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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Di masa sekarang terjadi perkembangan yang pesat di berbagai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, hal tersebut tidak terlepas dari peran matematika sebagai ilmu 

dasar yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. 

Di dalam ilmu matematika terdapat beberapa cabang ilmu dan model-model 

matematika yang semakin banyak digunakan dan dikembangkan untuk 

menyelesaikan permasalahan di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, sektor 

ekonomi, sektor industri, dan sektor kesehatan. 

 

Teori graf adalah salah satu cabang ilmu matematika diskrit, lahir pada tahun 

1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang permasalahan jembatan Konigsberg 

di Eropa [1]. Representasi visual dari graf adalah dengan menyatakan objek 

sebagai titik, sedangkan hubungan antar objek dinyatakan dengan garis. Banyak 

permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan 

teori graf, misalnya menentukan jarak terpendek dari suatu tempat ke tempat lain, 

menentukan biaya minimum pembuatan jaringan, penentuan tata letak transportasi 

yang paling optimal, dan lain-lain. 

 

Dari beberapa konsep yang ada di dalam teori graf, konsep yang paling populer 

dan penting adalah konsep pohon (tree) karena konsep ini dapat mendukung 

penyelesaian masalah dari berbagai permasalahan yang menggunakan teori graf. 

Di dalam konsep tree terdapat konsep pohon merentang minimum (Minimum 

Spanning Tree atau MST) yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah 

optimasi dari terapan graf. Ada beberapa algoritma yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan MST, antara lain Algoritma Kruskal, Algorima 

Prim’s, dan Algoritma Sollin. Masalah desain jaringan menjadi salah satu masalah 

yang sangat erat kaitannya dalam penerapan graf menggunakan konsep MST, 
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Shortest Path, Maximal Flow, dll. Beberapa contoh dari permasalahan desain 

jaringan seperti instalasi jaringan listrik, jaringan komputer, jaringan internet, dan 

jaringan pipa. Dengan konsep MST, instalasi jaringan dapat dilakukan dengan 

membuat jalur pemasangan yang optimal dan biaya yang minimum. 

 

Dalam penelitian ini akan didiskusikan masalah DCMST (Degree Constrained 

Minimum Spanning Tree) dengan menggunakan hybrid Algoritma Kruskal yang 

dimodifikasi. DCMST (Degree Constrained Minimum Spanning Tree) adalah 

MST yang ditambahkan kendala degree pada setiap titiknya. Algoritma Kruskal 

akan dimodifikasi dengan menggunakan batasan derajat dan faktor peluang akan 

digunakan dalam proses sortir/pemilihan sisi yang akan dimasukkan dalam tree. 

Modifikasi algoritma ini dilatarbelakangi pada permasalahan desain jaringan yang 

sebenarnya terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat permasalahan desain 

jaringan yang tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan Algoritma Kruskal 

saja, perlu adanya modifikasi agar sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Pada 

penelitian ini akan dibuat suatu source code (program) untuk menyelesaikan 

masalah DCMST ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, judul skripsi yang digunakan peneliti adalah 

“Hybrid Algoritma Kruskal yang dimodifikasi dengan Faktor Peluang untuk 

Menyelesaikan Masalah Degree Constrained Minimum Spanning Tree (DCMST) 

Menggunakan Bahasa Pemrograman Python”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat algoritma yang berdasarkan hybrid Algoritma Kruskal 

yang dimodifikasi dengan faktor peluang untuk menyelesaikan masalah 

DCMST? 
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b. Bagaimana membuat source code (program) dari hybrid Algoritma Kruskal 

yang dimodifikasi dengan faktor peluang untuk menyelesaikan masalah 

DCMST dengan menggunakan bahasa pemrograman Phyton? 

c. Bagaimana perbandingan hasil dari Algoritma F0DCMST, Algoritma 

F1DCMST, dan Algoritma F2DCMST? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tidak 

terlampau luas maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pemilihan sisi dilakukan sesuai dengan Algoritma Kruskal, akan tetapi 

diberikan faktor peluang untuk menentukan sisi yang dipilih. 

b. Menerapkan faktor peluang untuk pemilihan sisi dengan mengambil tiga sisi 

bobot terkecil di setiap proses pemilihan sisinya dan dipilih salah satu dari tiga 

sisi tersebut berdasarkan faktor peluang terbesar. 

c. Batasan derajat setiap titik adalah tiga. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Membuat tiga algoritma yang berdasarkan hybrid Algoritma Kruskal yang 

dimodifikasi dengan faktor peluang untuk menyelesaikan masalah DCMST, 

yaitu Algoritma F0DCMST, Algoritma F1DCMST, dan Algoritma F2DCMST. 

b. Membuat source code (program) dari hybrid Algoritma Kruskal yang 

dimodifikasi dengan faktor peluang untuk menyelesaikan masalah DCMST 

dengan menggunakan bahasa pemrograman Phyton. 

c. Mengetahui perbandingan hasil dari Algoritma F0DCMST, Algoritma 

F1DCMST, dan Algoritma F2DCMST. 
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1.5 Manfaat penelitian 

 

 

1.5.1 Manfaat Penelitian Bagi Penulis 

 

Adapun manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain 

penulis dapat menginplementasikan, memvisualisasikan, dan membuat program 

dari hybrid Algoritma Kruskal yang dimodifikasi dengan faktor peluang untuk 

menyelesaikan masalah DCMST pada desain jaringan. 

 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Pembaca 

 

Adapun manfaat yang diperoleh oleh pembaca dalam penelitian ini, antara lain 

pembaca dapat mengetahui implementasi dan visualisasi hybrid Algoritma 

Kruskal yang dimodifikasi dengan faktor peluang untuk menyelesaikan masalah 

DCMST pada desain jaringan. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Terdapat sistematika penulisan yang bertujuan agar isi skripsi dapat dipahami oleh 

pembaca dengan mudah. Adapun sistematika penulisan dikelompokkan menjadi 

beberapa bab dan subbab, antara lain sebagai berikut : 

 

 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

 

Pada bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan publikasi, abstrak dalam Bahasa 

Indonesia, abstrak dalam Bahasa Inggris, halaman moto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar singkatan. 
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1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

 

Pada bagian isi skripsi terdiri dari lima bab dan beberapa subbabnya di dalamnya, 

yaitu : 

a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian terkait hal-hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini, terdapat rumusan masalah yang membahas 

tentang permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang 

permasalahan, terdapat batasan masalah yang berisikan ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti dengan tujuan agar pembahasan lebih fokus dan tidak 

terlampau luas yang akan dibahas, terdapat tujuan yang berisi tentang tujuan dari 

penelitian ini, terdapat manfaat berisi tentang hal-hal yang diperoleh penulis dan 

pembaca dalam penelitian ini, dan terdapat sistematika penulisan agar penulisan 

skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. 

b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

membuat program hybrid Algoritma Kruskal yang dimodifikasi dengan faktor 

peluang untuk menyelesaikan masalah DCMST. 

c. Bab III Metode Penelitian  

Pada bab ini berisi tentang uraian langkah-langkah penelitian yang terdiri dari 

studi pustaka, perumusan masalah, membuat program, implementasi dengan data 

yang digunakan pada data penelitian sebelumnya [8], analisis hasil, dan penarikan 

kesimpulan. 

d. Bab IV Pembahasan 

Pada bab ini berisi pembahasan terkait rumusan masalah dan menjawab tujuan 

dari penelitian ini. 

e. Bab V Penutup 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan tentang hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan. 
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1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

 

Terdapat daftar pustaka dan lampiran pada bagian akhir skripsi. 
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