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Algoritma semut yang dikenal juga dengan 
ant colony adalah algoritma yang terinspirasi oleh 

perilaku semut untuk mencari sumber makanan. 

Untuk menentukan jalur terpendek dalam 

pendistribusian barang maka dapat menggunakan 

algoritma semut. Distribusi tidak asing lagi dalam 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang 

atau relawan bencana alam. Distribusi merupakan 

suatu proses terjadi penyaluran bantuan kepada 

korban bencana alama. Distribusi adalah salah satu 

kegiatan penting dalam penyaluran bantuan kepada 

korban bantuan bencana alam karena menjadi salah 

satu faktor agar korban bencana alam lebih cepat 

mendapatkan bantuan yang di salurkan oleh para 

donator atau penyalur bantuan. Seiring dengan 

perkembangan zaman maka pendistribusian juga 

harus semakin membaik supaya korban lebih cepat 

mendapatkan bantuan. 1 ialah indeks lokasi 

Bencana alam Gunung sinabung, 2 ialah indeks 

lokasi Jl.Jamin Ginting, 3 Jl. Medan Jalur Sintar 

Jl.Tugu kol, dan 4 ialah indeks lokasi Sidikalang 

Untuk menentukan jalur terpendek dari jalur 

gambar 4.1 maka nilai parameter-parameter : τij = 

0,1 ; n = 4 ; m = 4 ; Q = 4 ; α = 1 ; β = 1 ; ρ = 0.5. 

NCmax = 4 dan hasil dari penelitian ini yaitu 
bahwa       dengan penerapan       Algoritma       Ant 

Colony,     didapat jalur     alternative atau     jalur 

terpendek untuk menuju ke lokasi bencana alama 

gunung sinabung yang berada di kabupaten karo 

jalur yang lebih dekat adalah dari kota medan 

melewati jalan jamin gintig, dikarenakan seluruh 

jalur telah dilewati agar dapat menghasilkan jalur 

yang optimal, 

Kata kunci: Pencarian jalur terpendek, Algoritma 
Semut, distribusi. 

ABSTRAK I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Distribusi tidak asing lagi dalam kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan oleh seseorang atau 

relawan bencana alam. Distribusi merupakan suatu 

proses terjadi penyaluran bantuan kepada korban 

bencana alama. Distribusi adalah salah satu 

kegiatan penting dalam penyaluran bantuan kepada 

korban bantuan bencana alam karena menjadi salah 

satu faktor agar korban bencana alam lebih cepat 

mendapatkan bantuan yang di salurkan oleh para 

donator atau penyalur bantuan. Seiring dengan 

perkembangan zaman maka pendistribusian juga 

harus semakin membaik supaya korban lebih cepat 

mendapatkan bantuan. 

Teknologi telah berkembang sangat pesat, 

terutama perkembangan dalam bidang komputer. 

Berkembangnya teknologi yang semakain pesat 

maka memberikan pengaruh terhadap kegiatan 

distribusi. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan       terkait pengaruh       perkembangan 

teknologi kepada distribusi seperti : Penerapan 

XML Web Service Pada Sistem Distribusi Barang 

oleh (Deviana, 2011)     Perancangan Program 

Aplikasi Sistem Distribusi Dengan Metode Saving 

Matrix Sebagai Dasar Keputusan Pembelian 

Armada oleh (Christine, 2012), dan Rekayasa 

Perangkat Lunak Pengolahan Data Distribusi Obat-

Obatan di PT. Anugrah Pharmindo Lestari 

Berbasis Web yang dilakukan oleh (Yuhendra, 

2015). 

Bencana alama adalah salah satu fenomena 
alam yang dapat merusak lingkungan dan dapat 
menelan koraban jiwa dan bahkan ada juga sampai 
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kehilangan tempat tinggal dan harta dan juga 

lahan pencarian nafkah mereka seperti ladang. 

Algoritma semut yang dikenal juga 

dengan ant colony adalah algoritma yang 

terinspirasi oleh perilaku semut untuk mencari 

sumber     makanan.     Untuk     menentukan     jalur 

terpendek dalam pendistribusian barang maka 

dapat menggunakan algoritma semut. Penggunaan 

algoritma semut didasari oleh sifat alamiah yang 

dimiliki semut yang mampu memilih/menentukan 

jalur terpendek dari sarang semut menuju lokasi 

sumber makanan. Penentuan jalur terpendek 

dengan algoritma semut ini telah beberapa kali 

diteliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain : 

Analisa Pencarian Jalur Terpendek ke Penginapan 

di Kota Batam Dengan Menggunakan Ant Colony 

oleh Dwi, Implementasi Algoritma Koloni Semut 

Pada Proses Pencarian Jalur Terpendek Jalan 

Protokol di Kota Yogyakarta oleh Bambang, dkk, 

Algoritma Semut Untuk Optimasi Penentuan Jalur 

Terpendek Fasilitas Umum oleh Deisy, dkk. Dalam 

pengimplementasian dari penelitian yang telah 

disebutkan, sistem/aplikasi tidak dapat menambah 
lokasi baru. 

Pada penelitian ini, algoritma semut di 

terapkan untuk mencarian jalur terpendek 

pendistribusian bantuan kepada korban bencana 

alam di sumatera utara dalam hal ini lokasi 

bencana alam adalah bencana alam gunung merapi 

yang berada di kabupaten karo. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini 

akan dicantumkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu antara lain: 

Iing Mutakhiroh, Indrato, dan Taufiq 
hidayat (2007) melakukan penelitian untuk 

pencarian jalur terpendek dengan menggunakan 
algortma     semut.     Yang     diharapkan nantinya 

dapat     menyelesaikan maslah     pencarian     jalur 
terpendek dengan hasil yang lebih variatif dan 

dengan waktu perhitungan yang singkat. 

Finsa 
perbandingan 
ANT Colony 

Ferdifiansyah, (2013) melakukan 
algoritma dijkstra dan algoritma 
dalam penentuan jalur terpendek. 

Penelitian difokuskan pada penerapan pencarian 

jalur terpendek yang terdapat pada aktivitas 

maskapai penerbangan dimana jalur-jalur antar 

kota yang dilewatinya akan membentuk suatu 

graf berarah dan berbobot. Dari graf yang 

terbentuk inilah akan diproses menggunakan 

algoritma dijkstra dan     ANT     Colony untuk 

menentukan jalur terpendek dari suatu kota ke kota 

yang lain. 

Merciyana Daud, Mukhlisulfatih Latief, 

dan Ahmad Feriyanto Alulu (2013) melakukan 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Geografis Pendataan Kos-kosan Berbasis Web 

di Kota Gorontalo.” Penelitian ini bertujuan 

untuk menyediakan sarana informasi tentang kos 

berbentuk sistem informasi geografis dimana 

sistem ini dapat melakukan pencarian kos sesuai 

keinginan mahasiswa dengan penerapan metode 

Haversine     Formula dalam perhitungan jarak 

terdekat     dan     Simple Hill Climbing     untuk 

pencarian jalur rute terpendek. 

Ying Lu dan Wen Hu (2013) 

melakukan penelitian yang berjudul “Study on 

the Application of Ant Colony Algorithm in the 

Route of Internet of Things” Penelitian ini 

menggunakan      algoritma      Ant Colony      untuk 

mencari rute menggunakan sinyal siaran yang 

ditampilkan     dengan random multisender dan 

siklus hidup     yang pendek     untuk     mengatasi 

masalah node jaringan yang lebih bervariasi 

terstruktur. Hasil simulasi menunjukkan bahwa 

mencari rute dengan algoritma Ant Colony di 

internet dapat mengurangi badai siaran secara 

efektif. 

2.2 Sejarah Ant Colony 

Algoritma Ant Colony termasuk teknik 

pencarian multi agent untuk menyelesaikan 

permasalahan optimasi, khususnya kombinatorial 

yang terinspirasi dari tingkah laku semut dalam 

suatu koloni (Suyanto, 2010). 

Berikut adalah tahapan-tahapan algoritma 
ANT dalam graf menurut Dorigo, 1991 : 
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Gambar 2.1 Perjalanan semut menemukan sumber 

makanan 
Sumber : Teknik-Teknik Optimasi Heuristik 

- Pada gambar a. terlihat bahwa semut 

yang akan melakukan perjalanan mencari 

makan dari titik X ke titik Y.- Pada 

gambar b. semut melakukan gerakan 

acak menuju tempat mencari makanan 

dengan      jalur yang berbeda.-      Setelah 

berjalan        secara        acak berdasarkan 

jalurnya masingmasing, kemudian semut 

akan bertemu lagi      dimana      tempat 

makanan berada seperti pada gambar c.] 

- Pada     saat     melakukan perjalanan 

melalui jalurnya masing-masing, semut 

meninggalkan feromon sebagai jejak yang 

akan diikuti oleh semut yang     lainnya. 

Semakain banyak semut dan semakin 

dekat jarak yang ditempuh maka feromon 

juga semakin kuat sehingga semut yang 

lainnya akan     mengikuti jalur tersebut 

seperti gambar d. Pada        optimisasi 

algoritma      semut, proses      tadi      akan 

dilakukan secara berulang sesuai dengan 

siklus maksimum yang telah ditentukan. 

2.3 Alur Kerja Ant Colony 

Berikut adalah alur kerja algoritma Ant Colony 
menurut Dorigo, 1991 

mulai 

Inisialisasi 

Parameter 
Menetukan 

banyak semut 

Semut 1 

Hitung probabilitas 
semur 

Tujuan 
tercapa

i 

Hitung jarak 

+1 

Update Feromon 

Hitung 

Jarak Total 

Menampilkan jarak 
terpendek dan 

jumlah semut 

Ya selesai 

Tidak 

Semu=semut     
Tidak     

Semut=semut 

Tidak Siklus Max 

Ya 

Gambar 2.2 Alur Kerja Ant ColonyBerdasarkan 

gambar diatas, maka dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. inisialisasi parameter-parameter 

algoritma. Parameter-parameter yang 

diinisialisasikan adalah: 
1. Intensitas jejak semut antar kota ( ) 

digunakan dalam persamaan probabilitas 

kota yang akan dikunjungi 
2. Banyak kota (n) termasuk koordinat 

(x,y) atau jarak antar kota (dij). Nilainya 

tergantung ada banyaknya jumlah kota 

yang terdapat di database. 
3. Tetapan pengendali intensitas jejak 

semut ( ), digunakan dalam persamaan 

probabilitas kota yang akan dikunjungi 

yang berfungsi sebagai       pengendali 

intensitas jejak semut, nilai     ≥ 0 
4. Tetapan pengendali visibilitas ( ), 

digunakan dalam persamaan probabilitas 

kota yang akan dikunjungi, berfungsi 

sebagai pengendali visibilitas, nilai ≥ 0 

5. Tetapan penguapan jejak feromon ( ), 

nilai > 0 dan < 1 untuk mencegah 

jejak feromon yang tak terhingga 
6. Visibilitas antar kota ( ) digunakan 

dalam persamaan probabilitas kota yang 

akan dikunjungi. Nilai merupakan hasil 

dari 1/d ij (jarak kota) 
7. Banyak semut (m) merupakan banyak 
semut yang akan melakukan siklus 
dalam algoritma semut. Nilai m 
ditentukan oleh pengguna. 
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setiap semut dalam melakukan 

= 
ij [τ ] [ ] 

∑ [ ] [ ] 
′ 
∊[N−tabu 

∊ { − } 

√ √ ( ) = 1 − 2 + ( 1 − 2), 

( + ) = ( ) + ∆ , 
Dimana adala su tu koefisien 

∑ antara t dan t+n. ∆ = = 1 ∆ 
k 

Dimana ∆τ adalah kuantitas per unit 

= ( ) , (1)+ ∑ 
−1 

=1 tabu k 

( ) , ( +1), pers…...….……(2.8) 

f. Menampilkan rute terpendek 

8. Tetapan siklus semut (Q), siklus atau 
banyak langkah yang dilakukan oleh panjang substansi jejak pheromone yang 

perjalanannya.                                                                 
ditinggalkan pada busur (i,j) oleh 

9. Jumlah siklus maksimum (NCmax) semut ke-k pada interval waktu antara t 
NCmax adalah jumlah maksimum siklus dan t+n. Kuantitas tersebut 
yang akan berlangsung pada setiap 
semut. Siklus akan berhenti sesuai dirumuskan oleh ∆ = ; jika semut ke- 
dengan NCmax yang telah ditentukan k menggunakan busur (i,j) 
atau telah menentukan titik/kota tujuan. b. ……..….....(2.6) 
Hitung probabilitas antar kota Perhitungan 
probabilitas antar kota bertujuan untuk ∆ = 0 ; ntuk yang lainnya 
mencari kemungkinan kemana semut …………………………………………… 
akan berjalan. Probabilitas antar     kota ……..……(2.7) 
dapat dicari dengan menggunakan rumus 
persamaan berikut:                                                          Dimana Q adalah suatu konstanta dan 

adalah panjang tour yang dihasilkan 

k 

oleh semut ke-k.
 

e. Total jarak tempuh 
jika ; ……..….. (2.1) dimana 

= { – }, sedangkan Setelah satu siklus diselesaikan oleh 

dan adalah     dua parameter yang semua semut, maka panjang rute Lk 

mengontrol tingkat kepentingan relative setiap semut dapat dihitung berdasarkan 

dari intensitas jejak pheromone terhadap tabuk     masing-masing dengan persamaan 

visibility.                                                                         berikut: 

= 0 , untuk j lainnya, persamaan 

…….……..……...…....(2.2) 
c. Jika tujuan tercapai, maka 

selanjutnya hitung     jarak. Dengan dij 

adalah jarak antara titik i ke titik j 

yang dihitung berdasarkan persamaan: 
Setelah Lk       setiap semut dihitung, akan 
didapat     harga     minimal     panjang     rute 

persamaan…………..…….…..….(2.3) tertutup setiap siklus atau LminNC dan 

Jika tidak, hitung kembali probabilitas harga minimal panjang rute tertutup 

semut. secara keseluruhan adalah atau Lmin, 

d. Update feromon/rute setiap semut. untuk menentukan LminNC dapat 

Perhitungan panjang rute tertutup atau Lk menggunakan persamaan berikut: 
setiap semut dilakukan setelah satu siklus 
diselesaikan oleh semua semut. Pada min 1 2 n 

titik ini intensitas pheromone diupdate 
berdasarkan rumus berikut: 

L NC= Min (L , L , …….L ) , 
persamaan 
…………….......……..(2.9) 

Formula 

………………………………..….(2.4) 
g. Selesai.

 

sedemikian hingga 

h

(1 − 

a

) menyatakan 
2.4 Perhitungan Jarak dengan Haversine 

evaporation (penguapan) jejak pheromone 
Rumus haversine formula adalah 

...……………(2.5) persamaan yang penting pada navigasi, 
memberikan jarak lingkaran besar antara 
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dua titik pada permukaan bola (bumi) 

berdasaarkan bujur dan lintang. 

Penggunaan rumus ini cukup akurat untuk 

sebagian besar     perhitungan,          juga 

mengabaikan       ketinggian bukit       dan 

kedalaman     lembah     dipermukaan bumi 

(Daud, Latief, dan Alulu, 2013). 

2 10) 

√ 
2 1− 

2 
2 si ) 

φ 
2 

Berikut bentuk rumus Haversine 

Formula, 

persamaan…………………………….…( 

(

.

=

)

2. 

n2(

sin−1 

(
φ1−

(

2
) 

2 + (     1), cos 

Keterangan: 

d = jarak 

r = jari-jari bumi 6367,45 Km 

= 

1 

1 = 

2

= ℎ 

2=                           ℎ 

III. METODELOGI PENELITIAN Pada tahap pengembangan sistem terdiri dari 
proses-proses yang terstruktur yaitu : analisis, 

desain, kode, pengujian. Metode pengembangan 
ini dikenal dengan model Sekuensial Linier 

menurut Roger S. Pressman. Untuk     desain 
model sekuensial linier dapat dilihat pada gambar 

3.1. 

Gambar 3. 1 Metode Pengembangan Sistem 

Berikut penjelasan bagaimana metode 

pengembangan sistem yang digunakan dalam 

sistem ini, yaitu : 

a. Analysis 

Tahap ini menguraikan kebutuhan sistem yang 

utuh menjadi komponenkomponen sistem untuk 

mengetahui bagaimana sistem dibangun dan 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem 

yang sudah ada     sehingga     dapat dijadikan 

masukan dan pertimbangan dalam penyusunan 

sistem yang barub. Design Tahap ini merupakan 

tahap perancangan sistem. Tahap design ini 

menggunakan         flowchart         berfungsi     untuk 

menyatakan aliran metode atau proses sehingga 

memberi solusi dalam 

penyelesaian masalah yang ada di dalam proses 

atau algoritma tersebut. Sementara Entity 

Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk 

membantu manggambarkan diagram sistem yang 

akan dibangun. 

c. Code 

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dalam 

tahap desain ke dalam bahasa pemrograman. 

d. Test 

Tahap ini merupakan uji coba terhadap program 

yang akan dibangun. Sehingga analisis hasil 

implementasi yang didapat dari        sistem 

disesuaikan dengan kebutuhan sistem tersebut. 

Jika penerapan sistem sudah berjalan dengan 

lancar, maka sistem dapat diimplementasikan 

IV. PEMBAHASAN 
4.1. Logika Algoritma Semut 

Pada gambar 4.1, 1 ialah indeks lokasi 
Bencana alam Gunung sinabung, 2 ialah indeks 

lokasi Jl.Jamin Ginting, 3 Jl. Medan Jalur Sintar 
Jl.Tugu kol, dan 4 ialah indeks lokasi Sidikalang 

Untuk menentukan jalur terpendek dari jalur 
gambar 4.1 maka nilai parameter-parameter : τij = 

Analisys Desaign Code Test Gambar 4.1 Contoh Kasus Jalur 
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0,1 ; n = 4 ; m = 4 ; Q = 4 ; α = 1 ; β = 1 ; ρ = 0.5. 

NCmax = 4 

Tabel 4.1 Jarak Antar Lokasi (dij) 

Indeks 1 2 3 4 
1 0 14,5 12,1 10,3 

2 14,5 0 3,5 3,6 

3 12,1 3.5 0 0,7 

4 10,3 3,6 0,7 0 

= 
ij [τ ] [ ] 

∑ [ ] [ ] 
′ 
∊[N−tabu k 

2 

= 
0,1 0,0689 [ ] [ ] 

1 1 

1 

12 
0,0068 

0,0247 
= = 0,2753 

13 

= 
0,1 0,0826 [ ] [ ] 

1 1 

13 
0,0082 

0,0247 
= = 0,3319 

14 

0,1 0,097 [ ] [ ] 
1 1 

14 
0,0097 

0,0247 
= = 0,3927 

Tabel 4.3 Siklus Pertama 
Sem Lok Probabilitas Loka Jal 

ut asi 1 2 3          4 si ur 
Awa Tuju 

l (i) an 
(j) 

S1 1 0 0,27 0,33 0,39 4 1-

53 19 27                     4 
S2 1 0 0,27 0,33 0,39 4 1-

53 19 27                     4 

S3 1 0 0,27 0,33 0,39 4 1-

53 19 27                     4 
S4 1 0 0,27 0,33 0,39 4 1-

53 19 27                     4 

= 
0,1 0,0689 [ ] [ ] 

1 1 

12 
0,0068 

0,015 
= = 0,4533 

13 

= 
0,1 0,0826 [ ] [ ] 

1 1 

0,1 0,0689 + 0,1 0,0826 + 0,1 0,097 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
1 1 1 1 1 1 

0,0082 

4.4 Siklus K 

ut si si r 1 2 3 4 

3 6 4-3 

3 6 4-3 

3 6 4-3 

= 
0,1 0,0689 [ ] [ ] 

1 1 

Tabel 4.2 Visibilitas Antar Lokasi (ηij) 

Indeks 1 2 3 4 

1 0 0,06 0, 0,097 
89       0826 

7 

0,28 

2 0,0689 0 0,285 0, 2777 Siklus 2 : 

3 0, 0826 
57 

0 1,4285 
12 [0,1]1[0,0689]1 + [0,1]1[0,0826]1 

4           0,097       0,27     1,428           0 

77 5 
Kota Medan adalah lokasi pertama yang 

akan dikunjung semut dan untung lokasi tujuan 

dihitung dengan persamaan probabilitas lokasi. 

13 = 
0,015 

= 0,5466 

Siklus 1 : 

1

[0,1]1[0,0689]1 + [0,1]1[0,0826]1 + [0,1]1[0,097]
Sem  Loka 

Tabel 

Probabilitas 

edua 

Loka Jalu 

Awal Tujua 

(i) n (j) 
S1 1 0 0,453 0,546 0 3 1- 

[0,1]1[0,0689]1 + [0,1]1[0,0826]1 + [0,1]1[0,097]1
S2          1        0 0,453     0,546 0        3          1-

S3          1        0 0,453     0,546 0        3          1- 

3 6 4-3 = 
[0,1]1[0,0689]1 + [0,1]1[0,0826]1 + [0,1]1[0,097]1

S4 1 0 0,453     0,546 0        3          1-

 
Siklus 3 : 

12 [0,1]1[0,0689]1 

48 
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12 
0,0068 

0,0068 
= = 1 

3 2 
S2 1 0 1 0 0 3 1- 4- 

3-2 
S3 1 0 1 0, 0 3 1- 4- 

3-2 

Pada siklus keempat, masing masing semut 

telah menjalani jalur yang telah terbentuk. Tidak 

perlu menghitung probabilitas. 

Tabel 4.6 Siklus Keempat 
Semut Lokasi Probabilitas Lokasi Jalur 

Awal      1      2 3      4     Tujuan 
(i) (j) 

S1 1 0 0 0 0 3 1- 4-

3-2 
S2 1 0 0 0 0 3 1- 4-

3-2 
S3 1 0 0 0, 0 3 1- 4-

3-2 
S4 1 0 0 0 0 3 1- 4-

3-2 

k 

= 

Hitunglah panjang jalur tertutup (length 
closed tour) atau L dengan persamaan : 

( ), (1) 
Panjang jalur semut : 

Lk = d (1,4) + d (4,3) + d (3-2) 

= 10,3 + 3,5 + 0,7 

= 14,5 

Maka jalur terpendek dari gambar 4.1 
adalah jalur yang dimulai dari indeks 1-4-3-2 

∑ =1 = , dengan = 
itu n : 

4 
14,5 

dengan panjang jalur 14,5 km. Setelah diketahui 
panjang jalur, makang hitunglah Δτij, bila akan ada 
penambahan siklus selanjutnya, hitung dengan 

Tabel 4.5 Siklus Ketiga persamaan : 
Semut Lokasi Probabilitas Lokasi     Jalur 

Awal 1 2 3 4 Tujuan 
(i)                                          (j) 

S1 1 0 1 0 0 3 1-

-

4- Perh

=

nga 

= 0,2758 . Karena masing-masing 

semut melewati jalur yang sama, maka Δτij = 

0,2758. Lalu dapat mengetahui intensitas jejak kaki 

S4 1 0 1 0 0 3 1- 4- 
semut yang baru dengan persamaan : 

3-2 

= . + 

Siklus 4 : 
Perhitungan : 

τij = (0,5)(0,1) + (0,2758) 

= 0,3258. 

V. Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini yaitu bahwa dengan penerapan 

Algoritma Ant Colony, didapat jalur alternative 

atau jalur terpendek untuk menuju ke lokasi 

bencana alama gunung sinabung yang berada di 

kabupaten karo jalur yang lebih dekat adalah dari 

kota medan melewati jalan jamin gintig, 

dikarenakan seluruh jalur telah dilewati agar dapat 

menghasilkan jalur yang optimal, pada penelitian 

ini menggunakan 4 index di mana 1 ialah indeks 

lokasi Bencana alam Gunung sinabung, 2 ialah 

indeks lokasi Jl.Jamin Ginting, 3 Jl. Medan Jalur 

Sintar Jl.Tugu kol, dan 4 ialah indeks lokasi 

Sidikalang Untuk menentukan jalur terpendek dari 

jalur gambar 4.1 maka nilai parameter-parameter : 

τij = 0,1 ; n = 4 ; m = 4 ; Q = 4 ; α = 1 ; β = 1 ; ρ = 

0.5. NCmax = 4. 

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu 

menggunakan dua perbandingan algoritma dalam 

pencarian jalur terpendek agar dapat mencapai 

hasil yang lebih optimal. 
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