatif dengan rumus pada persamaan (2.2) : 

𝑆𝑛 = ∏ [𝑋𝑛𝑗] 𝐵𝑗

𝑚

𝑗=1
 

(2.2) 

Keterangan: 

𝑆𝑛   = Preferensi pada Alternative ke-𝑛 

𝑋𝑛𝑗 = Nilai Alternative per kriteria-𝑗 dan alternatif ke−𝑛 

 𝐵𝑗   = Bobot Kriteria ke-𝑗  setelah dinormalisasi  

𝑛    = Indeks Alternatif, 𝑛 ∈ {1,2, …. Banyaknya Alternatif} 
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𝑗     = Indeks Kriteria, 𝑗 ∈ {1,2, … . . 𝑚} 

𝑚 = Banyaknya Kriteria/Bobot 

(Nurjannah, Arifin, & Khairina, 2015) 

 

𝐵𝑗 adalah pangkat positif untuk atribut keuntungan dalam 

hal ini adalah kriteria wisata dan bernilai pangkat negatif untuk 

atribut biaya dalam hal ini adalah kepadatan dan jarak (Walid & 

Efenie, 2019). Selanjutnya, untuk preferensi relatif dari setiap 

Alternative (𝑉) dapat dihitung sebagai berikut: 

 

𝑉𝑛 =
𝑆𝑛

Σ𝑆𝑘
 

(2.3) 

Keterangan : 

𝑉𝑛   =  Preferensi relatif pada alternatif ke -𝑛  
𝑆𝑛 =  Preferensi pada alternatif ke-𝑛 

Σ𝑆𝑘 =  Jumlah keseluruhan preferensi,  

𝑘 ∈ {1,2 ….Banyaknya alternatif} 

𝑛          = Indeks Alternatif, 𝑛 ∈ {1,2, …. Banyaknya alternatif} 

(Aminudin, et al., 2018) 

 

Selanjutnya tahap akhir dari metode Weighted Product ini 

adalah dengan mengurutkan nilai preferensi relative atau Nilai 𝑉 

yang telah dihitung berdasarkan persamaan (2.3) (Nurjannah, 

Arifin, & Khairina, 2015). 

 

2.3. Structured Query Language (SQL) 

Structured Query Languange (SQL) adalah sebuah bahasa 

komputer standar untuk mengakses dan memanipulasi database 

system dengan melalui perintah khusus atau biasa disebut bahasa 

query. Sebuah database dapat berisi satu atau lebih tabel yang 

memiliki nama yang unique atau berbeda-beda satu sama lain. SQL 

pada saat ini telah menjadi sebuah bahasa standard database pada 

hamper semua sistem database. SQL terdiri dari berbagai jenis 



15 

 

 
 

statement. SQL juga merupakan sebuah bahasa komputer yang 

mengadopsi standar ANSI (American National Standard Institute) 

yang digunakan dalam relational database management. 

Pernyataan yang ada pada SQL dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu pernyataan-pernyataan Data Definition Language 

(DDL) dan Data Manipulation Language (DML). Pernyataan-

pernyataan pada DML berkaitan dengan data, baik pengampilan 

maupun pemodifikasian data sehingga selalu update. Sedangkan 

DDL berkaitan dengan pembuatan atau pengubahan tabel dan 

objek-objek database lainnya seperti view dan index (Sirenden, H., 

& E., 2012). 

Pernyataan-pernyataan yang ada pada Data Definition 

Language (DDL) contohnya adah CREATE, DROP, ALTER. 

CREATE digunakan untuk membuat sebuah database, tabel, view, 

dan indeks. DROP digunakan untuk menghapus database, tabel, 

dan indeks. Sementara itu ALTER adalah digunakan untuk 

mengubah struktur sebuah tabel data dan menambah atau 

menghapus sebuah kolom dari suatu tabel. Sementara itu 

pernyataan-pernyataan yang ada pada Data Manipulation 

Language (DML) adalah INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE. 

INSERT digunakan untuk menambahkan masukkan tabel yang 

telah dibuat atau menambahkan baris baru. UPDATE digunakan 

untuk mengubah nilai yang telah ada sebelumnya pada tabel. 

SELECT digunakan untuk menampilkan sebuah database 

berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu DELETE digunakan 

untuk menghapus sebuah baris atau sekumpulan baris tertentu pada 

sebuah tabel. 

 

2.4. Rute Terbaik 

Sebuah rute dikatakan mempunyai kriteria terbaik apabila 

mampu memenuhi kebutuhan/keinginan dari pengguna. Dalam 
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berwisata, wisatawan terkadang mempunyai kriteria rute terbaik 

jika jarak yang ditempuh dekat dan membutuhkan waktu yang 

singkat untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, terdapat 

wisatawan yang juga mempunyai kriteria berbeda, yaitu rute 

terbaik adalah rute yang melewati banyak wisata sekaligus 

sedemikian sehingga banyak memberikan rekomendasi / opsi 

pilihan tempat wisata bagi wisatawan tersebut. Oleh karena itu 

terdapat subyektifitas dalam penentuan pilihan rute terbaik bagi 

setiap orang.  

 

2.5. Wisata 

Wisata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, 

bersenang – senang, dst), bertamasya (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, n.d.). Selain itu, Wisata adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk melakukan perjalanan atau sebagian kegiatan tersebut 

dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati 

objek atau daya tarik wisata. Sementara itu, jenis-jenis wisata yaitu 

wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya, wisata buatan hingga 

beragam wisata minat khusus (Pleanggra, 2012). Di Kota 

Surabaya, banyak sekali jenis obyek wisata yang terkenal yaitu 

Wisata Kuliner, Wisata Belanja, Wisata Budaya dan Sejarah, 

Wisata Alam, Wisata Rekreasi dan Hiburan.  

Dari segi Wisata Kuliner, Surabaya memiliki beberapa 

makanan yang khas seperti Rujak Cingur, Sate Kelapa, Semanggi, 

dan sebagainya. Kemudian dari segi Wisata Belanja, Surabaya 

memiliki pusat perbelanjaan yang sering ramai dikunjungi seperti 

Galaxy Mall, Tunjungan Plaza, dan lain-lain. Untuk segi Wisata 

Budaya dan Sejarah, terdapat Tugu Pahlawan, Museum Kapal 

Selam, dan lain-lain. Untuk Wisata Alam, terdapat beberapa wisata 

menarik seperti Wisata Mangrove di Wonorejo. Kemudian yang 
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terakhir adalah Wisata Rekreasi dan Hiburan seperti contohnya 

adalah Kebun Binatang Surabaya (Amanta & Indrayana, 2013). 

 

2.6. MapBox 

Mapbox adalah sebuah platform pengembangan yang 

digunakan oleh banyak industri untuk membuat sebuah aplikasi 

custom yang menangani masalah yang berkaitan dengan maps, 

data, dan analisis spasial. Mapbox adalah sebuah alat bantu untuk 

membangun sebuah bagian-bagian untuk mendukung setiap bagian 

dari proses sebuah web dan mobile map-making. MapBox dapat 

menangani beberapa permasalahan diantaranya adalah : 

1. Mendesain map pada sebuah aplikasi di web maupun di 

mobile dengan sangat detail 

2. Mengunggah dan membuat sebuah data yang termodifikasi 

3. Mengembangkan fitur web dan mobile apps secara lengkap. 

4. Memperluas fungsi aplikasi dengan web services untuk 

geocoding, directions, spatial analysis, dan lain-lain 

5. Membuat map statik dari sebuah program (MapBox, n.d.). 

 

2.7. Depth First Search (DFS) 

Algoritma Depth First Search (DFS) adalah suatu metode 

pencarian sebuah tree atau graph dengan menelusuri satu branch 

(cabang) sampai menemukan solusi. Pencarian dilakukan pada satu 

node dalam setiap level dari yang paling kiri dan dilanjutkan pada 

node disebalah kanannya. Jika solusi telah ditemukan, maka tidak 

perlu dilakukan penelusuran balik untuk mendapatkan jalur yang 

diinginkan. Algoritma ini tidak memerlukan penyimpanan memori 

yang banyak karena hanya node pada lintasan aktif saja yang 

disimpan (Munir, 2005).  
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 Selanjutnya berikut ini adalah penerapan Algoritma Depth 

First Search untuk mencetak semua jalur dari verteks awal ke 

verteks tujuan. Misalkan terdapat graph seperti gambar dibawah ini  

 

 
Gambar 2. 1 Contoh Graph Penerapan DFS 

 

Pada Gambar 2.1, misalkan akan dicetak semua 

kemungkinan path dari verteks 0 ke verteks 5. Dengan 

menggunakan pendekatan algoritma Depth First Search, 

algoritmanya adalah seperti beriktut : 

1. Mulai dengan verteks awal atau source dan mengunjungi 

verteks selanjutnya (menggunakan adjacency list). 

2. Selanjutnya jika diperhatikan dengan seksama, permasalahan 

selanjutnya adalah untuk menemukan path dari verteks saat 

ini ke verteks tujuan atau destination. Misalnya seperti contoh 

diatas, mulai dari titik 0 dan mengunjungi titik 1. Sekarang 

semua jalur dari titik 1 ke titik 5 akan dimasukkan dalam hasil 

akhir jika ditambahkan titik 0.  Maka, akan digunakan metode 

rekursif dengan verteks awal atau source adalah 1 dan verteks 

tujuan atau destination adalah 5. 

3. Kemudian akan dilacak verteks yang dikunjungi untuk 

menghindari siklus atau looping. 
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4. Setelah itu akan ditambahkan verteks saat ini ke hasil untuk 

melacak path dari verteks source. Setelah mencapai tujuan, 

path akan dicetak. 

5. Kemudian akan dikunjungi verteks berikutnya yang ada 

dalam adjacency list dan akan diulangi langkah 1 hingga 

verteks yang bertetangga dengan verteks source telah 

terkunjungi semua (Anonim, n.d.). 

 

Sehingga didapatkan semua kemungkinan path adalah 

sebagai berikut : 

1. 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 

2. 0 → 1 → 3 → 4 → 5 

3. 0 → 2 → 3 → 4 → 5 

 

2.8. Kepadatan 

Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan per 

satuan panjang jalan tertentu. Satuan yang digunakan adalah 

kendaraan/kilometer atau kendaraan/meter (Tamin, 1992).  

 

2.9. Pengujian Black Box 

Pengujian black box adalah pengujian sebuah perangkat 

lunak dengan hanya memperhatikan spesifikasi fungsional tanpa 

adanya pengujian desain dan kode internal program. Pengujian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi, masukan dan keluaran 

dari perangkat lunak sesuai dengan fungsi dan spesifikasi yang 

dibutuhkan (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015). Sehingga para 

penguji memandang sebuah perangkat lunak seperti “kotak hitam” 

yang tidak penting untuk diketahui isinya, namun cukup dikenakan 

proses pengujian di bagian luar (Salamah & Khasanah, 2017).  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi sistem 

penelitian yang akan dilakukan untuk menyelesaian tugas akhir ini. 

Metodologi penelitian berfungsi sebagai acuan sehingga penelitian 

dapat berjalan sistematik. Selain itu dijelaskan pula prosedur dan 

proses pelaksanaan tiap-tiap langkah yang dilakukan dalam 

menyelesaikan tugas akhir.  

 

3.1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan melalui penelusuran kajian buku-

buku maupun jurnal yang berkaitan dengan pencarian rute terbaik 

pada kasus-kasus kehidupan sehari-hari. Serta penelusuran kajian 

yang berkaitan dengan metode weighted product. Hal ini bertujuan 

untuk memahami konsep, teori, dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan pencarian rute terbaik berdasarkan kriteria tertentu. 

 

3.2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data yang berkaitan 

dengan topik penelitian yang sedang penulis lakukan. 

Pengumpulan data dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan Data Google Maps. Pada 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, data yang dibutuhkan adalah 

data non-spasial berupa nama-nama tempat wisata yang ada di 

Surabaya sekaligus data berbentuk spasial yang berupa koordinat 

latitude dan longitude dari lokasi wisata yang ada di Surabaya. 

Sementara itu, pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, data yang 

dibutuhkan adalah data kepadatan ruas jalan, dimana Dinas 

Perhubungan hanya melakukan tiga kali survey kepadatan ruas 

jalan di Kota Surabaya selama tahun 2018-2019. Sementara itu, 
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jalan-jalan yang tidak terdapat data kepadatannya di Dinas 

Perhubungan maka akan digunakan data buatan. Lalu untuk data 

panjang jalan didapatkan dari data Google Maps. Selain dari Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 

dan Data dari Googe Maps, data didapat dari studi pustaka. 

 

3.3. Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan aplikasi dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java Android. Adapun tahap-

tahap implementasi sistem adalah sebagai berikut: 

a) Input Data 

Tahap dimana dilakukan penginputan semua data non-

spasial berupa nama tempat wisata yang ada di Surabaya 

sekaligus data spasial yang berupa koordinat latitude dan 

longitude ke dalam database. Selain itu data terkait panjang 

jalan dan data kepadatan ruas jalan juga dimasukkan ke dalam 

database. 

b) Akuisisi Data 

Proses ini dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem 

tersebut berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan dan 

menyimpan data dalam bentuk yang siap untuk diproses. 

Proses ini bertujuan agar data yang tersedia (awal) dapat 

dipakai dalam proses pencarian semua alternatif rute dari 

lokasi awal ke lokasi tujuan sehingga selanjutnya hasil dari 

alternatif rute tersebut digunakan dalam metode weighted 

product untuk menghasilkan rekomendasikan berupa rute 

terbaik sesuai dengan bobot kriteria yang telah di inputkan 

oleh pengguna aplikasi. 

c) Pencarian Alternatif Rute 

Pada proses ini data yang telah diakuisisi digunakan 

untuk mencari semua alternatif rute dari lokasi awal dan lokasi 
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tujuan berdasarkan input dari pengguna pada aplikasi yang 

akan digunakan pada proses perhitungan metode weighted 

product. Algoritma yang digunakan dalam proses pencarian 

semua alternatif rute adalah Algoritma Depth First Search. 

d) Perhitungan Metode Weighted Product 

1) Pendataan Tiap Kriteria/Bobot untuk Setiap Alternatif 

Pada proses ini, semua alternatif rute yang telah 

ditemukan dari lokasi awal ke lokasi tujuan akan dicari 

nilai untuk setiap kriteria, yaitu kriteria jarak, kepadatan, 

dan wisata.  

2) Penentuan urutan Prioritas Kriteria/Bobot dan 

Normalisasi Bobot 

Pada proses ini akan dilakukan pemilihan urutan 

prioritas kriteria yaitu kriteria jarak, kepadatan jalan, dan 

wisata sehingga akan dihasilkan urutan kriteria/bobot 

dari mulai dari prioritas pertama, prioritas kedua dan 

prioritas ketiga. Kemudian bobot yang telah diinput akan 

dilakukan Normalisasi atau perbaikan bobot untuk dapat 

digunakan pada proses selanjutnya. 

3) Menentukan Nilai Preferensi untuk Setiap Alternatif  

(Nilai S) dan Nilai Preferensi Relatif dari Setiap 

Alternatif (Nilai V) 

Selanjutnya akan ditentukan Nilai Preferensi untuk 

Setiap Alternatif  (S) yaitu dengan cara mengalikan 

seluruh kriteria bagi sebuah alternatif yang didapat pada 

proses sebelumnya dengan bobot sebagai pangkat positif 

untuk kriteria benefit (menguntungkan) yaitu jumlah 

wisata dan pangkat negatif untuk kriteria cost 

(mengeluarkan biaya) yaitu jarak dan kepadatan ruas 

jalan. Kemudian akan ditentukan nilai preferensi relative 
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dari setiap alternatif (V) dengan membagi setiap nilai S 

dengan jumlahan semua nilai S yang ada.  

4) Mengurutkan Nilai V dan Mendapatkan Rekomendasi 

Rute Terbaik. 

Untuk mendapatkan urutan Nilai V akan 

digunakan pengurutan secara descending yaitu dari 

terbesar sampai dengan yang terkecil, sehingga untuk 

Nilai V dengan urutan pertama akan dianggap sebagai 

alternatif rute terbaik. 

 

Adapun blok diagram dari tahap analisis dan perancangan 

sistem dalam mendapatkan rekomendasi rute terbaik ditunjukkan 

oleh Gambar 3.1.  
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Gambar 3. 1 Blok Diagram Analisis dan Perancangan Sistem untuk 

Mendapatkan Rekomendasi Rute Terbaik 
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3.4. Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Tahap selanjutnya dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

menganalisis hasil aplikasi yang telah dibuat untuk menguji apakah 

keseluruhan fungsi dari aplikasi ini dapat digunakan dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan. Pengujian fungsionalitas ini akan 

menggunakan metode pengujian blackbox testing. Selain itu akan 

diuji secara empiris apakah output yang dihasilkan oleh sistem 

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Apabila terdapat 

beberapa fungsi dan hasil yang belum sebagaimana mestinya maka 

dari tahap analisis ini diharapkan dapat diketahui kekurangannya 

sehingga dapat diperbaiki. 

 

3.5. Penarikan Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan pengujian dan evaluasi sistem kemudian 

akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengujian tersebut 

sehingga dapat dihasilkan sebuah saran terkait dengan kekurangan 

hasil penelitian untuk pengembangan aplikasi kedepan.  

 

3.6. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Tahap terakhir dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

menyusun laporan dari keseluruhan tahapan/proses yang telah 

dilakukan. 
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 BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 Bab ini menjelaskan rancangan implementasi yang 

digunakan sebagai acuan untuk implementasi. Perancangan 

implementasi menggambarkan proses rancang bangun secara 

terperinci dari awal tahap pengumpulan data hingga implementasi 

aplikasi yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini. 

 

4.1.  Analisis Sistem 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi sistem 

dan analisis kebutuhan pengguna/user sebagai berikut. 

 

4.1.1. Deskripsi Sistem 

Aplikasi yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebuah aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi rute wisata 

terbaik berdasarkan kriteria yang telah diprioritaskan oleh 

pengguna (user) dengan kriteria yakni banyaknya wisata, 

kepadatan jalan, dan jarak. Pengguna/user akan memasukkan 

lokasi awal dan lokasi tujuan dan juga prioritas dari kriteria yang 

diberikan sedemikian sehingga kemudian aplikasi akan memproses 

masukkan dari pengguna/user menggunakan metode weighted 

product untuk mendapatkan rute terbaik yang diinginkan. Rute 

terbaik yang telah ditentukan oleh sistem akan ditampilkan dalam 

bentuk visual map berupa rute / polyline.  

 

4.1.2. Analisis Kebutuhan User 

Aplikasi yang akan dibuat dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebuah sistem aplikasi untuk memecahkan masalah berupa 

pemilihan rute terbaik sebagai pendukung keputusan dalam 

menentukan rute wisata terbaik di Kota Surabaya Timur sesuai 
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dengan kriteria yang telah disediakan dan memperhitungkan data-

data yang telah disediakan pula. Aplikasi ini selain mampu 

menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya diharapkan dapat 

memberikan kenyamanan pengguna dalam proses penggunaannya. 

 

4.2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan persiapan rancang bangun 

implementasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pengguna/user. 

Desain sistem/aplikasi ini berupa gambaran perencanaan dan 

pembuatan sketsa pembangunan sistem. Desain sistem yang akan 

dijelaskan pada laporan Tugas Akhir ini meliputi desain arsitektur 

sistem, desain proses, desain data, serta desain interface. Berikut 

akan dibahas lebih lanjut tentang desain sistem pada Tugas Akhir 

ini.  
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4.2.1. Desain Arsitektur Sistem pada Aplikasi 

Desain arsitektur sistem adalah desain secara keseluruhan 

(termasuk sistem input dan output) yang merupakan bagian dari 

keseluruhan proses berjalannya sistem yang dibuat :  

 

 
 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 data yang dimasukkan ke dalam 

database berupa data spasial seperti garis lintang dan garis bujur 

Gambar 4. 1 Desain Arsitektur Sistem 
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tempat-tempat terkait yang disajikan dalam Gambar 4.2. 

Sementara itu data non spasial berupa nama tempat (titik), jarak 

antar masing-masing tempat, kepadatan tempat, dan juga jenis 

tempat. Selain itu juga terdapat data matriks ketetanggaan atau 

adjacency matrix guna memberikan data keterhubungan antara 

titik-titik sebagai representasi tempat wisata, perempatan, dan 

pertigaan yang akan digunakan sebagai sebuah graf untuk 

menemukan semua alternatif rute. Data tersebut kemudian akan 

diambil oleh aplikasi untuk kemudian diolah berdasarkan 

kebutuhan dari pengguna/user. Pengguna/User pada awal aplikasi 

akan memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan, kemudian 

aplikasi akan mencari semua alternatif rute yang mungkin. Setelah 

itu, untuk setiap alternatif rute akan didata kriteria jarak, kepadatan, 

dan wisata. Kemudian pengguna/user akan diberikan pilihan untuk 

memasukkan urutan prioritas kriteria/bobot yang kemudian 

diproses menggunakan metode weighted product. Dari metode 

tersebut akan dihasilkan alternatif rute terbaik dan aplikasi akan 

meminta data spasial berupa garis lintang dan garis bujur pada 

database untuk titik-titik yang dilewati oleh rute terbaik tersebut 

yang kemudian akan ditampilkan pada peta berupa garis rute atau 

polyline. 

 

4.2.2. Desain Graf  

Dalam pencarian semua alternative rute, akan digunakan  

Algoritma Dept First Search, tentunya diperlukan graf untuk 

merepresentasikan titik-titik beserta hubungan antar titik-titik 

tersebut yang dinamakan adjacency matrix yang berguna untuk 

mencari semua alternatif rute. Pada pembentukan desain ini 

membutuhkan titik bantu berupa perempatan, pertigaan, dan 

bundaran yang nantinya akan mempermudah dalam proses 

pembentukan rute dalam bentuk map atau polyline. Berikut ini 
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adalah desain dari graf untuk menghubungkan titik-titik lokasi 

yang ada dalam database. 

 

Gambar 4. 2 Desain Graf 

Berdasarkan Gambar 4.2, berikut ini adalah keterangan dari tiap 

titik:  

0. Taman Harmoni 

1. Perlimaan Keputih Tegal Timur 

2. Pertigaan Keputih Perintis 

3. Bunderan Pakuwon 

4. Food Festival Pakuwon City 

5. East Cost 

6. Bunderan Mulyos-Raya Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember 

7. Sakinah Supermarket 

8. Prempatan Kenjeran 

9. Atlantis Land 
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10. Pantai Ria Kenjeran 

11. Klenteng Sanggar Agung 

12. Pertigaaan RS Mitra 

13. Perempatan Kertajaya Indah  

14. Bunderan Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

15. Pertigaan Puker/Superindo 

16. Perempatan MERR 

17. Perempatan Kedung Baruk-Ir Soekarno-Kali Jagir 

18. Museum Teknoform Undika 

19. Kebun Bibit Wonorejo 

20. Taman Kunang-kunang 

21. Perempatan Nginden-Jemursari-Jagir Wonokromo-Kedung 

Baruk 

22. Taman Flora 

23. Pasar Bunga Bratang 

24. Bunderan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Manyar 

25. Perempatan Menur-Karang Menjangan-Kertajaya  

26. Pertigaan Prof Dr Moestopo 

27. Museum Pendidikan Kedokteran UNAIR 

28. Perempatan Dharmawangsa-Prof D Moestopo 

29. Museum dan Pusat Kajian Etno Grafi 

30. Perempatan Kenjeran Kedung Cowek 

Pada Gambar 4.2 telah digambarkan desain graf yang 

merepresentasikan lokasi yang diigunakan untuk proses pencarian 

rute. Pada pembuatan desain ini, hanya menggunakan jalan-jalan 

besar sebagai penghubung antar titik lokasi karena umumnya 

perjalanan wisata adalah menggunakan kendaraan mobil. Lalu 

pada graf, hubungan antar titik juga digambarkan memiliki 

hubungan dua arah yang artinya pada kondisi sebenarnya dua titik 

lokasi tersebut memiliki jalan yang dapat ditempuh dengan dua 

arah. 
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Selanjutnya untuk graf pada Gambar 4.2 dalam bentuk 

representasi matriks ketetanggaan akan disimpan didalam 

database.  

 

4.2.3. Desain Proses 

Untuk lebih memahami tahapan dan implementasi sistem 

pada aplikasi, maka akan dijelaskan alur proses dan data dengan 

menggunakan pemodelan Data Flow Diagram (DFD). Berikut 

penjelasan masing-masing proses. 

1. Data Flow Diagram Level 0 

 

Gambar 4. 3 Data Flow Diagram Level 0 

Berdasarkan Gambar 4.3, sebagai input, pengguna/user akan 

memasukkan data berupa titik awal, titik tujuan, pilihan 

bobot/kriteria yang akan diproses menggunakan metode weighted 

product oleh sistem pada aplikasi dan sebagai output, 

pengguna/user akan mendapatkan rekomendasi rute terbaik berupa 

tampilan berbentuk rute atau polyline.  
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2. Data Flow Diagram Level 1 

 

 

Gambar 4. 4 Data Flow Diagram Level 1 

Berdasarkan Gambar 4.4, proses dimulai dengan 

penginputan data spasial dan non spasial, kemudian diakuisisi ke 

dalam database. Kemudian sistem pada aplikasi akan menerima 

masukkan dari pengguna/user berupa data titik awal (source), titik 

tujuan (destination). Selanjutnya aplikasi akan mengambil data 

berupa adjacency matrix. Selanjutnya sistem akan mencari semua 

alternatif rute dari source ke destination dan mendata semua 

kriteria (jarak, wisata, kepadatan) dalam setiap alternatif rute yang 

akan digunakan dalam perhitungan metode weighted product. 

Berdasarkan perhitungan metode tersebut akan dihasilkan 

rekomendasi rute terbaik yang dapat digunakan oleh 

pengguna/user. 
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3. Data Flow Diagram Level 2  

 

 

Gambar 4. 5 Data Flow Diagram Level 2 

Berdasarkan Gambar 4.5, terdapat 4 proses yaitu proses 

akuisisi data, mencari rute dan mendata kriteria, metode weighted 

product, dan proses menampilkan rute pada maps untuk 

pengguna/user. Untuk proses akuisi data, data diinputkan secara 

manual ke dalam database satu persatu karena data masih dalam 

bentuk mentah. Lalu untuk proses yang lain akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) DFD Level 2 proses mencari rute + mendata kriteria. 

 

 

Gambar 4. 6 DFD Level 2 Proses mencari rute + mendata 

kriteria 

 Pada proses yang disajikan pada Gambar 4.6, input dari 

pengguna/user yang berupa titik source dan destination akan 

diolah untuk menghasilkan rute dan setiap kriterianya. Kriteria dari 



36 

 

 
 

setiap alternat rute adalah kriteria jarak, wisata, dan kepadatan. 

Proses ini akan mengambil data dari database berupa data matriks 

ketetanggaan yang kemudian akan diproses menggunakan 

Algoritma Depth First Search guna mendapatkan semua alternatif 

rute. Selanjutnya bersamaan dengan proses Algoritma DFS, akan 

didata setiap kriteria pada masing-masing alternatif rute yang 

kemudian dapat digunakan pada proses selanjutnya.  

Pada Gambar 4.2 Graf telah digambarkan verteks-verteks 

beserta hubungan ketetanggaannya. Untuk kriteria jarak, 

didapatkan dari penjumlahan dari bobot edge pada tiap hubungan 

ketetanggaan antar titik. Sedangkan untuk kriteria kepadatan 

menggunakan proses yang sama dengan kriteria jarak, kemudian 

nilai kepadatan pada setiap hubugan antar titik (edge) akan dibagi 

dengan nilai jarak pada hubungan antar titik yang sama. Sementara 

itu, untuk wisata akan dihitung berapa banyak titik pada rute 

tersebut yang merupakan titik dengan tipe wisata. Titik yang 

mempunyai tipe wisata adalah sebanyak 14 titik yaitu : 

0, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29 

Kemudian, pada proses ini, akan dilakukan input berupa 

verteks awal atau source dan vertex tujuan atau destination. 

Selanjutnya akan diproses menggunakan Algoritma Depth First 

Search (DFS) untuk mencari semua alternatif rute beserta nilai 

kriteria jarak, wisata, dan kepadatan pada masing-masing rute yang 

telah ditemukan.   

Berikut ini adalah proses pencarian alternatif rute dengan 

menggunakan Algoritma Depth First Search (DFS): 

1. Misalkan input dari pengguna adalah verteks 0 (Taman 

Harmoni) sebagai source atau titik awal dan verteks 7 

(Sakinah Supermarket) sebagai destination titik tujuan.  

2. Selanjutnya akan dilakukan proses pencarian alternatif rute 

menggunakan Algoritma DFS.  
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a) Dimulai dari verteks awal atau source kremudian 

akan dikunjungi verteks selanjutnya (menggunakan 

adjacency list) 

b) Maka, mulai dari verteks 0 sebagai titik awal atau 

source kemudian akan dikunjungi verteks yang 

bertetangga dengan 0 yaitu verteks 1.  Lalu, semua 

rute dari verteks 1 hingga verteks 7 akan masuk ke 

dalam hasil akhir jika ditambahkan verteks 0. 

Kemudian akan dibuat pemanggilan rekursif dengan 

verteks awal adalah verteks 1 dan verteks tujuan 

adalah verteks 7. 

c) Selanjutnya, verteks yang telah dikunjungi akan 

selalu dilacak untuk menghindari cycles. 

d) Kemudian verteks yang sedang aktif atau verteks saat 

ini akan ditambahkan ke dalam hasil dan digunakan 

untuk terus melacak dari verteks source. 

e) Ketika telah mencapai verteks tujuan, maka rute akan 

dicetak. 

f) Sekarang, akan dikunjungi verteks selanjutnya dari 

adjacency list pada Langkah a) dan akan diulangi 

langkah b) sampai dengan e). 

Sehingga, didapatkan semua alternatif rute adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4. 1 Semua Alternatif Rute 

Alt Rute 

1 0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-13-16-15-7 

2 0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-13-14-15-7 

3 0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-24-16-15-7 

4 0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-24-16-13-14-15-7 
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5 0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-24-22-21-17-16-15-7 

6 
0-1-2-3-6-8-12-30-28-27-26-25-25-24-22-21-17-16-13-

14-15-7 

7 0-1-2-3-6-8-12-13-16-15-7 

8 0-1-2-3-6-8-12-13-14-15-7 

9 0-1-2-3-6-8-12-13-25-24-16-15-7 

10 0-1-2-3-6-8-12-13-25-24-22-21-17-16-15-7 

11 0-1-2-3-6-14-15-7 

12 0-1-2-3-6-14-13-16-15-7 

13 0-1-2-3-6-14-13-12-30-28-27-26-25-24-16-15-7 

14 
0-1-2-3-6-14-13-12-30-28-27-26-25-24-22-21-17-16-

15-7 

15 0-1-2-3-6-14-13-25-24-16-15-7 

16 0-1-2-3-6-14-13-25-24-22-21-17-16-15-7 

17 0-1-2-7 

 

Berdasarkan Tabel 4.1, ditemukan 17 alternatif rute dari 

verteks awal (source) menuju verteks tujuan (destination). 

Bersamaan dengan proses Algoritma Depth First Search maka 

akan didata  nilai kriteria jarak, wisata, dan kepadatan dari masing-

masing alternatif yang telah ditemukan. Berikut ini adalah data 

nilai kriteria pada masing-masing alternatif : 

Tabel 4. 2 Nilai Kriteria pada setiap Alternatif 

Alt 
Nilai Kriteria 

Jarak Wisata Kepadatan 

1 19661.32 3 374.21357346445683 

2 20249.41 3 376.51428470529703 

3 19494.2 3 342.0288082574031 

4 22082.29 3 434.3295194982433 
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5 24344.2 4 429.7886344100864 

6 26932.29 4 522.0893456509266 

7 12911.32 2 252.0948723342134 

8 13499.41 2 254.3955835750536 

9 16844.197 2 279.0701071271597 

10 21694.2 3 366.8299332798429 

11 6469.41 2 160.9214782670719 

12 7881.32 2 278.6207670262317 

13 21444.2 3 411.53464564283115 

14 26294.2 4 499.2944717955145 

15 11814.2 2 305.59600181917796 

16 16664.2 3 393.35582797186123 

17 1101.17 2 110.05129864783032 

Selanjutnya data nilai kriteria masing-masing alternatif pada Tabel 

4.2 akan digunakan dalam proses perhitungan Metode Weighted 

Product. 

 

b) DFD Level 2 untuk proses metode weighted product 

 

 

Gambar 4. 7  Data Flow Diagram Level 2 Proses Metode 

Weighted Product 

Berdasarkan Gambar 4.7, setelah didapatkan semua 

alternatif rute dan masing-masing kriterianya yaitu kriteria jarak, 

wisata dan kepadatan. Maka selanjutnya akan diproses dalam 
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perhitungan Metode Weighted Product untuk dapat menghasilkan 

rute terbaik berdasarkan masing-masing kriteria. Didalam proses 

perhitungan Metode Weighted Product terdapat beberapa proses 

yaitu normalisasi bobot, perhitungan nilai preferensi setiap 

alternatif atau Nilai S, perhitungan nilai preferensi relatif setiap 

alternatif atau Nilai V, lalu yang terakhir adalah pengurutan Nilai 

V secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. 

Setelah didapakan urutan Nilai V, maka akan diambil Nilai V 

dengan urutan pertama untuk digunakan dalam proses selanjutnya. 

Untuk lebih memahami proses yang ada didalam Metode WP ini, 

telah disajikan contoh perhitungan pada sub bab 4.3. 

 

c) DFD Level 2 proses menampilkan rute di maps.  

 

 
Gambar 4. 8 DFD Level 2 Proses Menampilkan Rute pada Maps 

Pada proses sebelumnya telah dihasilkan sebuah rute dari 

Alternatif yang merupakan Alternatif rute terbaik. Alternatif rute 

tersebut masih berbentuk titik-titik pada graf. Dari titik-titik 

tersebut akan dikonversikan menjadi data latitude longitude 

dengan bantuan database yang kemudian akan disimpan dalam 

bentuk data list. Kemudian data list akan diproses menjadi tampilan 

peta/maps berbentuk jalur/rute polyline (Gambar 4.8) 

menggunakan MapBox API yang akan membuat tampilan menjadi 

lebih menarik dan user friendly dan dapat dijadikan panduan dalam 

melakukan perjalanan wisata.  
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4.2.4. Desain Data 

Data yang digunakan berasal dari data dinas terkait yaitu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan Kota 

Surabaya, dan Data Google Maps. Pada Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, data yang digunakan adalah data non-spasial berupa 

nama-nama tempat wisata yang ada di Surabaya sekaligus data 

berbentuk spasial yang berupa koordinat latitude dan longitude 

dari lokasi wisata yang ada di Surabaya yang didapatkan dari 

bantuan Data Google Maps. Sementara itu, pada Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya, data yang digunakan adalah data 

kepadatan ruas jalan, dimana Dinas Perhubungan hanya 

melakukan tiga kali survei kepadatan ruas jalan di Kota Surabaya 

selama tahun 2018-2019. Sementara itu, jalan-jalan yang tidak 

terdapat data kepadatannya di Dinas Perhubungan maka akan 

digunakan data buatan dengan tetap memperhatikan kepadatan 

jalan menurut data Dinas Perhubungan sebagai pembanding. Lalu 

untuk data panjang jalan didapatkan dari Data Google Maps. 

Semua sumber data dikumpulkan dan disiapkan terlebih dahulu 

dalam proses akuisisi data. Lalu data yang telah siap disimpan ke 

dalam database. Data pada database diambil ketika pengguna/user 

melakukan proses login aplikasi sehingga pada saat pengguna/user 

memasukkan input berupa lokasi awal dan lokasi tujuan, data dapat 

digunakan dengan baik. Setelah itu sistem pada aplikasi akan 

melakukan proses metode weighted product sehingga 

menghasilkan rute terbaik yang akan ditampilkan ke dalam bentuk 

peta/map. 

Akuisisi data adalah proses persiapan sebelum data 

dimasukkan ke dalam database. Pada proses ini dilakukan 

pengumpulan data dan persiapan data sehingga menghasilkan data 

yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam database. Tabel-tabel 
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yang digunakan dalam sistem aplikasi ini akan dirincikan sebagai 

berikut : 

1. Tabel edge, merupakan tabel yang berisi field-field yaitu id, 

source, destination, distance, roadDensity. 

2. Tabel places, merupakan tabel yang berisi field-field yaitu 

id, number, name, latitude, longitude, type, address, 

openTime, fee, imgUrl, summary. 

3. Tabel login_info, merupakan tabel yang berisi field-field 

yaitu id, name, user_name, user_password. 

Keterangan dari struktur masing-masing tabel akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tabel edge 

Tabel edge berisi representasi elemen-elemen adjacency 

matrix dari Gambar 4.2, yaitu titik-titik atau verteks yang 

bertetangga langsung atau terhubung langsung. Selain itu juga 

terdapat jarak dan kepadatan antar titik yang saling bertetangga 

tersebut. Semua field dari tabel edge dapat dilihat pada Tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4. 3 Tabel edge 

No Atribut Tipe Data Keterangan 

1 id int(11) Id edge 

2 source  int(11) Lokasi Awal 

3 destination int(11) Lokasi Tujuan 

4 distance double Jarak 2 Lokasi 

5 roadDensity double Kepadatan antar 2 Lokasi 

 

2. Tabel places 

Tabel places berisi lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai 

acuan dalam membuat rute, didalamnya termasuk lokasi wisata, 

pertigaan, perempatan, bunderan, dan lain-lain. Selain itu terdapat 
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juga latitude dan longitude dari setiap lokasi tersebut. Semua field 

dari tabel places dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4. 4 Tabel places 

No Atribut Tipe Data Keterangan 

1 id int(2) Id Lokasi 

2 number int(2) Nomor Verteks 

3 name varchar(250) Nama Lokasi 

4 latitude double Garis Lintang 

5 longitude double Garis Bujur  

6 type varchar(100) Jenis Lokasi 

7 address text Alamat Lokasi 

8 openTime text Jam Buka Lokasi 

9 fee text Biaya Masuk 

10 imgUrl text Url gambar  

11 summary longtext Ringkasan Lokasi 

 

3. Tabel login_info 

Tabel login_info ini berisi informasi mengenai id pengguna, 

nama pengguna, username dan password pengguna yang telah 

didaftarkan. Semua field dari tabel login_info dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4. 5 Tabel login_info 

No Atribut Tipe Data Keterangan 

1 id int(2) Id pengguna 

2 name  varchar(100) Nama pengguna 

3 user_name varchar(150) Username pengguna 

4 user_password varchar(150) Password pengguna 
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Gambar 4. 9 Desain UI MapActivity 

4.2.5. Desain User Interface 

Pada aplikasi ini terdapat beberapa activity seperti activity 

map untuk menampilkan hasil pencarian rute, login activity, 

activity untuk menampilkan semua daftar wisata, serta terdapat 

form untuk memasukkan bobot kriteria. 

 

 

 

 

 

 

 

Pada desain tampilan aplikasi pada Gambar 4.9 terdapat 

form untuk input source dan input destination yaitu untuk 

memasukkan lokasi awal dan lokasi tujuan. Kemudian terdapat 

tombol untuk menampilkan form pengisian bobot dan juga form 

untuk memproses hasil input user. 

Desain untuk form input bobot dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 Gambar 4. 10 Form Input Bobot 
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Sementara itu, desain untuk activity login untuk 

pengguna/user adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Lalu, untuk desain Sign Up Activity adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 11 Login Activity untuk pengguna 

Gambar 4. 12 Sign Up Activity untuk pengguna 
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Desain untuk menampilkan List lokasi wisata yang ada adalah 

sebagai berikut :  

  

Gambar 4. 13 Wisata Activity 
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4.3. Perhitungan Metode Weighted Product 

Pada sub bab ini akan diberikan contoh perhitungan metode 

weighted product dengan menggunakan  Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 

sebagai inisiasi awal alternatif rute dan juga nilai kriteria tiap 

alternatif rute. Proses selanjutnya adalah proses perhitungan 

metode weighted product. Berikut langkah-langkah metode 

weighted product untuk pencarian rute terbaik : 

1. Input berupa semua alternatif rute dari proses Algoritma DFS 

dan nilai kriteria Jarak, Kepadatan, dan Wisata pada masing-

masing rute. 

2. Inisiasi Nilai Bobot 

3. Normalisasi Bobot 

4. Penentuan Preferensi Setiap Alternatif atau Nilai S 

5. Penentuan Preferensi Relatif setiap Alternatif atau Nilai V 

6. Pengurutan Nilai V secara descending. 

7. Output rute terbaik yaitu Nilai V dengan urutan nomor 1. 

 

 Untuk memperjelas algoritma diatas maka akan disajikan 

contoh sebagai berikut : 

 

1) Penentuan Nilai Bobot Pada Setiap Kriteria 

Nilai bobot pada setiap kriteria akan menentukan urutan 

prioritas kriteria, misalkan bobot dari setiap kriteria adalah sebagai 

berikut  

Tabel 4. 6 Nilai Bobot Awal 

Kriteria Bobot 

Jarak 6 

Wisata 36 

Kepadatan 1 

Jumlah 43 
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Pada Tabel 4.6, Wisata ditempatkan pada prioritas pertama, 

sedangkan Jarak ditempatkan pada prioritas kedua, dan Kepadatan 

berada pada pada prioritas ketiga. Dalam proses pemilihan urutan 

prioritas, karena terdapat 3 pilihan kriteria, maka dengan  

menggunakan rumus permutasi akan didapatkan 6 skema urutan 

prioritas yaitu  

1. Wisata, Jarak, Kepadatan 

2. Wisata, Kepadatan, Jarak 

3. Jarak, Wisata, Kepadatan 

4. Jarak, Kepadatan, Wisata 

5. Kepadatan, Wisata, Jarak 

6. Kepadatan, Jarak, Wisata. 

 

2) Penormalan atau Perbaikan Bobot 

Pada langkah ini, bobot yang telah ditentukan pada Tabel 4.6 

kemudian selanjutnya akan dilakukan proses normalisasi bobot 

atau perbaikan bobot yaitu membuat jumlah keseluruhan bobot 

adalah 1 (satu), Σ𝐵𝑗 = 1, 𝑗 = 1,2,3 , dengan menggunakan rumus 

pada persamaan (2.1).  

Berdasarkan Tabel 4.3 dan persamaan (2.1) didapat Σ𝑤𝑖 =

43, maka bobot ternormalisasi dari 𝐵𝑗 , 𝑗 = 1,2,3 adalah: 

𝐵1 =
6

43
= 0,139534884 

𝐵2 =
36

43
= 0,837209302 

𝐵3 =
1

43
= 0,023255814 

Dimana telah memenuhi : 
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 Σ𝐵𝑗 =  𝐵1 + 𝐵2 + 𝐵3 = 1 

 

3) Penentuan Preferensi Setiap Alternatif atau Nilai S 

Proses Metode Weighted Product selanjutnya adalah 

menghitung nilai preferensi pada setiap alternatif atau nilai S 

dengan menggunakan rumus yang telah disajikan pada persamaan 

(2.2). Dalam hal ini jarak dan kepadatan adalah kriteria biaya dan 

wisata adalah kriteria keuntungan. Sedemikian sehingga dari 

rumus pada persamaan (2.2) didapatkan hasil preferensi sebagai 

berikut: 

 

𝑆1 = (19661,32)−0.1395(3)0.837209(374.213)−0,023255

= 0,5501  

𝑆2 = (20249,41)−0.1395(3)0.837209(376,514)−0,023255

= 0,5478 

𝑆3 = (19494,2)−0.1395(3)0.837209(342,028)−0,023255

= 0,55198 

Lalu untuk Nilai S yang lain disajikan dalam tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4. 7 Nilai S pada setiap Alternatif Rute 

Alt Nilai S 

1 0.5501759711106027 

2 0.547839962059659 

3 0.5519849144789257 

4 0.5394609677846912 

5 0.6772617548368481 

6 0.6647665982875794 

7 0.4193252126137148 

8 0.41663911114972263 
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9 0.4030981408092283 

10 0.5429257397430687 

11 0.46661634584179 

12 0.4481803908379508 

13 0.5423521769862671 

14 0.6676872708822343 

15 0.42265743955437995 

16 0.5623676069713268 

17 0.6027002327767493 

Σ𝑆𝑘 9.02603983672474 

 

Dari Tabel 4.7 didapat jumlah keseluruhan nilai S adalah 

sebesar 13.920563796064885. Jumlah tersebut akan digunakan 

untuk menghitung nilai preferensi relatif untuk setiap alternati atau 

nilai V.  

 

4) Penentuan Preferensi Relatif pada Alternatif atau Nilai 

V dan Pengurutan Nilai V 

Setelah mendapatkan preferensi pada setiap alternatif, 

selanjutnya akan dihitung preferensi relatif pada setiap alternatif 

atau Nilai V dengan menggunakan rumus yang telah disajikan 

dalam persamaan (2.3). Sehingga, perhitungan oleh sistem 

didapatkan nilai preferensi relatif untuk setiap alternatif atau nilai 

V sebagai berikut :  

 

𝑉1 =
𝑆1

Σ𝑆𝑘
=

0.5501759711106027

9.02603983672474
= 0.06095430344458172 

𝑉2 =
𝑆2

Σ𝑆𝑘
=

0.547839962059659

9.02603983672474
= 0.06069549569575715 
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Lalu untuk Nilai V yang lain dapat disajikan dalam tabel 

dibawah ini:  

 

Tabel 4. 8 Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif 

Alt Nilai V Urutan (Descending) 

1 0.06095430344458172 9 

2 0.06069549569575715 8 

3 0.06115471729174456 7 

4 0.05976718223530955 11 

5 0.07503420847770208 1 

6 0.0736498630975245 3 

7 0.04645727475161183 15 

8 0.04615968006860776 14 

9 0.04465946839378228 16 

10 0.06015104625774386 6 

11 0.05169668584258211 12 

   12 0.04965415608010224 13 

13 0.06008750091923695 10 

14 0.07397344604724419 2 

15 0.04682645403742742 17 

16 0.06230502159797601 5 

17 0.06677349576106567 4 

  

 Dari Tabel 4.8 didapatkan nilai preferensi relatif pada 

setiap alternatif atau Nilai V dan juga urutan dari Nilai V yang telah 

diurutkan secara descending (dari nilai terbesar ke terkecil). 

Berdasarkan urutan Nilai V pada tabel diatas, didapatkan 3 teratas 

urutan Nilai V adalah : 

1. Alternatif – 5  

2. Alternatif – 14 
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3. Alternatif – 6 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya alternatif-5 adalah 

rute terbaik berdasarkan kriteria dan nilai bobot yang ada. 

 

4.4. Perancangan Validasi Sistem 

Pada proses ini, sistem yang akan dibuat harus melalui 

serangkaian validasi agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Pada proses ini, akan digunakan graf yang lebih sederhana untuk 

mempermudah proses validasi. Berikut ini adalah gambar graf 

pada proses validasi sistem : 

 

Gambar 4. 14 Graf untuk validasi sistem 

Pada Gambar 4.14 terdapat 4 titik yaitu titik A,B,C, dan D. 

Misalkan titik dengan kriteria wisata adalah titik B dan C. 

Selanjutnya, untuk setiap titik, terdapat garis yang  

menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Pada 

hubungan antar titik tersebut, tentunya memiliki bobot tertentu 

yang mewakili bobot jarak dan bobot kepadatan. Bobot-bobot 

tersebut akan direpresentasikan kedalam bentuk matriks 

ketetanggaan. Misalkan matriks ketetanggan untuk bobot jarak 

pada setiap hubungan antar titik adalah sebagai berikut: 
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[

0 10 5 20
10 0 11 7
5 11 0 15

20 7 15 0

] 

Selanjutnya akan dibuat permisalan untuk matriks ketetanggaan 

bobot kepadatan pada setiap hubungan antar titik :  

[

0 0.4 1.4 0.75
0.4 0 0.45 1.14
1.4 0.45 0 0.667

0.75 1.14 0.667 0

] 

  

Proses selanjutnya adalah mendata semua kemungkinan rute. 

Misalkan diambil titik A sebagai titik awal dan titik D sebagai  titik 

tujuan. Maka dengan menggunakan pendekatan Algoritma Depth 

First Search didapatkan semua kemungkinan rute adalah sebagai 

berikut    :  

Rute 1.  A – B – C – D  

Rute 2.  A – B – D  

Rute 3.  A – C – B – D  

Rute 4.  A – C – D  

Rute 5.  A – D  

Setelah itu akan didata setiap nilai kriteria wisata, kepadatan, 

dan jarak pada masing-masing rute yang telah ditemukan. Perlu 

diingat untuk kriteria kepadatan pada setiap hubungan antar titik 

akan dibagi dengan nilai jarak pada hubungan antar titik yang sama 

terlebih dahulu sebelum dilakukan penjumlahan. Berikut ini adalah 

nilai setiap krtieria pada masing-masing rute : 
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Tabel 4. 9 Nilai setiap kriteria pada masing-masing rute 

Rute Jarak Wisata Kepadatan 

1 36 2 1.52 

2 17 1 1.54 

3 23 2 2.997 

4 20 1 2.066 

5 20 0 0.75 

 

 Setelah itu akan dilakukan pengujian untuk beberapa 

urutan kriteria untuk memvalidasi sistem yang telah dibangun. 

Berikut ini adalah beberapa skenario urutan kriteria : 

Tabel 4. 10 Skenario urutan kriteria 

Skenario Urutan 1 Urutan 2 Urutan 3 

1 Wisata Jarak Kepadatan 

2 Wisata Kepadatan Jarak 

3 Jarak Wisata Kepadatan 

4 Jarak Kepadatan Wisata 

5 Kepadatan Jarak Wisata 

6 Kepadatan Wisata  Jarak 

 

 Pada  proses validasi sistem ini akan dilakukan semua 

proses skenario yang terjadi pada Tabel 4.10.  Berikut adalah 

penjelasan mengenai hasil yang diharapkan pada masing-masing 

skenario: 

1. Skenario 1 

Pada skenario ini  kriteria wisata menempati urutan pertama, 

oleh karena itu hasil yang diharapkan nantinya adalah sistem akan 

memilih rute dengan wisata paling banyak diantara rute lainnya. 

Jika dilihat pada Tabel 4.9, maka rute dengan wisata terbanyak 
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adalah Rute 1 dan Rute 3. Karena terdapat 2 rute yang memenuhi 

kriteria tersebut, maka akan dicek untuk urutan ke-2 nya yaitu 

jarak. Sistem akan memilih rute dengan jarak terpendek tentunya, 

yaitu rute 3 dengan jarak 23. Oleh karena itu , sistem akan 

divalidasi apakah menghasilkan rute 3 pada skenario ini. 

2. Skenario 2 

Pada skenario ini kriteria wisata  masih menempati urutan 

pertama, dan terdapat 2 kemungkinan rute yaitu rute 1 dan rute 3. 

Maka akan dicek untuk urutan ke-2 nya yaitu kepadatan. Sistem 

akan memilih rute dengan kepadatan yang kecil tentunya yaitu rute 

1 dengan kepadatan 1,52. Oleh karena itu, sistem akan divalidasi 

apakah menghasilkan rute 1 pada skenario ini. 

 

3. Skenario 3 

Pada skenario ini kriteria jarak menempati urutan pertama, 

oleh karena itu hasil yang diharapkan nantinya adalah sistem akan 

memilih rute dengan jarak yang paling pendek diantara rute 

lainnya. Jika dilihat pada Tabel 4.9, maka rute dengan jarak 

terpendek adalah rute 2 saja. Oleh karena itu, sistem akan divalidasi 

apakah menghasilkan rute 2 pada skenario ini. 

 

4. Skenario 4 

Pada skenario ini kriteria jarak menempati urutan pertama, 

oleh karena itu hasil yang diharapkan nantinya adalah sistem akan 

memilih rute dengan jarak yang paling pendek diantara rute 

lainnya. Jika dilihat pada Tabel 4.9, maka rute dengan jarak 

terpendek adalah rute 2 saja. Oleh karena itu, sistem akan divalidasi 

apakah menghasilkan rute 2 pada skenario ini. 
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5. Skenario 5 

Pada skenario ini kriteria kepadatan menempati urutan 

pertama, oleh karena itu hasil yang diharapkan nantinya adalah 

sistem akan memilih rute kepadatan paling kecil diantara rute 

lainnya. Jika dilihat pada Tabel 4.9, maka rute dengan kepadatan 

paling kecil adalah rute 5, namun untuk kriteria wisata pada rute 5 

bernilai 0 dimana pada proses perhitungan metode weighted 

product rute ini akan diabaikan. Maka, rute dengan kepadatan 

terkecil kedua setelah rute 5 adalah rute 1 dengan nilai kepadatan 

1.52, namun jika dilihat dari urutan ke- 2 yaitu jarak, rute ini 

memiliki jarak yang paling besar diantara yang lain yaiu 36 

sehingga belum memberikan rekomendasi rute yang maksimal. 

Oleh karena itu, rute yang memenuhi kriteria ini adalah rute 2 

dengan nilai kepadatan 1.54, jarak 17, dan wisata 1. Sehingga, pada 

validasi sistem akan dicek apakah skenario ini akan menghasilkan 

rute 2. 

 

6. Skenario 5 

Pada skenario ini kriteria kepadatan menempati urutan 

pertama, oleh karena itu hasil yang diharapkan nantinya adalah 

sistem akan memilih rute kepadatan paling kecil diantara rute 

lainnya. Jika dilihat pada Tabel 4.9, maka rute dengan kepadatan 

paling kecil adalah rute 5, namun untuk kriteria wisata pada rute 5 

bernilai 0 dimana pada proses perhitungan metode weighted 

product rute ini akan diabaikan. Sehingga, rute dengan kepadatan 

terkecil kedua setelah rute 5 adalah rute 1 dengan kepadatan 1.52, 

jika dilihat dari urutan ke-2 yaitu wisata, rute ini memiliki wisata 

sejumlah 2. Oleh karena itu, rute 1 ini telah memenuhi skenario 5. 

Sehingga,  pada validasi sistem akan dicek apakah skenario ini 

akan menghasilkan rute 1. 

 



57 

 

 
 

 Berikut ini disajikan tabel skenario beserta hasil yang 

diharapkan berdasarkan pengujian skenario pada Tabel 4.10: 

 

Tabel 4. 11 Skenario beserta hasil rute yang diharapkan 

Skenario Hasil Rute 

1 3 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 

6 1 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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 BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

PERANGKAT LUNAK 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dan uji 

coba perangkat lunak aplikasi penentuan rute wisata terbaik 

menggunakan metode weighted product yang telah didesain 

sebelumnya. Pembahasan terdiri dari ruang lingkup implementasi, 

implementasi perangkat lunak, uji coba perangkat lunak. 

 

5.1. Ruang Lingkup Implementasi 

5.1.1. Hardware 

Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi 

perangkat lunak adalah : 

1. Prosesor Core i5, 2,3 GHz 

2. Memori DDR RAM 4Gb 

3. Hardisk 250Gb 

 

5.1.2. Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi 

perangkat lunak adalah : 

1. Android Studio untuk membuat aplikasi berbasis android 

2. Phpmyadmin untuk pengelolaan DBMS 

3. MapBox API untuk kebutuhan routing and showing maps. 

4. Notepad++ untuk membuat server side dengan bahasa PHP. 

5. Netbeans IDE untuk membuat rancangan logika program. 

 

5.2. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini akan dilakukan persiapan data yng terdiri dari 

data spasial dan data non spasial. Sebelum melakukan 

implementasi database dan program, pada tahap persiapan ini akan 
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dilakukan proses import data yang berasal dari Ms. Excel ke dalam 

DBMS yang dipakai sebagai implementasi. 

 

5.2.1. Implementasi Database  

Implementasi database adalah proses pembuatan tabel-tabel 

didalamnya yang diperlukan untuk database. Implementasi 

database disajikan dalam Gambar 5.1: 

 

 
Gambar 5. 1 Implementasi Tabel Database 

 

5.2.2. Implementasi Antarmuka (User Interface) 

Seperti pada desain antarmuka yang telah dijelaskan, 

halaman-halaman tampilan pada aplikasi terbagi menjadi beberapa 

bagian yaitu, Splashscreen Activity, Login Activity, Sign-Up 

Activity, Menu Activity, Main Activity, Wisata Activity, Detail 

Wisata Activity, DialogBox Priority, ResultMap Activity. 

Aplikasi ini diberi nama “GETMAP”. Pada bagian 

Splashscreen Activity ini berfungsi untuk menampilkan logo dari 

aplikasi GETMAP ini yang nantinya akan diteruskan ke dalam 

Login Activity jika belum melakukan login atau ke dalam Menu 

Activity jika sudah melakukan login. Berikut adalah tampilan 

antarmuka dari Splashscreen Activity pada Gambar 5.2: 
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Gambar 5. 2 Tampilan antarmuka Splashscreen Activity 
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 Setelah Splashscreen Activity kemudian aplikasi akan 

secara otomatis memunculkan tampilan Login Activity. Login 

Activity ini berfungsi untuk menampilkan form login kepada 

pengguna sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi secara 

keseluruhan. Berikut adalah tampilan dari Login Activity pada 

Gambar 5.3: 

 

Gambar 5. 3 Tampilan antarmuka Login Activity 
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Jika pengguna belum memiliki Username dan Password, 

maka pengguna bisa menekan tulisan “New User? Register” untuk 

melakukan pendaftaran bagi pengguna baru. Ketika pengguna 

menekan tulisan tersebut, maka aplikasi akan menampilkan 

SignUp Activity yang dapat digunakan oleh pengguna/user untuk 

menambahkan data diri sehingga dapat digunakan untuk login ke 

dalam aplikasi. Berikut ini adalah tampilan antarmuka dari SignUp 

Activity pada Gambar 5.4: 

 

  

Gambar 5. 4 Tampilan antarmuka SignUp Activity 
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Setelah melakukan pendaftaran dengan memasukkan Name, 

Username, dan Password  pada tempat yang telah disediakan 

seperti Gambar 5.4 maka dapat digunakan untuk mengisi data di 

Login Activity. Kemudian setelah melakukan aktivitas di Login 

Activity dan SignUp Activity, jika berhasil mendaftar dan 

mendapatkan Username dan Password maka akan diarahkan ke 

dalam Menu Activity yang berfungsi sebagai halaman utama dari 

aplikasi. Berikut adalah tampilan antarmuka dari Menu Activity 

pada Gambar 5.5: 

 

  

Gambar 5. 5 Tampilan antarmuka Menu Activity 
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Pada Gambar 5.5 terdapat beberapa pilihan yang dapat 

dipilih oleh pengguna yaitu : 

1. Find Route : tombol ini berguna untuk menampilkan Main 

Activity, dimana pengguna dapat melakukan aktivitas 

pemilihan rute wisata terbaik. 

2. Wisata : tombol ini berguna untuk menampilkan Wisata 

Activity, dimana pengguna dapat melihat list wisata yang ada 

pada database 

3. Logout : tombol ini berguna untuk keluar dari menu aplikasi 

dan kembali ke Login Activity. 

Untuk fungsi tombol Logout sudah cukup jelas fungsinya. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai Wisata dan Find Route.  

Untuk tombol Wisata, ketika ditekan akan dapat 

menampilkan Wisata Activity (dapat dilihat pada Gambar 5.6). 

Didalam aktivitas tersebut terdapat list wisata yang terdapat pada 

database. Tampilan list wisata tersebut direpresentasikan dengan 

gambar dan nama wisata yang ada didalam list yang mengandung 

informasi lainnya berupa alamat, jam operasi, dan lain-lain. 

Berikut adalah tampilan antarmuka dari Wisata Activity : 
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Gambar 5. 6 Tampilan antarmuka Wisata Activity 

Pada Gambar 5.6, list dari gambar dan nama wisata tersebut 

dapat ditekan dan akan diarahkan ke Detail Wisata Activity. 

Dalam Detail Wisata Activity terdapat informasi detail dari 

gambar wisata yang ditekan yaitu berupa gambar, nama, jam 

operasi, biaya masuk, dan ringkasan wisata itu sendiri. Berikut ini 

adalah tampilan antarmuka dari Detail Wisata Activity : 
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Gambar 5. 7 Tampilan antarmuka Detail Wisata Activity 

 

Berdasarkan Gambar 5.7 diatas, bahwasannya wisata 

dengan nama “Taman Harmoni” ditampilkan detail informasinya. 

Selanjutnya akan dibahas mengenai tombol pilihan Find 

Route, dimana ketika ditekan akan menampilkan Main Activity 

yang berfungsi untuk melakukan aktivitas pemilihan rute terbaik 

oleh pengguna. Pada aktivitas ini pula penerapan metode weighted 

product dalam penentuan rute wisata terbaik dilakukan. Berikut ini 

adalah tampilan antarmuka dari Main Activity: 
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Berdasarkan Gambar 5.8, terdapat beberapa bagian dalam 

tampilan antarmuka Main Activity yaitu : 

1. EditText Source: Untuk input lokasi awal/titik awal. 

2. EditText Destination: Untuk input lokasi tujuan/titik 

tujuan. 

3. Button Swtich: Untuk melakukan pertukaran antara source 

& destination. 

4. Button Clear: Untuk menghapus isi dari source & 

destination dan menghapus rute yang telah terbentuk. 

Gambar 5. 8 Tampilan antarmuka Main Activity 
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5. Button Priority: Untuk menampilan dialog box untuk 

mengisi urutan prioritas sebelum melakukan pembentukan 

rute. 

6. Button Go: Untuk proses pembentukan rute. Pada tombol 

ini pula perhitungan metode weighted product dijalankan. 

7. Button Time: Untuk memilih waktu yang diinginkan. 

8. MapView: Untuk menampilan hasil penentuan rute terbaik 

dalam bentuk garis polyline. 

Untuk Button Priority yang berfungsi untuk menampilkan 

dialog box kepada pengguna untuk dapat memilih prioritas, 

memiliki tampilan sebagai berikut ini :  

 

Gambar 5. 9 Tampilan antarmuka Main Activity 

 

Pada Gambar 5.9, pengguna dapat memilih prioritas 

pertama, kedua, dan ketiga dan harus berbeda. Pengguna juga dapat 



70 

 

 
 

memilih “Choose Random Priority” untuk membuat sistem 

mengacak urutan dari prioritas sehingga pengguna tidak perlu 

mengisi secara  manual. Terdapat pula tombol “OK” untuk 

menyimpan prioritas yang telah diisikan oleh pengguna dan 

“CANCEL”  untuk membatalkan pilihan dan menghilangkan 

dialog box. 

 

5.3. Pengujian Aplikasi untuk Mendapatkan Rekomendasi 

Rute Terbaik. 

a) Skenario Uji Coba  

Skenario dari pengujian aplikasi untuk mendapatkan 

rekomendasi rute terbaik dapat disajikan dalam Tabel 5.1: 

Tabel 5. 1 Skenario Uji Coba Aplikasi 

Proses yang 

diuji coba 

Proses Algoritma Depth First Search 

dilanjutkan proses Metode Weighted 

Product. 

Input Titik awal (source), Titik Tujuan 

(destination), Urutan Prioritas Bobot 

Skenario 

pengujian 

Pada uji coba ini proses diawali 

dengan input titik awal dan titik tujuan 

oleh pengguna dilanjutkan input 

urutan prioritas kriteria oleh 

pengguna. Selanjutnya sistem akan 

melakukan proses pencarian semua 

alternatif rute dari titik awal ke titik 

tujuan menggunakan Algoritma DFS. 

Lalu akan digunakan Metode 

Weighted Product untuk menentukan 
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alternatif rute terbaik sesuai dengan 

input oleh pengguna 

Hasil yang 

diharapkan 

Diperolehnya rekomendasi rute 

terbaik yang sesuai dengan urutan 

prioritas kriteria yang telah diinputkan 

oleh pengguna. 

 

b) Proses Uji Coba  

Pada proses ini akan digunakan simulasi dimana lokasi titik 

awal adalah “Sakinah Supermarket” dan lokasi titik tujuan adalah 

“Pantai Ria Kenjeran”. Pertama akan diinputkan ke dalam EditText 

Source dan EditText Destination. Proses tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 5.10: 

 

 

  

Gambar 5. 10 Proses input EditText Source dan EditText 

Destination 
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Selanjutnya akan dipilih prioritas dengan menekan Button 

Priority dan memunculkan dialogbox. Selanjutnya,  menekan 

tombol Choose Random Priority agar sistem aplikasi memilih 

prioritas secara acak, tampilan dari proses tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 5.11:  

 

 

Setelah menekan tombol “OK” pada Gambar 5.11 maka 

nilai dari setiap bobot prioritas akan disimpan. Pada sistem 

aplikasi, untuk proses simulasi  nilai bobot untuk setiap urutan 

prioritas disajikan dalam Tabel 5.2: 

 

Gambar 5. 11 Proses input priority pada dialog box. 
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Tabel 5. 2 Nilai Bobot awal pada setiap urutan prioritas 

Urutan Prioritas Bobot Nilai Bobot 

1 36 

2 6 

3 1 

Pada Gambar 4.2, “Sakinah Supermarket” mempunyai 

indeks 7 sedangkan “Pantai Ria Kenjeran” mempunyai indeks 10 

yang selanjutnya akan ditemukan semua alternatif rute dari titik 7 

ke titik 10 dengan menggunakan Algoritma Depth First Search. 

Berikut ini adalah potongan kode program Algoritma Depth First 

Search untuk mendapatkan semua alternatif rute: 

 
public ArrayList<ArrayList<Double>>  

    print(Graph graph, int start, 

    int end, double distance,  

    double roadDensity, String path, boolean[] 

visited) { 

    String newPath = path + "," + start; 

    visited[start] = true; 

    ArrayList<Double> distanceInteger; 

    ArrayList<Double> roadDensityInteger; 

    boolean test = true; 

    LinkedList<Node> list =  

    graph.adjacencyList[start]; 

    for (int i = 0; i < list.size(); i++) { 

        Node node = list.get(i); 

        if (node.getDestination() != end  

        && !visited[node.getDestination()]) { 

print(graph, 

node.getDestination(), end, 

sum_of_distance,  

            sum_of_road_density, newPath, 

   visited); 

        } else if (node.getDestination()==end) 

{ 
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            String result = newPath + "," +

   node.getDestination(); 

        } 

 

    } 

    visited[start] = false; 

    return temp = listOfDistance; 

} 

 

Sehingga didapatkan semua alternatif rute dan dapat 

dilihat pada Tabel 5.3: 

Tabel 5. 3 Semua Alternatif Rute dari proses Algoritma DFS 

Alt Rute 

1 7-2-3-6-8-9-10 

2 7-2-3-6-14-15-16-13-12-8-9-10 

3 7-2-3-6-14-15-16-13-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

4 7-2-3-6-14-15-16-17-21-22-24-25-13-12-8-9-10 

5 7-2-3-6-14-15-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-

10 

6 7-2-3-6-14-15-16-24-25-13-12-8-9-10 

7 7-2-3-6-14-15-16-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

8 7-2-3-6-14-13-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-

10 

9 7-2-3-6-14-13-16-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

10 7-2-3-6-14-13-12-8-9-10 

11 7-2-3-6-14-13-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

12 7-15-14-6-8-9-10 

13 7-15-14-13-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

14 7-15-14-13-16-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

15 7-15-14-13-12-8-9-10 

16 7-15-14-13-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

17 7-15-16-13-14-6-8-9-10 

18 7-15-16-13-12-8-9-10 

19 7-15-16-13-25-26-27-28-30-12-8-9-10 
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20 7-15-16-17-21-22-24-25-13-14-6-8-9-10 

21 7-15-16-17-21-22-24-25-13-12-8-9-10 

22 7-15-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

23 7-15-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-13-14-6-8-9-10 

24 7-15-16-24-25-13-14-6-8-9-10 

25 7-15-16-24-25-13-12-8-9-10 

26 7-15-16-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

27 7-15-16-24-25-26-27-28-30-12-13-14-6-8-9-10 

  

Pada proses pencarian semua alternatif menggunakan 

Algoritma Depth First Search juga dilakukan proses pendataan 

kriteria yaitu kriteria jarak, wisata, dan kepadatan dan didapatkan 

nilai setiap kriteria untuk masing-masing alternatif dan disajikan 

dalam Tabel 5.4: 

 

Tabel 5. 4 Nilai Kriteria untuk setiap Alternatif 

Alt 
Nilai Kriteria 

Jarak Wisata Kepadatan 

1 6297.950001 3 95.06333481400017 

2 12839.86 3 232.861610499106 

3 19589.86 4 354.9803116293495 

4 21622.7409998 4 347.5966420919671 

5 24272.7409998 5 410.5553432222106 

6 16772.741 3 259.83681593928384 

7 19422.7409998 4 322.79551706952725 

8 24200.831 5 487.81846047808835 

9 19350.831 4 400.058634325405 

10 10767.95 3 220.12472775498375 

11 17517.95 4 342.2434288852272 

12 7154.85 3 90.34356338315803 
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13 22717.731 5 440.3636463122035 

14 17867.731 4 352.6038201595202 

15 9284.85 3 172.6699135890989 

16 16034.85 4 294.7886147193424 

17 8566.76 3 208.04285214231788 

18 8696.76 3 170.36920234825874 

19 15446.76 4 292.48790347850223 

20 17349.641 4 322.777883735179 

21 17479.641 4 285.10423394111984 

22 20129.64099996 5 348.0629350713633 

23 26979.64099996 5 428.7165275588322 

24 12499.64100001 3 235.01805758249571 

25 12629.64100001 3 197.34440778843654 

26 15279.64100001 4 260.30310891868004 

27 22129.641 4 340.95670140614897 

 

Pada Gambar 5.11 telah ditentukan urutan prioritas dimana 

wisata menjadi prioritas pertama, jarak prioritas kedua, dan 

kepadatan menjadi prioritas ketiga. Kemudian langkah selanjutnya 

adalah melakukan normalisasi bobot menggunakan rumus pada 

persamaan (2.1), berikut ini adalah potongan kode program untuk 

proses normalisasi bobot: 

double totalBobot = bobotJarak + 

bobotKepadatan + bobotWisata; 

 

//Penormalan Bobot 

double bobotNormalJarak = bobotJarak / 

totalBobot; 

double bobotNormalWisata = bobotWisata / 

totalBobot; 

double bobotNormalKepadatan = bobotKepadatan 

/ totalBobot; 
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Berikut adalah proses perhitungan normalisasi bobot : 

𝐵1 =
6

43
= 0,139534884 

𝐵2 =
36

43
= 0,837209302 

𝐵3 =
1

43
= 0,023255814 

Bobot yang telah ternormalisasi dapat dilihat dalam Tabel 

5.5:  

Tabel 5. 5 Urutan prioritas kriteria dan bobot yang telah 

ternormalisasi 

Kriteria Bobot Bobot Ternormalisasi 

Jarak (𝑩𝟏) 6 0.13953488372093023 

Wisata (𝑩𝟐) 36 0.8372093023255814 

Kepadatan (𝑩𝟑) 1 0.023255813953488372 

Jumlah 43 1 

 

Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan Nilai S 

dengan menggunakan rumus pada persamaan (2.2). Setelah 

mendapatkan Nilai S untuk setiap alternatif, semua Nilai S tersebut 

akan dijumlahkan. Berikut ini adalah potongan kode program 

untuk mendapatkan Nilai S untuk setiap Alternatif: 

 

double[] vektorS = new 

double[listCriteria.size()]; 

for (int i = 0; i < listCriteria.size(); i++) 

{ 

    vektorS[i] = Math.pow 

                (listCriteria.get(i) 

                .getJarak(),  

-bobotNormalJarak) 

                 * Math.pow(listCriteria 
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                 .get(i).getWisata(),  

                 bobotNormalWisata) 

                 * Math.pow(listCriteria 

                 .get(i).getKepadatan(),  

                 -bobotNormalKepadatan); 

 

} 

 

//menjumlahkan vektor S  

double sigmaVektorS = 0; 

for (int k = 0; k < vektorS.length; k++)  

{ 

     sigmaVektorS = sigmaVektorS + vektorS[k]; 

} 
 

Berikut adalah proses perhitungan beberapa Nilai S : 

𝑆1 = (6297,95001)−0.1395(3)0.837209(95,0633)−0,023255

= 0.6657776771825016  

𝑆2 = (12839,86)−0.1395(3)0.837209(232,8616)−0,023255

= 0.5903561371567277 

𝑆3 = (19589,86)−0.1395(4)0.837209(354,3803)−0,023255

= 0.7012212303960504 

Sehingga diperoleh nilai S untuk setiap alternatif dapat 

disajikan pada Tabel 5.6 : 

 

Tabel 5. 6 Nilai S untuk setiap Alternatif 

Alt Nilai S 

1 0.6657776771825016 

2 0.5903561371567277 

3 0.7012212303960504 

4  0.6919650788342407 

5 0.8175815051067807 



79 

 

 
 

6 0.5673027506261854 

7 0.7036135017969724 

8 0.8146467104620793 

9 0.7004733047195758 

10 0.6058239925194414 

11 0.7128501624377255 

12 0.6548067291533052 

13 0.8238256792801293 

14 0.710393505406842 

15 0.6219837664618487 

16 0.7242133090117598 

17 0.6262889014426373 

18 0.6278844796652241 

19 0.7281317004124899 

20 0.7147838313063734 

21 0.7161035661205164 

22 0.8424431615853096 

23 0.8047978589593837 

24 0.5924454136935118 

25 0.5939992740381546 

26 0.7312174464517593 

27 0.6900407680523608 

Jumlah 18.774971442279885 

 

Setelah mendapatkan Nilai S dari setiap alternatif dan juga 

jumlahan dari semua Nilai S seperti yang telah disajikan pada 

Tabel 5.6. Selanjutnya adalah menentukan Nilai V dengan 

menggunakan rumus pada persamaan (2.3). Berikut ini adalah 

potongan kode program untuk menghitung Nilai V: 
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Double[] vektorV =  

        new Double[listCriteria.size()]; 

    for (int i=0;< listCriteria.size();i++)  

    { 

        vektorV[i] = vektorS[i]/sigmaVektorS; 

    } 

Berikut adalah proses perhitungan beberapa Nilai V : 

𝑉1 =
𝑆1

Σ𝑆𝑛
=

0.6657776771825016

18.774971442279885
= 0.03546091557205878 

𝑉2 =
𝑆2

Σ𝑆𝑛
=

0.5903561371567277

18.774971442279885
= 0.5903561371567277 

Sedemikian sehingga, Nilai V dari setiap alternatif dapat 

disajikan pada Tabel 5.7: 

Tabel 5. 7 Nilai V dan Urutan Nilai V untuk setiap Alternatif 

Alt Nilai V Rank Nilai V 

1 0.03546091557205878 18 

2 0.0314437834950464 26 

3 0.03734872420721507 14 

4 0.03685571937947054 16 

5 0.0435463514615871 3 

6 0.030215904848124586 27 

7 0.037476142318516946 13 

8 0.043390037261391165 4 

9 0.037308887892215925 15 

10 0.03226763856243048 23 

11 0.03796810901306823 11 

12 0.03487657657250692 19 

13 0.04387893115112458 2 

14  0.03783726156872265 12 
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15 0.0331283468725383 22 

16 0.03857333744758107 8 

17 0.033357648685008366 21 

18 0.03344263300722117 20 

19 0.0387820403695949 7 

20 0.038071100853806446 10 

21 0.03814139309463357 9 

22 0.04487054290203543 1 

23 0.04286546381354471 5 

24 0.03155506337332516 25 

25 0.03163782570132229 24 

26 0.038946394603035735 6 

27 0.03675322597287358 17 

Dari perhitungan Nilai V untuk setiap alternatif berdasarkan 

Tabel 5.7 , didapatkan 3 urutan teratas dengan pengurutan secara 

descending dari Nilai V yaitu: 

1. Alternatif 22 

2. Alternatif 13 

3. Alternatif 5  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya alternatif 

22 adalah alternatif terbaik berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan metode weighted product. Berdasarkan Tabel 5.3, 

Alternatif 22 mempunyai rute yaitu : 

 

7-15-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 
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Lalu berdasarkan Tabel 5.4, nilai jarak, jumlah wisata, dan 

kepadatannya dapat dilihat pada Tabel 5.7 : 

Tabel 5. 8 Nilai Kriteria pada Alternatif – 22 

Jarak 20129.640999999996 

Wisata 5 

Kepadatan 348.0629350713633 

 

Rute terbaik yaitu rute pada alternatif 22 akan di konversikan 

ke dalam bentuk list dan diberi nama pointList untuk menyimpan 

data Longitude dan Latitude yang sebelumnya telah disimpan ke 

dalam database places.  

Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan MapBox API 

untuk membuat sebuah rute dalam bentuk MapView sedemikian 

sehingga rute dapat direpresentasikan dalam bentuk jalur polyline.  

Berikut adalah sebuah potongan kode program berupa 

fungsi/method yang berguna untuk menampilkan rute berdasarkan 

list yang berisi daftar latitude dan longitude dari rute pada 

Alternatif 22: 

 

getRoute(mapboxMap, origin, pointList, 

destination); 
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Hasil representasi jalur polyline berdasarkan input-an seperti 

diatas dapat disajikan pada Gambar 5.12:  

 

 

 

 

  

Gambar 5. 12 Rute pada Alternatif – 22 yang direpresentasikan 

oleh MapBox API dalam bentuk polyline 
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5.4. Pengujian Empiris Terhadap Hasil Akhir Perhitungan 

Metode Weighted Product 

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas bagaimana aplikasi 

dapat bekerja dan memberikan hasil berupa rekomendasi rute 

terbaik dengan menggunakan implementasi dari metode weighted 

product dan MapBox API untuk menampilkan rute dalam bentuk 

MapView seperti Gambar 5.12. 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai analisis penerapan 

metode weighted product dalam penentuan rute terbaik 

berdasarkan kriteria jarak, wisata, dan kepadatan.  

Pada sub bab 5.3 telah dilakukan pengujian aplikasi untuk 

penerapan metode weighted product dalam menentukan rute 

terbaik. Pada awal pengujian, titik awal atau source adalah titik 7 

yaitu “Sakinah Supermarket” dan titik tujuan atau destination 

adalah titik 10 yaitu “Pantai Ria Kenjeran”. Setelah itu dilakukan 

proses pencarian semua alternatif rute menggunakan Algoritma 

Depth First Search dan dilakukan pendataan setiap kriteria untuk 

masing-masing alternatif. Selanjutnya, Nilai Bobot pada aplikasi 

untuk pengujian tersebut disajikan pada Tabel 5.2, kemudian hasil 

normalisasi bobot disajikan pada Tabel 5.5. Selanjutnya, dilakukan 

proses metode weighted product dan didapatkan rute terbaik adalah 

rute pada alternative :  

1. Alternatif 22 

2. Alternatif 13 

3. Alternatif 5  

Dimana alternatif 22 memiliki nilai kriteria yang disajikan 

dalam Tabel 5.8. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian secara 

empiris terhadap hasil rute terbaik yang telah didapat dan divalidasi 

dengan Tabel 5.4 untuk mengetahui apakah hasil akhir yang 

didapat telah sesuai dengan data / fakta yang telah ada. 
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Pada Tabel 5.4, jika dilihat pada tabel semua alternatif rute, 

maka kriteria alternatif rute dengan jumlah wisata terbanyak adalah 

rute 22, rute 13, dan rute 5 yaitu dengan jumlah wisata sebanyak 5 

tempat wisata. Maka alternatif rute 22 dari hasil proses metode 

weighted product ini telah sesuai dengan data tabel semua alternatif 

rute. Sedangkan, untuk kriteria jarak pada alternatif 22 jika 

dibandingkan dengan alternatif 13 yang ada pada urutan 2 dan 

alternatif 5 yang ada pada urutan 3, alternatif 22 mempunyai jarak 

yang lebih pendek yaitu 20129.640999999996, sedangkan 

alternatif 13 adalah 22717.731, dan alternatif 5 adalah 

24272.7409998. Lalu, untuk kriteria kepadatan, rute 22 juga 

mempunyai nilai yang lebih kecil dari pada rute 13 dan rute 5. 

Maka pada pengujian aplikasi tersebut telah sesuai dengan data 

kriteria pada semua alternatif rute. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwasannya dengan pendefinisian nilai bobot diatas dapat 

memberikan hasil akhir yang sesuai berdasarkan data yang 

tersedia. 

 

5.5. Pengujian Perubahan Nilai Bobot Awal Terhadap Hasil 

Akhir Perhitungan Metode Weighted Product 

Selanjutnya akan diamati hasil akhir rute terbaik jika terjadi 

pergantian pendefinisian bobot nilai kriteria pada aplikasi. Pada 

pengujian ini, akan tetap menggunakan input pada Gambar 5.10 

dan urutan prioritas pada Gambar 5.11, namun dalam pengujian ini 

akan digunakan nilai bobot awal yang berbeda. Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan dalam 

hasil akhir rute terbaik yang dihasilkan oleh aplikasi. Pengujian ini 

tidak akan menjelaskan secara detail mengenai proses jalannya 

metode, namun hanya akan dipaparkan mengenai definisi bobot 

awal pada aplikasi dan hasil akhir rute yang dihasilkan. Hasilnya 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 
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Tabel 5. 9 Pengujian untuk beberapa kasus nilai bobot awal dan 

rute hasil akhir yang dihasilkan 

No. 
Bobot Prioritas Ke- Hasil Akhir (Urutan ke) 

1 2 3 1 2 3 

1 81 9 1 Alt. 22 Alt. 13 Alt. 5 

2 49 7 1 Alt. 22 Alt. 13 Alt. 5 

3 64 8 1 Alt. 22 Alt. 13 Alt. 5 

4 25 5 1 Alt. 22 Alt. 13 Alt. 5 

5 16 4 1 Alt. 22 Alt. 13 Alt. 5 

6 9 3 1 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 22 

7 4 2 1 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 18 

8 15 10 5 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 18 

9 5 3 2 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 18 

10 3 2 1 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 18 

11 7 5 3 Alt. 1 Alt. 12 Alt. 18 

 

Dari Tabel 5.9, dapat dilihat bahwasannya pada No. 1 

sampai dengan No 5, perbandingan nilai antar bobot dibuat suatu 

ratio tertentu yaitu 9 untuk No 1, 7 untuk No 2, 8 untuk No 3, 5 

untuk No 4, dan 4 untuk No 5. Sehingga dengan bobot awal seperti 

diatas menghasilkan urutan rute yang sama yaitu seperti dibawah 

ini : 

1. Alternatif – 22. 

2. Alternatif – 13. 

3. Alternatif – 5. 

Jika dilihat dari 3 urutan teratas, hasil tersebut masih sama 

dengan pengujian diawal yang telah memberikan hasil maksimal. 

Sementara itu untuk No. 6, perbandingan nilai antar bobot dibuat 

rasio 3. Namun, menghasilkan rute yang berbeda yaitu: 
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1. Alternatif – 1. 

2. Alternatif – 12. 

3. Alternatif – 22. 

Hasil tersebut tentunya berbeda dengan hasil dari pengujian 

diawal. Jika dilihat dari Table 5.4, Alternatif – 1 sebagai urutan 

pertama hanya melalui 3 wisata (terbanyak 5) yang ada pada daftar 

tersebut. Sehingga, bobot pada No.6 dapat dikatakan belum bisa 

memberikan hasil akhir rute yang maksimal.  

Begitu pula dengan No 7 sampai dengan No 11 dimana nilai 

perbandingan antar bobotnya juga dibuat suatu beda/ratio  tertentu, 

juga memberikan hasil yang sama dengan No 6 untuk urutan ke – 

1  dan urutan ke – 2, sementara untuk urutan  ke – 3 memberikan 

hasil yang berbeda yaitu : 

1. Alternatif – 1. 

2. Alternatif – 12. 

3. Alternatif – 18. 

Dari pengujian berdasarkan Tabel 5.11 diatas, dapat 

disimpulkan bahwasannya perubahan nilai bobot awal akan 

mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan metode weighted 

product. Selain itu, jika bobot prioritas pertama semakin lebih 

besar dengan nilai bobot kedua (berdasarkan pengujian adalah 

dengan rasio >3), maka hasil akhirnya akan semakin baik dan 

sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Namun, pada saat rasio 

perbandingan nilai prioritas dibuat menjadi kecil (berdasarkan 

pengujian diatas adalah ≤ 3), hasil akhir untuk peringkat 3 teratas 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
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5.6. Pengujian Perubahan Kriteria Kepadatan Terhadap 

Hasil Akhir Perhitungan Metode Weighted Product 

Pada sub-bab ini akan dilakukan pengujian hasil akhir 

perhitungan metode weighted product terhadap adanya perubahan 

tingkat kepadatan beberapa ruas jalan tertentu. Pengujian ini akan 

menggunakan input titik awal dan titik tujuan yang sama seperti 

sebelumnya yaitu sebagai titik awal adalah Sakinah Supermarket 

dan sebagai titik tujuan adalah Pantai Ria Kenjeran. Hasil 

pencarian semua alternatif rute dari input tersebut juga dapat dilihat 

pada Tabel 5.3. Begitu pula dengan nilai kriteria wisata, jarak, dan 

kepadatan pada tiap alternatif juga mengacu pada Tabel 5.4.  

Skenario pengujian kali ini adalah dengan menaikkan atau 

menurunkan tingkat kepadatan pada beberapa ruas jalan tertentu. 

Berikut ini adalah daftar ruas jalan yang akan dirubah nilai 

kepadatannya: 

Tabel 5. 10 Daftar Ruas Jalan yang Mengalami Perubahan 

Kepadatan 

No 
Titik 

1 

Titik 

2 
Jalan (Dari-Ke) Arah 

1 1 2 

Perlimaan Keputih Tegal 

Timur-Pertigaan Keputih 

Perintis 

2 Arah 

2 2 3 
Pertigaan Keputih Perintis - 

Bunderan Pakuwon 
2 Arah 

3 2 7 
Pertigaan Keputih Perintis - 

Sakinah Supermarket 
2 Arah 

4 3 6 
Bunderan Pakuwon  - Bunderan 

Mulyos (Raya ITS) 
2 Arah 

5 6 8 
Bunderan Mulyos (Raya ITS) - 

Perempatan Kenjeran 
2 Arah 
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6 7 15 
Sakinah Supermarket - 

Pertigaan Puker/Superindo 
2 Arah 

7 15 16 
Pertigaan Puker/Superindo - 

Perempatan MERR 
2 Arah 

8 16 13 
Perempatan MERR - 

Perempatan Kertajaya Indah 
2 Arah 

9 13 14 
Perempatan Kertajaya Indah - 

Bunderan ITS 
2 Arah 

10 12 30 

Pertigaan RS Mitra - 

Perempatan Kenjeran Kedung 

Cowek 

2 Arah 

11 12 13 
Pertigaan RS Mitra - 

Perempatan Kertajaya Indah 
2 Arah 

12 16 17 
Perempatan MERR - 

Perempatan Kedung Baruk 
2 Arah 

13 16 24 
Perempatan MERR - Bunderan 

ITS Manyar 
2 Arah 

14 13 25 
Perempatan Kertajaya Indah - 

Prempatan Menur 
2 Arah 

15 21 17 
Perempatan Nginden - 

Perempatan Kedung Baruk 
2 Arah 

16 21 22 
Perempatan Nginden - Taman 

Flora 
2 Arah 

17 24 25 
Bunderan ITS Manyar - 

Perempatan Menur 
2 Arah 

 

Pada Tabel 5.10, yang dimaksud titik 1 dan titik 2 adalah 

titik pada Gambar 4.2.  

Proses penaikan pada pengujian ini adalah merubah nilai 

kepadatan menjadi dua kali lipat dari nilai kepadatan awal atau 
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dapat dikatakan mewakili tingkat kepadatan  yang “padat”. Lalu, 

proses penurunan pada pengujian ini adalah merubah nilai 

kepadatan menjadi 0.25 kali atau mewakili tingkat kepadatan yang 

“lengang”. 

Pada aplikasi yang telah dibuat, pengguna telah disediakan 

fitur untuk memilih waktu (Time) pada tombol Time dimana 

tombol tersebut merepresentasikan perubahan pada kepadatan. 

Pengguna dapat secara langsung mencari rute tanpa harus memilih 

waktu, namun tidak akan ada perubahan yang terjadi pada data 

kepadatan. Namun jika pengguna memilih waktu yang telah 

disediakan, maka akan terdapat perubahan pada nilai kepadatan 

berdasarkan waktu yang dipilih. Berikut ini adalah tampilan 

aplikasi saat memilih waktu: 

 

 

Gambar 5. 13 Pemilihan waktu 

Pada pengujian ini akan disimulasikan untuk memilih semua 

waktu yang tersedia seperti yang disajikan pada Gambar 5.13 dan 

dilihat tiga teratas hasil akhir rute yang ditampilkan apakah ada 

perubahan atau tidak. Berikut ini penjelasan mengenai persentase 
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perubahan pada waktu yang telah disediakan dapat dilihat pada 

Tabel 5.11: 

Tabel 5. 11 Pilihan Waktu dan Keterangannya 

No Waktu Keterangan 

1 07.00-09.00 
Nilai kepadatan dinaikkan 2x lipat 

pada beberapa ruas jalan tertentu 

2 09.00-12.00 
Nilai kepadatan dijadikan 0.25x pada 

beberapa ruas jalan tertentu 

3 12.00-15.00 
Nilai kepadatan tetap pada beberapa 

ruas jalan tertentu 

4 15.00-21.00 
Nilai kepadatan dinaikkan 2x lipat 

pada beberapa ruas jalan tertentu 

Selain itu, nilai bobot yang akan digunakan dalam pengujian 

dapat dilihat dalam Tabel 5.12: 

Tabel 5. 12 Nilai Bobot dan Urutan Prioritas untuk Pengujian 

Perubahan Kepadatan Terhadap Hasil Akhir 

Prioritas Nilai Bobot 
Urusan 

Prioritas 

Prioritas-1 36 Kepadatan 

Prioritas-2 6 Wisata 

Prioritas-3 1 Jarak 

 

Nilai bobot tersebut dipilih karena pada sub-bab sebelumnya 

telah dilakukan uji empiris hasil akhir perhitungan metode 

weighted product dan bobot pada tabel diatas telah memenuhi uji 

tersebut dan hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. Hasil 

pengujiannya disajikan dalam Tabel 5.13: 
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Tabel 5. 13 Pengujian Perubahan Kepadatan 

No Waktu 
Hasil 3 Rute Teratas 

1 2 3 

1 07.00-09.00 1 12 15 

2 09.00-12.00 17 24 12 

3 12.00-15.00 12 1 8 

4 15.00-21.00 1 12 15 

Tabel tersebut jika dilihat secara tampilan pada aplikasi 

adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

(a)     (b)             (c) 

 

 

 

Berdasarkan pengujian diatas, untuk input awal adalah 

Sakinah Supermarket sebagai titik awal dan Pantai Kenjeran 

sebagai titik tujuan, setiap pergantian waktu akan menghasilkan 

rute yang berbeda seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.14. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perubahan nilai kepadatan 

Gambar 5. 14 Tampilan Map pada Pilihan Waktu yang 

Berbeda (a) Waktu 07.00-09.00 dan 15.00-21.00, (b) Waktu 

09.00-12.00, (c) Waktu 12.00-15.00 
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pada ruas jalan tertentu dapat memengaruhi rute akhir yang akan 

dihasilkan.  

 

5.7. Pengujian Fungsional Aplikasi 

Pengujian perangkat lunak atau aplikasi yang telah dibuat 

merupakan hal yang sangat penting bertujuan untuk menemukan 

kesalahan atau bugs pada perangkat lunak atau aplikasi yang akan 

diuji. Dengan menggunakan black box testing, aplikasi diharapkan 

dapat menjadi lebih baik dan kesalahan atau kekurangan dapat 

diminimalisir. Berikut adalah proses pengujian perangkat lunak 

atau aplikasi: 

 

5.7.1. Pengujian Terhadap Halaman Sign Up (SignUp Activity) 

 

Tabel 5. 14 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Sign 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 

Tidak 

mengisi 

salah satu 

kolom atau 

seluruh 

kolom pada 

form sign 

up 

kemudian 

klik 

Register 

Nama: 

(Kosong) 

Username: 

(Kosong) 

Password: 

aA%Aa123 

Sistem akan 

menolak 

akses 

pengguna dan 

menampilkan 

“field ini 

tidak boleh 

kosong” pada 

kolom Nama 

dan 

Username. 

Sesuai 

Harapan 

2 

Register 

pengguna 

baru dengan 

Nama: Budi 

Handoko 

Register 

berhasil, dan 

menampilkan 

Sesuai 

Harapan 
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mengisikan 

semua 

kolom yang 

tersedia 

Username: 

budihandoko 

Password: 

aA%Aa123 

Halaman 

Login (Login 

Activity) 

3 

Keluar dari 

Halaman 

Sign Up 

Klik Tombol 

Kembali 

pada 

Android 

Emulator 

Menuju 

Halaman 

Login 

Sesuai 

Harapan 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Sign Up, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sesuai harapan. 

 

5.7.2. Pengujian Terhadap Halaman Login (Login Activity) 

Tabel 5. 15 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Login 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 

Tidak 

mengisi 

salah satu 

kolom atau 

seluruh 

kolom pada 

form sign 

up 

kemudian 

klik 

Register 

Username: 

(Kosong) 

Password: 

aA%Aa123 

Sistem akan 

menolak 

akses 

pengguna dan 

menampilkan 

“Login 

Failed, Please 

Try Again”  

Sesuai 

Harapan 

2 

Login 

Pengguna 

dengan 

Username: 

budihandoko 

Berhasil 

Login dan 

Menuju ke 

Sesuai 

Harapan 
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mengisikan 

kolom yang 

tersedia 

dengan 

akun yang 

telah 

didaftarkan 

pada 

Halaman 

Sign Up 

Password: 

aA%Aa123 

 

Setelah itu 

menekan 

tombol 

Login 

Halaman 

Menu (Menu 

Activity) 

3 

Keluar dari 

Halaman 

Login dan 

Keluar dari 

Aplikasi 

Klik Tombol 

Kembali 

pada 

Android 

Emulator 

Keluar 

Aplikasi dan 

Menuju ke 

Home 

Android 

Emulator 

Sesuai 

Harapan 

 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Login (Login Activity), dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

sesuai harapan. 
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5.7.3. Pengujian Terhadap Halaman Menu (Menu Activity) 

 

Tabel 5. 16 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Menu 

No 
Skenario 

Pengujian 

Test 

Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Menuju ke 

Halaman Map 

(Main 

Activity)  

Klik 

Tombol 

Find 

Route 

Halaman Map 

(Main 

Activity) dapat 

ditampilkan 

dengan 

menampilkan 

Animasi 

terlebih 

dahulu. 

Sesuai 

Harapan 

2. 

Menuju ke 

Halaman List 

Wisata 

(Wisata 

Activity) 

Klik 

Tombol 

Wisata 

Halaman List 

Wisata (Wisata 

Activity) dapat 

ditampilkan. 

Sesuai 

Harapan 

3. 

Keluar dan 

Kembali ke 

Halaman 

Login (Login 

Activity) dan 

klik OK pada 

dialog box 

yang muncul 

dengan pesan 

“Are you sure 

to logout?”. 

Klik 

Tombol 

Logout 

Halaman 

Login (Login 

Activity) dapat 

ditampilkan  

Sesuai 

Harapan 
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4. 

Keluar 

menuju Home 

Android 

Emulator  

Menekan 

tombol 

tiga titik 

di pojok 

kanan 

atas, lalu 

klik Exit.  

Aplikasi 

Keluar dan 

menuju Home 

Android 

Emulator 

Sesuai 

Harapan 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Menu (Menu Activity), dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

sesuai harapan. 

 

5.7.4. Pengujian Terhadap Halaman Wisata (Wisata Activity) 

 

Tabel 5. 17 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Wisata 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Merefresh 

Halaman 

Wisata 

Menarik 

dan 

Menahan 

Halaman 

Menu ke 

bawah, 

ditahan 

beberapa 

saat, dan 

dilepaskan 

Muncul 

loading 

animation dan 

memunculkan 

List Wisata 

Sesuai 

Harapan 

2. 

Mengusap 

layar 

Halaman 

Wisata 

Mengusap 

layar 

keatas 

Halaman 

Wisata dapat 

menampilkan 

Sesuai 

Harapan 
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keatas atau 

kebawah 

atau 

kebawah 

seluruh List 

Wisata. 

3. 

Memilih 

salah satu 

wisata 

dengan cara 

menekan 

gambar. 

Menekan 

gambar 

yang 

dipilih 1 

kali 

Berpindah ke 

Halaman 

Detail Wisata 

(Detail Wisata 

Activity) 

dengan 

menampilkan 

Detail Wisata 

yang di pilih 

Sesuai 

Harapan 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Wisata (Wisata Activity), dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

sesuai harapan.  

 

5.7.5. Pengujian Terhadap Halaman Map (Main Activity) 

 

Tabel 5. 18 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Map 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Tidak 

mengisi 

kolom 

source atau 

destination 

dan 

menekan 

tombol 

panah 

Source: 

(Kosong)  

Destination: 

(Kosong) 

Muncul pesan 

“Fill Source & 

Destination” 

pada Halaman 

Map 

Sesuai 

Harapan 
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2. 

Mengisi 

kolom 

source dan 

destination 

lalu 

menekan 

tombol 

clear 

Source: 

Sakinah 

Supermarket 

Destination: 

Pantai Ria 

Kenjeran 

Kolom Source 

dan 

Destination 

Kembali 

kosong dan 

muncul pesan 

“Clear 

Success” pada 

Halaman Map 

Sesuai 

Harapan 

3. 

Mengisi 

kolom 

source dan 

destination 

lalu 

menekan 

tombol 

panah 

bolak-balik 

Source: 

Sakinah 

Supermarket 

Destination: 

Pantai Ria 

Kenjeran 

Source: Pantai 

Ria Kenjeran 

Destination: 

Sakinah 

Supermarket 

Sesuai 

Harapan 

4. 

Mengisi 

kolom 

source dan 

destination 

lalu 

menekan 

tombol 

Priority 

Source: 

Sakinah 

Supermarket 

Destination: 

Pantai Ria 

Kenjeran 

Memunculkan 

Dialog Box 

untuk mengisi 

urutan 

prioritas 

Sesuai 

Harapan 

5. 

Mengisi 

kolom 

source dan 

destination, 

mengisi 

Source: 

Sakinah 

Supermarket 

Memunculkan 

rute pada map 

sesuai dengan 

yang diisikan. 

Sesuai 

Harapan 
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menekan 

tombol 

Priority 

kemudian 

mengisi 

urutan 

prioritas 

lalu OK, 

kemudian 

menekan 

tombol 

panah 

Destination: 

Pantai Ria 

Kenjeran 

 

Menekan 

Choose 

Random 

Priority 

pada Dialog 

Box 

6. 

Selelah 

poin 5 

berhasil, 

akan 

muncul 

tombol 

daftar list 

Menekan 

tombol 

daftar list 

Memunculkan 

Halaman 

ResultMap 

yang berisi 

wisata apa saja 

yang ada pada 

jalur terpilih 

Sesuai 

Harapan 

7 

Menekan 

tombol 

Time 

Menekan 

tombol 

Time 

Memunculkan 

dialogbox 

untuk memilih 

waktu yang 

diinginkan 

Sesuai 

harapan 

 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Map (Main Activity), dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

sesuai harapan.  
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5.7.6. Pengujian Terhadap Dialog Box Pemilihan Prioritas 

(Wisata Activity) 

 

Tabel 5. 19 Hasil Pengujian BlackBox Testing Dialog Box 

Pemilihan Prioritas 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Tidak 

memilih 

prioritas 

pada kolom 

prioritas 

pertama, 

kedua, atau 

ketiga, dan 

klik OK 

Prioritas – 1: 

(Kosong) 

Prioritas – 2: 

(Kosong) 

Prioritas – 3: 

Jarak 

Memunculk

an pesan 

“Priorities 

haven’t been 

set” dan 

pengguna 

diminta 

untuk 

melakukan 

pengisian 

ulang 

Sesuai 

Harapan 

2. 

Memilih 

prioritas 

yang sama 

untuk 2 

kolom 

prioritas 

atau lebih 

dan klik OK 

Prioritas – 1 : 

Wisata 

Prioritas – 2 : 

Jarak 

Prioritas – 3 : 

Jarak 

Memunculk

an pesan 

“Priorities 

must be 

different” 

dan 

pengguna 

diminta 

untuk 

melakukan 

pengisian 

ulang 

Sesuai 

Harapan 
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3. 

Memilih 

prioritas 

yang 

berbeda dan 

klik OK 

Prioritas – 1: 

Wisata 

Prioritas – 2: 

Jarak 

Prioritas – 3: 

Kepadatan 

Berhasil 

mengatur 

prioritas dan 

keluar dari 

Dialog Box 

Prioritas dan 

menuju 

Halaman 

Map 

Sesuai 

Harapan 

4. 

Tidak 

memilih 

prioritas 

atau 

memilih 

prioritas dan 

klik Cancel 

Prioritas – 1: 

Wisata 

Prioritas – 2: 

Jarak 

Prioritas – 3: 

Kepadatan 

Keluar dari 

Dialog Box 

Prioritas dan 

menuju 

Halaman 

Map 

Sesuai 

Harapan 

 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Dialog 

Box Pemilihan Prioritas (Wisata Activity), dapat disimpulkan 

bahwa hasil pengujian sesuai harapan. 

 

5.7.7. Pengujian Terhadap Halaman Result Map Wisata 

(ResultMap Activity) 

Tabel 5. 20 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Result 

Map 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Merefresh 

Halaman 

Wisata 

Menarik 

dan 

Menahan 

Muncul 

loading 

animation dan 

Sesuai 

Harapan 
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Halaman 

Menu ke 

bawah, 

ditahan 

beberapa 

saat, dan 

dilepaskan 

memunculkan 

List Wisata, 

selain itu 

memunculkan 

pesan berapa 

wisata yang 

ditemukan 

pada jalur 

2. 

Mengusap 

layar 

Halaman 

Wisata 

keatas atau 

kebawah 

Mengusap 

layar 

keatas 

atau 

kebawah 

Halaman 

Wisata dapat 

menampilkan 

seluruh List 

Wisata. 

Sesuai 

Harapan 

3. 

Memilih 

salah satu 

wisata 

dengan cara 

menekan 

gambar. 

Menekan 

gambar 

yang 

dipilih 1 

kali 

Berpindah ke 

Halaman 

Detail Wisata 

(Detail Wisata 

Activity) 

dengan 

menampilkan 

Detail Wisata 

yang di pilih 

Sesuai 

Harapan 

 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Result Map (ResultMap Activity), dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian sesuai harapan.  
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5.7.8. Pengujian Terhadap Halaman Detail Wisata 

(DetailWisata Activity) 

Tabel 5. 21 Hasil Pengujian BlackBox Testing Halaman Detail 

Wisata 

No 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1. 

Halaman 

Detail Wisata 

muncul 

karena aksi 

klik dari 

Halaman 

Wisata 

Klik 

tombol 

back di 

Android 

Emulator 

1 kali 

Kembali ke 

Halaman 

Wisata 

Sesuai 

Harapan 

2 

Halaman 

Detail Wisata 

muncul 

karena aksi 

klik dari 

Halaman 

Result Map 

Klik 

tombol 

back di 

Android 

Emulator 

1 kali 

Kembali ke 

Halaman 

Result Map 

Sesuai 

Harapan 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox testing pada Halaman 

Detail Wisata (DetailWisata Activity), dapat disimpulkan bahwa 

hasil pengujian sesuai harapan.  
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5.8. Validasi Hasil Perhitungan untuk Mendapatkan Rute 

Terbaik 

Pada tahap ini akan dilakukan proses validasi terhadap 

perhitungan Algoritma Dept First Search dan Metode Weighted 

Product untuk mendapatkan hasil akhir berupa rute terbaik 

sehingga perhitungan yang digunakan dapat dipastikan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

5.8.1. Validasi Perhitungan Algoritma Dept First Search 

Pada proses validasi ini akan digunakan hasil rute terbaik 

dari proses pengujian aplikasi yang disajikan pada sub bab 5.3 

yaitu alternatif 22, dimana untuk hasilnya secara detail dapat dilihat 

pada Tabel 5.7. Lalu, berdasarkan Tabel 5.3, alternatif 22  

mempunyai atribut rute sebagai berikut : 

7-15-16-17-21-22-24-25-26-27-28-30-12-8-9-10 

 

 Setelah itu, berdasarkan Tabel 5.4  alternatif 22 

mempunyai atribut kriteria kepadatan, wisata, dan jarak sebagai 

berikut :  

7. Jarak  : 20129.64099996 

8. Wisata  : 5 

9. Kepadatan  : 348.0629350713633 

Untuk kriteria jarak, didapatkan dari penjumlahan dari 

bobot edge pada tiap hubungan ketetanggaan antar titik. Sedangkan 

untuk kriteria kepadatan menggunakan proses yang sama dengan 

kriteria jarak, kemudian nilai kepadatan pada setiap hubugan antar 

titik (edge) akan dibagi dengan nilai jarak pada hubungan antar titik 

yang sama. Sementara itu, untuk wisata akan dihitung berapa 

banyak titik-titik pada rute tersebut yang merupakan titik dengan 

tipe wisata yaitu : 

0, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29 
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Selanjutnya akan dilakukan perhitungan manual terhadap 

nilai kriteria jarak, wisata, dan kepadatan. 

 

Rute 1. Jarak 

Untuk kriteria jarak pada alternatif 22 berdasarkan 

perhitungan program adalah 20129.64099996. Selanjutnya akan di 

validasi dengan perhitungan secara manual sehingga nilai keriteria 

jarak menghasilkan nilai yang sama. Berikut ini disajikan tabel 

perhitungan manua untuk kriteria jarakl: 

 

Tabel 5. 22 Perhitungan manual kriteria jarak alternatif 22 

Edge Nilai Jarak 

7 - 15 1000 

15 - 16 741,91 

16  - 17 2450 

17 - 21 2160 

21 - 22 1400 

22 - 24 800 

24 - 25 922,881 

25 - 26 1500 

26 - 27 650 

27 - 28 1500 

28 - 30 2800 

30 - 12 1740 

12 - 8 1260 

8 - 9 767,19 

9 - 10 437,66 

Total Jarak 20129,641 
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Berdasarkan Tabel 5.22, perhitungan secara manual untuk 

nilai kriteria jarak pada alternatif 22 mempunyai hasil yang sama 

dengan perhitungan pada program yaitu 20129.641. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwasannya untuk perhitungan nilai kriteria 

jarak, program dinyatakan valid. 

 

Rute 2. Kepadatan 

Untuk kriteria kepadatan pada alternatif 22 berdasarkan 

perhitungan program adalah 348.0629350713633. Selanjutnya 

akan di validasi dengan perhitungan secara manual sehingga 

apakah nilai kriteria kepadatan menghasilkan nilai yang sama. 

Berikut ini disajikan tabel perhitungan manual untuk kriteria 

kepadatan :  

 

Tabel 5. 23 Perhitungan manual kriteria kepadatan alternatif 22 

Edge Nilai Kepadatan 

7 - 15 20 

15 - 16 20,21808575 

16  - 17 30,6122449 

17 - 21 16,2037037 

21 - 22 25 

22 - 24 31,25 

24 - 25 27,08908299 

25 - 26 30 

26 - 27 30,76923077 

27 - 28 6,666666667 

28 - 30 17,85714286 

30 - 12 28,73563218 

12 - 8 27,77777778 

8 - 9 13,03458074 
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9 - 10 22,84878673 

Total Kepadatan 348,0629351 

 

Berdasarkan Tabel 5.23, perhitungan secara manual untuk 

nilai kriteria kepadatan pada alternatif 22 mempunyai hasil yang 

sama dengan perhitungan pada program yaitu 

348.0629350713633. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya 

untuk perhitungan nilai kriteria kepadatan, program dinyatakan 

valid. 

 

Rute 3. Wisata 

Untuk kriteria wisata pada alternatif 22 berdasarkan 

perhitungan program adalah 5. Selanjutnya akan di validasi dengan 

perhitungan secara manual sehingga akan dicek apakah nilai 

kriteria wisata menghasilkan nilai yang sama. Hasilnya disajikan 

dalam tabel berikut  : 

 

Tabel 5. 24  Perhitungan manual kriteria wisata alternatif 22 

Titik Tipe 

7 Wisata 

15 Bukan Wisata 

16 Bukan Wisata 

17 Bukan Wisata 

21 Bukan Wisata 

22 Wisata 

24 Bukan Wisata 

25 Bukan Wisata 

26 Bukan Wisata 

27 Wisata 

28 Bukan Wisata 
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30 Bukan Wisata 

12 Bukan Wisata 

8 Bukan Wisata 

9 Wisata 

10 Wisata 

 

Berdasarkan Tabel 5.24, bahwasannya titik yang 

mempunyai tipe wisata pada alternatif 22 adalah sejumlah 5 titik. 

Hasil tersebut sama dengan hasil perhitungan oleh program. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya untuk perhitungan nilai 

kriteria wisata, program dinyatakan valid. 

Dari proses validasi untuk perhitungan Algoritma Dept First 

Search, untuk setiap kriteria pada proses perhitungan secara 

manual didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan oleh 

program, maka dapat disimpulkan bahwasannnya program telah 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

 

5.8.2. Validasi Perhitungan Metode Weighted Product 

Pada tahap ini akan dilakukan validasi perhtiungan Metode 

Weighted Product terhadap hasil dari pengujian aplikasi yang telah 

dilakukan pada sub bab 5.3 menggunakan perhitungan secara 

manual. Pada perhitungan ini akan menggunakan Sofware 

Microsoft Excel untuk mempermudah proses perhitungan Metode 

Weighted Product.   

1. Normalisasi Bobot 

Pada pengujian sub bab 5.3, nilai bobot awal telah 

didefinisikan pada Tabel 5.2. Proses selanjutnya adalah proses 

normalisasi bobot, dengan perhitungan program didapatkan bobot 

yang telah ternormalisasi dan disajikan pada Tabel 5.5. Pada proses 

juga telah ditunjukkan perhitungan secara manual dengan 
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menggunakan persamaan (2.1). Maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa hasil dari perhitungan normalisasi tersebut adalah valid. 

 

2. Perhitungan Preferensi pada setiap Alternatif (Nilai S) 

Pada proses perhitungan Nilai S, input-nya adalah berupa 

Nilai setiap kriteria pada setiap alternatif hasil dari proses 

perhitungan Algoritma DFS yang tersaji dalam Tabel 5.4. Pada 

perhitungan menggunakan program, hasil  dari Nilai S tersaji 

dalam Tabel 5.6. Selanjutnya hasil dari program untuk Nilai S akan 

divalidasi dengan menggunakan perhitungan software Microsoft 

Excel sehinnga dapat dilihat apakah dihasilkan nilai yang sama. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan secara manual Nilai S : 

 

Tabel 5. 25 Nilai S berdasarkan perhitungan menggunakan 

software Microsoft Excel 

S Nilai  S Untuk Setiap Alternatif 

S1 0,665777677 

S2 0,590356137 

S3 0,70122123 

S4 0,691965079 

S5 0,817581505 

S6 0,567302751 

S7 0,703613502 

S8 0,81464671 

S9 0,700473305 

S10 0,605823993 

S11 0,712850162 

S12 0,654806729 

S13 0,823825679 

S14 0,710393505 

S15 0,621983766 

S16 0,724213309 
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S17 0,626288901 

S18 0,62788448 

S19 0,7281317 

S20 0,714783831 

S21 0,716103566 

S22 0,842443162 

S23 0,804797859 

S24 0,592445414 

S25 0,593999274 

S26 0,731217446 

S27 0,690040768 

Total 

Nilai S 
18,77497144 

 

 Berdasarkan Tabel 5.25, untuk setiap Nilai S pada 

perhitungan secara manual telah sesuai dengan perhitungan 

program yang tersaji dalam Tabel 5.6 sehingga dapat disimpulkan 

bahwasannya program telah valid. 

3. Perhitungan Preferensi Relatif pada setiap Alternatif  

(Nilai V) dan Urutan Nilai V 

Hasil proses perhitungan Nilai V dengan menggunakan 

program dapat dilihat pada Tabel 5.7. Selanjutnya akan dilakukan 

proses validasi untuk perhitungan Nilai V secara manual dengan 

menggunakan software Microsoft Excel untuk menguji apakah 

hasilnya akan sesuai dengan perhitungan program. Berikut ini 

adalah hasil dari perhitungan Nilai V secara manual : 
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Tabel 5. 26 Nilai V berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan software Microsoft Excel 

Nilai V Nilai V Untuk Setiap Alternatif Rank V 

V1 0,035460916 18 

V2 0,031443783 26 

V3 0,037348724 14 

V4 0,036855719 16 

V5 0,043546351 3 

V6 0,030215905 27 

V7 0,037476142 13 

V8 0,043390037 4 

V9 0,037308888 15 

V10 0,032267639 23 

V11 0,037968109 11 

V12 0,034876577 19 

V13 0,043878931 2 

V14 0,037837262 12 

V15 0,033128347 22 

V16 0,038573337 8 

V17 0,033357649 21 

V18 0,033442633 20 

V19 0,03878204 7 

V20 0,038071101 10 

V21 0,038141393 9 

V22 0,044870543 1 

V23 0,042865464 5 

V24 0,031555063 25 

V25 0,031637826 24 

V26 0,038946395 6 

V27 0,036753226 17 

 

Berdasarkan Tabel 5.26, untuk setiap Nilai V pada 

perhitungan secara manual dengan menggunakan software 
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Microsoft Excel telah sesuai dengan perhitungan program yang 

tersaji dalam Tabel 5.7 sehingga dapat disimpulkan bahwasannya 

program telah valid. 

Dari keseluruhan proses validasi terhadap perhitungan 

Metode Weighted Product, setiap langkahnya telah tervalidasi 

benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya program telah 

valid dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. 

 

5.9. Validasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba skenario yang telah 

dijelaskan pada sub bab 4.4 untuk mengetahui apakah program 

pada sistem yang dibuat telah memenuhi kebutuhan. Skenario 

untuk pengujian/validasi sistem ini telah disajikan pada Tabel 4.10 

dan 4.11.  

1. Skenario 1 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 3 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 

 

Gambar 5. 15 Hasil Skenario 1 

Pada Gambar 5.15, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 3, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 
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2. Skenario 2 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 1 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 

 

 

Gambar 5. 16 Hasil Skenario 2 

Pada Gambar 5.16, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 1, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 

3. Skenario 3 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 2 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 

 

Gambar 5. 17 Hasil Skenario 3 
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Pada Gambar 5.17, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 2, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 

4. Skenario 4 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 2 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 

 

 

Gambar 5. 18 Hasil Skenario 4 

Pada Gambar 5.18, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 2, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 

5. Skenario 5 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 2 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 
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Gambar 5. 19 Hasil Skenario 5 

Pada Gambar 5.19, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 2, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 

 

6. Skenario 6 

Berdasarkan Tabel 4.11, hasil yang diharapkan pada 

skenario ini adalah rute 1 sebagai hasil akhir rute. Berikut ini 

adalah hasil dari skenario ini : 

 

Gambar 5. 20 Hasil Skenario 6 

Pada Gambar 5.20, dapat dilihat bahwa peringkat pertama 

adalah Rute 1, yang menunjukkan bahwa pengujian pada skenario 

ini valid. 
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 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi dan pengujian perangkat lunak 

atau aplikasi “GETMAP” sebagai alat bantu untuk menentukan 

rute wisata terbaik, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Metode Weighted Product yang diimplementasikan dalam 

Tugas Akhir ini telah menghasilkan rute wisata terbaik 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu jarak, 

wisata, dan kepadatan berdasarkan proses validasi sistem 

dan hasil akhir tersebut telah sesuai  dengan fakta dalam 

pengujian secara empiris sehingga mampu memberikan 

rekomendasi rute secara maksimal kepada pengguna. 

2. Dengan rasio perbandingan nilai bobot antar prioritas > 3 

dan dengan nilai bobot terkecil adalah 1, sistem dapat 

memberikan hasil akhir rute yang  sesuai dengan yang 

diharapkan berdasarkan pengujian secara empiris. 

3. Dengan perubahan nilai kepadatan menjadi dua kali lipat 

dan 0.25 kali pada beberapa ruas jalan tertentu, aplikasi 

dapat memberikan hasil akhir rute yang berbeda untuk 

beberapa kasus input source dan destination. 

4. Aplikasi “GETMAP” ini dari segi fungsionalitas telah 

mampu memberikan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. Selain itu visualisasi map dalam bentuk rute 

polyline dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam 

menggunakan aplikasi ini sebagai acuan dalam menentukan 

rute wisata. 
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6.2. Saran 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap perangkat 

lunak atau aplikasi, ada beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengembangan lebih lanjut untuk tugas 

akhir ini, antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pengalaman pengguna dapat ditingkatkan dengan cara 

menambahkan beberapa fitur pada aplikasi “GETMAP” 

misalkan pemandu perjalanan. 

2. Data wisata yang digunakan masih dalam area yang kecil 

yaitu Surabaya Timur dan masih menggunakan data buatan. 

Untuk pengembangan lebih lanjut dapat ditingkatkan 

cakupan wilayahnya dan digunakan data yang asli untuk 

dapat memberikan proses yang lebih maksimal. 
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