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Abstract 

 

Mathematics and Computer Science are closely related. Many problems that appear  in  Computer Science s 

problems can be solved by using mathematical techniques or concepts; for example, finding the nearest 

distance, minimum fares, or minimum time. The determination of the minimum value can be found by using of 

mathematical programming, namely dynamic programming. Nevertheless, there are several another 

consideration factors such as security roads impassable, the vehicle used, comfortability road infrastructure, and 

others. Dynamic programming is one of the methods in mathematics which is useful to create a sequence of 

interrelated decisions, and provides a systematic procedure to determine the optimal combination of a decision. 

This paper will discuss about dynamic programming that applied in the determination of the minimum 

distance. Determination of the minimum distance will use an application to make it easier for calculation. 
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1 Pendahuluan 

Matematika adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang merupakan dasar bagi bidang- 

bidang ilmu lainnya. Hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan menggunakan metode-metode 

matematika dalam aplikasi masing-masing bidang tersebut. Begitu pula dengan bidang ilmu 

komputer itu sendiri, sangat erat kaitannya dengan bidang matematika. Misalnya, dalam 

pembuatan suatu program, algoritma dan logika merupakan suatu keharusan. 
 

Ada beberapa pertimbangan jika ingin pergi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. 

Misalkan, jarak terdekat jika ingin singgah di beberapa tempat, waktu tempuh, hingga ongkos 

termurah. Keseluruhan penentuan nilai minimal tersebut dapat dicari dengan menggunakan 

pemrograman matematika, yaitu pemrograman dinamis (dynamic programming). Meskipun 

demikian, ada beberapa faktor pertimbangan lain seperti keamanan jalan yang akan dilewati, 

kendaraan yang dipakai, kenyamanan infrastruktur jalan, dan lain sebagainya. 
 

Pemrograman dinamis (dynamic programming) adalah teknik matematika yang  berguna 

untuk membuat urutan keputusan yang saling terkait, dan menyediakan prosedur yang 

sistematis untuk menentukan kombinasi yang optimal dari suatu keputusan [2]. 
 

Pada paper ini, akan didiskusikan tentang pemrograman dinamis yang akan diaplikasikan 

pada penentuan jarak terdekat. Penentuan jarak minimum perjalanan dari suatu kota menuju 

kota lainnya ini akan menggunakan beberapa pilihan tempat singgah yang akan dicari jarak 

terdekatnya. Penentuan jarak terdekat tersebut akan menggunakan suatu aplikasi yang dibuat 

dalam suatu source code, sehingga akan mempermudah dalam penghitungan. 

 

2 Metode 

Metode pengembangan yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah Software 

Development Life Cycle (SDLC) Adaptive Approaches dengan Spiral Model. Spiral Model 

merupakan    salah    satu    metode    pengembangan    aplikasi,    dimana    pada    tahapan 

Implementasi Metode Dynamic Programming 
pada Aplikasi Penentuan Jarak Minimum
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pengembangannya dilakukan secara berulang-ulang (iterasi) dan akan berhenti jika suatu 

aplikasi tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam Spiral Model, pengembangan 

tidak dilakukan langsung secara penuh dari kebutuhan aplikasi yang dikembangkan, namun 

aplikasi akan dikembangkan secara bertahap dengan menggunakan prototype. Hal ini 

ditujukan agar fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem dapat lebih terfokus, sehingga 

mengoptimalkan proses pengujian pada sistem yang dikembangkan [3]. Berikut tahapan- 

tahapan dari metode spiral : 

 

2.1. Perencanaan 
 

Tahap perencanaan akan menjelaskan tentang masalah yang akan diselesaikan. Selain 

itu, batasan-batasan masalah mengenai pemrograman dinamis penentuan jarak minimum 

ini juga akan dibuat. Hal tersebut sangat penting karena tahap ini merupakan langkah 

awal dalam pembuatan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak keluar dari 

konteks yang ditentukan. Pada tahapan ini pula ditentukan pendekatan backward sebagai 

algoritma pemecahan masalah. 
 

2.2. Analisis dan Desain 
 

Pada bagian ini, proses pengumpulan informasi dilakukan untuk mempelajari masalah 

dan mendefinisikan kebutuhan dari sistem. Kemudian akan dibuat desain interface (antar 

muka) yang digunakan untuk menghubungkan antara sistem penentuan jarak minimum 

dengan pengguna sistem ini. Seperti pada penjelasan Spiral Model, analisis dan desain 

sistem dilakukan berulang-ulang ketika ada pembenahan atau pembaharuan dan/atau 

perubahan fungsi pada sistem yang dibuat. 
 

2.3. Pembuatan Prototype 
 

Tahapan pembangunan prototipe dilakukan dengan membentuk fungsi dari sistem, 

sehingga sistem dapat digunakan oleh pengguna meskipun fungsi dari sistem belum 

sepenuhnya terbentuk secara sempurna. Sistem juga masih harus melalui tahapan 

selanjutnya, yaitu tahap pengujian dan penghubungan. Pada tahapan ini juga dilakukan 

proses pengkodean (coding), dan tahapan ini dilakukan secara terus menerus hingga tiba 

pada pembangunan sistem akhir (final). Pembangunan sistem akhir dari interface 

penentuan jarak minimum ini akan dilakukan setelah memasuki tahap pengujian dan 

penghubungan prototipe-prototipe sebelumnya, sehingga sistem akhir ini siap untuk 

digunakan oleh pengguna. 
 

2.4. Pengujian dan Penggabungan 
 

Tahap pengujian dan penghubungan merupakan tahapan dimana akan dilakukan suatu 

pengujian terhadap prototipe yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian ini dilakukan 

untuk menentukan kekurangan, serta kesalahan atau error yang terjadi pada fungsi saat 

sistem sedang dijalankan. Kesalahan dan kekurangan yang didapatkan dari pengujian 

prototipe ini digunakan untuk mendapatkan hasil sistem akhir yang memiliki 

kemampuan yang baik untuk memenuhi tujuan dari pembangunan sistem ini.
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3 Pembahasan 

3.1. Perancanaan 
 

Aplikasi  ini diberi  nama  Penentuan  Jarak  Minimum  dengan  Menggunakan Metode 

Dynamic  Programming. Tujuan dari   aplikasi   ini   adalah   untuk   membantu   dan 

memvisualisasikan penyelesaian suatu permasalahan penentuan jarak terdekat. Jarak 

terdekat  dihasilkan  dari rute-rute yang  dibandingkan dan  didapatkan  jarak  yang 

minimum. Penggunaan konsep Dynamic Programming digunakan untuk pemecahan 

permasalahan menjadi beberapa tahap, yang akan dicari dari tujuan (goal) menuju titik 

awal  (start)  dengan  menggunakan algoritma Backward Chaining, yang  sering  juga 

disebut Top-Down Reasoning [1]. User akan memasukkan input berupa jarak dari rute 

yang juga akan dipilih oleh user. Hasil output setelah user mengeksekusi yaitu berupa 

solusi jarak minimum yang ditempuh guna sampai pada tujuan (goal) dan titik-titik yang 

dil lui agar diketahui rute dari solusi tersebut. 
 

Sebagai  penerapan  dari metode  Dynamic  Programming ini,  akan ditampilkan  rute 

beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan data yang telah diketahui pada 

tiap jarak antar 2 (dua) kota, akan dicari jarak terdekat dan kota mana saja yang harus 

dilalui  dengan  titik  awal  di  Pelabuhan  Merak  pada  Pulau  Jawa 

Lampung pada Pulau Sumatera. 

dan  Kota Bandar 

 

3.2. Analisis dan Desain 
 

Tahap ini dilakukan pengumpulan data dan pembuatan desain aplikasi yang akan dibuat. 

Desain yang dibuat seperti interface (antarmuka) aplikasi yang ditunjukkan salah satunya 

pada Gambar 1. 
 

 
 

3.3. Pembuatan Prototipe 
 

Aplikasi ini memiliki resolusi sebesar 1090 x 660 pixel. Agar dapat digunakan dengan 

optimal, diperlukan resolusi komputer minimal 1280 x 720 pixel. Berikut tampilan menu 

utama dari aplikasi penentuan jarak minimum. 
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Gambar 2. Tampilan-Tampilan pada Halaman Utama, Halaman Pulau Jawa, dan Pulau 

Sumatera 
 

Pada Halaman Utama yang dapat dilihat pada Gambar 2 yang atas, terdapat garis-garis 

rute jalur perjalanan yang dapat user tentukan sendiri, dengan meng-klik tombol-tombol 

di bawahnya. Dapat dilihat bahwa ada 3 (tiga) titik yang dilalui dari titik kota awal 

menuju titik kota tujuan, dimana pada masing-masing titik terdapat 5 (lima) pilihan rute. 

Muncul atau tidaknya jalur yang di-klik juga terintegrasi pada kolom pengisian nilai 

masing-masing jalur. Kolom akan dapat diisi apabila jalur dipilih dan garis rute muncul. 

Pada Halaman Utama terdapat pula tombol yang dapat memunculkan/menghilangkan 

seluruh rute perjalanan. pabila eksekusi dilakukan, makan hasil jarak minimal muncul 

berupa nilai minimum, titik-titik yang dilalui, serta perubahan warna rute garis menjadi 

merah. 
 

Pada Gambar 2, terdapat tampilan Halaman Pulau Jawa dan Halaman Pulau Sumatera 

pada gambar yang bawah. User dapat menentukan kota awal dan kota tujuan yang 

terdapat pada aplikasi, dimana jarak telah ditentukan oleh aplikasi. Pada bagian kanan 

masing-masing  peta  terlihat  jarak-jarak  antar-kota  yang  telah  ditentukan, dimana 

tampilan jarak tersebut akan menjadi huruf tebal (bold) apabila eksekusi dilakukan dan 

melalui rute jarak antar-kota tersebut. 
 

3.4. Pengujian dan Penggabungan 
 

Tahap pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah fungsi dari aplikasi 

telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Metode yang akan digunakan 

pada pengujian aplikasi ini adalah metode pengujian Black Box. Metode pengujian Black 

Box merupakan kegiatan pengujian perangkat lunak yang ditujukan pada fungsional 

aplikasi. Hal yang dilakukan pada pengujian ini adalah dengan mengamati nilai asukan 

(input) dan nilai keluaran (output) dari aplikasi. Teknik yang digunak n dalam pengujian 

aplikasi  dengan  metode Black  Box  ini  adalah  Error Guessing.  Error  Guessing 

merupakan pengujian yang dilakukan dengan membuat daftar kemungkinan kesalahan.
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yang terjadi pada aplikasi, kemudian pengujian akan dilakukan dengan mengikuti alur 

pengujian sesuai dengan daftar. 

Berikut ini merupakan daftar pengujian yang dilakukan pada aplikasi penentuan jarak 

miminum beserta dengan hasil pengujian yang telah dilakukan secara komulatif : 

Tabel 1. Komulatif Hasil Pengujian 
 

No Pengujian Detail Keterangan 

1 Fungsi 

Aplikasi 

a. Proses  pemilihan  jalur  dan 

pemasukan data 

b. Memunculkan/menghilangka n seluruh 

jalur 

c. Hubungan antar halaman 

d. Hasil eksekusi 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

2 Interface 
Aplikasi 

a. Batasan panjang karakter masukan 

b. Batasan penggunaan karakter 

masukan 

c. Ketepatan pemilihan jarak dan 

kolom pengisian nilai 

d. Proses manipulasi tombol 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 
Dari tabel yang tertampil di atas, dapat terlihat bahwa aplikasi ini secara umum sudah 

dapat berjalan dengan baik pada sistem operasi Windows, bahkan dengan spesifikasi 

minimal yang diuji-cobakan yaitu dengan prosesor Intel
® 

Pentium IV
® 

dan resolusi 

sebesar 1280 x 720 piksel. 

 
4 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi yang telah dibuat ini dapat digunakan oleh para pengguna yang ingin menentukan 

dan membandingkan penentuan jarak minimum dengan menggunakan metode manual. 

Penerapan metode Dynamic Programming dapat menentukan solusi yang optimal. Penentuan 

solusi optimal dengan membagi masalah menjadi beberapa tahapan membuat 

penyelesaiannya lebih mudah dilakukan. Namun, kekurangan dari aplikasi ini adalah 

diberikan batasan sebanyak 3 (tiga) pilihan dengan 5 (lima) rute berbeda, serta hanya 

diberikan contoh penerapan pada Pulau Jawa dan rutenya hanya dimulai dari Pelabuhan 

Merak. Pengembangan aplikasi lebih lanjut sangat mungkin dilakukan, seperti pemilihan 

jalur yang lebih banyak, penambahan peta pulau-pulau besar di Indonesia, hingga tampilan 

yang lebih animatif. 
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