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ABSTRAK – Dijkstra is a greedy algorithm that gives a choice of several available shortest routes and then provides 
a solution. The application of Dijkstra's Algorithm in everyday life is very diverse. This study collects research results 
regarding the application of Dijkstra's Algorithm to solve everyday problems such as the shortest path problem, this 
mini-review paper can explain the study of Dijkstra's Algorithm for various things, including solving bi-objective 
shortest routes, multi-objective routes, emergency evacuation, Dijkstra's graph, the connection between LBS features, 
best route distribution, and fuzzy solution. 
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1. PENDAHULUAN  

Sebuah algoritma yang dapat digunakan untuk 
penentuan rute terpendek suatu lokasi berupa Algoritma 
Dijkstra. Algoritma Dijkstra dapat menentukan jarak 
terpendek dari beberapa rute yang tersedia [1], [2]. 
Penentuan rute terpendek dengan Algoritma Dijkstra 
salah satu contohnya menentukan arah tempuh rumah 
sakit terdekat [3] dan mencari rute terdekat lapangan 
futsal [2].  

Algoritma Dijkstra adalah tipe greedy algorithm dengan 
prinsip yang memilih minimum services pada beberapa jarak 
yang ada dan memberikan beberapa solusi jarak 
terpendek. Penelitian [2] mencoba menentukan jalur 
terpendek menuju lapangan futsal terdekat di Kota 
Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Republik Indonesia. 
Algoritma ini dapat menentukan rute tercepat menuju 
lapangan futsal terdekat sesuai titik pengguna di peta 
melalui smartphone. 

Aplikasi Algoritma Dijkstra banyak digunakan dalam 
berbagai keperluan sehari-hari. Algoritma Dijkstra 
memberikan opsi jarak-jarak yang ada pada sistem, lalu 
sistem memilih jarak yang terdekat dengan waktu 
ditempuh tercepat dan memberikan tampilan maps 
kepada user. Algoritma Dijkstra dapat menghasilkan nilai 
waktu yang efisien dalam perhitungan jarak antara sistem 
apabila dibandingkan dengan perhitungan manual yaitu 
tidak jauh berbeda jaraknya, dan setiap jalur wisata yang 
dipilih oleh pengguna dapat ditempuh dengan berbagai 
kecepatan [1]. 

Algoritma Dijkstra sangat efektif dalam menghitung 
rute terpendek antara dua titik persimpangan pada posisi 
geografis, ini diterapkan dalam indeks geofence. Pentingnya 
penentuan rute terpendek pada di dua titik yang ada pada 
posisi geografis akan meningkatkan fitur Location-based 
Services (LBS) yang terdapat dalam perangkat smartphone 

[4]. Dikarenakan penerapan Algoritma Dijkstra yang 
sangat beragam, maka penelitian ini menghimpun 
beberapa penelitian terdahulu yang menerapkan 
pemanfaatan Algoritma Dijkstra dalam penyelesaian 
berbagai kasus, diharapkan penelitian mini-review ini bisa 
berguna untuk para researcher yang akan menerapkan 
Algoritma Dijkstra untuk berbagai keperluan dalam 
menyelesaikan persoalan sehari-hari.  

2. METODOLOGI 

A. Diagram Alir Penelitian 
Diagram alir penelitian (flowchart) mengacu pada [5], 

terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara 
komprehensif. Tahapan-tahapan ini dilakukan guna 
mendapatkan hasil review yang mendalam berdasarkan 
artikel-artikel yang dipilih. Diagram alir penelitian ini 
secara lebih detail dijelaskan dalam Gambar 1. 

1) Studi Literatur 
Alur penelitian diawali dengan studi literatur dari 

jurnal-jurnal ter-indeks Scopus, penelitian ini mendapatkan 
42 artikel. Artikel-artikel ini berdasarkan penelusuran 
lebih lanjut berdasarkan keywords yang ada di setiap artikel. 
Untuk memfokuskan pencarian maka penelusuran 
terbatas pada keywords “Dijkstra Algorithm; Shortest Path; 
Fastest Route”. 

2) Identifikasi 
Penelusuran Selanjutnya, identifikasi judul yang 

sesuai dengan cakupan mini-review pada artikel ini. 
Identifikasi judul berkaitan dengan keywords untuk setiap 
artikel dipilih. Dari 42 artikel, judul-judul yang 
teridentifikasi untuk dilakukan tahapan lebih lanjut 
berdasarkan pada kesesuaian judul dengan topik 
penggunaan Algoritma Dijkstra. 
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