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Bab II 

Tinjauan Pustaka 

   

 

2.1 Optimasi  

 

Optimasi secara matematis adalah cara yang memberikan hasil terbaik 

dalam menyelesaikan masalah [2]. Optimasi biasanya mengacu kepada teknik 

program matematika yang biasanya membahas jalannya program penelitian 

tentang masalah yang dihadapi [7].  

Hasil dari optimasi biasanya hasil tertinggi (keuntungan) ataupun hasil 

terendah (kerugian) [7]. Optimasi merupakan disiplin ilmu pada matematika yang 

bertujuan untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis, 

efektif dan efisien untuk mencapai target yang diinginkan dari suatu fungsi, 

peluang maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus [2]. 

 

 

2.2 Definisi Graf 

 

  Suatu graf dinotasikan dengan huruf 𝐺, terdiri dari dua pasang himpunan 

(𝑉, 𝐸) dengan 𝑉 merupakan himpunan tak kosong dari objek-objek yang disebut 

titik dan 𝐸 merupakan himpunan yang mungkin kosong dimana setiap anggotanya 

menghubungkan sepasang titik di 𝑉 yang disebut sisi. Sehingga setiap anggota 

𝐸(𝐺) merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik berbeda di (𝐺)  [8]. 

 

 

2.3 Terminologi Graf  

 

  Pada subbab ini akan dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan teori 

graf.  

 

a) Bertetangga (adjacent) 
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Pada graf 𝐺, misalkan 𝑢 dan 𝑣 merupakan titik titik dari graf 𝐺, 𝑢 dikatakan 

bertetangga atau adjacent dengan 𝑣 jika terdapat satu atau lebih sisi yang 

menghubungkan  𝑢 dan 𝑣 [4] . Seperti pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa titik 

𝑣1 bertetangga dengan titik 𝑣2 , 𝑣3, 𝑣4,   

 

 

Gambar 2.1 Contoh graf 

 

 

b) Menempel (Incident)  

 

Suatu sisi 𝑒 yang menghubungkan dua titik 𝑣1 dan 𝑣2 disebut menempel 

(Incident) dengan kedua titik tersebut [9]. Pada Gambar 2.1 dapat bahwa sisi 

𝑒1  menempel dengan titik 𝑣1 dan 𝑣2 ; sisi 𝑒4 dan 𝑒5 menempel dengan titik 𝑣1  dan 

𝑣4.  

 

 

c) Sisi Ganda (Multiple Edges) 

 

Dalam suatu graf apabila terdapat dua sisi atau lebih yang menghubungkan 

pasangan titik yang sama disebut sisi ganda [4]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat 

bahwa sisi 𝑒4 dan 𝑒5 disebut sisi ganda karena menghubungkan pasangan titik yang 

sama yaitu 𝑣1  dan 𝑣4. 

𝑣3 
𝑣1 𝑣2 

𝑣4 

𝑣5 

𝑒1 

𝑒2 
𝑒3 

𝑒4 
𝑒5 

𝑒6 

𝑒6 
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d) Loop  

 

Loop adalah isilah untuk sisi yang menghubungkan sebuah titik ke dirinya 

sendiri [4]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa graf tersebut memiliki loop pada 

sisi 𝑒6 yang titik awal dan akhirnya adalah titik 𝑣4  .  

 

 

e) Titik Terpencil (Isolated Vertex)  

 

Titik terpencil adalah titik pada graf yang tidak memiliki sisi yang bersisian 

dengan titik tersebut [9]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa titik 𝑣5  merupakan 

titik terpencil. 

 

 

f) Derajat  

 

Derajat dari simpul 𝑣 pada graf 𝐺 adalah banyaknya sisi yang incident 

dengan 𝑣 [8]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa derajat di titik 𝑣4  sebanyak 

enam.  

 

 

g) Jalan (Walk) 

 

Walk (jalan) pada graf merupakan barisan titik dan sisi yang dinotasikan 

dengan 𝑣0𝑒1𝑣1𝑒2 … . 𝑒𝑘𝑣𝑘  yang diawali oleh suatu titik dan diakhiri dengan suatu 

titik juga, dengan suatu sisi yang menghubungkan titik sebelum dan sesudahnya 

[8]. Apabila titik awal dan titik akhir sama maka disebut walk tertutup, sedangkan 

jika titik awal dan titik akhir berbeda maka disebut walk terbuka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

h) Jejak  (Trail) 
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Jejak atau Trail adalah suatu walk yang sisi-sisinya berbeda [4]. Pada 

Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa 𝑣1, 𝑒4, 𝑣4, 𝑒5, 𝑣1, 𝑒1, 𝑣2 adalah salah satu contoh 

dari trail. 

 

 

i) Lintasan  (Path) 

 

Lintasan (Path) pada suatu graf adalah jejak atau trail tanpa titik yang 

berulang [9]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat salah satu contoh lintasan yaitu 

𝑣3, 𝑒6,𝑣1, 𝑒4, 𝑣4, 𝑒2, 𝑣2 . 

 

 

j) Terhubung 

 

Graf 𝐺 disebut terhubung jika untuk tiap dua titik di 𝐺 terdapat lintasan yang 

menghubungkan kedua titik tersebut [4], jika tidak, graf disebut tidak terhubung. 

Dapat dilihat dari Gambar 2.1 bahwa graf tersebut tidak terhubung karena tidak 

ada lintasan yang menghubungkan 𝑣5  dengan titik lain di 𝐺. 

 

 

k) Siklus (Cycle) 

 

Siklus (Cycle) adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada titik yang 

sama [8]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa 𝑣1, 𝑒4, 𝑣4, 𝑒3, 𝑣3, 𝑒6, 𝑣1 adalah 

suatu siklus. 

 

 

l) Jarak  

 

  Jarak adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik 

berbeda pada graf terhubung [11]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa jarak 𝑣1 

dan 𝑣4 adalah satu.  



 

9 

 

 

 

m) Diameter 

 

  Diameter pada graf terhubung merupakan jarak terbesar antar dua titik pada 

graf tersebut [8]. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa diameter pada graf 

terhubung tersebut adalah jarak dari 𝑣2 dan 𝑣3yaitu dua. 

 

 

2.4 Jenis jenis graf  

 

  Pada subbab ini akan diberikkan contoh dari jenis jenis graf yang 

berhubungan dengan materi yang akan dibahas pada penelitian ini.  

 

 

a) Graf Berbobot  

 

Graf berbobot adalah graf yang memiliki nilai atau harga pada setiap sisinya 

dengan bobot atau nilai tersebut bergantung pada masalah yang dimodelkan [3]. 

Dalam kehidupan sehari-hari bobot tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak, biaya 

perjalanan, waktu tempuh dari sebuat titik ke titik yang lain. Gambar 2.2 

merupakan salah satu contoh graf berbobot. 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh graf berbobot 
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b) Graf Sederhana   

 

Graf sederhana merupakan graf yang tidak mengandung sisi ganda ataupun 

loop [9]. Pada Gambar 2.3 merupakan salah satu contoh graf sederhana. 

 

 

Gambar 2.3 Contoh graf sederhana 

 

 

c) Graf tidak Sederhana   

 

Graf tidak sederhana merupakan graf yang mengandung sisi ganda ataupun 

loop [10]. Salah satu contoh graf tidak sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.4, 

dimana graf tersebut memiliki sisi ganda yaitu 𝑒5 dan 𝑒6 ataupun loop seperti pada 

sisi 𝑒7. 

 

 

Gambar 2.4 Contoh graf tidak sederhana 

 

 

d) Graf Berhingga  

𝑣4 

𝑣1 𝑒2 

𝑒3 
𝑒1 

𝑒4 

𝑒6 

𝑣3 𝑣2 
𝑒5 

𝑒7 
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Graf berhingga adalah graf yang memiliki banyaknya titik berhingga atau 

terbatas [8]. Gambar 2.5 merupakan contoh graf berhingga dengan banyaknya titik 

pada graf tersebut yaitu lima. 

 

 

Gambar 2.5 Contoh graf berhingga 

 

 

e) Graf Lengkap  

 

Graf lengkap merupakan graf yang untuk setiap pasang titik ada sisi yang 

menghubungkannya. Graf lengkap 𝐾𝑛 yang memiliki 𝑛 buah titik akan berderajat 

sebanyak 𝑛 − 1 [10]. Pada setiap titik dan jumlah sisi pada graf lengkap terdiri 

dari 
𝑛(𝑛−1)

2
. Contoh graf lengkap 𝐾2, 𝐾3 dan 𝐾4 dapat dilihat pada Gambar 2.6  

 

 

Gambar 2.6 Contoh graf lengkap 

 

 

f) Graf Pohon (Tree) 

 

Tree adalah graf terhubung dengan 𝑛 banyaknya titik dan yang tidak 

memiliki sikruit (cycle) serta memiliki sisi sebanyak 𝑛 − 1 [4]. Gambar 2.7 
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merupakan salah satu contoh graf pohon dengan banyaknya titik sembilan dan 

delapan sisi. 

 

 

Gambar 2.7 Contoh tree 

 

 

g) Graf Pohon Berakar (Rooted Tree)  

 

Rooted tree adalah suatu tree yang salah satu titiknya disebut dengan akar 

atau root. Dalam terapannya, Rooted tree dapat mempresentasikan asal mula 

disribusi atau saluran [4].  Salah satu contoh Rooted tree dapat dilihat pada Gambar 

2.8. 

 

 

Gambar 2.8 Contoh graf berakar 

 

 

h) Subgraf  

 

 Diberikan graf 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Graf 𝐺1 = (𝑉1, 𝐸1) dinamakan subgraf dari G 

jika 𝑉1 ⸦  𝑉 dan 𝐸1 ⸦  𝐸 [8] . 

 



 

13 

 

 

Gambar 2.9 Graf (b) merupakan subgraf dari graf (a) 

 

 

2.5 Pohon Merentang (Spanning Tree)  

 

  Misalkan 𝐺 = (𝑉, 𝐸) merupakan graf terhubung, tree 𝑇 dikatakan spanning 

tree dari 𝐺 jika 𝑇 merupakan subgraf dari 𝐺 yang memuat semua titik pada 𝐺 [4]. 

Misalkan 𝐺 merupakan graf terhubung dan bukan tree, dimana terdapat satu atau 

lebih siklus. 𝐺 dapat diubah menjadi tree 𝑇 =  (𝑉1, 𝐸1) dengan cara memutuskan 

setiap sisi yang menyebabkan siklus tetapi tetap membentuk graf terhubung hingga 

semua siklus pada 𝐺 hilang [8].  

  Jika pada 𝐺 tidak ada lagi sirkuit maka 𝑇 disebut dengan pohon merentang 

(Spanning Tree) [4]. 𝑇 disebut merentang karena semua titik pada pohon 

𝑇 memenuhi semua titik pada 𝐺 atau 𝑇(𝑉)  sama dengan 𝐺(𝑉), dan sisi pada 𝑇 

subset sisi pada 𝐺 atau 𝑇(𝐸) ⸦ 𝐺(𝐸). Contoh dalam pembentukan tree dapat 

dilihat pada Gambar 2.10. 

 

 

Gambar 2.10 Contoh pembentukan tree 

 

𝑣4 

𝑣1 

(a) 

𝑣3 𝑣2 

𝑣4 

(b) 

𝑣3 𝑣2 
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2.6   Minimum Spanning Tree ( MST) 

 

  Jika pada graf berbobot 𝐺 dengan 𝑇1 dan 𝑇2 merupakan pohon merentang 

dari G, maka minimum spanning tree (pohon merentang minimum) merupakan 

pohon merentang dengan bobot pada pohon merentang tersebut merupakan bobot 

paling minimum di antara pohon merentang lain yang ada pada 𝐺 [3]. 

Misal pada graf 𝐺 setiap dua titik dihubungkan beberapa lintasan berbeda, 

dimana lintasan dengan bobot disebut sebagai rute terpendek dengan syarat 

merupakan pohon dari 𝐺 [3] . Untuk menentukan MST terdapat dua algoritma 

yang umum digunakan, yaitu Algoritma Prim (1956), dan Algoritma Kruskal 

(1957) [6] 

 

 

 

 

 

2.7 Algoritma 

 

  Algoritma adalah deskripsi atau prosedur dengan urutan langkah logis untuk 

menyelesaikan masalah [11]. Dengan algoritma yang baik maka suatu masalah 

dapat diselesaikan dengan tepat. 

  Suatu algoritma akan memerlukan masukan (input) tertentu untuk 

memulainya, dan akan menghasilkan keluaran (output) tertentu pada akhirnya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma adalah mencari langkah-langkah 

yang paling sesuai untuk penyelesaian suatu masalah, karena setiap algoritma 

memiliki karakteristik tertentu yang memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Beberapa hal yang harus dipahami dalam mencari algoritma antara lain:  

1. Masalah seperti apa yang hendak diselesaikan.  

2. Gagasan atau parameter apa yang ada pada algoritma tersebut.  

3. Batasan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah.  
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2.7.1  Algoritma Prim  

 

Algoritma Prim ditemukan oleh Robert C. Prim pada tahun 1957. Algoritma 

ini bertujuan untuk membentuk sebuah pohon, di mana bobot total dari semua sisi 

dalam pohon diminimalkan. Algortima prim mengutamakan bahwa pada 

pemilihan bobot minimal berdasarkan titik yang diambil tanpa perlu mengurutkan 

terlebih dahulu. Algoritma Prim mempertahankan sifat keterhubungan dimana 

setiap sisi yang akan dipilih tetap terhubung.  

Inisiasi :  𝑇 = ∅ ,𝑉 = ∅.  

Langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Tentukan secara acak satu titik  sebagai  root 

2) Masukkan root ke V.  

3) Tentukan sisi minimum yang terhubung dengan root, pilih dan masukkan 

ke T. Titik ujung garis tersebut masukkan ke V.  

4) Pilih sisi minimum yang terhubung dengan titik – titik di V dan cek apakah 

membentuk sirkuit jika ditambahkan ke T. Jika ya, maka pilih sisi 

minimum berikutnya. Jika tidak, masukkan sisi nya di T dan titik nya di 𝑉.  

5) Cek 𝑇 = 𝑛 − 1? Jika ya STOP.  Jika tidak, ulangi langkah 4. 

 

 

Gambar 2.11 Graf pada jaringan pipa 
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  Dalam penerapan Algoritma Prim dapat digunakan untuk mencari MST 

pada Gambar 2.11 adalah sebagai berikut : 

1) Langkah pertama yaitu menentukan titik awal (root) untuk kali ini dipilih 

𝑣1 sebagai titik awal dengan memilih sisi dengan bobot paling minimum 

yaitu (𝑣1, 𝑣7) dengan bobot 5.   

2)  Selanjutnya pilih kembali sebuah sisi dengan bobot terkecil yang 

terhubung dengan salah satu dari titik 𝑣1 dan 𝑣7 yaitu (𝑣1, 𝑣2) dengan 

bobot 15.  

3) Lalu pilih kembali sebuah sisi dengan bobot terkecil yang terhubung 

dengan salah satu titik 𝑣1, 𝑣2 atau 𝑣7yaitu sisi (𝑣2, 𝑣3) dengan bobot 3 

4) Lakukan langkah untuk memilih sebuah sisi dengan bobot terkecil yang 

terhubung dengan salah satu titik secara berulang hingga mendapatkan 

pohon rentang minimum sebesar 𝑛 − 1. Sehingga didapatkan pohon 

rentang minimum  

Proses algoritma Prim ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan tabel sebagai 

berikut : 

Misal : ambil root = 𝑣1 

 

Tabel 2.1 Contoh algoritma prim 

Iter

asi 

Garis yang 

dipertimbangka

n 

Garis 

yang 

dipilih 

Membentu

k cycle ? 

V T T = n -1 

? 

Keterangan 

Ya Tidak Ya Tidak 

1 e1,7 =5, e1,2= 15, 

e1,4= 15 

e1,7=5   {1,7 

} 

 { e1,7 }    

2 e1,2= 15, 

e1,4=15, 

 e7,8= 15 ,  

e7,6 =18 

 e1,2=15   {1,7,

2} 

{ e1,7 , e1,2 }    Sisi e1,2, e1,4, e7,8 

memiliki bobot 

yang sama, maka 

pilih salah satu. 

3 e1,4= 15, 

e7,8=15,  

e7,6 =18, e2,3 = 3 

 e2,3= 3   {1,7,

2,3} 

{ e1,7 , e1,2 ,e2,3}    

4 e1,4= 15, 

e7,8=15,  

 e3,5= 5   {1,7,

2,3,

5} 

{ e1,7, e1,2 ,e2,3 

,e3,5} 
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Hasil Algoritma Prim pada Tabel 2.1 didapatkan hasil seperti pada Gambar 

2.12. MST yang terbentuk dapat dikonstruksi dengan menggambarkan tree sesuai 

dengan urutan garis yang masuk ke dalam T. Dari konstruksi ini diketahui bahwa 

pada proses pembentukan MST dengan Algoritma Prim selalu membentuk tree 

[4]. 

 

Gambar 2.12 Graf MST pada jaringan pipa 

 

 

e7,6 =18 , 

e3,4=15, e3,5=5 

5 e1,4= 15, 

e7,8=15,  

e7,6 =18 , 

e3,4=15, e5,6=15 

 e1,4 = 

15 

  {1,7,

2,3,

5,4} 

{ e1,7  ,e1,2 ,e2,3 

,e3,5,e1,4} 

  . Sisi e1,4, e7,8 ,e3,4 

memiliki bobot 

yang sama, maka 

pilih salah satu. 

6 e7,8=15, 

e7,6=18,e3,4=15, 

e5,6=15 , e4,6 =4 

 e4,6 =4   {1,7,

2,3,

5,4,

6} 

{e1,7,e1,2,e2,3,e3,

5,e1,4, e4,6} 

  . 

7 e7,8= 15, 

e7,6=18, e3,4=15, 

e5,6=15 ,  

e6,8 = 15 

 e6,8= 6   
{1,7,

2,3,

5,4,

6,8} 

{e1,7,e1,2,e2,3,e3,

5,e1,4, e4,6,e6,8} 

   Karena T = n -1 = 

8, maka STOP. 
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2.8 Probabilitas Kejadian  

 

Probabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya 

suatu kejadian (event) dan biasa ditulis 𝑃(𝐸) [13]. Secara intuitif, suatu kejadian 

yang pasti terjadi diberikan nilai probabilitas satu dan kejadian yang tidak mungkin 

terjadi diberi nilai nol. Nilai probabilitas setiap kejadian tidak mungkin lebih kecil 

dari nol atau tidak mungkin lebih besar dari satu atau dapat ditulis 0 ≤ 𝑃(𝐸) ≤ 1 

[13].  

 

 

 

 

2.9 Depth First Search (DFS) 

 

  Algoritma Depth First Search adalah suatu metode pencarian pada sebuah 

tree yang disusun seperti graf pohon berakar, dengan titik paling atas merupakan 

root yang dibawahnya diikuti oleh titik tetangga dari titik atasnya, yang disusun 

kiri ke kanan dengan sejajar. Pencarian dilakukan dengan menelusuri cabang 

pohon dari akar sampai menemukan solusi atau sampai menemukan titik tanpa 

tetangga yang berada dibawahnya [14]. Titik ditelusuri dari root kemudian ke 

salah satu titik tetangga sebelah kiri, penelusuran dilakukan terus melalui titik 

bertetangga tersebut dari titik paling atas hingga titik paling bawah. Setelah sampai 

titik paling bawah, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk 

menelusuri tetangga di kanan dari titik yang diatas titik sebelumnya tersebut 

hingga menemukan solusi. Dalam implementasinya DFS dapat diselesaikan 

dengan bantuan struktur data stack. Contoh penerapannya pada Gambar 2.13. 

Maka urutan penelusurannya adalah A-B-D-E-C-F-H-G. 
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Gambar 2.13 Contoh graf pohon Depth First Search 

  


