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IMPLEMENTASI ALGORITMA PENCARIAN RUTE
BERBASIS TOP-K SHORTEST PATH WITH DIVERSITY
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Nama : IBRAHIM TAMTAMA ADI
NRP : 05111640000018
Departemen : Teknik Informatika FTEIC
Pembimbing I : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.
Pembimbing II : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,

M.Kom., Ph.D

Abstrak

Shortest path merupakan rute dengan jarak atau total bobot
terkecil dari suatu vertex ke vertex lain pada suatu graf.
Masalah shortest path sendiri merupakan masalah umum yang
sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Banyak sekali
algoritma yang dapat digunakan untuk mencari shortest path
pada sebuah graf. Setiap jenis graf memiliki algoritma yang
optimal dalam menyelesaikan masalah ini.

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk
mendesain algoritma yang dapat mencari k shortest path.
Namun tidak seperti k shortest path pada umumnya yang hanya
memperhatikan jarak, algoritma ini dapat memberikan shortest
path yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna dengan
adanya tag-tag yang diberikan pengguna sebagai parameter
tambahan dalam pencarian shortest path. Jadi, nantinya hasil
dari algoritma ini adalah rute-rute dengan jarak terkecil dengan
semua tag terpenuhi.

Kata-Kunci: Shortest Path, Path Finding, Road Network
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TOP-K SHORTEST PATHWITH DIVERSITY (KSPD)
ROUTE SEARCH ALGORITHM IMPLEMENTATION
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Name : IBRAHIM TAMTAMA ADI
NRP : 05111640000018
Department : Informatics Engineering ELECTICS
Supervisor I : Bagus Jati Santoso, S.Kom., Ph.D.
Supervisor II : Royyana Muslim Ijtihadie, S.Kom.,

M.Kom., Ph.D

Abstract

Shortest path is a path with the shortest distance or smallest
total weight between two vertex on a graph. The shortest path
problem itself is a common problem that is often found in
everyday life. There are many algorithms that can be used to find
the shortest path on a graph. Each type of graph has its own
algorithm in solving the problem optimally.

Goals of this research is to design an algorithm that can find
k shortest path. But unlike the k shortest path in general that
only considers distance, this algorithm can provide a shortest
path that meets the needs and desires of the user with the tags
given by the user as an additional parameter in searching the
shortest path. So, the result of this algorithm will be the shortest
paths with all tags fulfilled.

Keywords: Shortest Path, Path Finding, Road Network
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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas
Akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan, manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan
dari tugas akhir yang dikerjakan.

1.1 Latar Belakang

Path Finding merupakan suatu masalah yang sering dijumpai
dalam kehidupan kita sehari-hari. Meski banyak algoritma
mengenai path finding telah diimplementasikan, kita masih
mencari metode path finding lain yang lebih efisien dan berbeda.
Contohnya adalah ketika seseorang berada di jalan, namun
bensin kendaraan kita perlu diisi. Jika rute dengan jarak
terpendek yang ditemukan tidak melewati SPBU, maka ada
beberapa orang yang akan lebih memilih rute yang lebih jauh
namun melewati SPBU. Pengaplikasian hal tersebut
menggunakan pencarian top-k shortest path yang digabungkan
dengan preferensi pengguna dalam memilih rute.

Metode pencarian top-k shortest path biasa (KSP)
memberikan hasil berupa shortest path dari suatu lokasi asal
menuju ke tujuan sebanyak k rute. Akan tetapi, dari shortest path
yang dihasilkan biasanya memiliki tingkat similaritas yang
cukup tinggi karena edge yang digunakan biasanya sama.
Similaritas ini kurang diinginkan karena mengurangi fleksibilitas
pengguna untuk memilih rute. Sehingga pencarian top-k shortest
path perlu dilakukan dengan menggunakan fungsi similaritas
agar menghasilkan rute-rute yang beragam, dimana tingkat
similaritas antar rute harus dibawah batas tertentu (threshold)
yang ditentukan oleh pengguna. Dengan demikian fleksibilitas
pengguna dalam memilih rute dari k rute yang dihasilkan lebih
tinggi.

Untuk gambaran permasalahan yang lebih jelas, perhatikan

1
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contoh berikut. Dimisalkan peta yang digunakan adalah Gambar
1.1 dengan persebaran tempat pada Tabel 1.1.

Gambar 1.1: Graph Peta Contoh Permasalahan

Tabel 1.1: Data Persebaran Tempat Contoh Permasalahan

Nama Jalan Tempat-tempat yang ada pada jalan
Jalan A Barbeshop, tukang daging, cuci mobil
Jalan B Bank, stadion, toko olahraga
Jalan C Kantor polisi, sekolah, kantor pos
Jalan D Mini market, fotocopy
Jalan E Toko material
Jalan F SPBU
Jalan G SPBU, toko sepeda
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Jalan H SPBU, bengkel motor
Jalan I Mini market, toko buku
Jalan J Bengkel mobil, toko ban
Jalan K Gedung pemerintahan

Pengguna akan melakukan perjalanan dari Seattle ke Dallas,
namun pengguna ingin membawa roti ke Dallas sehingga
pengguna perlu ke mini market untuk membeli roti. Pengguna
juga perlu ke SPBU untuk mengisi bensin karena bensin
kendaraannya habis. Pengguna ingin mencari 3 rute terbaik dari
Seattle ke Dallas sesuai kebutuhannya. Dengan algoritma KSP
biasa, rute yang dihasilkan adalah:

1. Dari Seattle melewati jalan B ke Denver lalu melewati jalan
I ke Dallas. Total jarak rute adalah 3419.

2. Dari Seattle melewati jalan C ke San Fransisco lalu
melewati jalan E ke Las Vegas dan terakhir melewati jalan
J ke Dallas. Total jarak rute adalah 4163.

3. Dari Seattle melewati jalan A ke Minneapolis lalu melewati
jalan K ke Dallas. Total jarak rute adalah 4193.

Hasil dari KSP biasa tidak memenuhi kebutuhan pengguna
dimana pengguna butuh melewati SPBU dan mini market. 3 rute
terbaik yang sesuai kebutuhan pengguna adalah:

1. Dari Seattle melewati jalan C ke San Fransisco lalu
melewati jalan D ke Los Angeles untuk mampir ke mini
market di jalan D. Lalu melewati jalan F ke Las Vegas
untuk mengisi bensin di SPBU di jalan F. Dan terakhir
melewati jalan J ke Dallas. Total jarak rute adalah 4353.

2. Dari Seattle melewati jalan C ke San Fransisco lalu
melewati jalan E ke Las Vegas, lalu melewati jalan G ke
Denver untuk mengisi bensin di SPBU di jalan G. Dan
terakhir melewati jalan I ke Dallas untuk mampir ke mini
market di jalan I. Total jarak rute adalah 4708.
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3. Dari Seattle melewati jalan A ke Minneapolis lalu melewati
jalan H ke Denver untuk mengisi bensin di SPBU di jalan
H. Dan terakhir melewati jalan I ke Dallas untuk mampir ke
mini market di jalan I. Total jarak rute adalah 5402.

Oleh karena itu dalam menyelesaikan permasalahan ini, akan
dibuat sebuah kerangka kerja untuk mencari rute-rute yang
sesuai dengan keinginan pengguna. Dalam proses pencarian rute,
akan ada preferensi pengguna berupa tempat-tempat yang ingin
dilewati dalam perjalanan. Peta akan dibuat pada tipe data graph
dengan node sebagai persimpangan dan edge sebagai ruas jalan.
Sedangkan tempat yang ingin dikunjungi pengguna dalam
perjalanan akan disebut tag. Karena tempat-tempat tersebut
tersebar di ruas-ruas jalan, maka tag-tag akan berada di
edge-edge pada graph peta. Tag-tag ini menjadi parameter
penentu dalam pemilihan rute mana yang akan diselidiki.
Kerangka kerja ini akan berfokus pada edge-edge yang memiliki
satu atau lebih tag yang diminta pengguna dalam pencarian rute.
Sehingga rute yang didapatkan nanti dapat memenuhi semua tag
yang diminta oleh pengguna.

Agar pengguna lebih leluasa dalam memilih rute, dalam
pencarian rute akan digunakan fungsi similaritas tertentu untuk
menilai tingkat similaritas antar rute yang dihasilkan dan
pengguna harus menentukan threshold tingkat similaritas antar
rute yang dihasilkan. Kerangka kerja ini mengecek similaritas
rute yang sedang diselidiki dengan rute terbaik yang sudah
didapat. Jika similaritas rute yang sedang diselidiki dengan rute
terbaik masih dibawah threshold yang ditentukan pengguna,
maka rute tersebut boleh lanjut diselidiki. Dengan cara ini
diharap bisa memangkas kemungkinan rute yang harus diselidiki
untuk dijadikan calon shortest path, sehingga rute-rute yang
dihasilkan memiliki keragaman dan pengguna dapat leluasa
memilih rute.



5

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini dapat
dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis dan menentukan parameter yang
paling berpengaruh terhadap kinerja masalah top-k shortest
path dengan keragaman dibawah threshold tertentu yang
ditentukan oleh pengguna yang memenuhi tag sesuai
preferensi pengguna?

2. Bagaimana mengimplementasikan desain algoritma untuk
mencari top-k shortest path dengan keragaman dibawah
threshold tertentu yang ditentukan oleh pengguna yang
memenuhi tag sesuai preferensi pengguna?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini memiliki
batasan antara lain:

1. Implementasi dilakukan dengan bahasa pemrograman
Python.

2. Jenis graf yang digunakan adalah Bidirectional Weighted
Graph.

3. Algoritma yang digunakan untuk menentukan shortest path
dalam tugas akhir ini adalah algoritma Dijkstra.

1.4 Tujuan

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini antara lain:
1. Menganalisis dan menentukan parameter yang paling

mempengaruhi kinerja masalah top-k shortest path dengan
keragaman.

2. Mengimplementasikan desain algoritma untuk mencari
top-k shortest path dengan keragaman dengan tag sesuai
preferensi pengguna.
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1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari pembuatan tugas
akhir ini adalah untuk dapat membantu penemuan top-k shortest
path dari suatu lokasi ke tujuan dengan keragaman berdasarkan
tag sesuai preferensi pengguna.

1.6 Metodologi

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas Akhir
ini adalah:

1. Penyusunan Proposal Tugas Akhir
Proposal tugas akhir ini berisi mengenai deskripsi
pendahuluan dari tugas akhir yang akan dibuat.
Pendahuluan ini terdiri atas hal yang menjadi latar
belakang diajukannya usulan tugas akhir, rumusan masalah
yang diangkat, batasan masalah untuk tugas akhir, tujuan
dari pembuatan tugas akhir, dan manfaat dari hasil
pembuatan tugas akhir. Selain itu dijabarkan pula tinjauan
pustaka yang digunakan sebagai referensi pendukung
pembuatan tugas akhir. Subbab metodologi berisi
penjelasan mengenai tahapan penyusunan tugas akhir
mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan buku
tugas akhir. Terdapat pula subbab jadwal kegiatan yang
menjelaskan jadwal pengerjaan tugas akhir.

2. Studi Literatur
Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi dan studi
literatur yang diperlukan untuk penyelesaian persoalan
yang akan dikerjakan. Informasi didapatkan dari
materi-materi yang berhubungan dengan algoritma yang
digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Materi-materi
tersebut didapatkan dari paper, jurnal, internet, maupun
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buku acuan.

3. Analisis dan Desain Perangkat Lunak
Sebelum memulai implementasi akan dianalisa mengenai
permasalahan yang akan diselesaikan lalu dilanjutkan
dengan pembuatan solusi yang meliputi penentuan struktur
data dan algoritma baru dan dilanjutkan dengan
implementasi.

4. Implementasi Perangkat Lunak
Tahap implementasi meliputi implementasi algoritma dan
struktur data pada perangkat lunak yang telah didukung
oleh hasil analisis dan desain pada tahap sebelumnya.
Implementasi ini dilakukan dengan menggunakan Python.

5. Uji Coba dan Evaluasi
Pengujian dalam algoritma ini berfokus pada keberhasilan
dalam algoritma pengolahan skyline query pada dynamic
uncertain data pada jaringan jalan raya.

6. Penyusunan Buku Tugas Akhir
Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang
menjelaskan dasar teori dan metode yang digunakan dalam
tugas akhir ini serta hasil dari implementasi perangkat
lunak yang sudah dibuat. Sistematika penulisan buku tugas
akhir adalah sebagai berikut:
(a) Pendahuluan

i. Latar Belakang
ii. Rumusan Masalah
iii. Batasan Masalah
iv. Tujuan
v. Manfaat
vi. Metodologi
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vii. Sistematika Penulisan
(b) Tinjauan Pustaka
(c) Analisis dan Perancangan
(d) Implementasi
(e) Pengujian dan Evaluasi
(f) Kesimpulan dan Saran
(g) Daftar Pustaka

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan buku tugas akhir ini memiliki tujuan untuk
mendapatkan gambaran dari pengerjaan Tugas Akhir. Secara
garis besar, buku tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian
seperti berikut:

1. Bab I Pendahuluan
Bab yang berisi mengenai latar belakang, tujuan, dan
manfaat dari pembuatan Tugas Akhir. Selain itu,
permasalahan, batasan masalah, metodologi yang
digunakan, dan sistematika penulisan juga merupakan
bagian dari bab ini.

2. Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tentang penjelasan secara detail mengenai
dasar-dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan
untuk mendukung pembuatan tugas akhir ini.

3. Bab III Analisis dan Perancangan
Bab ini membahas mengenai perancangan perangkat
lunak. Perancangan perangkat lunak meliputi perancangan
algoritma dan struktur data.

4. Bab IV Implementasi
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Bab ini membahas implementasi dari analisis dan
perancangan sistem yang telah dibuat pada bab
sebelumnya.

5. Bab V Pengujian dan Evaluasi
Bab ini membahas pengujian dengan metode pengujian
objektif untuk mengetahui hasil dari implementasi
terhadap metode lain.

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan bab terakhir yang menyampaikan
kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan serta saran
untuk pengembangan sistem selanjutnya.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang menjadi
dasar pembuatan tugas akhir. Penjelasan secara khusus masing-
masing tinjauan pustaka dapat dilihat pada masing-masing subbab
berikut ini.

2.1 Teori Graf

Teori graf adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat graf. Graf
terdiri dari simpul (node) yang dihubungkan oleh sisi (edge).
Bobot ini bisa melambangkan hal-hal berbeda, seperti panjang
jalan pada graf tersebut. Sebuah graf dengan sisi yang berarah
juga merupakan pengembangan dari persoalan graf. Graf seperti
itu disebut sebagai graf berarah atau directed graph (digraf).

Gambar 2.1: Representasi Teori Graf

Graf dinotasikan sebagai G = (V,E), di mana V merupakan
himpunan node dan E merupakan himpunan edge pada graf
tersebut. Sebagai contoh, graf pada Gambar 2.1 memiliki
himpunan simpul V : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} dan himpunan sisi E:
{{1, 2}, {2, 3}, {2, 5}, {3, 5}, {4, 5}, {4, 7}, {5, 6}}.

11
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2.2 Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra adalah algoritma untuk mencari rute
shortest path antar node pada sebuah digraf. Algoritma Dijkstra
bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada tiap
langkahnya. Jadi pada langkah ke n, setidaknya ada n node yang
kita ketahui jalur terpendeknya. [1]

Langkah - langka algoritma Dijkstra dapat dilakukan sebagai
berikut:

1. Tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu
beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu
per satu, Dijkstra akan melakukan pengembangan
pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya
tahap demi tahap.

2. Beri nilai bobot (jarak) untuk setiap titik ke titik lainnya,
lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap
node lain (belum terisi).

3. Set semua node yang belum dilalui dan set node awal
sebagai “Node keberangkatan”.

4. Dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga
yang belum dilalui dan hitung jaraknya dari titik
keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak
sebelumnya (yang telah terekam sebelumnya) hapus data
lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru.

5. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap
node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai
“Node dilewati”. Node yang dilewati tidak akan pernah di
cek kembali, jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan
yang paling minimal bobotnya.

6. Set “Node belum dilewati” dengan jarak terkecil (dari node
keberangkatan) sebagai “Node Keberangkatan” selanjutnya
dan ulangi langkah 5.
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Gambar 2.2: Contoh Graf Representasi Algoritma Dijkstra

Berikut adalah contoh pengerjaan algoritma dijkstra dari
gambar diatas.

Tabel 2.1: Tahap Pengerjaan Representasi Algoritma Dijkstra

Iterasi
Belum

dikunjungi (Q)
Sudah

dikunjungi (S) Kondisi
saat ini

Node:Min = (dist[node], prev[node])iterasi
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Inisialisasi
{V1,V2,V3,

V4,V5,V6,V7}
{-} (0,

-)0
(**,
-)0

(**,
-)0

(**,
-)0

(**,
-)0

(**,
-)0

(**,
-)0

1 {V2,V3,V4,
V5,V6,V7} {V1} {V1} (3,

V1)1
(5,
V1)1

(14,
V1)1

(**,
V1)1

(**,
V1)1

(**,
V1)1

2 {V3,V4,V5,
V6,V7} {V1,V2} {V2} (5,

V1)1
(14,
V1)1

(7,
V2)2

(**,
V2)2

(**,
V2)2

3 {V4,V5,V6,V7} {V1,V2,V3} {V3} (9,
V3)3

(7,
V2)3

(12,
V3)3

(**,
V3)3

4 {V5,V6,V7} {V1,V2,V3,V4} {V4} (7,
V2)4

(12,
V3)4

(**,
V4)4

5 {V6,V7} {V1,V2,V3,
V4,V5} {V5} (11,

V5)5
(14,
V5)5

6 {V7} {V1,V2,V3,
V4,V5,V6} {V6} (13,

V6)6

2.3 Top-K Shortest Path

Top-k shortest path (KSP) bertujuan untuk menemukan k
shortest path pada weighted directional graph. Rute akan dicari
dengan menggunakan algoritma Dijkstra secara berulang-ulang
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sampai k shortest path ditemukan. [2] [3]

Gambar 2.3: Contoh Graf Representasi Top-K shortest path

Sebagai contoh, jika diminta 3 shortest path dari A ke D pada
weighted directional graph pada Gambar 2.3, maka akan didapat
rute A>B>C>D, A>B>F>H>E>D, dan A>B>H>E>D dengan
masing-masing rute memiliki jarak 21, 28, dan 29.

2.4 Diversified Path Finding

Diversified Path Finding merupakan ilmu yang digunakan
untuk mencari rute-rute yang tidak serupa dengan menggunakan
fungsi similaritas.

Sebagai contoh, jika 3 shortest path dari A ke D pada graf di
Gambar 2.3 adalah A>B>C>D, A>B>F>H>E>D, dan
A>B>H>E>D, karena rute A>B>F>H>E>D dan A>B>H>E>D
memiliki tingkat keragaman yang cukup tinggi, maka meskipun
rute A>B>C>E>D dengan jarak yang lebih jauh, dapat memiliki
kesempatan untuk masuk dalam urutan shortest path. Akan
tetapi, hal ini juga akan tergantung dari batasan similaritas yang
digunakan. [4] [5] [6]
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2.5 Graph Traversal

Graph traversal atau pencarian graf adalah proses
menelusuri (memeriksa dan/atau memperbarui) tiap node yang
ada pada suatu graf. Algoritma pada graf traversal
diklasifikasikan berdasarkan urutan ketika menelusuri node.
Algoritma Depth-First Search dimana urutan penulusuran graf
mendahulukan anak node terlebih dahulu dan Breadth-First
Search dimana urutan penulusuran graf mendahulukan
node-node yang ada pada satu level terlebih dahulu.

2.6 Algoritma Depth-First Search

Algoritma Depth-First Search merupakan salah satu
algoritma graph traversal yang sering digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan graf. Algoritma ini akan
mengunjungi node anak terlebih dahulu sebelum mengunjungi
node pada tingkat yang sama. Algoritma akan melintasi
kedalaman jalur tertentu sebelum menjelajahi luasnya. [7]

Gambar 2.4: Contoh Graf Representasi Algoritma DFS

Sebagai contoh, pada Gambar 2.4 dengan travelsal dimuali
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dari node 0. Pertama-tama kita perlu membuat stack untuk
menyimpan node-node yang sedang dikunjungi dan array untuk
menyimpan node-node yang sudah dikunjungi. Anggap saja
nama stack untuk menyimpan node-node yang sedang
dikunjungi adalah ongoingStack dan nama array untuk
menyimpan node-node yang sudah dikunjungi adalah visitedList.

1. Untuk inisiasi, kita simpan node 0 pada ongoingStack.
visitedList:

ongoingStack:

0

2. Ambil 0 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 0 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack.
visitedList:

0

ongoingStack:

1 4 6

3. Ambil 1 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 1 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack.
visitedList:
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0 1

ongoingStack:

2 3 4 6

4. Ambil 2 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 2 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack. Karena node 2 tidak memiliki tetangga
maka tidak ada yg perlu disimpan pada ongoingStack.
visitedList:

0 1 2

ongoingStack:

3 4 6

5. Ambil 3 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 3 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack. Karena node 3 tidak memiliki tetangga
maka tidak ada yg perlu disimpan pada ongoingStack.
visitedList:

0 1 2 3

ongoingStack:

4 6



18

6. Ambil 4 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 4 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack.
visitedList:

0 1 2 3 4

ongoingStack:

5 6

7. Ambil 5 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 5 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack. Karena node 5 tidak memiliki tetangga
maka tidak ada yg perlu disimpan pada ongoingStack.
visitedList:

0 1 2 3 4 5

ongoingStack:

6

8. Ambil 6 dari ongoingStack, lalu simpan pada visitedList.
Cari tetangga dari 6 yang belum ada di visitedList, simpan
pada ongoingStack. Karena node 6 tidak memiliki tetangga
maka tidak ada yg perlu disimpan pada ongoingStack.
visitedList:

0 1 2 3 4 5 6
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ongoingStack:

∅

Karena ongoingStack sudah habis, maka proses traversal
sudah selesai. Hasil traversal menggunakan algoritma DFS
dengan graf Gambar 2.4 dengan node 0 sebagai node awal
traversal adalah 0>1>2>3>4>5>6.

2.7 Rumus Similarity Function

Rumus similarity function adalah rumus untuk menghitung
nilai similaritas antara dua rute. Ada banyak rumus yang dapat
menghitung nilai similaritas antara dua rute yang akan diringkas
pada Tabel 2.18. Semua rumus akan menghasilkan nilai
similarias dalam bilangan desimal berskala 0 sampai 1. Jika
kedua rute identik, maka nilai similaritasnya adalah 1. Jika tidak
ada edge yang sama diantara kedua rute, maka nilai
similaritasnya adalah 0.

Tabel 2.18: Rumus Similarity Function

No Notasi Rumus Referensi

1 Sim1(Pi, Pj)
L(SPi

∩SPj
)

L(SPi
∪SPj

) [8], [9], [10], [11]

2 Sim2(Pi, Pj)
L(SPi

∩SPj
)

2L(Pi)
+

L(SPi
∩SPj

)

2L(Pj)
[12], [9], [10]

3 Sim3(Pi, Pj)

√
L(SPi

∩SPj
)2

L(Pi)L(Pj)
[9], [10]

4 Sim4(Pi, Pj)
L(SPi

∩SPj
)

max{L(Pi),L(Pj)} [9], [10]

5 Sim5(Pi, Pj)
L(SPi

∩SPj
)

min{L(Pi),L(Pj)} [13]
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Tabel 2.19: Penjelasan Simbol Notasi Rumus Similarity Function

Simbol Penjelasan
P (s, t) Rute dari node s ke node t
L(P ) Panjang dari rute P
Sp Kumpulan edge dari rute P

Sim(Pi, Pj) Similaritas antara rute Pi dan rute Pj

min{i, j} Nilai terendah antara i dengan j
min{i, j} Nilai tertinggi antara i dengan j

Pada rumus Sim1(., .) nilai similaritas dihitung dari panjang
dari edge yang sama antara rute 1 dan rute 2 dibagi dengan panjang
dari gabungan edge pada rute 1 dan rute 2.

Pada rumus Sim2(., .) nilai similaritas dihitung dari
pembagian dari panjang dari edge yang sama antara rute 1 dan
rute 2 dengan dua kali panjang rute 1 ditambah dengan
pembagian dari panjang dari edge yang sama antara rute 1 dan
rute 2 dengan dua kali panjang rute 2.

Pada rumus Sim3(., .) nilai similaritas dihitung dari akar dari
pembagian dari panjang dari edge yang sama antara rute 1 dan
rute 2 yang dikuadratkan dengan perkalian dari panjang rute 1 dan
panjang rute 2.

Untuk rumus Sim4(., .) dan rumus Sim5(., .) cukup mirip.
Dimana pada rumus Sim4(., .) nilai similaritas dihitung dari
panjang dari edge yang sama antara rute 1 dan rute 2 dibagi nilai
tertinggi antara pangjang rute 1 dengan rute 2. Sedangkan pada
rumus Sim5(., .) nilai similaritas dihitung dari panjang dari edge
yang sama antara rute 1 dan rute 2 dibagi nilai terendah antara
pangjang rute 1 dengan rute 2.

2.8 Python

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif, interaktif
dan berorientasi objek. Python menggabungkan modul,
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pengecualian, penulisan secara dinamis, tipe data dinamis yang
sangat tinggi dan kelas. Python memiliki antarmuka ke banyak
system call dan pusataka diberbagai sistem dan dapat diperluas
ke bahasa pemrograman C atau C++. Python dapat berjalan pada
berbagai sistem operasi seperti Unix, Linux, Mac Os dan
Windows.

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat
diterapkan pada berbagai masalah. Bahasa ini dilengkapi pustaka
yang besar untuk melakukan pemrosesan string, protokol internet,
rekayasa perangkat lunak dan antarmuka sistem operasi. [14]

2.9 Jaringan Client-Server

Jaringan client-server didefinisikan sebagai suatu arsitektur
jaringan komputer dimana perangkat client melakukan proses
meminta data, dan server yang memiliki tugas untuk
memberikan respon berupa data terhadap request tersebut.

Gambar 2.5: Contoh Representasi Jaringan Client-Server

Perangkat client biasanya berupa perangkat komputer dengan
aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna untuk
meminta dan menerima data melalui jaringan. Salah satu contoh
aplikasi software yang paling sering digunakan untuk meminta
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dan menerima data pada jaringan ialah web browser, dimana
pengguna dapat melakukan request untuk sebuah halaman web,
melalui aplikasi web browser. [15]

2.10 Web Server

Web server adalah sebuah aplikasi perangkat lunak untuk
menerima dan melayani request yang dikirimkan oleh pengguna
melalui web browser yang kemudian ditampilkan kepada
pengguna sesuai request yang diminta tadi.

Namun, web server juga dapat merujuk sebagai perangkat
keras. Karena sebuah server fisik atau server virtual yang
digunakan untuk menyimpan data website seperti file HTML,
CSS, JavaScript, dan gambar-gambar juga bisa disebut sebagai
web server.

Gambar 2.6: Contoh Representasi Web Server
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Fungsi utama web server adalah menyimpan, mengolah, dan
mengirimkan halaman web ke pengguna. Komunikasi antara
pengguna dan web server berlangsung menggunakan Hypertext
Transfer Protocol (HTTP). Halaman yang dikirimkan adalah
dokumen HTML dengan gambar, CSS stylingsheet, dan
JavaScript sebagai tambahan.

Pengguna sebagai client yang mengakses halaman web
menggunakan web browser akan memulai komunikasi dengan
membuat permintaan atau request terhadap resource tertentu
menggunakan HTTP dan server akan merespon dengan konten
dari resource tersebut atau pesan error jika tidak dapat merespon
permintaan pengguna.

Banyak web server umum yang mendukung server-side
scripting seperti Active Server Pages (ASP), PHP (Hypertext
Preprocessor), dan bahasa script lainnya. Ini berarti bahwa
perilaku web server dapat ditulis dalam file terpisah, sedangkan
software server yang sebenarnya tidak berubah. Biasanya, hal ini
digunakan untuk menghasilkan dokumen HTML yang dinamis,
terutama dalam hal penyajian data yang mungkin diambil dari
database. [16] [17]

2.11 Kerangka Kerja Flask

Flask adalah kerangka kerja aplikasi web WSGI (Web Server
Gateway Interface) yang ringan dari bahasa pemrogramman
Python dan menggunakan dependensi Werkzeug dan Jinja. Ini
dirancang untuk memulai server dengan cepat dan mudah,
dengan kemampuan scale up untuk aplikasi yang kompleks.

Flask tidak memberlakukan dependensi apapun atau tata letak
proyek. Kembali ke pengembang untuk memilih tools dan library
yang inginmereka gunakan. Ada banyak ekstensi yang disediakan
oleh komunitas yang membuat penambahan fungsionalitas baru
menjadi mudah. [18]
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Instalasi Flask dilakukan menggunakan pip. Pip adalah
package manager dari Python. Instalasi Flask dilakukan dengan
cara menjalankan perintah pip install Flask. Berikut
adalah contoh sederhana dalam penggunaan kerangka kerja
aplikasi web Flask.

Gambar 2.7: Contoh Penggunaan Flask

Jika kita akan membuat aplikasi web menggunakan kerangka
kerja Flask, kita perlu mengimport library Flasknya terlebih
dahulu. Pada baris 1 library Flask diimport agar aplikasi web
Flask dapat dibuat. Kerangka kerjanya adalah flask, sedangkan
Flask adalah tipe data class Python.

Pada baris 3 class Flask diturunkan pada pada variabel app.
__name__ adalah variabel khusus yang mendapatkan nilai string
”__main__” ketika menjalankan skrip.

Pada baris 5-7 kita mendefinisikan fungsi yang
mengembalikan string ”Hello, World!”. Fungsi itu dipetakan ke
URL beranda ’/’. Itu berarti ketika pengguna menavigasi ke
http://localhost:5000, fungsi home() akan berjalan dan itu akan
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mengembalikan hasilnya di halaman web.
Pada baris 9-10 terdapat fungsi yang unik yang dideklarasi

dimana fungsi tersebut dideklarasi dengan cara if __name__ ==
’__main__’. Fungsi tersebut adalah fungsi main aplikasi Python
yang merupakan fungsi awal yang dijalankan ketika skrip Python
dijalankan. Fungsi ini akan memanggil variabel app dengan
method run(), dimana method tersebut akan menjalankan aplikasi
web Flask yang sudah diturunkan pada variabel app. [19]
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan perancangan
mengenai sistem yang akan dibuat.

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem terbagi menjadi dua bagian, yaitu analisis
permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir ini dan deskripsi
umum sistem yang dibangun.

3.1.1 Analisis Permasalahan

Permasalahan yang diangkat pada tugas akhir ini adalah
pencarian k shortest path pada suatu graf dengan tingkat
similaritas yang berbeda. Tingkat similaritas ditentukan dari
threshold yang diberikan pengguna. Rute yang diberikan tidak
hanya dinilai dari jarak saja, namun harus dapat memenuhi
semua tag yang diminta pengguna.

3.1.2 Deskripsi Umum Sistem

Fitur yang diimplementasikan pada tugas akhir ini terdiri dari
3 proses utama, yaitu, preprocessing data untuk membantu
meringankan penghitungan pada proses utama, proses utama
dimana terjadinya pencarian top-k shortest path dengan
keberagaman dengan semua tag yang terpenuhi sesuai preferensi
pengguna, dan visualisasi hasil kepada pengguna dengan
mengirimkan hasil dari proses utama yaitu top-k shortest path
dengan keberagaman dengan semua tag yang terpenuhi kepada
pengguna.

Pertama-tama server dinyalakan. Hal pertama yang
dilakukan server saat menyala adalah melakukan preprocessing
data. Server akan mencari file dataset yang berisikan graf peta
dan shortest path dari setiap pasangan node. Isi dari dataset akan
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diekstraksi sehingga graf peta, list data shortest path semua
pasangan node, dan matrix tag dapat dibuat. Setelah
preprocessing data selesai, server baru siap diakses oleh
pengguna.

Ketika server sudah siap, penguna sebagai client bisa
mengakses server. Server akan menampilkan informasi graf,
sehingga pengguna dapat merequest query yang diinginkan.
Input query akan diterima server dan akan diproses pada proses
utama. Proses utama adalah proses pencarian top-k shortest path
sesuai request dari pengguna.

Setelah proses utama selesai, hasil top-k shortest path akan
ditampilkan kembali ke pengguna. Proses ini adalah proses
terakhir yaitu visualisasi hasil kepada pengguna. Hasil yang
ditampilkan adalah k rute terbaik sesuai request dari pengguna.
Rute yang ditampilkan memiliki informasi total jarak rute,
tag-tag yang dimiliki rute dan posisi dari tag-tag tersebut.

Agar lebih mudah dipahami, alur kerja sistem pada penelitian
ini dapat dilihat pada diagram alur pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1: Diagram Alur Deskripsi Umum Sistem



30

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem menjelaskan perancangan proses pada
sistem, yaitu preprocessing data, proses utama, dan visualisasi
hasil kepada pengguna.

3.2.1 Preprocessing Data

Preprocessing data adalah proses awal yang membantu
meringankan beban proses utama. Preprocessing data pada
sistem ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu:

3.2.1.1 Pembuatan graf

Graf yang akan digunakan pada sistem ini adalah
Bidirectional Weighted Graph dimana terdapat 2 edge berbalik
arah dengan jarak dan tag yang sama untuk 2 node yang berbeda.

Proses pembuatan graf dilakukan dengan mengekstraksi data-
data edge yang sudah tersedia pada dataset. Masing-masing edge
memiliki informasi berupa dua node, jarak, dan tag seperti contoh
yang bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Contoh Informasi Pada Data Edge

Edge(v1, v2) Jarak Tag

(4, 2) 21 [’#restoran’, ’#pertamaxplus’, ’#segar’,
’#alatrumahtangga’, ’#diesel’]

(3, 1) 45 [’#pertalite’]

(4, 1) 40 [’#murah’, ’#susu’, ’#hypermart’, ’#segar’,
’#elektronik’, ’#pertalite’]

(1, 5) 13 [’#segar’, ’#hypermart’, ’#enak’, ’#murah’]
..... ..... .....
(5, 3) 34 [’#pertalite’, ’#fotografi’]
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3.2.1.2 Pembuatan list data shortest path semua pasangan
node

Selain data-data edge, pada dataset juga terdapat data-data
shortest path dari setiap pasangan node yang ada ada graf. Setiap
pasangan node akan mendapatkan shortest path berupa jarak dan
rutenya seperti contoh pada Tabel 3.2 dengan pencarian shortest
path menggunakan algoritma Dijkstra.

Tabel 3.2: Contoh Data Shortest Path Tiap Pasangan Node

Edge(v1, v2) Jarak Shortest Path
(’5’, ’5’) 0 []
(’2’, ’2’) 0 []
(’4’, ’1’) 29 [’4’, ’5’, ’1’]
(’3’, ’4’) 50 [’3’, ’5’, ’4’]
..... ..... .....
(’5’, ’1’) 13 [’5’, ’1’]

Sama seperti pembuatan graf, pembuatan list data shortest
path semua pasangan node juga dilakukan dengan cara
mengekstraksi dataset yang berisikan data-data shortest path
setiap pasanga node yang sudah ada sebelumnya ke struktur data
pada program. Ketika program butuh shortest path antara 2
node, program tidak perlu mengkomputasinya dan tinggal
mengambil dari struktur data yang sudah disiapkan, sehingga
dapat meringankan beban proses utama.

3.2.1.3 Pembuatan matrix tag

Matrix tag adalah sebuah matrix untuk menyimpan
edge-edge dari semua tag pada graf. Tujuan pembuatan matrix
ini adalah agar setiap tag terdata dimana saja tag tersebut berada
seperti contoh pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3: ContohMatrix Tag

Tag Matrix[Tag]
’#restoran’ [[’4’, ’2’], [’2’, ’4’]]
’#pertamina’ [[’4’, ’2’], [’2’, ’3’], [’2’, ’4’], [’3’, ’2’]]
’#barbershop’ [[’1’, ’2’]]
..... .....
’#carrefour’ [[’4’, ’5’], [’5’, ’4’]]

Ketika pembuatan graf dimana dataset diektraksi kedalam
struktur data yang dibuat, tag-tag yang ada pada edge yang
sedang diekstraksi disimpan kedalam matrix tag yang sudah
diinisiasi sebelumnya. Sehingga tag dapat mudah dicari dimana
saja posisinya.

3.2.2 Proses Utama

Proses utama dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu pencarian top k
shortest path sebagai fungsi utama, fungsi evaluate path dan
fungsi similarity function sebagai fungsi pendukung.

3.2.2.1 Pencarian Top K Shortest Path

Tahap ini adalah tahap di mana program akan melakukan
pencarian top k shortest path dengan semua tag yang diminta
pengguna terpenuhi. Pada tahap ini ada dua solusi yang
ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu solusi
dengan menggunakan modifikasi algoritma Dijkstra dan dengan
menggunakan algoritma Deep First Search dengan pruning.

3.2.2.1.1 Solusi Modifikasi Algoritma Dijkstra

Modifikasi dari algoritma Dijkstra ini terdapat pada saat
memilih node selanjutnya, dimana yang biasanya node yang
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akan diselidiki adalah tetangga dari tail rute saat ini, namun
dalam modifikasi algoritma ini yang akan diselidiki adalah
edge-edge yang memiliki satu atau lebih tag yang diminta oleh
pengguna. Sehingga rute yang akan dihasilkan tidak hanya
dengan jarak yang terkecil, namun juga bisa mendapatkan
tag-tag yang diminta oleh pengguna. Pada saat memilih node
selanjutnya inilah matrix tag dibutuhkan, dimana matrix tag
memiliki informasi posisi dari setiap tag.

Seperti layaknya algoritma Dijkstra, algoritma ini memiliki
priority queue (yang selanjutnya akan disebut queue) untuk
menyimpan rute-rute yang belum selesai diselidiki atau dalam
kata lain rute yang belum sampai tujuannya. Proses pencarian
rute akan dilakukan secara berulang-ulang di dalam loop ketika
queue masih memiliki rute yang masih belum selesai diselidiki.
Saat memasuki loop, rute dengan jarak terkecil pada queue akan
diambil untuk diperpanjang dengan menyelidiki edge-edge yang
memiliki satu atau lebih tag yang diminta oleh pengguna. Setiap
edge tersebut akan dihubungkan dengan rute saat ini
menggunakan shortest path dari tail rute saat ini sampai node
pertama pada edge tersebut. Shortest path ini akan diambil dari
list shortest path yang sudah disimpan pada saat preprocessing
data.

Setelah rute diperpanjang, rute akan disimpan kembali pada
queue. Hal-hal yang akan disimpan pada queue adalah jarak rute,
jumlah tag yang sudah terpenuhi, tail rute saat ini, rute ini
sendiri, tag-tag yang sudah didapatkan, dan posisi dari tag-tag
tersebut. Untuk mendapatkan jarak dan tag-tag pada rute saat ini
akan digunakan fungsi evaluate path, dimana fungsi tersebut
akan mencari jarak dan tag-tag apa saja yang sudah didapatkan
serta posisi dari tag-tag tersebut rute tersebut. Hal ini dilakukan
agar ketika rute ini akan diperpanjang lagi, edge-edge dengan
tag-tag yang sudah didapatkan pada rute ini tidak perlu
diselidiki. Perpanjangan rute bisa fokus pada edge-edge yang
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memiliki satu atau lebih tag yang diminta oleh pengguna dan
belum dimiliki oleh rute tersebut.

Ketika memasuki loop dan rute yang diambil untuk diselidiki
sudah mendapatkan semua tag yang diminta oleh pengguna,
maka rute tersebut akan diselesaikan dengan cara menambahkan
shortest path dari tail rute saat ini sampai tujuan yang diminta
oleh pengguna. Setelah itu rute yang sudah diperpanjang ini akan
disimpan kembali pada queue.

Ketika memasuki loop dan rute yang diambil sudah mencapai
tujuan, yang berarti sudah mendapatkan semua tag yang diminta
oleh pengguna, rute tersebut akan disimpan pada list bernama final
path dan rute ini tidak akan disimpan kembali pada queue. Jika
sudah memasuki tahap ini, berarti rute terbaik dari k shortest path
sudah didapatkan. Untuk selanjutnya akan dicek apakah jumlah
rute pada final path sudahmemenuhi k, jika belummaka loop akan
berlanjut untuk mencari shortest path dari sisa rute yang belum
selesai pada queue, jika sudah maka loop akan diberhentikan, lalu
final path akan diurutkan sesuai jarak rute, dan top k shortest path
pada final path dapat dikirimkan ke pengguna.

Setiap rute yang sudah selesai dan akan disimpan pada final
path akan dicek terlebih dahulu similaritasnya dengan semua rute
yang ada pada final path. Untuk mengecek similaritas rute akan
digunakan fungsi similarity function, dimana fungsi ini akan
menghitung tingkat similartias dari rute ini dengan rute-rute yang
ada pada final path. Jika similaritas rute ini masih dibawah
threshold yang diberikan oleh pengguna, maka rute ini bisa
disimpan pada final path. Jika tidak, maka rute ini akan dibuang.

Agar lebih mudah dipahami, alur kerja pencarian top-k
shortest path menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra dapat
dilihat pada diagram alur pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2: Diagram Alur Pencarian KSPD dengan Algoritma Modifikasi
Dijkstra
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3.2.2.1.2 Solusi Algoritma Deep First Search dengan
Pruning

Pencarian k shortest path menggunakan algoritma DFS
dengan pruning akan dilakukan dalam fungsi rekursif.
Sebelumnya harus ada tempat untuk menyimpan rute-rute yang
sudah selesai. Dalam hal ini array yang diberi nama DFS Result
Path akan digunakan untuk menyimpan rute-rute yang sudah
selesai. Setiap rute yang disimpan pada DFS Result Path
memiliki informasi jarak total rute, rute, dan tag-tag yang sudah
didapatkan rute tersebut beserta posisinya.

Algoritma DFS yang akan digunakan akan dimodifikasi agar
bisa menghasilkan rute-rute yang memenuhi semua tag yang
diminta oleh pengguna. Modifikasi terletak pada saat
pemanjangan rute, dimana pada DFS asli rute akan dipanjangkan
dengan menghubungkan tail rute dengan semua node dari
tetangga tail rute pada saat itu, pada algoritma DFS ini rute akan
dipanjangkan dengan menghubungkan tail rute dengan
edge-edge yang memiliki satu atau lebih tag yang diminta oleh
pengguna. Tail rute akan dihubungkan dengan edge-edge
tersebut dengan rute shortest path dari tail ke node pertama pada
edge-edge tersebut.

Untuk memangkas waktu pencarian, algoritma DFS ini akan
dipruning. Pruning yang dilakukan ada pada saat pemanjangan
rute dan pada saat penyimpanan rute yang sudah selesai ke DFS
Result Path. Jika jumlah rute yang sudah selesai dalam artian
sudah memenuhi semua tag yang diminta oleh pengguna dan
sudah sampai tujuan sudah sama atau lebih dari k, maka rute
akan dicek terlebih dahulu apakah total jarak rute tersebut lebih
panjang dari rute terpanjang dari k rute terpendek pada DFS
Result Path saat itu. Jika iya, maka rute tersebut tidak perlu
diselesaikan ataupun disimpan ke DFS Result Path.

Alur kerja algoritma ini dapat dilihat pada Gambar 3.3.
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Gambar 3.3: Diagram Alur Pencarian KSPD dengan Algoritma DFS dengan
Pruning
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3.2.2.2 Evaluate Path

Ketika suatu rute telah diperpanjang, rute perlu dicek sudah
melewati tag-tag apa saja dari tag-tag yang diminta oleh
pengguna. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perulangan
pencarian edge dengan tag yang sama.

Pada fungsi evaluate path ini, rute akan ditrace per edge, dari
edge pertama sampai terakhir. Tiap-tiap tag yang ada pada edge
yang sedang ditrace, akan dicek apakah tag tersebut diminta oleh
pengguna. Jika iya, maka tag tersebut akan disimpan pada list
bernama tag array, dimana list ini akan menyimpan semua
tag-tag yang diminta oleh pengguna yang ada pada rute ini. Pada
saat ini juga edge yang memiliki tag-tag yang diminta oleh
pengguna disimpan pada list bernama tag position sebagai
informasi tambahan dimana saja tag-tag yang diminta oleh
pengguna berada pada rute ini.

3.2.2.3 Similarity Function

Untuk mendapatkan top k shortest path yang beragam, perlu
adanya pengecekan similaritas untuk tiap-tiap rute yang
didapatkan. Semakin kecil similaritas tiap-tiap rute, semakin
beragam rute yang didapatkan.

Pada masalah top k shortest path dengan keberagaman kali
ini, rumus similaritas yang akan digunakan adalah rumus
Sim1(., .). Pada rumus ini, tingkat similaritas dari rute 1 dengan
rute 2 ditentukan dari panjang dari tiap edge yang sama antara
rute 1 dan rute 2 dibagi dengan panjang dari gabungan dari tiap
edge pada rute 2 dan rute 2.

Hasil dari tingkat similartias antara 2 rute merupakan bilangan
desimal berskala 0 sampai 1. Jika nilai similaritasnya adalah 0
berarti tidak ada sama sekali edge yang sama antara rute 1 dengan
rute 2, sedangkan jika nilai similaritasnya adalah 1 berarti semua
edge yang pada rute 1 ada pada rute 1, begitu pula sebaliknya.
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3.2.3 Visualisasi Hasil

Untuk menampilkan hasil penelitian ini, digunakan aplikasi
web yang akan dibuat menggunakan kerangka kerja Flask dari
Python. Aplikasi ini bersifat aplikasi client-server dimana web
browser yang digunakan oleh pengguna sebagai client dan web
server yang akan mengolah request pengguna sebagai servernya.

Pengguna akan mengakses halaman web, lalu web server
akan menampilkan informasi graf peta beserta form untuk
pengguna memasukan request yaitu source, target, k, tag, dan
threshold. Request akan dikirimkan ke web server, lalu web
server akan memanggil fungsi untuk mencari top-k shortest path
sesuai request yang diberikan oleh pengguna. Setelah komputasi
selesai, web server akan mengembalikan hasil dari pencarian
top-k shortest path yang akan ditampilkan pada halaman web
yang dapat dilihat oleh pengguna.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB IV

IMPLEMENTASI

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi yang
dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dijabarkan
sebelumnya. Pada bagian implementasi ini juga akan dijelaskan
mengenai fungsi-fungsi yang digunakan dalam program tugas
akhir ini dan disertai dengan pseudocode masing-masing fungsi
utama. Implementasi dilakukan dalam bahasa pemrograman
Python.

4.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak

Lingkungan implementasi adalah lingkungan di mana fitur
temu kembali informasi dibangun. Lingkungan implementasi
dibagi menjadi dua yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

4.1.1 Perangkat Keras

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam tugas akhir
ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Tabel Perangkat Keras Implementasi Sistem

Spesifikasi Deskripsi
Tipe Asus X550J
Prosesor Intel® Core™ i7-4720HQ CPU @

2.60GHz x 4
Memori (RAM) 12 GB

41
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4.1.2 Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam tugas akhir
ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Tabel Perangkat Lunak Implementasi Sistem

Spesifikasi Deskripsi
Sistem Operasi Ubuntu 18.04.4 LTS
Bahasa Pemrograman Python 3.6.9
Text Editor Sublime Text 3.2.2

4.2 Implementasi Program Preprocessing Data

Subbab ini akan menjelaskan mengenai implementasi
algoritma pembuatan graf, pembuatan list data shortest path
semua pasangan node, dan pembuatan matrix tag.

4.2.1 Pembuatan Graf

Algorithm 1: Algoritma GenerateGraph()
Input: NumberOfVertex
create dict dataEdge;
create array set dataVertex;
open ”EdgeData.csv”
while not EOF(”EdgeData.csv”) do

dataEdge.insert(Line);
end
close ”EdgeData.csv
for i = 1 to NumberOfVertex+1 do

dataVertex.insert(i);
end
return dataEdge, dataVertex;

Kode Sumber 4.1: Algoritma Pembuatan Graf

Proses pembuatan graf dilakukan mengekstraksi dataset
”EdgeData.csv”. Tiap baris dari dataset berisi informasi sebuah
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edge yaitu node 1, node 2, jarak, dan tag. Tiap informasi edge
akan disimpan dalam dataEdge.

Data node disini berupa angka, sehingga untuk menyimpan
data node hanya diperlukan array sebagai tempat simpannya.
Array tersebut akan diisi dengan index perulangan pada
perulangan dari 1 sampai jumlah node.

4.2.2 Pembuatan List Data Shortest Path Semua Pasangan
Node

Algorithm 2: Algoritma GenerateSPArr()

create dict SPArr;
open ”ShortestPathData.csv”
while not EOF(”ShortestPathData.csv”) do

SPArr.insert(Line);
end
close ”EdgeData.csv
return SPArr;

Kode Sumber 4.2: Algoritma Pembuatan List Data Shortest Path

Data shortest path setiap pasangan node sudah dilakukan
sebelumnya dan disimpan pada dataset ”ShortestPathData.csv”.
Setiap baris pada dataset berisikan node awal, node tujuan, jarak
rute, rute shortest path. Algoritma yang digunakan untuk
menentuka shortest path setiap pasangan node adalah algoritma
Dijkstra. Pada implementasinya nanti, dataset tinggal diekstraksi
tiap barisnya dan disimpan dalam SPArr.

4.2.3 PembuatanMatrix Tag

Matrix tag adalah matrix untuk menyimpan posisi yaitu
edge-edge dari suatu tag. Pada saat pembuatan graf dimana tiap
informasi edge diekstraksi, setiap tag pada edge tersebut akan
menyimpan edgenya pada matrix tag.

Perhatikan kode sumber 4.3 agar lebih memahami pembuatan
matrix tag.
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Algorithm 3: Algoritma GenerateMatrixTag()
Input: dataEdge
create dict tagMatrix;
for edge in dataEdge do

for tag in edge.tag do
tagMatrix[tag].insert(edge.edge);

end
end
return tagMatrix;

Kode Sumber 4.3: Algoritma PembuatanMatrix Tag

4.3 Implementasi Proses Utama

Algoritma pada proses utama diimplementasikan sesuai
dengan rancangan sistem yang sudah dibahas pada bab analisis
dan perancangan. Tujuan dari proses utama adalah mendapatkan
top k shortest path dengan keberagaman dan memenuhi semua
tag sesuai permintaan pengguna. Terdapat dua solusi yang
ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu solusi
dengan modifikasi algoritma Dijkstra dan solusi dengan
algoritma DFS (Deep First Search) dengan pruning.

4.3.1 Pencarian Top K Shortest Path dengan Menggunakan
Modifikasi Algoritma Dijkstra

Untuk mencari top k shortest path dengan keberagaman dan
tag sesuai permintaan pengguna, rute dari source menuju target
harus dipastikan ada terlebih dahulu. Shortest path dari source
menuju target yang sudah disediakan pada SPArr bisa digunakan
untuk memastikan hal tersebut. Jika rute sudah dipastikan ada,
pencarian top k shortest path baru bisa dilakukan.

Pertama-tama, priority queue perlu diinisiasi. Priority queue
ini akan berisi rute-rute dengan informasi berupa jarak rute, tail
dari rute, rute, dan tag-tag yang sudah didapatkan. Pada tahap
inisiasi, priority queue akan diisi satu data rute awal yang
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berisikan 0 untuk jarak rute, source untuk tail dari rute, [source]
untuk rute, dan array kosong untuk tag-tag yang sudah
didapatkan.

Pencarian top k shortest path akan dilakukan pada loop,
dimana pada setiap loop, rute dengan jarak terkecil akan diambil
dari priority queue untuk diselidiki. Rute yang perlu diselidiki
adalah rute yang belum memiliki semua tag yang diminta oleh
pengguna dan tail dari rute bukan target.

Ada 2 jenis rute yang perlu diselidiki, rute yang sudah
memenuhi semua tag yang diminta oleh pengguna dan rute yang
belum memenuhi semua tag yang diminta oleh pengguna. Jika
rute yang akan diselidiki belum memenuhi semua tag yang
diminta oleh pengguna, setiap edge yang memiliki tag-tag yang
diminta oleh pengguna namun belum dimiliki oleh rute akan
dihubungkan dengan rute. Jika node 1 dari edge sama dengan
tail dari rute, maka rute tinggal menambahkan node 2 dari edge
di akhir rute. Jika tidak, maka rute akan dihubungkan dengan
edge menggunakan shortest path dari tail dari rute menuju node
1 dari edge, sehingga rute akan menjadi rute saat ini ditambah
dengan rute shortest path tail dari rute menuju node 1 dari edge
ditambah dengan node 2 dari edge.

Jika rute yang akan diselidiki sudah memiliki semua tag yang
diminta oleh pengguna, maka rute tinggal diselesaikan dengan
cara menghubungan rute dengan target menggunakan shortest
path dari tail dari rute menuju target. Sehingga rute akan
menjadi rute saat ini ditambah dengan rute shortest path tail dari
rute menuju target.

Setelah rute diselidiki, rute akan dicek tag apa saja yang
diminta oleh pengguna yang sudah didapatkan menggunakan
fungsi evaluate path. Fungsi evaluate path akan mencari berapa
jarak total rute saat ini dan semua tag yang diminta oleh
pengguna yang sudah didapatkan pada rute saat ini. Setelah
mendapatkan jarak total rute dan semua tag yang diminta oleh
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pengguna yang sudah didapatkan rute, semua informasi rute
yaitu jarak, tail dari rute, rute, dan tag-tag yang sudah
didapatkan akan diupdate. Setelah informasi rute terupdate, rute
akan disimpan kembali di priority queue.

Ketika memasuki loop dan rute yang diambil yaitu rute
dengan jarak terkecil adalah rute yang sudah memiliki semua tag
yang diminta oleh pengguna dan tail dari rute merupakan target,
rute akan dicek apakah rute sudah ada di final path. Final path
adalah sebuah array berisikan rute-rute yang sudah selesai dalam
artian rute-rute yang sudah memiliki semua tag yang diminta
oleh pengguna dan tail dari rute merupakan target, yang
merupakan top k shortest path yang nantinya akan diberikan ke
pengguna. Jika rute belum ada di final path, rute akan disimpan
di final path. Setelah itu final path akan dicek. Jika final path
sudah memenuhi k, maka loop akan diberhentikan dan final path
yang berisikan rute-rute top k shortest path akan diberikan ke
pengguna. Jika final path belum memenuhi k, maka pencarian
top k shortest path akan berlanjut sampai final path memenuhi k.
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Algorithm 4: Algoritma KSPD()
Input: Source s, Target t, Requested Tag rt, k, threshold
create array finalPath;
if (s,t) is in SPArr then

create priority queue SPQ;
SPQ.insert(0, s, [s], []);
while SPQ not empty do

P← SPQ.extractMin();
continue if finalPath length > 0 and similarityFunc(P.path,
finalPath) > threshold;

if P.tags length = rt length and P.tail = t then
if P is not in finalPath then

finalPath.insert(P);
end
break if finalPath length ≥ k;
continue if finalPath length < k;

end
if P.tags length < rt length then

for tag in rt do
if tag is not in P.tags then

for tagEdge in tagMatrix[tag] do
if tagEdge.v1 = P.tail then

cur_path← P.path + tagEdge.v2;
else

cur_path← P.path[:-1] + SPArr[P.tail,
tagEdge.v1].path + tagEdge.v2;

end
cur_dist, cur_tagArray←
evaluatePath(cur_path, rt);

SPQ.insert(cur_dist, tagEdge.v2, cur_path,
cur_tagArray);

end
end

end
else

cur_path ← P.path[:-1] + SPArr[P.tail, t].path;
cur_dist, cur_tagArray← evaluatePath(cur_path, rt);
SPQ.insert(cur_dist, t, cur_path, cur_tagArray);

end
end

end
return finalPath;

Kode Sumber 4.4: Algoritma Pencarian Top K Shortest Path
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4.3.2 Pencarian Top K Shortest Path dengan Menggunakan
Algoritma DFS (Deep First Search) dengan Pruning

Algoritma DFS akan dimodifikasi agar mendapatkan
rute-rute yang memenuhi semua tag yang diminta oleh
pengguna. Modifikasi algoritma DFS ada pada saat
memanjangkan rute. Dimana biasanya rute akan dipanjangkan
dengan semua node tetangga dari tail rute, pada kali ini rute akan
diperpanjang dengan menghubungkan edge-edge yang memiliki
satu atau lebih tag yang diminta oleh pengguna dan belum
dimiliki oleh rute.

Sebelum memasukin fungsi rekursif DFS, DFS Result Path
harus diinisiasi. DFS Result Path adalah sebuah array untuk
menampung rute-rute yang sudah selesai dan memenuhi semua
tag yang diminta oleh pengguna. Setiap rute yang disimpan pada
DFS Result Path memiliki informasi jarak total rute, rute, dan
tag-tag yang sudah didapatkan rute beserta posisinya.

Setiap rute akan dihubungkan dengan edge-edge yang
memiliki satu atau lebih tag yang diminta oleh pengguna namun
belum dimiliki oleh rute tersebut. Jika node 1 dari edge sama
dengan tail dari rute, maka rute tinggal menambahkan node 2
dari edge di akhir rute. Jika tidak, maka rute akan dihubungkan
dengan edge menggunakan shortest path dari tail rute menuju
node 1 dari edge, sehingga rute akan menjadi rute saat ini
ditambah dengan rute shortest path dari tail rute menuju node 1
dari edge ditambah dengan node 2 dari edge. Setelah itu, rute
akan dicek total jarak dan tag-tag yang sudah dimiliki rute
dengan fungsi evaluate path.

Untuk memepersingkat waktu pencarian, dilakukanlah
pruning. Pruning dilakukan setelah rute dicari total jarak dan
tag-tag yang sudah dimiliki oleh rute dengan fungsi evaluate
path. Jika total jarak rute lebih panjang dari rute terpanjang dari
k rute terpendek pada DFS Result Path saat itu, maka rute tidak
perlu dilanjutkan. Jika total jarak rute masih lebih pendek dari
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rute terpanjang dari k rute terpendek pada DFS Result Path saat
itu, maka rute bisa dilanjutkan dengan cara memangil kembali
fungsi rekursif DFS dengan informasi rute yang sudah diupdate.
Rekursif akan terus dilakukan sampai semua tag yang diminta
oleh pengguna terpenuhi.

Ketika fungsi rekursif dipanggil dengan rute yang sudah
memiliki semua tag yang diminta oleh pengguna, maka rute
tinggal diselesaikan dengan cara menghubungkan rute dengan
target. Jika tail dari rute sama dengan target, maka rute tidak
perlu diapa-apakan karena rute sudah selesai. Jika tidak, rute
perlu dihubungkan dengan target menggunakan rute shortest
path dari tail rute menuju target. Setelah itu, rute akan dicek total
jarak dan tag-tag yang sudah dimiliki rute dengan fungsi
evaluate path. Selanjutnya rute disimpan ke DFS Result Path
dengan informasi rute yang sudah diupdate. Namun sebelum rute
bisa disimpan ke DFS Result Path, total jarak rute dicek terlebih
dahulu apakah total jarak rute lebih pendek dari rute terpanjang
dari k rute terpendek pada DFS Result Path saat itu. Jika iya,
maka rute boleh disimpan ke DFS Result Path. Jika tidak, maka
rute akan dibuang karena dirasa tidak akan menjadi solusi dari
top k shortest path.

Jika proses rekursif DFS sudah selesai semua, DFS Result
Path diurutkan berdasarkan total jarak rute dari yang terkecil ke
terbesar. Maka k rute pertama DFS Result Path adalah top k
shortest path.
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Algorithm 5: Algoritma DFSRecursiveFunc()
Input: Tail of Path tail, Source s, Target t, Requested Tag rt, Path P
if rt length = P.tag length then

if tail != t then
P.path← P.path[:-1] + SPArr[tail, t].path;

end
P.distance, P.tag← evaluatePath(P.path, rt);
if P is not in DFSResultPath then

if DFSResultPath lenght < k then
DFSResultPath.insert(P);
DFSResultPath.sort();

else
if P.distance < DFSResultPath[k-1].distance then

DFSResultPath.insert(P);
DFSResultPath.sort();

end
end

end
end
for tag in rt do

if tag is in not P.tag then
for tagEdge in tagMatrix[tag] do

if tagEdge.v1 = tail then
P.path← P.path + tagEdge.v2;

else
P.path← P.path[:-1] + SPArr[tail, tagEdge.v1].path +
tagEdge.v2;

end
P.distance, P.tag← evaluatePath(cur_path, rt);
if DFSResultPath lenght < k then

DFSRecursiveFunc(tagEdge.v2, s, t, rt, P);
else

if P.distance < DFSResultPath[k-1].distance then
DFSRecursiveFunc(tagEdge.v2, s, t, rt, P);

end
end

end
end

end

Kode Sumber 4.5: Algoritma Pencarian Top K Shortest PathMenggunakan
Algoritma DFS
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4.3.3 Pengecekan Total Jarak Rute dan Tag-tag yang Sudah
Didapatkan oleh Rute

Fungsi EvaluatePath() ini akan membantu fungsi pencarian
top-k shortest path sebagai fungsi utama, dimana fungsi ini akan
mencarikan total jarak dan tag-tag yang dimiliki oleh rute tertentu
yang diminta saat proses pencarian top-k shortest path.
Algorithm 6: Algoritma EvaluatePath()
Input: Path to be Evaluate P, Requested Tag rt
create array tagArray;
create integer distance;
distance ← 0;
for edge in P do

distance← distance + edge.distance;
for tag in rt do

if tag is in edge.tag and tag not in tagArray then
tagArray.insert(tag);

end
end

end
return distance, tagArray;

Kode Sumber 4.6: Algoritma Pengecekan Total Jarak Rute dan Tag-tag yang
Sudah Didapatkan oleh Rute

Rute yang akan dicari total jarak dan tag-tag yang sudah
didapatkan akan di trace tiap edge nya. Pertama-tama perlu ada
tempat untuk menyimpan tag-tag yang sudah didapatkan oleh
rute tersebut, dalam hal ini array dengan nama tagArray akan
digunakan. Panjang dari tiap edge pada rute akan dijumlahkan
untuk mendapatkan total jarak rute. Setiap tag di tiap edge pada
rute akan dicek apakah tag tersebut merupakan tag yang diminta
oleh pengguna, jika iya maka tag tersebut akan disimpan di
tagArray. Hal ini akan dilakukan berulang-ulang dari edge
pertama sampai edge terakhir pada rute tersebut. Setelah rute
selesai ditrace, total rute dan tagArray akan dikembalikan.
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4.3.4 Pengecekan Nilai Similaritas Rute

Agar rute-rute yang dihasilkan memiliki keberagaman yang
diinginkan oleh pengguna, maka setiap rute yang sudah selesai
yang akan dimasukkan ke tempat penyimpanan hasil top-k
shortest path perlu dicek nilai similaritas rutenya dengan
rute-rute yang sudah selesai dan sudah disimpan sebelumnya.
Jika nilai similaritas rute masih dibawah threshold yang diminta
oleh pengguna, maka rute tersebut dapat disimpan.
Algorithm 7: Algoritma SimilarityFunc()
Input: Path to be Check P, Distance Path P p_dist, finalPath
create array similarityArr;
for path2 in finalPath do

create float total;
total← 0;
for edge_p in P do

for edge_p2 in path2 do
if edge_p = edge_p2 then

total← edge_p.distance;
end

end
end
similarity← total/(p_dist+path2.distance-total);
similarityArr.insert(similarity);

end
return max(similarityArr);

Kode Sumber 4.7: Algoritma Pengecekan Similaritas Rute

Rute yang sudah selesai diselidiki akan dicek terlebih dahulu
similaritasnya dengan rute-rute yang sudah ada di final path.
Setiap edge pada rute yang akan dicek similaritasnya akan
dibandingan dengan setiap edge pada setiap rute yang ada di
final path. Jika kedua edge yang dibandingkan sama, maka
panjang edge akan dijumlahkan ke variable total. Variable total
inilah yang akan menjadi penanda berapa total jarak edge yang
sama antara kedua rute. Jika kedua rute sudah selesai
dibandingkan tiap edge nya, maka similaritas dari kedua rute
akan dihitung menggunakan rumus Sim1(., .). Setiap hasil



53

hitungan similaritas akan disimpan di similarityArr yang
merupakan array yang menyimpan semua nilai similaritas dari
kedua rute yang dibandingkan.

Jika rute yang akan dicek similaritasnya sudah dibandingkan
dengan semua rute yang ada di final path, nilai similaritas tertinggi
pada similarityArr akan dikembalikan pada fungsi utama untuk
dicek apakah memenuhi threshold dari pengguna atau tidak.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB V

PENGUJIAN DAN EVALUASI

Bab ini akan membahas tahap pengujian dan evaluasi sistem
yang sudah dibangun berdasarkan analisis dan perancangan pada
bab sebelumnya. Pengujian akan mencari parameter yang paling
berpengaruh terhadap kinerja sistem. Hasil yang didapatkan dari
tahap pengujian akan dievaluasi sehingga dapat didapatkan
kesimpulan untuk bab selanjutnya.

5.1 Lingkungan Pengujian

Pada proses pengujian perangkat lunak, dibutuhkan suatu
lingkungan pengujian yang sesuai dengan standar kebutuhan.
Lingkungan pengujian dalam tugas akhir ini adalah sama untuk
setiap kasus. Spesifikasi dari lingkungan pengujian dapat dilihat
pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Lingkungan Pengujian

Spesifikasi Deskripsi
Prosesor Intel® Xeon® Gold 6140 CPU

@ 2.30GHz
Sistem Operasi Ubuntu 18.04.3 LTS
Memori (RAM) 32 GB

5.2 Jenis Data Pengujian

Pada pengujian ini dataset yang digunakan adalah data
buatan yang bersifat independen. Pada dataset ini, node, edge,
dan ketersediaan tag akan diacak dalam rentang yang telah
ditentukan. Selain itu data acak juga akan digunakan sebagai
input pengguna.

55
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5.3 Parameter Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap beberapa parameter yaitu
jumlah node(n), jumlah ketersedian tag(m), k, jumlah tag yang
diminta(tags), nilai threshold similaritas. Secara default, adapun
detil parameter pengujian seperti pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2: Tabel parameter pengujian

Parameter Nilai
Jumlah node(n) 500
Jumlah ketersedian tag(m) 25
K 4
Jumlah tag yang diminta(tags) 3
Threshold 1

5.4 Skenario Pengujian

Pengujian akan dilakukan 10 kali untuk tiap skenario
menggunakan data node, edge, dan ketersediaan tag yang dibuat
dengan data acak. Data edge berisi 2 data node, weight edge
tersebut, dan tag yang akan digunakan untuk menentukan rute
top k shortest path dengan keragaman dan semua tag terpenuhi.

Tabel 5.3: Graf Pengujian

Nama Graf Jumlah
Node(n)

Jumlah
Edge(d)

Jumlah
Ketersediaan
Tag(m)

G1 200 1530 25
G2 500 2969 10
G3 500 3930 25
G4 500 1486 50
G5 500 4904 100
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G6 1000 8923 25
G7 2000 19880 25

Selain dataset pada parameter pengujian, dibuatlah juga
dataset acak sebagai pengganti input pengguna dimana dataset
terdiri dari variabel s, t, dan rt. Variabel s dan t merupakan asal
dan tujuan yang nilainya akan diacak sesuai dengan data node
dan edge yang ada. Sedangkan rt adalah tag-tag yang diminta
oleh pengguna sesuai jumlah tag yang ditentukan.

Adapun skenario pengujian menggunakan variasi dari
berbagai parameter seperti n, m, k, tags, dan threshold. Berikut
adalah skenario pengujian yang dilakukan:

1. Varias jumlah node(n) : 200, 500, 1000, 2000. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4: Skenario Variasi nilai n

Skenario Jumlah node
A01 200
A02 500
A03 1000
A04 2000

2. Varias jumlah ketersedian tag(m) : 10, 25, 50, 100. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.5

Tabel 5.5: Skenario Variasi nilai m

Skenario Jumlah
ketersediaan
tag

B01 10
B02 25
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B03 50
B04 100

3. Varias nilai k : 2, 4, 6, 8, 10. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 5.6

Tabel 5.6: Skenario Variasi nilai k

Skenario Nilai k
C01 2
C02 4
C03 6
C04 8
C05 10

4. Varias jumlah tag yang diminta(tags) : 1, 2, 3, 4, 5. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.7

Tabel 5.7: Skenario Variasi nilai tags

Skenario Jumlah tag yang
diminta

D01 1
D02 2
D03 3
D04 4
D05 5

5. Varias nilai threshold similaritas: 0.25, 0.5, 0.75, 1. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.8
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Tabel 5.8: Skenario Variasi nilai threshold

Skenario Nilai threshold
E01 0.25
E02 0.5
E03 0.75
E04 1

5.5 Analisis Hasil Uji Coba

Pada bagian ini akan ditampilkan perbandingan hasil uji coba
performa dari dua solusi yang ditawarkan dan telah dirancang
berdasarkan analisis dan perancangan pada bab sebelumnya.
Performa yang dilihat adalah lamanya waktu eksekusi yang
dibutuhkan untuk menjalankan query dan besarnya penggunaan
memori yang dipakai.

5.5.1 Preprocessing Data

Tabel 5.9: Tabel Rata-rata Waktu Eksekusi Preprocessing

Nama Graf Rata-rata Waktu Preprocessing
G1 0.2063381672 s
G2 2.59123373 s
G3 1.757877684 s
G4 1.101805925 s
G5 1.45265913 s
G6 7.515023947 s
G7 35.166857 s
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Gambar 5.1: Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi Preprocessing Data

Tabel 5.10: Tabel Rata-rata Penggunaan Memori Preprocessing

Nama Graf Penggunaan Memori Preprocessing Data
G1 45.66796875 MB
G2 266.2539063 MB
G3 252.3119792 MB
G4 267.4726563 MB
G5 260.3632813 MB
G6 834.4960938 MB
G7 3368.613281 MB
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Gambar 5.2: Grafik Perbandingan Penggunaan Memori Preprocessing Data

Tabel 5.9 menampilkan rata-rata waktu eksekusi
preprocessing data dan Tabel 5.10 menampilkan rata-rata
penggunaan memori preprocessing data. Dari tabel 5.1 dapat
dilihat bahwa semakin banyak jumlah node, semakin lama waktu
eksekusi yang dibutuhkan. Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa
semakin banyak jumlah node, semakin tinggi juga penggunaan
memorinya. Ini dikarenakan semakin banyak jumlah node,
semakin banyak jumlah edge pula, sehingga semakin banyak
edge yang perlu disimpan. Hal itulah yang memakan waktu
eksekusi dan penggunaan memori.

5.5.2 Proses Utama

1. Skenario variasi jumlah node:

Tabel 5.11: Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah Node

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
A01 1.491545868 s 62.99795353 s
A02 2.193935084 s 97.15111666 s
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A03 3.088060999 s 115.3595177 s
A04 4.033066297 s 140.1886913 s

Gambar 5.3: Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah Node

Pada Tabel 5.11 dapat dilihat bahwa waktu eksekusi
algoritma modifikasi Dijkstra tidak terlalu dipengaruhi
oleh banyaknya jumlah node. Rata-rata perbedaan waktu
eksekusi algoritma modifikasi Dijkstra pada setiap
skenario tidak lebih dari 1 detik.

Pada uji coba menggunakan algoritma DFS dengan
pruning, waktu eksekusi dipengaruhi oleh jumlah node.
Semakin tinggi jumlah node, semakin lama juga waktu
eksekusinya.

Tabel 5.12: Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah Node

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
A01 55.91914063 MB 41.265625 MB
A02 222.6382813 MB 209.1835938 MB
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A03 841.5503906 MB 829.8867188 MB
A04 3373.724609 MB 3364.003906 MB

Gambar 5.4: Grafik Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah Node

Pada Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa penggunaan
memori baik menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra
dan menggunakan algoritma DFS dengan pruning
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah node. Semakin
banyak jumlah node, semakin tinggi penggunaan memori.

Perbedaan rata-rata penggunaan memori antara
menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra dengan
menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak terlalu
jauh. Dimana rata-rata penggunaan memori untuk
algoritma modifikasi Dijkstra adalah 1123.46 MB dan
rata-rata penggunaan memori untuk algoritma DFS dengan
pruning adalah 1111.08 MB.
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2. Skenario variasi jumlah ketersedian tag:

Tabel 5.13: Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah
Ketersediaan Tag

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
B01 0.5304806948 s 8.11224885 s
B02 1.354290366 s 101.3792917 s
B03 6.35917623 s 452.5827839 s
B04 16.28851361 s 3132.15268 s

Gambar 5.5: Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah
Ketersediaan Tag

Berdasarkan pada Tabel 5.13 dapat dilihat bahwa baik
waktu eksekusi algoritma modifikasi Dijkstra maupun
waktu eksekusi algoritma DFS dengen pruning
dipengaruhi oleh jumlah ketersediaan tag. Hal ini
dikarenakan semakin banyak jumlah ketersediaan tag,
semakin banyak edge yang harus ditelusuri saat
perpanjangan rute. Sehingga semakin banyak rute yang
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harus di selidiki.

Tabel 5.14: Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah
Ketersediaan Tag

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
B01 261.6445313 MB 261.6445313 MB
B02 258.1960938 MB 252.8632813 MB
B03 272.5875 MB 262.8632813 MB
B04 269.1820313 MB 255.7539063 MB

Gambar 5.6: Grafik Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah
Ketersediaan Tag

Pada Tabel 5.14 dapat dilihat bahwa penggunaan
memori baik menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra
dan menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak
terlalu dipengaruhi oleh banyaknya jumlah ketersediaan
tag.

Perbedaan rata-rata penggunaan memori antara
menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra dengan
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menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak terlalu
jauh. Dimana rata-rata penggunaan memori untuk
algoritma modifikasi Dijkstra adalah 265.40 MB dan
rata-rata penggunaan memori untuk algoritma DFS dengan
pruning adalah 258.28 MB.

3. Skenario variasi nilai k:

Tabel 5.15: Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Nilai K

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
C01 1.211799765 s 69.67995677 s
C02 2.023432899 s 103.4758558 s
C03 3.635425043 s 116.738637 s
C04 2.204676247 s 99.77531319 s
C05 2.82152071 s 94.74806769 s

Gambar 5.7: Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Nilai K

Berdasarkan pada Tabel 5.15 dapat dilihat bahwa
waktu eksekusi algoritma modifikasi Dijkstra tidak terlalu
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dipengaruhi oleh nilai k. Rata-rata perbedaan waktu
eksekusi hanya 1.2 detik.

Pada algoritma DFS dengan pruning, waktu eksekusi
dipengaruhi oleh nilai k. Rata-rata perbedaan waktu
eksekusi 17.26 detik.

Pada uji coba kedua algoritma, perbedaan waktu
eksekusi paling signifikan terjadi dari skenario C02 ke
C03. Puncak tertinggi waktu eksekusi terjadi pada
skenario C03. Grafik cenderun naik dari skenario C01 ke
C03, lalu turun dari skenario C03 ke C05.

Tabel 5.16: Perbandingan Penggunaan Memori dengan Nilai K

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
C01 263.8480469 MB 261.2695313 MB
C02 264.7960938 MB 259.3945313 MB
C03 270.5484375 MB 263.3945313 MB
C04 266.2253906 MB 261.8945313 MB
C05 269.8335938 MB 264.1445313 MB

Gambar 5.8: Grafik Perbandingan Penggunaan Memori dengan Nilai K
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Dapat dilihat pada Tabel 5.14 bahwa penggunaan
memori baik menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra
dan menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak
terlalu dipengaruhi oleh nilai k.

Perbedaan rata-rata penggunaan memori antara
menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra dengan
menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak terlalu
jauh. Dimana rata-rata penggunaan memori untuk
algoritma modifikasi Dijkstra adalah 267.05 MB dan
rata-rata penggunaan memori untuk algoritma DFS dengan
pruning adalah 262.02 MB.

4. Skenario variasi jumlah tag yang diminta:

Tabel 5.17: Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah Tag yang
Diminta

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
D01 0.003269457817 s 0.003817462921 s
D02 0.1034640074 s 0.4747335672 s
D03 2.094845843 s 107.3036016 s
D04 23.1649734 s 23623.08367 s
D05 - -
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Gambar 5.9: Grafik Perbandingan Waktu Eksekusi dengan Jumlah Tag yang
Diminta

Berdasarkan pada Tabel 5.17 dapat dilihat bahwa baik
waktu eksekusi algoritma modifikasi Dijkstra maupun
waktu eksekusi algoritma DFS dengan pruning sangat
dipengaruhi oleh jumlah tag yang diminta. Perbedaannya
sangat signifikan setiap skenarionya. Semakin banyak
jumlah tag yang diminta, semakin lama waktu
eksekusinya.

Tabel 5.18: Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah Tag
yang Diminta

Skenario Modifikasi Dijkstra DFS dengan Pruning
D01 263.3945313 MB 263.3945313 MB
D02 264.8945313 MB 264.8945313 MB
D03 267.9449219 MB 264.8945313 MB
D04 283.9519531 MB 266.1445313 MB
D05 - -
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Gambar 5.10: Grafik Perbandingan Penggunaan Memori dengan Jumlah Tag
yang Diminta

Pada Tabel 5.18 dapat dilihat bahwa penggunaan
memori baik menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra
dan menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak
terlalu dipengaruhi oleh banyaknya jumlah tag yang
diminta.

Perbedaan rata-rata penggunaan memori antara
menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra dengan
menggunakan algoritma DFS dengan pruning tidak terlalu
jauh. Dimana rata-rata penggunaan memori untuk
algoritma modifikasi Dijkstra adalah 270.05 MB dan
rata-rata penggunaan memori untuk algoritma DFS dengan
pruning adalah 264.83 MB.

5. Skenario variasi nilai threshold similaritas:

Tabel 5.19: Waktu Eksekusi dengan Nilai Threshold

Skenario Modifikasi Dijkstra
E01 2.484951806 s
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E02 1.971762419 s
E03 1.597494984 s
E04 2.047458267 s

Gambar 5.11: Grafik Waktu Eksekusi dengan Nilai Threshold

Berdasarkan pada Tabel 5.19 dapat dilihat bahwa
waktu eksekusi algoritma modifikasi Dijkstra dipengaruhi
oleh nilai threshold. Semakin kecil nilai threshold yang
diberikan, semakin lama waktu eksekusinya. Hal ini
dikarenakan semakin kecil nilai thresholdnya, semakin
kecil toleransi similaritas antar rute. Sehingga semakin
banyak rute yang harus diselidiki.

Tabel 5.20: Waktu Eksekusi dengan Nilai Threshold

Skenario Modifikasi Dijkstra
E01 222.146875 MB
E02 232.1640625 MB
E03 231.23125 MB
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E04 243.95 MB

Gambar 5.12: Grafik Penggunaan Memori dengan Nilai Threshold

Pada Tabel 5.20 dapat dilihat bahwa penggunaan
memori menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra tidak
terlalu dipengaruhi oleh nilai threshols. Rata-rata
penggunaan memori antara menggunakan algoritma
modifikasi Dijkstra adalah 232.37 MB.

Dapat dilihat dari hasil uji coba pada semua skenario, waktu
eksekusi dari algoritma modifikasi Dijkstra pasti lebih cepat dari
waktu eksekusi dari algoritma DFS dengan pruning. Bahkan
pada beberapa skenario perbedaan waktu eksekusi dari kedua
algoritma sangat signifikan. Hal ini dikarenakan kemampuan
algoritma DFS dengan pruning dalam memilih rute yang perlu
diselidiki masih kurang mumpuni dibandingkan algoritma
modifikasi Dijkstra. Sehingga jumlah rute yang diselidiki
algoritma DFS dengan pruning kemungkinan lebih banyak dari
jumlah rute yang diselidiki algoritma modifikasi Dijkstra.
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Skenario D05 dimana skenario variasi jumlah tag dan jumlah
tag yang diminta adalah 5 tag tidak bisa dilakukan. Hal ini
dikarenakan jumlah tag yang diminta merupakan parameter yang
peningkatan lama waktu eksekusi paling signifikan baik
menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra maupun
menggunakan algoritma DFS dengan pruning, sehingga skenario
D05 akan memakan waktu eksekusi yang sangat lama.
Diperkirakan 1 query pada skenario D05 memakan waktu
eksekusi lebih dari 1 hari.

Penggunaan memori hanya dipengaruhi oleh banyaknya
jumlah node, baik pada algoritma modifikasi Dijkstra maupun
algoritma DFS dengan pruning. Perbedaan penggunaan memori
pada semua skenario selain skenario variasi jumlah node yaitu
skenario A01, A02, A03, dan A04, tidak terlalu signifikan.
Rata-rata penggunaan memori pada skenario B01 sampai D04
untuk algoritma modifikasi Dijkstra adalah 267.4652 MB,
sedangkan untuk algoritma DFS dengan pruning adalah
261.7347 MB.

Untuk penggunaan memori, algoritma DFS dengan pruning
lebih baik dari algoritma modifikasi Dijkstra. Hal ini dikarenakan
algoritma DFS dengan pruning hanya menyimpan informasi rute
yang sedang diselidiki saja. Sedangkan pada algoritma modifikasi
Dijkstra semua rute disimpan pada priority queue baik yang akan
diselidiki atau yang tidak akan diselidiki.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan kesimpulan yang bisa diambil
selama pengerjaan Tugas Akhir serta saran-saran tentang
pengembangan yang dapat dilakukan terhadap Tugas Akhir ini di
masa yang akan datang.

6.1 Kesimpulan

1. Untuk menganalisis dan menentukan parameter yang
paling berpengaruh terhadap kinerja masalah top-k shortest
path with diversity (KSPD) dengan tag sesuai preferensi
pengguna dilakukan pengujian seperti pada bab pengujian
dan evaluasi sebelumnya. Parameter yang paling
mempengaruhi lamanya waktu eksekusi adalah jumlah tag
yang diminta oleh pengguna. Hal ini dikarenakan semakin
banyak tag yang diminta, semakin banyak edge yang harus
dicek saat pemanjangan rute. Selain itu, jumlah
ketersediaan tag jumlah termasuk dalam parameter yang
cukup mempengaruhi lamanya waktu eksekusi, karena
semakin banyak tag yang ada, semakin banyak kombinasi
rute yang memungkinkan, sehingga semakin banyak rute
yang harus diselidiki. Parameter yang mempengaruhi
besarnya penggunaan memori adalah jumlah node.
Semakin banyak node, semakin banyak memori yang
digunakan. Hal ini dikarenakan semakin banyak node dan
edge yang perlu disimpan.

2. Masalah ini dapat diimplementasikan dengan
menggunakan aplikasi web menggunakan kerangka kerja
Flask dari Python. Web server sebagai server, dan web
browser sebagai client. Hal ini dipilih karena web browser
dapat digunakan hampir di semua perangkat elektronik
yang ada. Sehingga pengguna tidak perlu menggunakan
aplikasi khusus untuk menjadi client. Algoritma yang
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digunakan dalam implementasinya adalah algoritma
modifikasi Dijkstra. Modifikasi yang dilakukan terdapat
pada pemanjangan rute, jumlah rute yang dihasilkan, dan
pengecekan similaritas antar rute. Pemanjangan rute akan
berfokus pada edge-edge yang memiliki tag-tag yang
diminta pengguna, sehingga rute-rute yang dihasilkan
dapat memenuhi semua tag yang diinginkan pengguna.
Jumlah rute yang dihasilkan tidak hanya satu seperti pada
algoritma Dijkstra pada umumnya, namun disesuaikan
dengan nilai k yang diinginkan oleh pengguna. Dan
terakhir, adanya pengecekan similaritas antar rute yang
dihasilkan dimana rute-rute yang dihasilkan harus
memiliki nilai similartias dibawah threshold yang
ditentukan pengguna agar rute-rute yang dihasilkan
beragam.

6.2 Saran

1. Penggunaan struktur data yang lebih baik.
2. Pengembangan algoritma pencarian top-k shortest path

menggunakan metode dynamic programming.
3. Penggunaan algoritma untuk mendapatkan seluruh total

jarak dan rute shortest path setiap pasangan node yang
lebih baik.

4. Implementasi algoritma pada REST API server.
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LAMPIRAN A

KODE SUMBER

1 import string
2 import random
3 import csv
4 import collections
5 import time
6 import os
7 import psutil
8 import networkx
9

10 def shortestPathFunc(graph, s, t):
11 try:
12 networkx.has_path(graph, s, t)
13 path = networkx.dijkstra_path(graph, s, t)
14 cost = networkx.dijkstra_path_length(graph, s, t)
15 return (cost, path)
16 except Exception as e:
17 return (float("inf"), float("inf"))
18

19 numberOfVertices = input("jumlah vertex : ")
20 numberOfVertices = int(numberOfVertices)
21 avgNumberOfTag = input("rata-rata jumlah tag : ")
22 avgNumberOfTag = int(avgNumberOfTag)
23

24 graph = networkx.Graph()
25

26 timestart = time.time()
27 processMemory = psutil.Process(os.getpid())
28 WORDS = open("words.txt", "r").read().splitlines()
29

30 paircost = collections.defaultdict()
31

32 numberOfTag = len(WORDS)*avgNumberOfTag
33

34 for i in range(numberOfVertices*random.randrange(2,11)):
35 vertexName1 = random.randrange(1, numberOfVertices+1)
36 vertexName2 = random.randrange(1, numberOfVertices+1)
37 if str((vertexName1, vertexName2)) in paircost:
38 i = i-1
39 continue
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40 if vertexName1!=vertexName2:
41 tag = []
42 for j in range(random.randrange(1, 5)):
43 if numberOfTag>0:
44 while True:
45 temp = WORDS[random.randrange(0, len(WORDS))]
46 if "#"+str(temp) not in tag:
47 tag.append("#"+str(temp))
48 numberOfTag = numberOfTag-1
49 break
50 cost = random.randrange(1,51)
51 graph.add_edge(str(vertexName1),str(vertexName2),weight=

cost,tags=tag)
52 paircost[str((vertexName1, vertexName2))] = ((

vertexName1, vertexName2), cost, tag)
53 paircost[str((vertexName2, vertexName1))] = ((

vertexName2, vertexName1), cost, tag)
54

55 while numberOfTag>0:
56 edgePair = random.choice(list(paircost.keys()))
57 edgePair = edgePair.replace(" ", "")
58 edgePair = edgePair.replace("(", "")
59 edgePair = edgePair.replace(")", "")
60 edgePair = edgePair.split(",")
61

62 tag=paircost[str((int(edgePair[0]), int(edgePair[1])))][2]
63 temp = WORDS[random.randrange(0, len(WORDS))]
64 if "#"+str(temp) not in tag:
65 tag.append("#"+str(temp))
66 numberOfTag = numberOfTag-1
67

68 graph[str(int(edgePair[0]))][str(int(edgePair[1]))]['tags'
] = tag

69 paircost[str((int(edgePair[0]), int(edgePair[1])))] = (
paircost[str((int(edgePair[0]), int(edgePair[1])))][0],
paircost[str((int(edgePair[0]), int(edgePair[1])))][1],
tag)

70 paircost[str((int(edgePair[1]), int(edgePair[0])))] = (
paircost[str((int(edgePair[1]), int(edgePair[0])))][0],
paircost[str((int(edgePair[1]), int(edgePair[0])))][1],
tag)
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71

72 timeend = time.time()
73 print("Generate Graph Running Time: "+str(timeend-timestart)

)
74

75 timePreIndexingSPStart = time.time()
76 SPArr = collections.defaultdict(list)
77 for x in range(1,numberOfVertices+1):
78 for y in range(x,numberOfVertices+1):
79 if x == y:
80 SPArr[str(x),str(y)] = 0,[]
81 else:
82 cost, path = shortestPathFunc(graph, str(x), str(y))
83 SPArr[str(x),str(y)] = cost, path
84 SPArr[str(y),str(x)] = cost, path
85 timePreIndexingSPStop = time.time()
86 print("Pre-Indexing Shortest Path Running Time: "+str(

timePreIndexingSPStop-timePreIndexingSPStart))
87

88 with open("EdgesData"+str(numberOfVertices)+"wAvgTag"+str(
avgNumberOfTag)+".csv", "w") as myFile:

89 myFile.truncate()
90 for i in paircost:
91 myFile.write("\""+str(i)+"\","+str(paircost[i][1])+",\""

+str(paircost[i][2])+"\"\n")
92 myFile.write("==EdgesDataDone=="+"\n")
93 for x in SPArr:
94 if x[0] != x[1] and SPArr[x][1] != float("inf") and x[0]

!= SPArr[x][1][0]:
95 SPArr[x][1].reverse()
96 myFile.write("\""+str(x)+"\","+str(SPArr[x][0])+",\""+

str(SPArr[x][1])+"\"\n")
97

98 memoryUsed = processMemory.memory_info().rss
99 print(memoryUsed)

Kode Sumber 1.1: Kode Sumber Generate Dataset

1 import collections
2 import heapq
3 import csv
4 import time
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5 import random
6 import psutil
7 import os
8

9 def generateGraph():
10 vertex=[]
11 for i in range(1, numberOfVertices+1):
12 vertex.append(str(i))
13

14 dataEdge=[]
15 SPDict = collections.defaultdict(list)
16 TagMatrix = collections.defaultdict(list)
17 what = 0
18 with open("EdgesData"+str(numberOfVertices)+"wAvgTag"+str(

avgNumberOfTag)+".csv", "r") as myFile:
19 reader = csv.reader(myFile)
20 for i in reader:
21 if i[0] == "==EdgesDataDone==":
22 what=1
23 continue
24 if what==0:
25 dataEdge.append(i)
26 else:
27 i[0] = i[0].replace(" ", "")
28 i[0] = i[0].replace("(", "")
29 i[0] = i[0].replace(")", "")
30 i[0] = i[0].replace("'", "")
31 i[0] = i[0].split(",")
32 i[2] = i[2].replace(" ", "")
33 i[2] = i[2].replace("[", "")
34 i[2] = i[2].replace("]", "")
35 i[2] = i[2].replace("'", "")
36 i[2] = i[2].split(",")
37 if i[1] != 'inf':
38 SPDict[i[0][0],i[0][1]] = (int(i[1]),i[2])
39

40 edges = collections.defaultdict(list)
41 for i in range(len(dataEdge)):
42 dataEdge[i][0] = dataEdge[i][0].replace("\'", "")
43 dataEdge[i][0] = dataEdge[i][0].replace(" ", "")
44 dataEdge[i][0] = dataEdge[i][0].replace("(", "")
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45 dataEdge[i][0] = dataEdge[i][0].replace(")", "")
46 dataEdge[i][0] = dataEdge[i][0].split(",")
47 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace("\'", "")
48 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace("(", "")
49 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace(")", "")
50 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace("[", "")
51 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace("]", "")
52 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].replace(" ", "")
53 dataEdge[i][2] = dataEdge[i][2].split(",")
54 edges[str((dataEdge[i][0][0],dataEdge[i][0][1]))] = Edge

(str(dataEdge[i][0][0]), str(dataEdge[i][0][1]), int(
dataEdge[i][1]), dataEdge[i][2])

55 for tag in dataEdge[i][2]:
56 if str((dataEdge[i][0][0],dataEdge[i][0][1])) not in

TagMatrix[tag]:
57 TagMatrix[tag].append([str(dataEdge[i][0][0]), str(

dataEdge[i][0][1])])
58

59 return (vertex, edges, SPDict, TagMatrix)
60

61 class Edge:
62 def __init__(self, vertex1=None, vertex2=None, distance=

None, tag=None):
63 self.vertex1 = vertex1
64 self.vertex2 = vertex2
65 self.distance = distance
66 self.tag = tag
67

68 def evaluatePath(pathToBeEvaluated, requestedTag):
69 tagPosition=collections.defaultdict(list)
70 for j in range(len(pathToBeEvaluated)-1):
71 for i in requestedTag:
72 if i in edges[str((pathToBeEvaluated[j],

pathToBeEvaluated[j+1]))].tag and i not in tagPosition.
keys():

73 tagPosition[i]=(pathToBeEvaluated[j],
pathToBeEvaluated[j+1])

74

75 tagArray = list(tagPosition.keys())
76 distance = 0
77 for index in range(len(pathToBeEvaluated)-1):
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78 distance = distance + edges[str((pathToBeEvaluated[index
], pathToBeEvaluated[index+1]))].distance

79

80 tagFulfilled = len(tagArray)
81

82 return (distance, tagFulfilled, tagArray, tagPosition)
83

84 def DFSwithPruning(cur_node, s, t, requestedTag, path,
visitedTag):

85 if (s,t) in SPArr:
86 if cur_node != s:
87 if len(requestedTag) == len(visitedTag):
88 if cur_node == t:
89 cur_path = path
90 else:
91 cur_path = path[:-1] + SPArr[cur_node,t][1]
92 pathDist, tagFulfilled, tagArray, tagPosition =

evaluatePath(cur_path, requestedTag)
93 if (pathDist, cur_path, tagPosition) not in

hasilDFSPruning:
94 if len(hasilDFSPruning)<10:
95 hasilDFSPruning.append((pathDist, cur_path,

tagPosition))
96 hasilDFSPruning.sort()
97 elif len(hasilDFSPruning)>=10 and pathDist<=

hasilDFSPruning[9][0]:
98 hasilDFSPruning.append((pathDist, cur_path,

tagPosition))
99 hasilDFSPruning.sort()
100

101 for tag in requestedTag:
102 if tag not in visitedTag:
103 for tagEdge in TagMatrix[tag]:
104 if tagEdge[0] == cur_node:
105 cur_path = []
106 cur_path.extend(path)
107 cur_path.append(tagEdge[1])
108 cur_dist, tagFulfilled, tagArray, tagPosition =

evaluatePath(cur_path, requestedTag)
109 else:
110 nToTagDist, nToTagPath = SPArr[cur_node,tagEdge
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[0]]
111 cur_path = path[:-1] + nToTagPath
112 cur_path.append(tagEdge[1])
113 cur_dist, tagFulfilled, tagArray, tagPosition =

evaluatePath(cur_path, requestedTag)
114

115 if len(hasilDFSPruning)<10:
116 DFSwithPruning(tagEdge[1], s, t, requestedTag,

cur_path, tagArray)
117 elif len(hasilDFSPruning)>=10 and cur_dist<=

hasilDFSPruning[9][0]:
118 DFSwithPruning(tagEdge[1], s, t, requestedTag,

cur_path, tagArray)
119

120 def similarityFunc(path1, d1, paths, k):
121 similarityArr = []
122 count = k
123 if len(paths)<k:
124 count = len(paths)
125 for idx in range(count):
126 total = 0
127 for i in range(len(path1)-1):
128 for j in range(len(paths[idx][1])-1):
129 if path1[i]+path1[i+1]==paths[idx][1][j]+paths[idx

][1][j+1]:
130 total+=edges[str((path1[i], path1[i+1]))].distance
131 similarityArr.append(float(total)/(d1+paths[idx][0]-

total))
132 return max(similarityArr)
133

134 def modifiedDijkstra(s, t, requestedTag, k, threshold):
135 finalPath = []
136 threshold = float(threshold)
137 if (s,t) in SPArr:
138 queue = [(0, 0, s, [s], [], [])]
139 heapq.heapify(queue)
140

141 while queue:
142 (distance, tagFulfilled, node, path, tagArray,

tagPosition) = heapq.heappop(queue)
143 if len(finalPath)>0:
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144 simVal = similarityFunc(path, distance, finalPath, k
)

145 if simVal>threshold:
146 continue
147

148 if len(tagArray)==len(requestedTag) and node == t:
149 if (distance, path, tagArray, tagPosition) not in

finalPath:
150 finalPath.append((distance, path, tagArray,

tagPosition))
151 finalPath.sort()
152 if len(finalPath)>=k:
153 break
154 else:
155 continue
156

157 if len(tagArray)<len(requestedTag):
158 for tag in requestedTag:
159 if tag not in tagArray:
160 for tagEdge in TagMatrix[tag]:
161 if tagEdge[0] == node:
162 cur_path = []
163 cur_path.extend(path)
164 cur_path.append(tagEdge[1])
165 else:
166 nToTagPath = SPArr[node,tagEdge[0]][1]
167 cur_path = path[:-1] + nToTagPath
168 cur_path.append(tagEdge[1])
169 cur_dist, tagFulfilled, cur_tagArray,

cur_tagPosition = evaluatePath(cur_path, requestedTag)
170 heapq.heappush(queue, (cur_dist, tagFulfilled,

tagEdge[1], cur_path, cur_tagArray, cur_tagPosition))
171 else:
172 cur_path = path[:-1] + SPArr[node,t][1]
173 cur_dist, tagFulfilled, cur_tagArray,

cur_tagPosition = evaluatePath(cur_path, requestedTag)
174 heapq.heappush(queue, (cur_dist, tagFulfilled, t,

cur_path, cur_tagArray, cur_tagPosition))
175

176 return (finalPath)
177
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178 if __name__ == "__main__":
179

180 numberOfVertices = input("jumlah vertex : ")
181 numberOfVertices = int(numberOfVertices)
182 avgNumberOfTag = input("rata-rata jumlah tag : ")
183 avgNumberOfTag = int(avgNumberOfTag)
184

185 # preprocessing data
186 timeStartPreProcessing1 = time.time()
187 vertex, edges, SPArr, TagMatrix = generateGraph()
188 timeEndPreProcessing1 = time.time()
189 print("Create Graph Preprocessing : "+str(

timeEndPreProcessing1-timeStartPreProcessing1)+"\n")
190

191 k = input("nilai k : ")
192 k = int(k)
193 numberOfTag = input("jumlah tag yang diminta : ")
194 numberOfTag = int(numberOfTag)
195 threshold = input("nilai threshold : ")
196 threshold = float(threshold)
197

198 s = vertex[random.randrange(0, len(vertex))]
199 t = vertex[random.randrange(0, len(vertex))]
200 while True:
201 if t not in vertex or t==s:
202 t = vertex[random.randrange(0, len(vertex))]
203 else:
204 break
205

206 print("")
207 print("source and target: ",s,t)
208

209 rt=[]
210 WORDS = open("words.txt", "r").read().splitlines()
211 for i in range(numberOfTag):
212 while 1:
213 temp = "#"+str(random.choice(WORDS))
214 if temp not in rt:
215 rt.append(temp)
216 break
217
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218 print("requestedTag: ", rt)
219

220 # proses utama menggunakan algoritma modifikasi Dijkstra
221 timeStartMD = time.time()
222 processMemoryMD = psutil.Process(os.getpid())
223 top_k_path = modifiedDijkstra(s, t, rt, k, threshold)
224 memoryMD = processMemoryMD.memory_info().rss
225 timeStopMD = time.time()
226

227 print("\nhasil algo Modified Dijkstra:")
228 if len(top_k_path)<k:
229 jumlahHasilMD = len(top_k_path)
230 else:
231 jumlahHasilMD = k
232 for idx in range(jumlahHasilMD):
233 print(top_k_path[idx])
234 print("Waktu Eksekusi: "+str(timeStopMD-timeStartMD))
235 print("Penggunaan Memori: "+str(memoryMD))
236

237 # proses utama menggunakan algoritma DFS dengan pruning
238 hasilDFSPruning=[]
239 timeStartDFSPruning = time.time()
240 processMemoryDFS = psutil.Process(os.getpid())
241 DFSwithPruning(s, s, t, rt, [s], [])
242 memoryDFS = processMemoryDFS.memory_info().rss
243 timeStopDFSPruning = time.time()
244

245 print("\nhasil algo DFS dengan Pruning:")
246 if len(hasilDFSPruning)<k:
247 jumlahHasilDFS = len(hasilDFSPruning)
248 else:
249 jumlahHasilDFS = k
250 for idx2 in range(jumlahHasilDFS):
251 print(hasilDFSPruning[idx2])
252 print("Waktu Eksekusi: "+str(timeStopDFSPruning-

timeStartDFSPruning))
253 print("Penggunaan Memori: "+str(memoryDFS))

Kode Sumber 1.2: Kode Sumber Program Utama



BIODATA PENULIS

Ibrahim Tamtama Adi,
biasa dipanggil Tamtam lahir di Indramayu
pada tanggal 17 Desember 1997. Penulis
merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.
Penulis memiliki hobi antara lain bermain
basket, mendengarkan musik, menonton
film. Selama berkuliah di Departemen
Informatika ITS, penulis pernah
menjadi asisten dosen dan praktikum untuk
mata kuliah Sistem Basis Data (2018),

Manajemen Basis Data (2018), Sistem Operasi (2018 dan 2019),
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi(2019) dan Jaringan
Komputer (2018). Selama menempuh perkuliahan penulis juga
aktif di kegiatan organisasi dan kepanitiaan diantaranya menjadi
Staf Departemen Dalam Negeri HMTC ITS, Kepala Departemen
Dalam Negeri HMTC ITS, Staf Reeva Schematics 2017, dan
Staf Ahli Perlengkapan dan Transportasi Schematics 2018.

89


	ABSTRAK
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR KODE SUMBER
	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Rumusan Masalah
	Batasan Masalah
	Tujuan
	Manfaat
	Metodologi
	Sistematika Penulisan

	TINJAUAN PUSTAKA
	Teori Graf
	Algoritma Dijkstra
	Top-K Shortest Path
	Diversified Path Finding
	Graph Traversal
	Algoritma Depth-First Search
	Rumus Similarity Function
	Python
	Jaringan Client-Server
	Web Server
	Kerangka Kerja Flask

	ANALISIS DAN PERANCANGAN
	Analisis Sistem
	Analisis Permasalahan
	Deskripsi Umum Sistem

	Perancangan Sistem
	Preprocessing Data
	Proses Utama
	Visualisasi Hasil


	IMPLEMENTASI
	Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak
	Perangkat Keras
	Perangkat Lunak

	Implementasi Program Preprocessing Data
	Pembuatan Graf
	Pembuatan List Data Shortest Path Semua Pasangan Node
	Pembuatan Matrix Tag

	Implementasi Proses Utama
	Pencarian Top K Shortest Path dengan Menggunakan Modifikasi Algoritma Dijkstra
	Pencarian Top K Shortest Path dengan Menggunakan Algoritma DFS (Deep First Search) dengan Pruning
	Pengecekan Total Jarak Rute dan Tag-tag yang Sudah Didapatkan oleh Rute
	Pengecekan Nilai Similaritas Rute


	PENGUJIAN DAN EVALUASI
	Lingkungan Pengujian
	Jenis Data Pengujian
	Parameter Pengujian
	Skenario Pengujian
	Analisis Hasil Uji Coba
	Preprocessing Data
	Proses Utama


	KESIMPULAN DAN SARAN
	Kesimpulan
	Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	Kode Sumber
	BIODATA PENULIS

