
 
 

 

 

  

 

 

  

TUGAS AKHIR – IF184802 
 
 

DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA OPTIMASI 
LINIER DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
SPOJ NECKLACE 

 
 
DENNY RENGGANIS 
05111640000099 
 
Dosen Pembimbing I:  
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. 
 
Dosen Pembimbing II: 
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. 
 
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA 
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

i 

 

 

TUGAS AKHIR – IF184802 
 
 

DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA OPTIMASI 
LINIER DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN 
SPOJ NECKLACE 
 
 
DENNY RENGGANIS 
05111640000099 
 
Dosen Pembimbing I:  
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. 
 
Dosen Pembimbing II: 
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. 
 
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA 
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2020 

 



 

 

ii 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 



 

 

iii 

UNDERGRADUATE THESIS – IF184802 

 
 

DESIGN AND ANALYSIS OF LINEAR 
OPTIMIZATION ALGORITHM FOR SOLVING 
SPOJ’S NECKLACE  
 
 
DENNY RENGGANIS 
05111640000099 
 
Supervisor I 
Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. 
 
Supervisor II 
Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. 
 
DEPARTMENT OF INFORMATICS 
Faculty of Intelligent Electrical and Informatics 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
2020 
 



 

 

iv 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 



 

v 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

DESAIN DAN ANALISIS ALGORTIMA OPTIMASI 

LINIER DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

SPOJ NECKLACE 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Memperoleh Gelar Sarjana Komputer 

pada 

Bidang Studi Algoritma dan Pemrograman 

Program Studi S-1 Departemen Teknik 

Informatika 

Fakultas Teknologi Elektro dan 

Informatika Cerdas 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
 

Oleh: 

Denny Rengganis 

NRP: 051116 40000 099 

 

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir: 

Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. 

NIP. 197002131994021001  

 (Pembimbing 1) 

 

Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. 

NIP. 197007141997031002  

 (Pembimbing 2) 

 

SURABAYA 

APRIL 2020 



 

vi 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

  



 

 

vii 

DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA OPTIMASI 

LINIER DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN 

SPOJ NECKLACE 

 

Nama Mahasiswa  : Denny Rengganis 

NRP : 05111640000099 

Departemen : Teknik Informatika, Fakultas 

Teknologi Elektro dan Informatika 

Cerdas, ITS  

Dosen Pembimbing 1 : Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. 

Dosen Pembimbing 2 : Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. 

ABSTRAK 

Permasalahan tugas akhir ini bermula dari adanya 

permasalahan NECKLACE - NECKLACE pada SPOJ. 

Permasalahan tersebut menggambarkan N buah lingkaran pada 

bidang dua dimensi dengan titik pusat yang telah ditentukan dan 

yang akan dicari adalah jari-jari dari masing-masing lingkaran 

sehingga setiap lingkaran hanya akan berpotongan dengan tepat 

dua lingkaran lain yang bersebelahan dengannya. 

Syarat yang harus dikerjakan dalam permasalahan di atas 

menimbulkan hal-hal baru yang membutuhkan metode 

penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dari 

NECKLACE. Hal yang menjadi batasan adalah waktu 

permasalahan ini harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang 

dari 1,632 detik. Sehingga tentunya tidak dapat dilakukan iterasi 

satu persatu untuk setiap jari-jari lingkaran karena akan memakan 

waktu yang sangat lama. Karena itu dibutuhkan sebuah solusi 

yang cukup optimal untuk mengatasi batasan waktu ini. 

Pada Tugas Akhir ini, permasalahan NECKLACE akan 

dimodelkan terlebih  dahulu kedalam permasalahan optimasi 

linier. Setelah itu akan diimplementasikan algoritma Simplex 

yang dapat menangani permasalahan optimasi linier dengan 
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relatif cepat. Solusi yang dibuat cukup efisien dengan rata-rata 

waktu penyelesaian 0,124 detik dengan penggunaan memori 11,8 

MB. 

Kata kunci: Algoritma Simplex, Optimasi Linier . 
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ABSTRACT 

This thesis starts with NECKLACE on SPOJ. This problem 

describes N circles in two dimensional plane and we will try to find 

the radius of each circle so that every circle will only intersect with 

exactly two other adjacent circles. 

This conditions creates things that need a correct method 

to solve problem from NECKLACE. The problem is the limitation 

of running time, this problem need to be solved within 1,632 

seconds. So of course iterations cannot be done to find each radius 

one by one and checking them because it will take a very long time. 

So we need a better solution to overcome this limitation. 

In this thesis, initially this problem will be modelled first 

into Linear Optimization problem. After that, Simplex algorithms 

will be implemented which can handle the Linear Optimization 

problem in relatively fast running time.  The solution made is quite 

efficient with an average completion time of 0.124 seconds with 

11.8 MB of  memory usage. 

 

Keywords: Linear Optimization, Simplex Algorithm. 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar tugas 

akhir yang meliputi latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

batasan permasalahan, metodologi pembuatan tugas akhir, dan 

sistematika penulisan buku tugas akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemrograman Linier merupakan salah satu teknik optimasi 

yang melibatkan varibel-variabel linier. Teknik optimasi ini sangat 

banyak ditemukan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Aplikasi 

dari pemrograman linier juga sangat beragam contohnya, 

permasalahan-permasalahan seperti ekonomi, sosial, industri, 

pembangunan, dan masih banyak lagi dapat diselesaikan dengan 

pemrograman linear.  

Masalah pada studi kasus SPOJ NECKLACE merupakan 

simplifikasi dari permasalahan dunia nyata yang melibatkan 

geometri , terutama geometri analitik. Apabila kita dapat 

memodelkan permasalahan yang ada menjadi bentuk linier, 

permasalahan ini dapat diselesaikan dengan pemrograman linier.  

Salah satu algoritma yang populer dalam menyelesaikan 

pemrograman linier adalah algoritma Simplex. Untuk 

menyelesaikan permasalahan SPOJ NECKLACE akan 

diimplementasikan algoritma Simplex. 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menentukan 

implementasi algoritma yang tepat dalam memecahkan 

permasalahan SPOJ NECKLACE secara optimal dan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang diangkat dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana memodelkan permasalahan SPOJ-

NECKLACE kedalam bentuk linear? 

2. Bagaimana menganalisis serta menentukan desain dan 

algoritma yang tepat dan optimal untuk menyelesaikan 

permasalahan SPOJ-NECKLACE? 

3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma yang tepat 

untuk menyelesaikan permasalahan SPOJ-

NECKLACE? 

4. Bagaimana melakukan uji coba untuk mengetahui 

kebenaran dan kinerja dari implementasi yang dilakukan 

? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas pada Tugas Akhir ini 

memiliki beberapa batasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini merupakan permasalahan optimasi 

linier yang akan diselesaikan dengan algoritma Simplex. 

2. Dipastikan bahwa terdapat solusi yang memenuhi untuk 

setiap masukan pada testcase. 

3. Implementasi menggunakan bahasa C++ 

Batasan pada SPOJ:  

1. N sebagai angka yang akan dimasukkan yang 

merepresentasikan banyak titik berupa bilangan bulat 

dengan rentang antara 2 sampai 100. 
2. t sebagai banyaknya kasus uji berupa bilangan bulat 

dengan rentang antara 1 sampai 45. 

3. Setiap titik 𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  pada bidang koordinat yang 

diberikan pada masalah, nilai 𝑥𝑖  dan 𝑦𝑖  berada pada 

rentang antara -1000 sampai 1000. 

4. Batasan waktu adalah 1,632 detik. 

5. Batasan memori adalah 1,536 MB. 

6. Batasan ukuran program adalah 50 KB. 

7. Dipastikan bahwa terdapat Necklace yang memenuhi 

untuk setiap konfigurasi titik yang dijadikan testcase. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini antara lain:  

1. Melakukan analisis untuk mencari desain algoritma yang 

sesuai dan efisien sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan batasan dari N maksimal 100 

dalam waktu 1,632 detik. 
2. Melakukan analisis dan implementasi algoritma 

optimasi linear untuk menyelesaikan permasalahan 

SPOJ-NECKLACE. 
3. Melakukan analisis dan uji coba terhadap implementasi 

yang dilakukan untuk permasalahan SPOJ-NECKLACE. 
 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini yaitu: 

 

1.5.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan proposal Tugas 

Akhir yang berisi gagasan awal penulis dalam menyelesaikan 

permasalahan SPOJ-NECKLACE yang akan dibahas pada Tugas 

Akhir ini. 

 

1.5.2 Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian informasi dan studi 

literatur yang relevan untuk dijadikan referensi dalam melakukan 

pengerjaan Tugas Akhir. Informasi didapatkan dari materi-materi 

yang berhubungan dengan optimasi linier dan algoritma-algoritma 

untuk menyelesaikan masalah optimasi linier. Informasi tersebut 

didapatkan dari buku, internet, dan materi kuliah yang 

berhubungan dengan metode yang akan digunakan. 
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1.5.3 Desain dan Analisis 
Pada tahap ini dilakukan analisis masalah dan desain 

rancangan algoritma yang digunakan dalam solusi untuk 

pemecahan masalah klasik SPOJ NECKALCE. 

 

1.5.4 Implementasi Algoritma  

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan 

desain  algoritma dan struktur data dari pemodelan masalah ke 

dalam bentuk program dalam bahasa pemrograman C++.  

 

1.5.5 Uji Coba Kebenaran 

Pada tahap ini dilakukan uji coba kebenaran implementasi 

yang dilakukan pada sistem penilaian daring SPOJ. 

 

1.5.6 Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan yang 

menjelaskan dasar teori dan metode yang digunakan dalam Tugas 

Akhir ini serta  hasil dari implementasi algoritma yang telah 

dibuat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Buku Tugas Akhir ini merupakan  laporan secara lengkap 

mengenai Tugas Akhir yang telah dikerjakan baik dari sisi teori, 

rancangan, maupun implementasi sehingga memudahkan bagi 

pembaca dan juga pihak yang ingin mengembangkan lebih lanjut. 

Sistematika penulisan buku Tugas Akhir secara garis besar dapat 

dilihat seperti dibawah ini. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, dan tujuan pembuatan Tugas 

Akhir. Selain itu, metodologi pengerjaan dan sistematika 
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penulisan laporan Tugas Akhir juga dijelaskan di 

dalamnya. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi penjelasan secara detil mengenai 

dasar-dasar penunjang dan teori-teori yang digunakan 

untuk mendukung pembuatan Tugas Akhir ini. 

Bab III Desain dan Analisis 

Bab ini berisi penjelasan tentang rancangan dari 

sistem yang akan dibangun. Rancangan ini disajikan 

dalam bentuk pseudocode disertai dengan 

penjelasannya. 

Bab IV Implementasi  

Bab ini berisi penjelasan implementasi kode 

sumber dalam bahasa pemrograman C++ berdasarkan 

desain algoritma yang telah dilakukan pada tahap desain. 

Bab V Uji Coba dan Evaluasi 

Bab ini berisi uji coba kebenaran implementasi 

yang dilakukan pada sistem penilaian daring SPOJ. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan 

kesimpulan dari hasil uji coba yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan perangkat lunak kedepannya. 
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2 BAB II 

DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori yang 

menjadi dasar pengerjaan buku Tugas Akhir ini. 

 

2.1 Deskripsi Umum Permasalahan  

 Permasalahan yang diangkat pada Tugas Akhir ini adalah 

permasalahan pencarian jari-jari dari masing-masing lingkaran 

pada bidang sehingga setiap lingkaran berpotongan dengan tepat 

dua lingkaran lain yang berdekatan. Untuk mendapatkan jari-jari 

dari masing-masing lingkaran ini diberikan beberapa data 

masukan. Data masukan tersebut antara lain adalah jumlah titik dan 

koordinat dari setiap titik. Berikut adalah contoh ilustrasi dari 

permasalahan yang akan kita selesaikan (Gambar 2.1). 

 

 
Gambar 2.1 Deskripsi Permasalahan Contoh Permasalahan 

 

Kita diminta untuk membuat sebuah konfigurasi , selanjutnya akan 

disebut sebagai necklace, seperti pada gambar 2.2.  
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      Gambar 2.2 Deskripsi Permasalahan Contoh Solusi Yang Diharapkan 

 

2.2 Permasalahan NECKLACE pada SPOJ 

NECKLACE merupakan suatu permasalahan yang dapat 

ditemukan pada sistem penilaian daring SPOJ dengan deskripsi 

soal dari sumber asli menggunakan bahasa inggris, yang dapat 

dilihat sebagai berikut 

 

 
Gambar 2.3 Deskripsi Permasalahan 

 

  Pada permasalahan NECKLACE diberikan N titik pada 

sebuah bidang, dimana pasangan (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) merupakan representasi 

dari koordinat dari titik ke-i. Kemudian kita diminta untuk 
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membuat sebuah necklace dari kumpulan gambar yang memenuhi 

beberapa aturan sedemikian : 

1. Gambar ke-𝑖  terdiri dari semua titik (𝑥, 𝑦) sehingga 

(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 ≤ 𝑟𝑖
2  

2. Gambar ke- 𝑖  dan gambar- 𝑖 + 1  saling berpotongan 

untuk 1 ≤ 𝑖 < 𝑁 

3. Gambar ke-1 dan gambar ke-𝑁 saling berpotongan 

4. Pasangan gambar yang lain tidak berpotongan. 

Dari aturan-aturan diatas didapatkan beberapa informasi. Aturan 

pertama, dengan melihat pertidaksamaan yang membentuk gambar 

ke-𝑖, didapat bahwa gambar ke-𝑖 merupakan lingkaran dengan titik 

pusat (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  dengan jari-jari 𝑟𝑖  selanjutnya bentuk ke- 𝑖  akan 

ditulis sebagai lingkaran ke- 𝑖 . Dari aturan kedua, ketiga, dan 

keempat mendefinisikan sebuah necklace itu sendiri. Agar lebih 

mudah di pahami, berikut contoh representasi visual dari aturan 

kedua , ketiga, dan keempat  

Gambar 2.4 Contoh Necklace 
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  Gambar 2.2 merupakan necklace karena Lingkaran ke-1 

berpotongan dengan lingkaran ke-2, lingkaran ke-2 berpotongan 

dengan lingkaran ke-3, lingkaran ke-3 berpotongan dengan 

lingkaran ke-4 dan lingkaran ke-4 berpotongan dengan lingkaran 

ke-1 serta tidak ada pasangan lingkaran selain itu yang 

berpotongan. 

 

 
Gambar 2.5 Contoh Bentuk Bukan Necklace 

 

  Gambar 2.3 bukan merupakan necklace karena lingkaran ke-

1 tidak berpotongan dengan lingkaran ke-2 serta lingkaran ke-2 

tidak berpotongan dengan lingkaran ke-3, dimana ini melanggar 

aturan ke-2 dari syarat sebuah necklace. 
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Gambar 2.6 Contoh Lain Bentuk Bukan Necklace 

 

Sedangkan pada gambar diatas, juga bukan merupakan necklace 

karena meskipun Lingkaran ke-i dan Lingkaran ke-i+1 

berpotongan serta lingkaran ke-1 berpotongan dengan lingkaran 

ke-4, namun lingkaran ke-2 berpotongan dengan lingkaran ke-4 

yang melanggar aturan ke-4 dari persyaratan necklace. 

 Pada permasalahan ini kita diharuskan untuk mencari jari-

jari dari setiap lingkaran ke- 𝑖  yaitu 𝑟𝑖  agar dapat membentuk 

sebuah necklace dari syarat-syarat diatas. 

 
Gambar 2.7 Deskripsi Masukan Permasalahan NECKLACE 

 

  Gambar 2.5 menjelaskan baris pertama dari masukan 

merupakan bilangan bulat 𝑡 dengan 1 ≤ 𝑡 ≤ 45 yang merupakan 

jumlah testcase. Kemudian pada baris kedua merupakan bilangan 

bulat 𝑁 , dengan rentang 2 ≤ 𝑁 ≤ 100 , yang merepresentasikan 
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banyaknya titik dalam bidang, kemudian terdapat 𝑁 baris pasangan 

bilangan bulat terpisah dengan satu spasi 𝑥𝑖 dan 𝑦𝑖 dengan rentang 

−1000 ≤ 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 ≤ 1000, yang merepresentasikan nilai koordinat 

dari titik 𝑖. Dari masukan SPOJ juga dipastikan bahwa setidaknya 

terdapat satu konfigurasi necklace yang mungkin untuk setiap 

testcase. 

Gambar 2.8 Deskripsi Keluaran Permasalahan NECKLACE 

 

  Untuk menghindari masalah akurasi, permasalahan ini juga 

menyediakan program pengecekan yang digunakan. Beberapa 

aturan yang digunakan sebagai berikut 

1. Lingkaran ke-𝑖 dan lingkaran ke-𝑗 tidak mungkin 

berpotongan apabila  

𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗 − 10−5. 

2. Lingkaran ke-𝑖 dan lingkaran ke-𝑗 pasti berpotongan 

apabila 

𝑑𝑖𝑗 + 10−5 ≤ 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 

3. Kasus ketika 𝑑𝑖𝑗 − 10−5 < 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 < 𝑑𝑖𝑗 + 10−5 

diserahkan kepada penulis. 

4. pada aturan diatas 𝑑𝑖𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2

+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)
2
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Gambar 2.9 Contoh Masukan dan Keluaran Pada SPOJ 

 

   Pada contoh masukan dan keluaran diatas hanya 

diberikan satu testcase. Pada testcase tersebut diberikan empat 

titik dengan koordinat Titik1(0,0), Titik2(10,0) , Titik3(10,10) 

dan Titik4(0,10). Berikut hasil representasi visual dari testcase 

tersebut. 



14 

 

 

 
Gambar 2.10 Representasi Visual Testcase NECKLACE Pada SPOJ 

 

Apabila dilakukan pengecekan pada syarat necklace menggunakan 

aturan yang disediakan 
Tabel 2.1 Hubungan Perpotongan Setiap Lingkaran 

Lingkaran 𝑖 dan 

Lingkaran 𝑗 

𝑟𝑖

+ 𝑟𝑗 

𝑑𝑖𝑗 Hubungan kedua 

lingkaran 

Lingkaran1 dan 

Lingkaran2 

14 10 14>10(Berpotongan) 

Lingkaran2 dan 

Lingkaran3 

14 10 14>10(Berpotongan) 

Lingkaran3 dan 

Lingkaran4 

14 10 14>10(Berpotongan) 

Lingkaran4 dan 

Lingkaran1 

14 10 14>10(Berpotongan) 

Lingkaran1 dan 14 14.142 14<14.142 
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Lingkaran3 (Tidak Berpotongan) 

Lingkaran2 dan 

Lingkaran4 

14 14.142 14<14.142 

(Tidak Berpotongan) 

 

  Dari tabel 2.1 lingkaran-𝑖 dan lingkaran-𝑖 + 1 berpotongan, 

lingkaran1 dan lingkaran4 berpotongan serta selain itu tidak 

berpotongan. Dapat disimpulkan bahwa 𝑟1 = 7, 𝑟2 = 7, 𝑟3 =
7, 𝑟4 = 7 untuk titik ke-1(0,0) , titik ke-2(10,0) , titik ke-3(10,10) , 

titik ke-4(0,10) membentuk suatu necklace. 

 

2.3 Bentuk Standar dan Bentuk Slack 

Pemrograman linier merupakan landasan penting dalam 

teori optimasi. Banyak masalah realistis dapat dirumuskan dengan 

menggunakan model matematika linier [2] .Terdapat dua format 

yang digunakan dalam pembuatan sebuah model pemrograman 

linier. Pada bentuk standar, semua kendala merupakan 

pertidaksamaan. Sedangkan pada bentuk slack, semua kendala 

merupakan persamaan (kecuali pada kendala yang menyatakan 

variabel harus bernilai positif) [3] . 

 

2.3.1 Bentuk Standar 

Pada bentuk standar, diberikan 𝑛  bilangan real 

𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛 ; 𝑚  bilangan real 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑚 ; dan 𝑚, 𝑛  bilangan 

real 𝑎𝑖𝑗  untuk 𝑖 =  1,2, . . . , 𝑚  dan 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛 . Akan dicari 𝑛 

bilangan real dimana 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑧 = ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 (2.1) 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜  

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 (2.2) 

𝑥𝑗 ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (2.3) 
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Pada model di atas, fungsi 2.1 merupakan fungsi objektif. 

Pertidaksamaan 2.2 dan 2.3 merupakan constraint/kendala, untuk 

pertidaksamaan 2.3 merupakan kendala nonnegativitas.  

 

2.3.2 Bentuk Slack 

Agar lebih efisien dalam menyelesaikan permasalahan 

pemrograman linier dengan menggunakan metode Simpleks, maka 

akan dilakukan perubahan bentuk dari bentuk standar menjadi 

bentuk slack [3]. Model yang ada harus diubah menjadi bentuk 

dimana kendala nonnegativitas menjadi satu-satunya 

pertidaksamaan, dan kendala lainnya akan diubah menjadi 

persamaan.  

Jika pertidaksamaan 2.2 akan diubah menjadi persamaan, 

akan ditambahkan variabel 𝑠 yang merupakan variabel slack yang 

berguna untuk mengukur perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanan 

dari persamaan 2.2. Setelah ditambahkan variabel 𝑠 akan menjadi 

persamaan 2.4 di bawah. 

𝑠 = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 , 𝑠 ≥ 0 (2.4) 

Ketika bentuk standar diubah ke bentuk slack, akan 

digunakan 𝑥𝑛+𝑖  bukannya menggunakan 𝑠  untuk menunjukkan 

variabel slack yang terkait dengan pertidaksamaan ke-𝑖. Sehingga 

akan menjadi: 

𝑥𝑛+𝑖 = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗   (2.5) 

Pada pemrograman linier semua kendala kecuali untuk 

kendala nonnegativitas merupakan sebuah persamaan. Dengan 

format penulisan, untuk setiap kendala (persamaan) memiliki satu 

variabel pada sisi kiri (left-hand side) dan variabel sisanya berada 

pada sisi kanan (right-hand side). Setiap persamaan memiliki 

himpunan variabel yang sama pada sisi kanannya, dan variabel 

tersebut juga merupakan variabel yang muncul pada fungsi 
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objektif. Variabel yang berada pada sisi kiri disebut basic variables 

dan variabel yang berada pada sisi kanan disebut nonbasic 

variables. 

Seperti pada bentuk standar, akan lebih mudah jika 

memiliki notasi yang lebih ringkas untuk menggambarkan bentuk 

slack. Sehingga akan digunakan 𝑁 untuk menunjukkan himpunan 

indeks dari nonbasic variables dan 𝐵  untuk menunjukkan 

himpunan indeks dari basic variables. Sedangkan variabel 𝑣 untuk 

menunjukkan nilai konstan opsional pada fungsi objektif dan 

semua variabel 𝑥  harus bernilai positif. Jadi pertidaksamaan 2.1 

dan 2.2 ketika dijadikan bentuk slack akan menjadi: 

𝑧 = 𝑣 + ∑ 𝑐𝑗

𝑗∈𝑁

𝑥𝑗 
(2.6) 

𝑥𝑖 = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑗∈𝑁

𝑥𝑗    𝑓𝑜𝑟 𝑖 ∈ 𝐵 
(2.7) 

 

2.4 Pemodelan Permasalahan NECKLACE 

Untuk membuat pemodelan permasalahan SPOJ-

NECKLACE kedalam sistem linier, dapat melihat persyaratan 

necklace itu sendiri. Dengan mengubah persyaratan dari sebuah 

necklace yang diberikan pada permasalahan ini menjadi suatu 

pertidaksamaan linier dapat dibentuk suatu model yang 

merepresentasikan masalah tersebut. 

1. Dari syarat pertama kita sudah mengetahui bahwa gambar 

ke-i merupakan sebuah lingkaran dengan titik pusat 

𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) dengan radius 𝑟𝑖. Dan dari syarat kedua “Gambar 

ke-i dan gambar ke-𝑖 + 1 saling berpotongan untuk 1 ≤
𝑖 < 𝑁”, dua buah lingkaran dapat dikatakan berpotongan 

apabila jarak kedua titik pusat lebih kecil dari jumlah 

kedua jari-jari lingkaran tersebut 
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Gambar 2.11 Ilustrasi Dua Lingkaran Berpotongan 

 

Atau 𝑟𝑖 + 𝑟𝑖+1 ≥ 𝑑𝑖𝑖+1  untuk semua 𝑖 ∈ {1,2, … . , 𝑁 − 1} 

dengan 𝑑𝑖𝑖+1merupakan jarak antara titik pusat 𝑖 dan 𝑖 +
1. 

2. Dari syarat ketiga “Gambar ke-1 dan gambar ke-𝑁 saling 

berpotongan”, sama halnya dengan poin diatas, pada poin 

ini bentuk matematika dari persamaan ini adalah 𝑟1 + 𝑟𝑁 ≥
𝑑1𝑁. 

3. Dari syarat terakhir “Pasangan gambar yang lain tidak 

berpotongan.”, dua buah lingkaran dikatakan tidak 

berpotongan apabila jarak kedua titik pusat lebih besar dari 

jumlah kedua jari-jari lingkaran tersebut. 

 
Gambar 2.12 Ilustrasi Dua Lingkaran Tidak Berpotongan 

Atau 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗  untuk semua 𝑖 ∈ {1, … , 𝑁}, 𝑗 ∈
{1, … , 𝑖 − 2, 𝑖 + 2, … , 𝑁}  dengan 𝑑𝑖𝑗 merupakan jarak 

antara titik pusat 𝑖 dan 𝑗 . 
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4. Kemudian untuk fungsi tujuan 𝑧 =  ∑ 𝑟𝑖
𝑁
𝑖=1 , sebuah 

necklace tidak unik untuk suatu konfigurasi titik yang 

diberikan selama memenuhi syarat-syarat sebuah 

necklace. Apabila terdapat solusi yang feasible dari suatu 

program linear maka solusi itu pasti memenuhi kendala 

yang ditetapkan. Karena kendala dari program linear ini 

dibentuk dari persyaratan necklace itu sendiri maka solusi 

feasible dari fungsi tujuan ini juga pasti memenuhi 

necklace. 

  Dari poin-poin diatas, secara umum pemodelan untuk 

permasalahan ini dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑟𝑖

𝑁

𝑖=1

 (2.8) 

 

Subject to : 

−𝑟𝑖 − 𝑟𝑖+1 ≤ −𝑑𝑖𝑖+1  (2.9) 

−𝑟1 − 𝑟𝑁 ≤ −𝑑1𝑁  (2.10) 

𝑟𝑘 + 𝑟𝑗 ≤ 𝑑𝑖𝑗  (2.11) 

𝑟𝑘 ≥ 0  (2.12) 

 

 

Untuk 

𝑖 ∈ {1, … , 𝑁 − 1}, 𝑘 ∈ {1, … , 𝑁}, 𝑗 ∈ {1, … , 𝑘 − 2, 𝑘 + 2, … , 𝑁} 

 

 

2.5 Metode Simpleks 

Metode Simpleks merupakan metode klasik untuk 

menyelesaikan pemrograman linier [2]. Untuk melakukan 

perhitungan menggunakan metode Simpleks diharuskan memiliki 

dua persyaratan berikut pada kendala yang dimiliki [4][5]: 
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1. Semua kendala (kecuali kendala nonnegativitas) 

merupakan sebuah persamaan dengan ruas kanan bernilai 

positif. 

2. Semua variabel bernilai positif. 

 Untuk mencapai optimality condition, yang akan 

dijadikan entering variable pada permasalahan maksimalisasi 

adalah nonbasic variable dengan nilai koefisien paling negatif 

pada 𝑧 − 𝑟𝑜𝑤 . Sedangkan pada permasalahan minimalisasi, 

entering variable yang dipilih adalah nonbasic variable dengan 

nilai koefisien paling positif pada 𝑧 − 𝑟𝑜𝑤 [1]. Solusi optimal 

sudah tercapai ketika semua koefisien pada 𝑧 − 𝑟𝑜𝑤 dari nonbasic 

variable tidak ada yang bernilai negatif untuk kasus maksimalisasi 

dan sebaliknya tidak ada yang bernilai positif untuk kasus 

minimalisasi . 

Sedangkan untuk mencapai feasibility condition baik pada 

kasus maksimalisasi maupun minimalisasi, yang dipilih menjadi 

leaving variable adalah basic variable dengan nilai rasio 

nonnegatif paling kecil dengan nilai pembagi harus bernilai positif 

[1]. 

Untuk melakukan pertukaran fungsi (pivot) antara 

nonbasic variable dan basic variable dilakukan operasi Gauss-

Jordan, operasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Baris Pivot  

a) Lakukan pergantian pada leaving variable yang 

ada pada Basic column dengan entering 

variable. 

b) Baris pivot baru = baris pivot sekarang ÷ pivot 

element 

2. Baris lainnya, termasuk baris 𝑧 

Baris baru = (baris sekarang) – (koefisien kolom pivot) × 

(baris pivot baru) 

Sehingga untuk menggunakan metode Simpleks, semua 

kendala harus diubah ke dalam bentuk slack. Berikut adalah 

langkah-langkah penggunaan metode Simpleks: 
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1. Tentukan solusi awal (intial basic feasible solution) 

dengan menetapkan 𝑛 − 𝑚 variabel nonbasis sama dengan 

nol dimana 𝑛 jumlah variabel dan 𝑚 banyaknya kendala. 

2. Kemudian dipilih sebuah entering variable (variabel yang 

masuk) menggunakan optimality condition. Berhenti jika 

sudah tidak ada entering variable, solusi terakhir 

merupakan solusi optimal. Selain itu, maka lanjutkan ke 

langkah 3. 

3. Selanjutnya pilih sebuah leaving variable (variabel yang 

keluar) menggunakan feasibility condition. 

4. Tentukan solusi yang baru (new basic solution) dengan 

menggunakan perhitungan Gauss-Jordan. Selanjutnya 

kembali ke langkah 2. 

Setelah pertidaksamaan 2.1 dan 2.2 diubah menjadi bentuk 

slack seperti pada persamaan 2.6 dan 2.7, persamaan-persamaan 

tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah kerangka tabel Simpleks 

seperti pada Tabel 2.2 untuk mempermudah melakukan 

perhitungan.  
 

Tabel 2.2 Implementasi Tabel Simpleks 

Basic 

Variabl

e 

𝒛 𝒙𝟏 𝒙𝟐 … 𝒙𝒏 

 

𝒔𝟏 𝒔𝟐 … 𝒔𝒏 𝒗 

𝒛 1 −𝑐1 −𝑐2 … −𝑐𝑛  0 0 0 0 0 

𝒔𝟏 0 𝑎11 𝑎12 … 𝑎13  1 0 0 0 𝑏1 

𝒔𝟐 0 𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛  0 1 0 0 𝑏2 

… … … … … …  … … … … … 

𝒔𝒏 0 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛  0 0 0 1 𝑏𝑚 
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2.6 Penggunaan Simpleks pada Pemrograman Linier 

Metode Simplex dapat diterapkan ke dalam bentuk kode 

seperti pseudocode metode Simplex yang ada pada Gambar 2.14 

[3]. Dalam fungsi Simplex terdapat fungsi Pivot yang digunakan 

untuk melakukan pertukaran peran antara entering variable dengan 

leaving variable. Tahapan dalam melakukan pivot terdapat pada 

Gambar 2.13 [3]. 
 

Pivot (N, B, A, b, c, v, l, e) 

1. //Compute the coefficients of the equation for 

new basic variable 𝑥𝑒 

2. Let �̂� be a new 𝑚 × 𝑛 matrix 

3. 𝑏�̂� = 𝑏𝑙 𝑎𝑙𝑒⁄    

4. for each 𝑗 ∈ 𝑁 − {𝑒} 

5. 𝑎𝑒�̂� = 𝑎𝑙𝑗 𝑎𝑙𝑒⁄   

6. 𝑎𝑒�̂� = 1 𝑎𝑙𝑒⁄   
7. //Compute coefficients remaining constraints 

8. for each 𝑖 ∈ 𝐵 − {𝑙} 

9. 𝑏�̂� = 𝑏𝑖 − 𝑎𝑖𝑒𝑏�̂�  

10. for each 𝑗 ∈ 𝑁 − {𝑒} 

11. 𝑎𝑖�̂� = 𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑒𝑎𝑒�̂� 

12. 𝑎𝑖�̂� ← −𝑎𝑖𝑒𝑎𝑒�̂� 
13. //Compute the objective function 

14. �̂� = 𝑣 + 𝑐𝑒𝑏�̂� 

15. for each 𝑗 ∈ 𝑁 − {𝑒} 

16. 𝑐�̂� = 𝑐𝑗 − 𝑐𝑒𝑎𝑒�̂� 

17. 𝑐�̂� = −𝑐𝑒𝑎𝑒�̂� 
18. //Compute new sets of basic and nonbasic 

variables 

19. �̂� = 𝑁 − {𝑒} ∪ {𝑙} 

20. �̂� = 𝐵 − {𝑙} ∪ {𝑒} 
21. return (�̂�, �̂�, �̂�, �̂�, �̂�, �̂�) 

Gambar 2.13 Pseudocode Pivot 

Pada pseudocode Pivot di atas, terdapat delapan parameter 

yang digunakan. Parameter-parameter tersebut sama dengan 
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variabel yang ada pada persamaan 2.6 dan 2.7 yang sudah 

dijelaskan pada subbab 2.3.2, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 2.3 . 
 

Tabel 2.3 Parameter pada Pseudocode 

No Parameter Penjelasan 

1 𝑁 Himpunan indeks dari variabel yang berada pada sisi 

kanan persamaan (nonbasic variables) 

2 𝐵 Himpunan indeks dari variabel yang berada pada sisi 

kiri persamaan (basic variables) 

3 𝐴 (𝑚 × 𝑛) matriks yang merepresentasikan koefisien 

dari sisi kanan persamaan 

4 𝑏 𝑚 vektor yang merepresentasikan nilai konstan pada 

constraint 

5 𝑐 𝑛 vektor yang merepresentasikan koefisien dari fungsi 

objektif 

6 𝑣 Nilai konstan opsional yang ada pada fungsi objektif 

7 𝑙 Indeks dari leaving variable 

8 𝑒 Indeks dari entering variable 

Proses kerja dari pseudocode Pivot di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pada baris 3-6 akan dilakukan pertukaran peran antara 

leaving variable 𝑥𝑙  dan entering variable 𝑥𝑒 . Dilakukan 

perhitungan nilai koefisien pada persamaan baru untuk 

nilai 𝑥𝑒  dengan cara menulis ulang persamaan yang 

memiliki 𝑥𝑙  pada sisi kiri dan menggantinya dengan 𝑥𝑒 

pada sisi kiri. 

2. Pada baris 8-12 dilakukan update pada semua persamaan 

yang tersisa dengan cara melakukan substitusi pada sisi 

kanan dari persamaan baru untuk setiap 𝑥𝑒. 

3. Pada baris 14-17 dilakukan substitusi yang sama pada 

fungsi objektif. 

4. Pada baris 19-20 dilakukan update nilai dari 𝑁 dan 𝐵. 
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5. Pada baris 21 akan mengembalikan nilai dari bentuk slack 

yang baru. 

 

Simplex (A, b, c) 

1. (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣) =Initialize-Simplex(𝐴, 𝑏, 𝑐) 

2. let ∆ be a new vector of length 𝑛 

3. while some index 𝑗 ∈ 𝑁 has 𝑐𝑗 > 0 

4. choose an index 𝑒 ∈ 𝑁 for which 𝑐𝑒 > 0 

5. for each index 𝑖 ∈ 𝐵 

6. if 𝑎𝑖𝑒 > 0 

7. ∆𝑖= 𝑏𝑖 𝑎𝑖𝑒⁄  

8. else ∆𝑖= ∞ 

9. choose an index 𝑙 ∈ 𝐵 that minimizes ∆𝑖 

10. if ∆𝑙== ∞ 

11. return “unbounded” 

12. else (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣) =  𝑃𝑖𝑣𝑜𝑡 (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣, 𝑙, 𝑒) 

13. for 𝑖 = 1 to 𝑛 

14. if 𝑖 ∈ 𝐵 

15. 𝑥�̅� = 𝑏𝑖 

16. else 𝑥�̅� = 0 

17. return (𝑥1̅̅̅, 𝑥2̅̅ ̅, … , 𝑥𝑛̅̅ ̅) 

Gambar 2.14 Pseudocode Simpleks 

 

Parameter yang digunakan pada fungsi Simplex yang ada 

pada Gambar 2.14 sama dengan parameter pada fungsi Pivot yang 

sudah dijelaskan pada Tabel 2.3. Untuk proses kerja dari 

pseudocode Simpleks di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pada baris 1 dilakukan pemanggilan fungsi Initialize-

Simplex seperti pada Gambar 2.15. Akan dilakukan 

pengecekan apakah permasalahan yang ada memiliki 

solusi yang layak atau tidak. Jika tidak memiliki solusi 

yang layak maka iterasi akan dihentikan, dan sebaliknya 

jika memiliki solusi yang layak maka fungsi Initialize-
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Simplex tersebut akan mengembalikan nilai persamaan ke 

dalam bentuk slack. 

2. Pada baris 3-12 terdapat perulangan yang merupakan inti 

dari algoritma Simpleks. Perulangan ini akan berhenti jika 

semua koefisian pada fungsi objektif sudah bernilai 

negatif. Isi dari perulangan tersebut adalah: 

a. Pada baris 4 dilakukan pemilihan entering variable. 

b. Pada baris 5-9 dilakukan pengecekan batas pada 

semua kendala dengan cara menaikkan nilai dari 

entering variable yang dipilih. Kemudian dipilih 

salah satu variabel yang ada untuk dijadikan leaving 

variable. 

c. Jika tidak ada variabel yang memenuhi batas yang 

ada, maka pada baris 11 akan mengembalikan nilai 

“unbounded” 

d. Setelah berhasil mendapatkan leaving variable, 

pada baris 12 akan dilakukan pergantian peran 

dengan memanggil fungsi Pivot. 

3. Pada baris 13-16 dilakukan perhitungan hasil dari 

persoalan yang ada dengan cara membuat semua nilai dari 

nonbasic variables = 0 dan setiap basic variables = 𝑏𝑖 

4. Pada baris 17, hasil akhir dari perhitungan Simpleks yang 

ada pada tahap nomor 3 akan dikembalikan. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebelum 

melakukan metode Simpleks, harus dipastikan terlebih dahulu 

apakah program linier tersebut memiliki solusi yang layak. Untuk 

menentukan hal tersebut, akan dirumuskan sebuah auxiliary linear 

program. Dengan menggunakan auxiliary linear program ini, akan 

didapatkan sebuah slack form dengan solusi yang layak. Kemudian 

hasil dari auxiliary linear program ini akan menjadi program linier 

awalan dengan solusi layak untuk dilakukan proses Simpleks. 

Proses tersebut dapat dilihat pada pseudocode Initialize-Simplex di 

bawah[3]. 
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Initialize-Simplex (A, b, c) 

1. let 𝑘 be the index of the minimum 𝑏𝑖 

2. if 𝑏𝑘 ≥ 0 //is the initial basic solution 
feasible? 

3. return ({1,2, … , 𝑛}, {𝑛 + 1, 𝑛 + 2, … , 𝑛 +
𝑚}, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 0) 

4. form 𝐿𝑎𝑢𝑥 by adding −𝑥0 to the left-hand 

side of each constraint and setting the 

objective function to −𝑥0 

5. let (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣) be the resulting slack 

form for 𝐿𝑎𝑢𝑥 

6. 𝑙 = 𝑛 + 𝑘 
7. //𝐿𝑎𝑢𝑥 has 𝑛 + 1 nonbasic variables and 𝑚 

basic variables 

8. (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣) = 𝑃𝑖𝑣𝑜𝑡(𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣, 𝑙, 0) 
9. // The basic solution is now feasible 

for 𝐿𝑎𝑢𝑥 

10. iterate the while loop of lines 3-12 of 

Simplex until an optimal solution to 𝐿𝑎𝑢𝑥 

is found 

11. if the optimal solution to 𝐿𝑎𝑢𝑥 sets 𝑥0̅̅ ̅ 

to 0 

12. if 𝑥0̅̅ ̅ is basic 
13. perform one (degenerate) pivot 

to make it nonbasic 

14. from the final slack form of 𝐿𝑎𝑢𝑥, 

remove 𝑥0 from the constraints and 

restore the original objective 

function of 𝐿, but replace each 
basic variable in this objective 

function by the right-hand side of 

its associated constraints 

15. return the modified final slack 

form 

16. else return “infeasible” 

Gambar 2.15 Pseudocode Initialize-Simplex 
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Untuk proses kerja dari pseudocode Intialize-Simplex di 

atas adalah sebagai berikut: 

1. Pada baris 2, jika 𝑏𝑘 ≥ 0  dan 𝑘  merupakan indeks dari 

nilai minimal 𝑏𝑖  maka fungsi Initialize-Simplex akan 

mengembalikan nilai (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 0). 

2. Dari bentuk 𝐿𝑎𝑢𝑥  akan ditambahkan −𝑥0  pada sisi kiri 

dari setiap kendala dan mengganti fungsi objektif menjadi 

−𝑥0 

3. Nilai dari (𝑁, 𝐵, 𝐴, 𝑏, 𝑐, 𝑣) akan menjadi hasil dari bentuk 

slack untuk 𝐿𝑎𝑢𝑥. 

4. Dengan nilai 𝑙 = 𝑛 + 𝑘 , akan dilakukan pemanggilan 

fungsi Pivot dengan leaving variable = 𝑙  dan entering 

variable = 0. 

5. Lakukan perulangan pada baris 3-12 fungsi Simpleks 

(Gambar 2.12) hingga diperoleh solusi optimal dari 𝐿𝑎𝑢𝑥. 

6. Jika solusi optimal dari 𝐿𝑎𝑢𝑥  sudah diperoleh, substitusi 

nilai 𝑥0 = 0  

7. Jika 𝑥0  merupakan basic variable lakukan proses Pivot 

satu kali lagi agar 𝑥0 menjadi nonbasic variable. 

Dari bentuk slack terakhir 𝐿𝑎𝑢𝑥, hilangkan 𝑥0 dari kendala, 

dan kembalikan fungsi objektif yang asli. Akan tetapi ubah setiap 

basic variable yang ada pada fungsi objektif dengan sisi kanan dari 

kendala terkait. 
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3 BAB III 

DESAIN DAN ANALISIS 

Pada bab ini akan dibahas tentang desain dan Analisis 

algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan.  

3.1 Analisis Umum Sistem 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai analisis 

terhadap permasalahan NECKLACE ini. Akan ada analisis 

terhadap masukan, dan kemudian analisis umum mengenai desain 

algoritma dalam menyelsaikan permasalahan ini. 

3.1.1 Analisis Masukan 

Pada subab 2.2 dijelaskan mengenai masukan dan keluaran 

dari permasalahan NECKLACE. Penulis melakukan analisis 

terhadap keluaran dan masukan dengan nilai masukan yang sama, 

namun mencoba untuk jari-jari setiap lingkaran berbeda dari hasil 

keluaran pada testcase.  

Untuk contoh lain dengan kumpulan titik yang sama yaitu 

titik ke-1(0,0), titik ke-2(10,0) , titik ke-3(10,10) , titik ke-4(0,10) 

namun dengan 𝑟1 = 6, 𝑟2 = 6, 𝑟3 = 6, 𝑟4 = 6  memiliki 

representasi grafik sedemikian. 

 
Gambar 3.1 Representasi Visual Testcase NECKLACE  Penulis 
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 Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa untuk konfigurasi titik-

titik seperti pada masukan, dengan 𝑟1 = 6, 𝑟2 = 6, 𝑟3 = 6, 𝑟4 = 6  

merupakan sebuah necklace. Untuk pengecekan syaratnya melalui 

perhitungan jarak antar titik didapat seperti Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Hubungan Setiap Lingkaran Pada Testcase Penulis 

Lingkaran i dan 

Lingkaran j 
𝑟𝑖

+ 𝑟𝑗 

𝑑𝑖𝑗 Hubungan kedua 

lingkaran 

Lingkaran1 dan 

Lingkaran2 

12 10 12>10(Berpotongan) 

Lingkaran2 dan 

Lingkaran3 

12 10 12>10(Berpotongan) 

Lingkaran3 dan 

Lingkaran4 

12 10 12>10(Berpotongan) 

Lingkaran4 dan 

Lingkaran1 

12 10 12>10(Berpotongan) 

Lingkaran1 dan 

Lingkaran3 

12 14.142 12<14.142 

(Tidak Berpotongan) 

Lingkaran2 dan 

Lingkaran4 

12 14.142 12<14.142 

(Tidak Berpotongan) 

 

Dari contoh ini, didapatkan bahwa solusi necklace tidak unik, 

selama solusi itu memenuhi syarat-syarat necklace yang sudah 

diberikan pada deskripsi masalah ini. 

 

3.1.2 Analisis Umum Permasalahan 

Berikut penjelasan dari penyelesaian masalah dengan dari 

contoh permasalahan yang sudah dijelaskan pada subbab 3.1.1, 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan pada permasalahan SPOJ 

NECKLACE. Kesimpulan tersebut antara lain: 

1. Solusi Necklace pada suatu konfigurasi titik tidak 

unique, bisa terdapat lebih dari satu necklace dalam 

suatu konfigurasi titik yang diberikan seperti yang 

sudah diperlihatkan pada contoh di subbab 3.1.1 
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2. Dapat dipastikan terdapat setidaknya satu solusi 

necklace dalam testcase yang diberikan sesuai dengan 

yang dijelaskan pada permasalahan NECKLACE. 

Untuk menyelesaikan permasalahan SPOJ NECKLACE 

pendekatan yang diambil penulis adalah optimasi linier, untuk itu 

harus dibuat sebuah model yang dapat merepresentasikan 

permasalahan tersebut, sehingga dapat diselesaikan dengan 

pendekatan optimasi linier. Pada pemodelan pemrograman linier, 

terdapat tiga komponen dasar [1] yaitu:  

1. Variabel keputusan yang merupakan kumpulan variabel 

yang akan dicari nilainya.  

2. Fungsi objektif yang merupakan fungsi tujuan yang harus 

dilakukan optimasi (maksimalisasi atau minimalisasi).  

3. Constraint atau kendala yang merupakan kumpulan 

fungsi yang harus terpenuhi oleh solusi yang ada. 

 

3.2 Desain Umum Sistem 

Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai gambaran 

secara umum dari sistem. Akan ada dua bagian utama yaitu fungsi 

main dan namespace simplex. Fungsi main akan menerima 

masukan dan memberikan keluaran sesuai kebutuhan dan batasan 

dari permasalahan SPOJ-NECKLACE, untuk namespace simplex 

sendiri berisi fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk algoritma 

simpleks. 

 

3.2.1 Desain Fungsi Main 

Fungsi ini adalah fungsi utama yang dipanggil pertama 

ketika fungsi ini dijalankan. Fungsi ini akan menerima masukan 

berupa ordinat dan absis dari 𝑁  titik yang diberikan.Masukan 

tersebut akan disimpan sistem kedalam array 𝑥  dan 𝑦 . Setelah 

masukan tersebut disimpan sistem akan membuat tiga matriks, 

matriks yang pertama adalah matriks 𝐴  yang berisi hubungan 

antara dua lingkaran, matriks yang kedua 𝐵 adalah matriks yang 

berisi jarak antara dua titik pusat dari dua lingkaran, dan matriks 
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ketiga merupakan sebuah matriks 1 × 𝑁 yang berisi bilangan -1 , 

matriks ketiga ini merepresentasikan fungsi tujuan dari model 

linier yang akan kita bentuk. 

Selanjutnya pada baris 8-21 sistem akan mengolah 

masukan tersebut untuk disimpan kedalam struktur data yang 

dibuat. Proses ini disesuaikan dengan model linier yang telah 

dibahas dan dibentuk pada subbab 2.4. Disini dilakukan perubahan 

pada model dengan menambahkan atau mengurnagi jarak dari 

setiap titik pada array B pada baris 11,16, dan 21. Perubahan ini 

dilakukan untuk mengatasi masalah akurasi dari permasalahan 

NECKLACE. Kemudian struktur data tersebut akan menjadi 

kendala awal dari permasalahan NECKLACE. 

Setelah semua kendala tersimpan sistem akan memanggil 

fungsi simplex yang ada pada namespace simplex. Keluaran dari 

fungsi ini adalah 𝑁 baris bilangan yang merepresentasikan jari-jari 

untuk setiap lingkaran sehingga lingkaran-lingkaran itu 

membentuk Necklace. 
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 Pseudocode dari fungsi main ditunjukan pada gambar 3.1 

 
 Pseudocode 3.1: Fungsi Main 

 
 1: 𝑡 ← 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

 2:while (𝑡 − −) 

 3:  𝑛 ← 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

 4:   for 𝑖 ← 0 to 𝑛 

 5:   𝑥[𝑖] ← 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

 6:   𝑦[𝑖] ← 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 

 7:   vector 𝐶(𝑛, −1) 

 8:  for 𝑖 ← 0 to n 

 9:    𝐴. 𝑝𝑢𝑠ℎ𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑛)) 

 10:  𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[𝑖] = 𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[(𝑖 + 1)%𝑛] ← −1  

 11:   𝐵. 𝑝𝑢𝑠ℎ_𝑏𝑎𝑐𝑘(−(𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖, (𝑖 + 1)%𝑛) − 10−6)) 

 12:  if (𝑖 == 0) 

 13:   for 𝑗 ← 𝑖 + 2 to 𝑛 − 1 

 14:    𝐴. 𝑝𝑢𝑠ℎ_𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑣𝑒𝑐(𝑛)) 

 15:    𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[𝑖]  =  𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[𝑗] ←  1  

 16:    𝐵. 𝑝𝑢𝑠ℎ_𝑏𝑎𝑐𝑘(𝒅𝒊𝒔𝒕(𝑖, 𝑗) + 10−6) 

 17:  else 

 18:   for 𝑗 ← 𝑖 + 2 to 𝑛 

 19:   𝐴. 𝑝𝑢𝑠ℎ_𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑣𝑒𝑐(𝑛)) 

 20:    𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[𝑖]  =  𝐴. 𝑏𝑎𝑐𝑘()[𝑗] ←  1  

 21:    𝐵. 𝑝𝑢𝑠ℎ_𝑏𝑎𝑐𝑘(𝒅𝒊𝒔𝒕(𝑖, 𝑗) + 10−6) 

 22: 𝑎𝑛𝑠 ← 𝒔𝒊𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙(A, B, C)  

 23: for 𝑖 ← 0 to 𝑛 

 24:  𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕 →  𝑎𝑛𝑠  
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3.2.1.1 Desain Fungsi Distance 

Fungsi ini menerima masukan berupa bilangan bulat i dan 

𝑗 yang merupakan titik 𝑖 dan 𝑗. Fungsi ini akan mengembalikan 

jarak dari kedua titik tersebut. 

 
 Pseudocode 3.2: Fungsi Distance 

 
 Input : i,j 

 Output : dist 

 1: 𝐴 ← 𝑥[𝑖] − 𝑥[𝑗] 
 2: 𝐵 ←  𝑦[𝑖] − 𝑦[𝑗] 
 3: 𝑑𝑖𝑠𝑡 ← 𝒔𝒒𝒓𝒕(𝐴2 + 𝐵2) 

 4: return 𝑑𝑖𝑠𝑡 

 
 

3.3 Desain Algoritma 

 Sistem akan menggunakan algoritma Simpleks seperti yang 

sudah dijelaskan pada subbab 2.7. Algoritma Simplex merupakan 

metode klasik untuk menyelesaikan permasalahan optimasi linier. 

Algoritma simplex akan menghasilkan solusi optimal yang 

memenuhi fungsi objektif dan semua kendalanya. Alasan kenapa 

algoritma simplex dapat menyelesaikan permasalahan Necklace 

adalah, karena solusi feasible yang dihasilkan akan memenuhi 

semua kendala yang membatasinya. Karena kendala dari model 

yang kita buat merupakan pesyaratan dari necklace itu sendiri , 

maka solusi dari simplex ini pasti memenuhi solusi Necklace. 

 Hanya saja berdasarkan analisis pada subab 3.1 untuk 

diimplementasikan ke dalam sebuah kode harus dilakukan 

modifikasi. Sehingga sistem akan terdiri dari dua fungsi yang 

merupakan hasil implementasi dari pseudocode yang ada pada 

Gambar 2.12-2.14. Fungsi tersebut antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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3.3.1 Desain Fungsi Pivot 

Fungsi Pivot adalah fungsi yang digunakan untuk 

melakukan pertukaran peran antara entering variable dengan 

leaving variable. Fungsi ini merupakan hasil implementasi dari 

Gambar 2.11, namun dilakukan sedikit perubahan mengikuti 

kebutuhan sistem. Pada sistem kendala disimpan kedalam vector a, 

nilai konstan disimpan kedalam vector b, fungsi tujuan disimpan 

kedalam vector c. nonbasic variable disimpan kedalam vector X, 

dan basic variable disimpan kedalam vector Y. 

 Pada pseudocode 3.3 menunjukan sebagai berikut. Baris 

pertama merupakan pertukaran entering variable menjadi leaving 

variable. Baris 3-5 merupakan perhitungan baris pivot yang baru. 

Serta Baris 7-13 merupakan perhitungan baris lain yang baru. Baris 

14 melakukan perhitungan nilai z yang baru dan baris 15-18 

melakukan perhitungan baris z yang baru. 

 
 Pseudocode 3.3: Fungsi Pivot 

 
 Input : index leaving variable (x), entering variable(y) 

 

 1: swap(𝑋[𝑦], 𝑌[𝑥]) 

 2: 𝑏[𝑥] ← 𝑏[𝑥]/𝑎[𝑥][𝑦] 
 3: for 𝒊 ← 0 to 𝑐. 𝑠𝑖𝑧𝑒() 

 4:   if 𝑖 ≠ 𝑦 

 5:   𝑎[𝑥][𝑖] ← 𝑎[𝑥][𝑖]/𝑎[𝑥][𝑦] 
 6: 𝑎[𝑥][𝑦] ← 1/𝑎[𝑥][𝑦] 
 7: for 𝑖 ← 0 to 𝑏. 𝑠𝑖𝑧𝑒() 

 8:  if 𝑖 ≠ 𝑥 & |𝑎[𝑖][𝑦]| > 0 

 9:    𝑏[𝑖] ← 𝑏[𝑖] − 𝑎[𝑖][𝑦] ∗ 𝑏[𝑥] 
 10:   for 𝑗 ← 0 to c. size() 

 11:   if 𝑗 ≠ 𝑦 

 12:    𝑎[𝑖][𝑗] ← 𝑎[𝑖][𝑗] − 𝑎[𝑖][𝑦] ∗ 𝑎[𝑥][𝑗] 
 13:  𝑎[𝑖][𝑦] ← 𝑎[𝑖][𝑦] − 𝑎[𝑖][𝑦] ∗ 𝑎[𝑥][𝑦] 
 14: 𝑧 ← 𝑧 + 𝑐[𝑦] ∗ 𝑏[𝑥]  
 15: for 𝑖 ← 0 to 𝑐. 𝑠𝑖𝑧𝑒() 

 16: if 𝑖 ≠ 𝑦 

 17:  𝑐[𝑖] ← 𝑐[𝑖] − 𝑐[𝑦] ∗ 𝑎[𝑥][𝑖] 
 18: 𝑐[𝑦] ← 𝑐[𝑦] − 𝑐[𝑦] ∗ 𝑎[𝑥][𝑦] 
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3.3.2 Desain Algoritma Simplex 

Fungsi simplex ini merupakan inti dari algoritma Simpleks 

yang diterapkan pada sistem dengan dilakukan modifikasi sesuai 

kebutuhan sistem. Fungsi ini mencakup tahapan-tahapan dari 

pseudeocode simplex dan pseudocode initialize-simplex pada 

gambar 2.12 dan 2.13. 

Pada pseudocode dibawah fungsi simplex ini menerima 

masukan berupa tiga vector, yaitu vector a,vector b, dan vector c. 

Penjelasan dari ketiga vector ini sama dengan penjelasan pada 

subbab fungsi pivot pada subbab 3.3.1 , baris 1-8 adalah inisialisasi 

variabel dimana z adalah nilai dari fungsi tujuan, n dan m untuk 

panjang vector b dan c, dan vector X menyimpan nonbasic variable 

serta vector basic variable serta vector Y menyimpan basic 

variable. Pada baris 9-19 dilakukan iterasi initialize-simplex 

hingga semua nilai konstan pada vector b bernilai positif. Dari sini 

akan didapatkan solusi yang sudah feasible namun belum tentu 

optimal. Dari permasalahan NECKLACE sendiri kita diminta untuk 

mencari solusi yang memenuhi dari syarat necklace, tidak 

diperlukan untuk mencari solusi yang optimal. Oleh karena itu 

untuk mengoptimasi kinerja dari sistem, maka tidak perlu 

dilanjutkan ke fungsi simplex untuk dicari solusi optimalnya, 

cukup sampai solusi feasible. 

Fungsi ini mengembalikan z dan vector r, dimana z 

merupakan nilai optimal dari fungsi tujuan dan vector r berisi solusi 

optimal dari fungsi tujuan yang akan dikembalikan kedalam sistem 

untuk didapatkan keluaran sesuai dengan permasalahan 

NECKLACE. 
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 Pseudocode 3.4: Fungsi Simplex 

 
 Input : vector a, vector b, vector c 

 Output : pair(z,r) 

 1:  𝑛 ← 𝑏. 𝑠𝑖𝑧𝑒(), 𝑚 ← 𝑐. 𝑠𝑖𝑧𝑒() 

 2: 𝑧 ← 0.0  
 

 3: 𝑋 ← 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚) 

 4: 𝑌 ← 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑛) 

 5: for 𝑖 ← 0 to 𝑚 

 6:   𝑋[𝑖] ← 𝑖 
 7: for 𝑖 ← 0 to 𝑛 

 8:   𝑌[𝑖] ← 𝑖 + 𝑚 

 9: while(1) 

 10:  𝑥 ← −1, 𝑦 ← −1 , 𝑚𝑛 ← −10−7 

 11: for i ← 0 to 𝑛 

 12:  if 𝑏[𝑖] < 𝑚𝑛 

 13:   𝑚𝑛 ← 𝑏[𝑖], 𝑥 ← 𝑖 
 14: if 𝑥 < 0 break 

 15: for 𝑖 ← 0 to 𝑚 

 16:  if 𝑎[𝑥][𝑖] < −10−7 

 17:   𝑦 ← 𝑖 
 18:   break 

 19: pivot(x,y) 

 20: for 𝑖 ← 0 to 𝑛 

 21:  if 𝑌[𝑖] < 𝑚 

 22:  𝑟[𝑌[𝑖]] ← 𝑏[𝑖] 
 23: return 𝑝𝑎𝑖𝑟(𝑧, 𝑟) 

 

3.4 Simulasi Permasalahan 

Berikut adalah salah satu contoh simulasi pada 

permasalahan NECKLACE, menggunakan desain yang kita 

rancang pada sub-bab 3.2 dan 3.3 : 
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Untuk kasus uji yang pertama dengan masukan sebagai 

berikut. 

Gambar 3.2 Masukan uji kasus Necklace 

 

Gambar 3.3 Ilustrasi masukan uji kasus Necklace 

Akan ditampilkan juga simulasi program berjalan dalam 

bentuk tabel simpleks untuk setiap iterasi. Sebelum itu berikut akan 

dijelaskan setiap variable yang dipakai oleh sistem dalam Tabel 3.1 

  

1 

4 

0 0 

10 0 

10 10 

0 10 
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Tabel 3.2 Tabel Simpleks 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 −1 −1 −1 0 

𝑥4 −1 −1 0 0 −9.9999990000 

𝑥5 1 0 1 0 14.1421366237 

𝑥6 0 −1 −1 0 −9.9999990000 

𝑥7 0 1 0 1 14.1421366237 

𝑥8 0 0 −1 −1 −9.9999990000 

𝑥9 −1 0 0 −1 −9.9999990000 

 

Pada tabel diatas, kolom yang berwarna biru merupakan isi 

dari array A yang merupakan kendala dari sistem, kemudian untuk 

kolom berwarna kuning merupakan isi dari array B yang 

merupakan nilai konstan. Untuk kolom berwarna hijau merupakan 

isi dari vektor X yaitu nonbasic variable dan untuk kolom 

berwarna abu-abu merupakan isi dari vektor Y yaitu basic variable. 

Kemudian akan dilakukan simulasi dari simpleks yang telah di 

modifikasi untuk memenuhi kebutuhan sistem. 
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Iterasi Pertama : 

Tabel 3.3 Iterasi Pertama 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 −1 −1 −1 0 

𝑥4 −1 −1 0 0 −9.9999990000 

𝑥5 1 0 1 0 14.1421366237 

𝑥6 0 −1 −1 0 −9.9999990000 

𝑥7 0 1 0 1 14.1421366237 

𝑥8 0 0 −1 −1 −9.9999990000 

𝑥9 −1 0 0 −1 −9.9999990000 

 

Untuk iterasi pertama akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari pseudocode 3.4. 

Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks x, sehingga anggota dari array B 

dengan indeks x merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] < 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −9.9999990000, 𝑥 =  0 

𝐵[1] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  0 
𝐵[2] = 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  0 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  0 
𝐵[4] = 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  0 
𝐵[5] = 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  0 
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x merupakan indeks dari leaving variable dari array Y jadi 

leaving variable nya adalah 𝑥4. 

 

Untuk entering variable, akan dicari indeks y, sehingga 

elemen 𝐴[𝑥][𝑦]  merupakan bilangan kurang dari −10−7  yang 

pertama ditemukan di lakukan pencarian dari 𝑦 = 0.  

𝐴[0][0] < −10−7, 𝑦 = 0 

𝑦 merupakan indeks dari entering variable dari array X, jadi 

entering variable nya adalah 𝑥0 . Kemudian akan dilakukan 

pivoting seperti pada implementasi pada pseudocode 3.3 dan kita 

lanjutkan pada iterasi kedua. 

Iterasi Kedua : 

Tabel 3.4 Iterasi Kedua 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥4 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 0  −1 −1 −9.9999990000 

𝑥0 −1 1 0 0 9.9999990000 

𝑥5 1 −1 1 0 4.1421376237 

𝑥6 0 −1 −1 0 −9.9999990000 

𝑥7 0 1 0 1 14.1421376237 

𝑥8 0 0 −1 −1 −9.9999990000 

𝑥9 −1 1 0 −1 0 

 

Untuk iterasi kedua juga akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari Kode Sumber 4.5. 
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Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks 𝑥 , sehingga anggota dari array B 

dengan indeks 𝑥 merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[1] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[2] < 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  2 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  2 
𝐵[4] = 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  2 
𝐵[5] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  2 

 

𝑥 merupakan indeks dari leaving variable dari array Y jadi 

leaving variable nya adalah 𝑥6. 

 

Untuk entering variable, akan dicari indeks y, sehingga 

elemen 𝐴[𝑥][𝑦]  merupakan bilangan kurang dari −10−7  yang 

pertama ditemukan di lakukan pencarian dari 𝑦 = 0.  

𝐴[2][0] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[2][1] < −10−7, 𝑦 = 1 

𝑦 merupakan indeks dari entering variable dari array X, jadi 

entering variable nya adalah 𝑥1 . Kemudian akan dilakukan 

pivoting seperti pada implementasi pada Kode Sumber 4.4 dan kita 

lanjutkan pada iterasi ketiga. 
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Iterasi Ketiga : 

Tabel 3.5 Iterasi Ketiga 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥4 𝑥6 𝑥2 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 0  −1 −1 −9.9999990000 

𝑥0 −1 1 −1 0 0 

𝑥5 1 −1 2 0 14.1421366237 

𝑥1 0 −1 1 0 9.9999990000 

𝑥7 0 1 −1 1 4.1421366237 

𝑥8 0 0 −1 −1 −9.9999990000 

𝑥9 −1 1 −1 −1 −9.9999990000 

 

Untuk iterasi ketigaa juga akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari pseudocode 3.4. 

Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks 𝑥 , sehingga anggota dari array B 

dengan indeks 𝑥 merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[1] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[2] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[4] < 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  4 
𝐵[5] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −9.9999990000, 𝑥 =  4 
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𝑥 merupakan indeks dari leaving variable dari array Y jadi 

leaving variable nya adalah 𝑥8. 

 

Untuk entering variable, akan dicari indeks 𝑦 , sehingga 

elemen 𝐴[𝑥][𝑦]  merupakan bilangan kurang dari −10−7  yang 

pertama ditemukan di lakukan pencarian dari y=0.  

𝐴[4][0] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[4][1] > −10−7, 𝑦 = −1 

[4][2] < −10−7, 𝑦 = 2 

𝑦 merupakan indeks dari entering variable dari array X, jadi 

entering variable nya adalah 𝑥2 . Kemudian akan dilakukan 

pivoting seperti pada implementasi pada Kode pseudocode 3.3 dan 

kita lanjutkan pada iterasi keempat. 

Iterasi Keempat : 

Tabel 3.6 Iterasi Keempat 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥4 𝑥6 𝑥8 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 0  −1 −0 −19.9999980000 

𝑥0 −1 1 −1 1 9.9999990000 

𝑥5 1 −1 2 −2 −5.8578613763 

𝑥1 0 −1 1 −1 0 

𝑥7 0 1 −1 2 14.1421366237 

𝑥2 0 0 −1 1 9.9999990000 

𝑥9 −1 1 −1 0 0 
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Untuk iterasi keempat juga akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari pseudocode 3.4. 

Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks 𝑥 , sehingga anggota dari array B 

dengan indeks 𝑥 merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[1] < 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  1 
𝐵[2] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  1 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  1 
𝐵[4] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  1 
𝐵[5] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  1 

 

𝑥 merupakan indeks dari leaving variable dari array Y jadi 

leaving variable nya adalah 𝑥5. 

 

Untuk entering variable, akan dicari indeks 𝑦 , sehingga 

elemen 𝐴[𝑥][𝑦]  merupakan bilangan kurang dari −10−7  yang 

pertama ditemukan di lakukan pencarian dari 𝑦 = 0.  

𝐴[1][0] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[1][1] < −10−7, 𝑦 = 1 

𝑦 merupakan indeks dari entering variable dari array X, jadi 

entering variable nya adalah 𝑥6 . Kemudian akan dilakukan 

pivoting seperti pada implementasi pada pseudocode 3.3 dan kita 

lanjutkan pada iterasi kelima. 
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Iterasi Kelima : 

Tabel 3.7 Iterasi Kelima 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥4 𝑥5 𝑥8 𝑥3 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 0  −1 0 −19.9999980000 

𝑥0 0 1 1 −1 4.1421376237 

𝑥6 −1 −1 −2 2 5.8578613763 

𝑥1 −1 −1 −1 1 5.8578613763 

𝑥7 1 1 1 0 8.2842752475 

𝑥2 0 0 −1 1 9.9999990000 

𝑥9 0 1 1 −2 −5.8578613763 

 

Untuk iterasi kelima juga akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari pseudocode 3.4. 

Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks x, sehingga anggota dari array B 

dengan indeks x merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[1] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[2] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[4] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[5] < 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 = −5.8578613763, 𝑥 =  5 
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x merupakan indeks dari leaving variable dari array Y jadi 

leaving variable nya adalah 𝑥9. 

Untuk entering variable, akan dicari indeks 𝑦 , sehingga 

elemen 𝐴[𝑥][𝑦]  merupakan bilangan kurang dari −10−7  yang 

pertama ditemukan di lakukan pencarian dari 𝑦 = 0.  

𝐴[5][0] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[5][1] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[5][2] > −10−7, 𝑦 = −1 

𝐴[5][3] < −10−7, 𝑦 = 3 

𝑦 merupakan indeks dari entering variable dari array X, jadi 

entering variable nya adalah 𝑥3 . Kemudian akan dilakukan 

pivoting seperti pada implementasi pada pseudocode 3.3 dan kita 

lanjutkan pada iterasi keenam. 

Iterasi keenam : 

Tabel 3.8 Iterasi Keemam 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑥4 𝑥5 𝑥8 𝑥9 𝑆𝑜𝑙 

𝑍 −1 0  −1 −0 −19.9999980000 

𝑥0 0 0.5 0.5 −0.5 7.0710683119 

𝑥6 −1 0 −1 1 0 

𝑥1 −1 −0.5 −0.5 0.5 2.9289306881 

𝑥7 1 1 1 0 8.2842752475 

𝑥2 0 0.5 −0.5 0.5 7.0710683119 

𝑥3 0 −0.5 −0.5 −0.5 2.9289306881 
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Untuk iterasi keenam juga akan ditentukan leaving dan 

entering variable berdasarkan implementasi dari Kode Sumber 4.5. 

Diawali dengan 𝑀𝑛 =  −10−7 , 𝑥 = −1 , 𝑦 =  −1 . 

Kemudian akan dicari indeks x, sehingga anggota dari array B 

dengan indeks x merupakan bilangan terkecil dan kurang dari 0, 

sehingga di lakukan perulangan sedemikian : 

𝐵[0] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

𝐵[1] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[2] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[3] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[4] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 
𝐵[5] > 𝑀𝑛, 𝑀𝑛 =  −10−7, 𝑥 =  −1 

 
Karena semua nilai dari elemen B sudah lebih dari 0, iterasi 

selesai dan solusi 𝑓𝑒𝑎𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 ditemukan dengan 𝑍 =

−19.9999980000, 𝑥0 = 7.0710683119, 𝑥1 =

2.9289306881, 𝑥2 = 7.0710683119 dan 𝑥3 = 2.9289306881. 

 

Gambar 3.4 Ilustrasi Hasil Simulasi Uji Kasus Necklace 
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4 BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dibahas implementasi dari pseudocode 

bab III dalam bahasa pemrogaman C++.  

 

4.1 Lingkungan Implementasi 

Lingkungan implementasi dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Perangkat Keras: 

● Processor Intel Ⓡ Core i3-3110M CPU @ 2.40GHz (4 

CPUs), 2.7GHz 

● Random Access Memory 6144MB 

2. Perangkat Lunak: 

● Sistem Operasi Windows 10 64-bit 

● IDE Ideone.com 

● Kompiler GCC version 8.3.0 (Ideone.com) 

● Dev-C++ 

 

4.2 Rancangan Data 

Pada subbab ini dijelaskan mengenai desain data masukan 

yang diperlukan untuk melakukan proses algoritma serta data 

keluaran yang dihasilkan oleh program. 

4.2.1 Data Masukan 

 

Data masukan adalah data yang akan diproses oleh program 

sebagai masukan dengan menggunakan algoritma dan struktur data 

yang telah dirancang dalam penyelesaian permasalahan 

NECLACE ini. 
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1. Masukan berupa 𝑡  dengan rentang 1 ≤ 𝑡 ≤ 45 , yang 

merepresentasikan banyaknya testcase yang akan dijalankan 

oleh program. 

2. Masukan berikutnya adalah salah satu bilangan bulat 𝑛 

dengan rentang 1 ≤ 𝑛 ≤ 100  , yang merepresentasikan 

banyaknya titik dalam testcase ini. 

3. Pada n baris selanjutnya terdapat masukan berupa dua 

bilangan 𝑟𝑒𝑎𝑙  𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , dengan rentang −1000 ≤ 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ≤
1000, yang merupakan absis dan ordinat dari titik ke-𝑖. 

Berikut contoh masukan pada permasalahan (Gambar 4.1) 

 
1 

4 

0 0 

10 0 

10 10 

0 10 

Gambar 4.1 Format Masukan Permasalahan NECKLACE 

 

Berikut adalah ilustrasi masukan pada permasalahan (Gambar 4.2) 

 
Gambar 4.2 Ilustrasi Masukan Permasalahan NECKLACE 
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4.2.2 Data Keluaran 

Data keluaran yang dihasilkan oleh program berupa n baris 

untuk setiap query yang merupakan jari-jari dari setiap lingkaran 

dengan titik pusat 𝑥𝑖, 𝑦𝑖  sehingga lingkaran-lingkaran tersebut 

membentuk necklace. 
7 

7 

7 

7 

Gambar 4.2 Format Keluaran Permasalahan NECKLACE 

4.2.3 Penggunaan 𝑳𝒊𝒃𝒓𝒂𝒓𝒚 , Konstanta, dan Variabel 

Global 

Pada subbab ini dijelaskan mengenai library, template, 

konstanta, dan variabel global yang digunakan dalam sistem. Pada 

Kode Sumber 4.1, terdapat satu 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑟𝑦  yang digunakan yaitu 

bits/stdc++.h. Dilakukan penambahan alias vec untuk tipe data 

vector<double> untuk memudahkan dan menyingkan penulisan 

dalam program. Kemudian didefinisikan konstanta EPS yang 

bernilai 1𝑒−7 . Terdapat juga 2 array global 𝑥  dan 𝑦  yang 

merupakan array dari bilangan bulat untuk menyimpan nilai 

masukan absis dan ordinat. 

1. #include<bits/stdc++.h> 
2. using namespace std; 
3. const double EPS = 1e-7; 
4. typedef vector<double> vec; 
5. double x[102], y[102]; 

Kode Sumber 4.1: Potongan Kode Implementasi Library, Konstanta, dan 

Variabel Global 

 

4.3 Implementasi Fungsi Utama 

Pada subbab ini akan dijelaskan implementasi dari fungsi 

utama sesuai dengan penjelasan dan pseudocode 3.2 pada subbab 

3.2.1. 
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1. int main() { 
2.  ios::sync_with_stdio(0); 

3.  cin.tie(0); 

4.    

5.  cout << fixed << setprecision(10); 

6.   

7.  int t; cin >> t; 

8.  while(t--) { 

9.   int n; cin >> n; 

10.   for(int i = 0; i < n; i++) cin >> 

x[i] >> y[i]; 

11.   vec C(n, 1), B; 

12.   vector<vec> A; 

13.   for(int i = 0; i < n; i++) { 

14.    A.push_back(vec(n)); 

15.    A.back()[i] = A.back()[(i+1)%n] = 

-1; 

16.    B.push_back(-(dist(i, (i+1)%n)-1e-

6)); 

17.    for(int j = i+2; j < (i == 0 ? n-1 

: n); j++) { 

18.     A.push_back(vec(n)); 

19.     A.back()[i] = A.back()[j] = 1; 

20.     B.push_back(dist(i, j)+1e-6); 

21.    } 

22.   } 

23.   vec ans = simplex::simplex(A, B, 

C).second; 

24.   for(int i = 0; i < n; i++) { 

25.    cout << ans[i] << "\n"; 

26.   } 

27.  } 

28.  return 0; 

29. } 

Kode Sumber 4.2: Fungsi Utama Permasalahan NECKLACE 

4.3.1 Fungsi Distance 

Seperti pada penjelasan pada subbab 3.1.1 pada pseudocode 

3.1.1.1, fungsi ini mencari jarak antara dua titik, 

implementasi dari kode ini seperti pada kode sumber 4.3. 
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1. dist(int i, int j) { 
2.  return sqrt((x[i]-x[j])*(x[i]-x[j]) + 

(y[i]-y[j])*(y[i]-y[j])); 

3. } 

Kode Sumber 4.3: Fungsi Distance Permasalahan NECKLACE 

 

4.4 Implementasi Algoritma 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai implementasi 

dari subbab 3.3 yang dibagi menjadi beberapa subbab sebagai 

berikut. 

 

4.4.1 Implementasi Fungsi Pivot 

Fungsi Pivot adalah fungsi yang digunakan untuk 

melakukan pertukaran peran antara entering variable dengan 

leaving variable seperti yang sudah dijelaskan pada pseudocode 

3.3. Implementasi dari fungsi ini terdapat di dalam kode sumber 

4.4. 
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1. void pivot(int x, int y) { 
2.   swap(X[y], Y[x]); 

3.   b[x] /= a[x][y]; 

4.   for(int i = 0; i < m; i++) 

5.    if(i != y) 

6.     a[x][i] /= a[x][y]; 

7.   a[x][y] = 1 / a[x][y]; 

8.   for(int i = 0; i < n; i++) 

9.    if(i != x && abs(a[i][y]) > EPS) { 

10.     b[i] -= a[i][y] * b[x]; 

11.     for(int j = 0; j < m; j++) 

12.      if(j != y) 

13.       a[i][j] -= a[i][y] * 

a[x][j]; 

14.     a[i][y] =- a[i][y] * a[x][y]; 

15.    } 

16.   z += c[y] * b[x]; 

17.   for(int i = 0; i < m; i++) 

18.    if(i != y) 

19.     c[i] -= c[y] * a[x][i]; 

20.   c[y] =- c[y] * a[x][y]; 

21.  

22.  } 

Kode Sumber 4.4: Fungsi pivot Permasalahan NECKLACE 

4.4.2  Implementasi Fungsi Simplex 

Fungsi Simplekx ini merupakan inti dari algoritma Simplex 

yang diterapkan pada sistem. Fungsi ini mencakup penjelasan pada 

subbab 3.2.2, implementasi lengkap kode ini terdapat didalam kode 

sumber 4.5. 
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1. pair<double, vec> simplex(vector<vec> &A, vec &B, vec 

&C) { 

2.   a = A; b = B; c = C; 

3.   n = b.size(); m = c.size(); z = 0.0; 

4.   X = vector<int>(m); 

5.   Y = vector<int>(n); 

6.   for(int i = 0; i < m; i++) X[i] = i; 

7.   for(int i = 0; i < n; i++) Y[i] = i + m; 

8.   while(1) { 

9.    int x = -1, y = -1; 

10.    double mn = -EPS; 

11.    for(int i = 0; i < n; i++) 

12.     if(b[i] < mn) 

13.      mn = b[i], x = i; 

14.    if(x < 0) break; 

15.    for(int i = 0; i < m; i++) 

16.     if(a[x][i] < -EPS) { y = i; break; } 

17.    //assert(y >= 0); // no sol 

18.    pivot(x, y); 

19.   } 

20.   vec r(m); 

21.   for(int i = 0; i < n; i++) 

22.    if(Y[i] < m) 

23.     r[ Y[i] ] = b[i]; 

24.   return make_pair(z, r); 

25.  } 

Kode Sumber 4.5: Fungsi Simplex Permasalahan NECKLACE 
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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5 BAB V 

UJICOBA DAN EVALUASI 

Pada bab ini dijelaskan tentang uji coba dan evaluasi dari 

implementasi yang telah dilakukan pada Tugas Akhir ini. 

 

5.1 Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba yang digunakan untuk uji coba 

kebenaran adalah salah satu sistem yang digunakan situs penilaian 

daring SPOJ, yaitu kluster cube dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 

1. Perangkat Keras: 

● Processor Intel Xeon E3-1220 v5 (5CPUs)  

● Random Access Memory 1536 MB 

 

2. Perangkat Lunak: 

● Kompiler GCC 8.3.0 

 

Lingkungan uji coba yang digunakan untuk uji coba kinerja 

menggunakan komputer pribadi milik penulis dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

 

1. Perangkat Keras: 

● Processor Intel Ⓡ Core i3-3110M CPU @ 2.40GHz (4 

CPUs), 2.7GHz 

● Random Access Memory 6144MB 

2. Perangkat Lunak:  

● Sistem Operasi Windows 10 64-bit 

● IDE Ideone.com 

● Kompiler GCC version 8.3.0 (Ideone.com) 

● Dev-C++ 
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5.2 Skenario Uji Coba 

Pada bagian ini akan dijelaskan skenario yang akan 

digunakan untuk melakukan pengujian terhadap implementasi 

yang dibuat untuk permasalahan NECKLACE.  

Uji coba kebenaran akan dilakukan dengan melihat umpan 

balik yang diberikan oleh SPOJ setelah sumber kode dikirimkan. 

SPOJ akan mengecek kebenaran dari sumber kode yang dikirim 

dengan memasukkan kasus uji dengan batasan yang sudah 

dijabarkan pada subbab 1.3 yaitu: 

1. N sebagai angka yang akan dimasukkan yang 

merepresentasikan banyak titik berupa bilangan bulat 

dengan rentang antara 2 sampai 100. 
2. t sebagai banyaknya kasus uji berupa bilangan bulat 

dengan rentang antara 1 sampai 45. 

3. Setiap titik 𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  pada bidang koordinat yang 

diberikan pada masalah, nilai 𝑥𝑖  dan 𝑦𝑖  berada pada 

rentang antara -1000 sampai 1000. 

 Uji coba kinerja akan dilakukan dengan mengirimkan kode 

sumber hasil implementasi program ke situs penilaian SPOJ 

sebanyak 10 kali kemudian menganalisa performa dari umpan 

balik yang diberikan. 

5.2.1 Evaluasi Kebenaran 
Pada bagian ini akan dilakukan evaluasi kebenaran 

terhadap hasil masukan dan keluaran dari implementasi program 

yang telah dibuat. Karena hasil keluaran dari suatu masukan tidak 

unique, atau satu masukan bisa menghasilkan banyak keluaran 

yang di nilai benar seperti yang sudah dijelaskan pada subbab 2.2 

maka kita tidak akan langsung membandingkan hasil masukan dan 

keluaran yang ada pada contoh kasus uji di SPOJ. Melainkan kita 

akan mengevaluasi keluaran kita dengan persyaratan sebuah 

necklace sebagai berikut. 

1. Gambar ke-𝑖 terdiri dari semua titik (𝑥, 𝑦) sehingga 

(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 ≤ 𝑟𝑖
2  
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2. Gambar ke-𝑖 dan gambar ke-𝑖 + 1 saling berpotongan 

untuk 1 ≤ 𝑖 < 𝑁 

3. Gambar ke-1 dan gambar ke-𝑁 saling berpotongan 

4. Pasangan gambar yang lain tidak berpotongan. 

 

Jika hasil keluaran kita memenuhi persyaratan diatas dapat 

dipastikan bahwa akan terbentuk sebuah necklace atau dengan kata 

lain solusi yang kita berikan sudah benar. 

Pada subbab 2.2 dijelaskan bahwa solusi dari necklace tidak 

𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒, selama memenuhi syarat necklace maka solusi tersebut 

memenuhi. Solusi dari algoritma 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥 diatas belum optimal, 

namun sudah feasible, artinya sudah memenuhi seluruh 

kendalanya. Karena kendalanya dibentuk dari syarat necklace itu 

sendiri maka solusinya sudah memenuhi necklace meskipun belum 

mencapai nilai optimal dari fungsi tujuan. Sehingga spesifik untuk 

studi kasus ini , tidak perlu dilanjutkan untuk mencari solusi 

optimalnya. 

Setelah itu akan dijalankan pada program yang kita buat, 

program akan mengeluarkan keluaran sebagai berikut. 

 

Gambar 5.1 Hasil Keluaran uji kasus Necklace 
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Gambar 5.2 Ilustrasi Keluaran Uji Kasus Necklace 

Sekarang akan dilakukan evaluasi hasil keluaran dari 

program tersebut dengan persyaratan necklace dengan data sebagai 

berikut. 

Tabel 5.1 Nilai 𝑖, 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 

𝑖 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑟𝑖 

1 0 0 7.0710683119 

2 10 0 2.9289306881 

3 10 10 7.0710683119 

4 0 10 2.9289306881 

Dengan nilai 𝑑𝑖𝑗 untuk 𝑖 ≠ 𝑗 sebagai berikut. 

  



61 

 

 

Tabel 5.2 Nilai 𝑑𝑖𝑗  

𝑖 𝑗 𝑑𝑖𝑗  

1 2 𝑑12 = √(0 − 10)2 + (0 − 0)2 = √100 = 10 

1 3 𝑑13 = √(0 − 10)2 + (0 − 10)2 = √200 = 14.142135 

1 4 𝑑14 = √(0 − 0)2 + (0 − 10)2 = √100 = 10 

2 3 𝑑23 = √(10 − 10)2 + (0 − 10)2 = √100 = 10 

2 4 𝑑24 = √(10 − 0)2 + (0 − 10)2 = √200 = 14.142135 

3 4 𝑑12 = √(10 − 0)2 + (10 − 10)2 = √100 = 10 

Selanjutnya adalah evaluasi nilai keluaran dengan syarat 

necklace seperti pada Tabel 5.3 . 

 Tabel 5.3 Evaluasi Kebenaran 

𝑖 dan 𝑗 𝑟𝑖 + 𝑟𝑗 𝑑𝑖𝑗 Hubungan kedua 

lingkaran 
𝑖 = 1, 𝑗 = 2 𝑟1 + 𝑟2 = 10 10 10 ≥ 10(Berpotongan) 

𝑖 = 2, 𝑗 = 3 𝑟2 + 𝑟3 = 10 10 10 ≥ 10(Berpotongan) 

𝑖 = 3, 𝑗 = 4 𝑟3 + 𝑟4 = 10 10 10 ≥ 10(Berpotongan) 

𝑖 = 1, 𝑗 = 4 𝑟1 + 𝑟4 = 10 10 10 ≥ 10(Berpotongan) 

𝑖 = 1, 𝑗 = 3 𝑟1 + 𝑟3

= 14.1423456 

14.14

2356

… 

14.142356
< 14.142356 … 

(Tidak Berpotongan) 

𝑖 = 2, 𝑗 = 4 𝑟2 + 𝑟4

= 5.8579 

14.14

2356

… 

5.8579 < 14.142356 … 

(Tidak Berpotongan) 
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Dari hasil tabel diatas dapat dipastikan bahwa solusi dari 

program menghasilkan solusi benar. Untuk kasus uji dengan 

jumlah titik lebih besar yaitu 𝑁 = 10, 𝑁 = 20 dan 𝑁 = 30, dapat 

dilihat pada Lampiran A.  

5.2.2 Uji Coba Kebenaran 

Uji coba kebenaran dilakukan dengan mengirimkan kode 

hasil implementasi program ke daring SPOJ. Permasalahan yang 

diselesaikan adalah NECKLACE. Setelah mengirimkan kode 

sumber maka akan mendapatkan umpan balik dari SPOJ seperti 

yang ada pada Gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3: Hasil Umpan Balik Dari Hasil Uji Kebenaran di SPOJ 

Dari hasil uji coba yang dilakukan kode sumber mendapatkan 

umpan balik Accepted. Waktu yang diperlukan program adalah 

0,12 detik dan memori yang dibutuhkan program adalah 11 MB. 

 Sebagai perbandingan, akan dilakukan pengiriman kode 

hasil implementasi dari simpleks standar ke daring SPOJ. 

Didapatkan hasil sebagai berikut. 

 
Gambar 5.4: Hasil Umpan Balik Dari Hasil Uji Kebenaran di SPOJ Untuk 

Implementasi Simpleks Standar 

Dari hasil pengiriman berikut didapatkan bahwa algoritma 

simpleks yang standar mendapatkan umpan balik Accepted. Waktu 

yang didapatkan lebih lama daripada desain simpleks penulis yaitu 

0,2 detik dengan alokasi memori yang tidak jauh berbeda yaitu 

12MB. 

5.2.3 Uji Coba Kinerja 

Setelah itu kode sumber yang sama akan dikirimkan 

sampai 10 kali untuk melihat variasi waktu dan memori yang 

dibutuhkan.Hasil uji coba dengan mengirimkan kode sumber 
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sebanyak 10 kali, dapat dilihat pada Gambar 5.4 , Tabel 5.11 ,  

Gambar 5.5, dan Gambar 5.6. 
Gambar 5.5: Hasil Umpan Balik Dari Uji Kebenaran 10 Kali Pada SPOJ 

 

Tabel 5.4: Tabel Waktu Dan Memori Dari Uji Coba Kebenaran 10 Kali 

Pada SPOJ 

Percobaan ke- Waktu(detik) Memori(MB) 

1 0,12 12 

2 0,12 12 

3 0,12 11 

4 0,12 11 

5 0,12 12 

6 0,12 12 

7 0,16 12 

8 0,12 12 

9 0,12 12 

10 0,12 12 
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Gambar 5.6: Grafik Waktu Hasil Uji Kebenaran Sebanyak 10 Kali 

Pada SPOJ 

Gambar 5.7: Grafik Memori Hasil Uji Kebenaran Sebanyak 10 Kali 

Pada SPOJ 

Dari hasil uji coba kebenaran sebanyak 10 kali pada SPOJ, 

maka dapat dilihat bahwa rata-rata memori yang dibutuhkan oleh 

program adalah 11,8 MB, sedangkan waktu rata-rata yang 

dibutuhkan program adalah 0,124 detik. 
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6 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil uji coba 

yang telah dilakukan serta saran-saran tentang pengembangan yang 

dapat dilakukan terhadap tugas akhir ini di masa yang akan datang.  

 

6.1 Kesimpulan 

Dari analisis dan uji coba yang dilakukan terhadap  

implementasi algoritma untuk menyelesaikan permasalahan  

NECKLACE, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Permasalahan NECKLACE  pada situs SPOJ dapat diselesaikan 

dengan memodelkan permasalahan tersebut kedalam Sistem 

Linier. 

2. Algoritma Simplex dapat menyelesaikan model dari 

permasalahan NECKLACE yang telah dimodelkan kedalam 

Sistem Linier. 

3. Dilakukan modifikasi terhadap desain Simplex standar untuk 

mengoptimasi waktu kerja dari program dalam menyelsaikan 

permasalahan NECKLACE dan didaptkan waktu yang lebih 

cepat. 

4. Rata-rata waktu dari implementasi dari algoritma Simplex 

kurang dari batas waktu yang diberikan oleh soal dengan waktu 

rata-rata 0,124 detik dan memori rata-rata yang digunakan 11,8 

MB. 

 

6.2 Saran 

Pada tugas khir ini tentunya terdapat kekurangan serta 

nilai-nilai yang dapat penulis ambil. Berikut adalah saran-saran 

yang dapat diambil melalui tugas akhir ini: 

1. Untuk ke depannya, materi yang ada pada Tugas Akhir ini 

dapat menjadi bahan riset untuk mencari optimasi yang 

lebih lanjut. 
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2. Sistem Linear dapat menjadi bahan riset untuk mencari 

optimasi lebih lanjut. Optimasi mungkin dilakukan adalah 

memodelkannya kedalam bentuk System of Difference 

Constraint dan diselesaikan dengan algoritma Bellman-

Ford atau Dijkstra. 

  



67 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1]  H. A. Taha, Operation Research An Introduction Eight 

Edition, United States of America: Pearson Education, 

2007.  

[2]  H. Nabli, "An overview on the simplex algorithm," Applied 

Mathematics and Computation, vol. 210, no. 2, p. 479–

489, 2009. 

[3]  T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein, 

Introduction to Algorithms Third Edition, London, 

England: The MIT Press, 2009.  

[4]  P.-Q. Pan, "A primal deficient-basis simplex algorithm," 

Applied Mathematics and Computation, vol. 196, no. 2, p. 

898–912, 2008.  

[5]  S. Mizuno, N. Sukegawa and A. Deza, "A primal-simplex 

based Tardos’ algorithm," Operations Research Letters, 

vol. 43, no. 6, p. 625–628, 2015. 

 

  



68 

 

 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

  



69 

 

7 LAMPIRAN A : UJI KASUS TAMBAHAN 

Berikut saya lampirkan uji kasus tambahan untuk 𝑁 jumlah 

titik sebanyak 10, 20, dan 30 dapat dilihat pada Tabel A.1 – Tabel 

A.3 dan juga pada Gambar A.1 – Gambar A.6. 

 
Tabel A.1. Uji Kasus 𝑁 = 10. 

Titik 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑟𝑖 

A 0 0 6.2202150528 
B 4 −2 4.3677756875 
C 6 2 0.1043502675 
D 8 4 2.7240668572 
E 12 4 1.7713551167 
F 16 8 3.8854891328 
G 12 14 3.3256034181 
H 6 16 2.9989419022 
I −2 12 5.9453200078 
J −6 6 2.2650563214 

 

 
 
Gambar A.1. Ilustrasi Masukan Untuk Uji Kasus 𝑁 = 10.  
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Gambar A.2. Ilustrasi Konstruksi Necklace Oleh Program Untuk Uji 

Kasus 𝑁 = 10. 

 

Tabel A.2. Uji Kasus 𝑁 = 20. 

Titik 𝑥𝑖 𝑦𝑖  𝑟𝑖 

A 2 0 5.9169594676 

B 4 −4 1.5923841472 

C 4 −6 0.4076058528 

D 4 −10 3.5923841472 

E 6 −12 2.0645001022 

F 10 −10 2.4076258528 

G 10 −16 3.5923641472 
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H 16 −14 2.7321811731 

I 18  −6 6.1592351034 

J 20 2 2.0869661479 

K 22 6 2.3851598071 

L 26 6 1.6148301929 

M 30 12 5.5962623581 

N 26 16 8.3851798071 

O 18 20 0.5590821029 

P 8 18 9.6389469243 

Q −4 16 2.5265681363 

R −8 12 3.1302761132 

S −12 6 4.0808164377 

T −6 2 3.1302761132 
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Gambar A.3. Ilustrasi Masukan Untuk Uji Kasus 𝑁 = 20. 
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Gambar A.4. Ilustrasi Konstruksi Necklace Oleh Program Untuk Uji 

Kasus 𝑁 = 20. 

 

Tabel A.3. Uji Kasus 𝑁 = 30. 

 

Titik 𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑟𝑖 

A 1 1 1.1244441703 
B 2 −1 1.1116138072 
C 4 −4 2.6534756273 
D 8 −6 1.8186503277 
E 8 −8 0.1813396723 
F 9 −9 1.3436373324 
G 12 −8 1.8186303277 
H 16 −10 2.6534956273 
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I 20 −8 1.8186303277 
J 22 −6 1.0097867970 
K 21 −4 1.2262711805 
L 20 −2 3.4623591580 
M 20 2 0.5376308420 
N 22 4 2.8622061623 
O 22 8 1.1377838377 
P 18 10 3.3343421173 
Q 18 14 0.6656478827 
R 15 15 2.4966197775 
S 14 18 0.6656478827 
T 12 18 1.3343421173 
U 8 20 3.1377838377 
V 4 18 6.6656678827 
W −4 16 1.5805333686 
Z −4 12 3.3343421173 

A1 −8 10 1.1377838377 
B1 −8 6 2.8622061623 
C1 −4 4 1.6099197927 
D1 −2 2 1.2184973321 
E1 −1.5 1.5 2.3170265738 
F1 −0.5 1 0.3755458297 
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Gambar A.5. Ilustrasi Masukan Untuk Uji Kasus 𝑁 = 30. 
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Gambar A.6. Ilustrasi Konstruksi Necklace Oleh Program Untuk Uji 

Kasus 𝑁 = 30.
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