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Abstrak 

Permasalahan dalam tugas akhir ini dapat dijumpai di 

dunia nyata namun sudah disederhanakan ke dalam bentuk soal 

yang terdapat pada situs Sphere Online Judge “PT07E – Yet 

Another Computer Network Problem”. Pada permasalahan 

tersebut dicari keluaran berupa topologi jaringan yang dapat 

menghubungkan tiap komputer dengan batasan jumlah konektor 

yang tersedia dan biaya kabel yang minimal. Pada permasalahan 

tersebut diberikan masukan berupa jumlah komputer, jumlah 

kabel,  batasan konektor dan biaya yang dibutuhkan untuk 

menghubungkan antar komputernya. 

Dengan memperhatikan karakteristik persoalan yang 

akan diselesaikan pada penelitian tugas akhir ini, dapat 

digunakan metode pendekatan Kruskal’s algorithm  yang 

dimodifikasi dan dioptimasi dengan Randomized algorithm. 

Kemudian dibandingkan pengaruh dari Randomized algorithm 

untuk penyelesaian permasalahan ini. 

Algoritma penyelesaian diimplementasikan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman C++. Hasil uji coba dengan 

algoritma yang telah dirancang memiliki rata-rata skor akhir 

4023389,389. Sedangkan untuk uji coba tanpa optimasi 

Randomized algorithm memiliki skor akhir 4023708,67. Sehingga 
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dapat ditarik kesimpulan bahwa Randomized algorithm 

berpengaruh untuk mendapatkan hasil skor akhir yang lebih kecil 

atau lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Kata kunci: Kruskal’s Algorithm,  Randomized Algorithm.
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Abstract  

The problems in this undergraduate thesis can be found 

in the real world but have been simplified into the form of 

questions contained on the Sphere Online Judge site "PT07E - Yet 

Another Computer Network Problem". In this problem, the output 

required in the form of a network topology that can connect each 

computer with the limits of existing connectors and minimal cable 

costs. In this case the input is given in the form of the number of 

computers, the number of cables, the limits of the connector and 

the cost required to connect between computers. 

By paying attention to the characteristics of the problems 

that will be solved in this undergraduate thesis research, we can 

use the modified Kruskal’s algorithm approach and optimization 

with the Randomized algorithm. Then compare the effect of the 

Randomized algorithm for solving this problem. 

The settlement algorithm is implemented using the C ++ 

programming language. Trials result with an algorithm that has 

been designed have an average final score of 4023389,389. 

Whereas for trials without optimization the Randomized 

algorithm have final score of 4023708.67. So it can be concluded 
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that the Randomized Algorithm influences to get smaller result or 

better results to solve this problem. 

 

Keywords: Kruskal’s Algorithm, Randomized Algorithm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas pimpinan, penyertaan, dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: 

DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA UNTUK 

MENDAPATKAN MINIMUM SPANNING TREE  

DENGAN BATASAN DERAJAT SIMPUL DALAM 

PENYELESAIAN PERMASALAHAN SPOJ PT07E - YET 

ANOTHER COMPUTER NETWORK PROBLEM 

Pengerjaan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah 

satu syarat meraih gelar Sarjana di Departemen Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 

Dengan selesainya tugas akhir ini diharapkan apa yang 

telah dikerjakan penulis dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang teknologi 

informasi serta bagi diri penulis sendiri selaku peneliti. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun 

tidak langsung selama penulis mengerjakan tugas akhir maupun 

selama menempuh masa studi antara lain: 

1. Terimakasih kepada Allah SWT, di mana penulis masih 

diberi kesempatan, kesehatan, dan umur untuk 

menempuh kuliah di sini dan menjalani hidup dengan 

baik. 

2. Ibu dan Bapak penulis yang selalu memberikan 

perhatian, do’a, dorongan, dan juga kasih sayang agar 

lebih semangat menempuh kuliah dan segera 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Rully Soelaiman, S.Kom., M.Kom. selaku 

Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya 

selama masa kuliah maupun selama penyelesaian tugas 

akhir ini, Dosen yang paling perhatian kepada saya 



 

xii 

dalam memberi ilmu, nasihat, dan motivasi selama 

menempuh kuliah di Departemen Informatika ITS. 

4. Bapak Yudhi Purwananto, S.Kom., M.Kom. Selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, dan 

masukan kepada penulis. 

5. Alam Cahya yang telah memberikan dukungan mental 

selama masa perkuliahan. 

6. Yoshima Syach Putri dan Ivanda Zevi Amalia yang 

telah memberikan saran terkait penulisan dan 

penyusunan buku tugas akhir yang benar. 

7. Teman-teman angkatan 2016 departemen Teknik 

Informatika ITS, khususnya teman-teman laboratorium 

MIS (Mobile Innovation Studio) yang telah menemani 

perjuangan penulis selama masa perkuliahan. 

8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan di 

sini yang telah banyak membantu penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

 

Penulis mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada 

tugas akhir ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk pembelajaran dan perbaikan di kemudian hari. 

Semoga melalui tugas akhir ini penulis dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat yang sebaik-baiknya. 

 

Surabaya, Maret 2020 

 

 

 

Dimas Kamurapi  



 

 

xiii 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................ v 
Abstrak ....................................................................................... vii 
Abstract ....................................................................................... ix 
KATA PENGANTAR ............................................................... xi 
DAFTAR ISI ............................................................................ xiii 
DAFTAR GAMBAR ................................................................ xv 
DAFTAR TABEL ................................................................... xvii 
DAFTAR PSEUDOCODE ...................................................... xix 
DAFTAR KODE SUMBER.................................................... xxi 
1 BAB I PENDAHULUAN ............................................... 1 

1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 2 
1.3 Batasan Masalah ................................................................ 2 
1.4 Tujuan ................................................................................ 3 
1.5 Manfaat .............................................................................. 3 
1.6 Metodologi ......................................................................... 3 

1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir ..................................... 3 
1.6.2 Studi Literatur ..................................................................... 4 
1.6.3 Implementasi Algoritma ..................................................... 4 
1.6.4 Pengujian dan Evaluasi ....................................................... 4 
1.6.5 Penyusunan Buku Tugas Akhir .......................................... 4 

1.7 Sistematika Penulisan......................................................... 5 

2 BAB II DASAR TEORI ................................................. 7 

2.1 Deskripsi Umum Permasalahan ......................................... 7 
2.2 Permasalahan PT07E pada SPOJ ....................................... 7 
2.3 Definisi Umum................................................................. 12 

2.3.1 Studi Literatur Lain .......................................................... 12 
2.3.2 Minimum Spanning Tree................................................... 14 
2.3.3 Greedy Algorithm ............................................................. 15 
2.3.4 Kruskal’s Algorithm ......................................................... 17 
2.3.5 Struktur Data Disjoint-Set ................................................. 18 
2.3.6 Randomized Algorithm ..................................................... 20 



 

xiv 

3 BAB III DESAIN DAN ANALISIS ............................. 23 

3.1 Analisis dan Strategi Penyelesaian ................................... 23 
3.2 Penyelesaian Permasalahan PT07E dengan Kruskal’s 

Algorithm ................................................................................... 24 
3.3 Penyelesaian Permasalahan PT07E dengan Randomized 

Algorithm ................................................................................... 32 
3.4 Definisi Umum Program .................................................. 37 
3.5 Desain Algoritma ............................................................. 39 

3.5.1 Desain Modifikasi Kruskal’s Algorithm ........................... 39 
3.5.2 Desain Struktur Data Disjoint-set ..................................... 40 
3.5.3 Desain Fungsi Random Shuffle ........................................ 42 

4 BAB IV IMPLEMENTASI .......................................... 43 

4.1 Lingkungan Implementasi ................................................ 43 
4.2 Rancangan Data ............................................................... 43 

4.2.1 Data Masukan ................................................................... 43 
4.2.2 Data Keluaran ................................................................... 44 

4.3 Penggunaan Library, Konstanta, dan Variabel Global ..... 44 
4.4 Implementasi Fungsi Main ............................................... 50 
4.5 Implementasi Algoritma ................................................... 52 

4.5.1 Implementasi Fungsi Kruskal ........................................... 52 
4.5.2 Implementasi Fungsi Random Shuffle .............................. 53 
4.5.3 Implementasi Fungsi Print ................................................ 54 

5 BAB V UJI COBA DAN EVALUASI ......................... 55 

5.1 Lingkungan Uji Coba ....................................................... 55 
5.2 Skenario Uji Coba ............................................................ 55 

5.2.1 Uji Coba Kebenaran ......................................................... 55 
5.2.2 Uji Coba Kinerja ............................................................... 57 

5.3 Analisis dan Kesimpulan Umum ...................................... 60 

6 BAB VI KESIMPULAN .............................................. 63 

6.1. Kesimpulan ...................................................................... 63 
6.2. Saran ................................................................................ 64 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 65 
BIODATA PENULIS ............................................................... 67 



 

 

xv 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Deskripsi Permasalahan PT07E ................................ 8 
Gambar 2.2 Deskripsi Masukan Permasalahan PT07E................. 9 
Gambar 2.3 Deskripsi Keluaran Permasalahan PT07E............... 10 
Gambar 2.4 Contoh Masukan dan Keluaran ............................... 10 
Gambar 2.5 Ilustrasi Contoh Masukan ....................................... 11 
Gambar 2.6 Ilustrasi Contoh Keluaran ....................................... 11 
Gambar 2.7 Contoh Minimum Spanning Tree pada Graf............ 14 
Gambar 3.1 Contoh Batas Atas Derajat Simpul ......................... 25 
Gambar 3.2 Representasi Jaringan Komputer Dalam Graf ......... 27 
Gambar 3.3 Hasil Minimum Spanning Tree ............................... 27 
Gambar 3.4 Minimum Spanning Tree dengan Batasan Derajat 

Simpul 3 ..................................................................................... 28 
Gambar 3.5 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Siklik ....... 29 
Gambar 3.6 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Maksimum 

Derajat Simpul Lebih Besar dari Batasan Masukan ................... 30 
Gambar 3.7 Minimum Spanning Tree dengan Batasan Derajat 

Simpul 2 ..................................................................................... 30 
Gambar 3.8 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Siklik ....... 31 
Gambar 3.9 Kemungkinan Spanning Tree yang Terbentuk ........ 32 
Gambar 3.10 Hasil Spanning Tree dengan Data Tak Urut ......... 34 
Gambar 4.1 Format Masukan Permasalahan PT07E .................. 44 
Gambar 4.2 Format Keluaran Permasalahan PT07E .................. 44 
Gambar 5.1 Hasil Uji Coba Kebenaran Situs Penilaian Sphere 

Online Judge .............................................................................. 56 
Gambar 5.2 Daftar Peringkat Pada Kasus SPOJ-PT07E ............ 56 
Gambar 5.3 Hasil Umpan Balik Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang ..................................................................................... 58 
Gambar 5.4 Variasi Skor Akhir Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang ..................................................................................... 58 
Gambar 5.5 Variasi Waktu Uji Coba Kinerja Pengujian Berulang

 ................................................................................................... 59 
Gambar 5.6 Variasi Memori Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang ..................................................................................... 59 



 

xvi 

Gambar 5.7 Hasil Umpan Balik Uji Coba Kinerja Tanpa 

Randomized algorithm ............................................................... 60 
 

  



 

 

xvii 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 Langkah-Langkah Pengambilan Sisi Dari Graf .......... 29 
Tabel 3.2 Langkah-Langkah pengambilan sisi dari graf ............. 31 
Tabel 3.3 Perbandingan Data Masukan ...................................... 33 
Tabel 4.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi ........................ 43 
Tabel 4.2 Daftar Variabel Global Permasalahan PT07E............. 46 
Tabel 5.1 Spesifikasi Lingkungan Ujicoba ................................. 55 

 

  



 

xviii 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

  



 

 

xix 

DAFTAR PSEUDOCODE 

Pseudocode 2.1 Kruskal’s Algorithm......................................... 17 
Pseudocode 2.2 Fungsi MakeSet ............................................... 18 
Pseudocode 2.3 Fungsi FindSet ................................................. 19 
Pseudocode 2.4 Fungsi Union by Rank ..................................... 20 
Pseudocode 3.1 Prosedur Pengecekan ....................................... 26 
Pseudocode 3.2 Fisher-Yates Shuffle ........................................ 35 
Pseudocode 3.3 Fungsi MAIN ................................................... 38 
Pseudocode 3.4 Fungsi Kruskal ................................................. 40 
Pseudocode 3.5 Struktur Disjoint-Set ........................................ 41 
Pseudocode 3.6 Fungsi Random Shuffle ................................... 42 
 

 

  



 

xx 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 

  



 

 

xxi 

DAFTAR KODE SUMBER 

Kode Sumber 4.1 Potongan Kode Implementasi Library, 

Konstanta, dan Variabel Global.................................................. 45 
Kode Sumber 4.2 Potongan Kode Implementasi Tipe Data Edge

 ................................................................................................... 48 
Kode Sumber 4.3 Potongan Kode Implementasi Tipe Data XY .. 48 
Kode Sumber 4.4 Potongan Kode Implementasi penggunaan 

struktur data Disjoint-set ............................................................ 49 
Kode Sumber 4.5 Potongan Kode Implementasi Fungsi Main ... 51 
Kode Sumber 4.6 Potongan Kode Implementasi Fungsi Kruskal

 ................................................................................................... 53 
Kode Sumber 4.7 Potongan Kode Implementasi Fungsi Random 

Shuffle ........................................................................................ 54 
Kode Sumber 4.8 Potongan Kode Implementasi Fungsi Print .... 54 

 

  



 

xxii 

[Halaman ini sengaja dikosongkan] 

 



  

1 

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 
Terdapat banyak permasalahan di dunia nyata yang 

berkaitan dengan graf. Graf merupakan kumpulan simpul dan sisi 

yang saling berhubungan. Di dalam graf terdapat beberapa model 

yang dapat membantu memecahkan permasalahan salah satunya 

yaitu pembentukan Minimum Spanning Tree dalam 

menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan yang 

sama. Minimum Spanning Tree adalah kumpulan dari sisi-sisi 

yang mana setiap simpulnya terhubung satu sama lain dan 

memiliki jumlah bobot/nilai yang minimum.  Implementasi 

Minimum Spanning Tree pada pembentukan jaringan sering kali 

terdapat tambahan batasan berupa batasan jumlah konektor untuk 

tiap simpulnya. Sehingga tiap simpul memiliki batasan untuk 

terhubung ke beberapa simpul saja.   

Pengaplikasian Minimum Spanning Tree  dengan batasan 

derajat simpul terhadap kehidupan nyata sangatlah beragam salah 

satunya terdapat pada permasalahan  SPOJ PT07E – Yet Another 

Computer Network Problem yaitu pembentukan jaringan 

komputer yang dihubungkan oleh kabel-kabel dengan batasan 

konektor guna mencari harga total penggunaan kabel yang paling 

minimal. 

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menentukan 

implementasi algoritma yang tepat dalam memecahkan 

permasalahan SPOJ PT07E – Yet Another Computer Network 

Problem secara optimal dan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diangkat dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis dan menentukan desain 

algoritma yang tepat dan optimal untuk menyelesaikan 

permasalahan SPOJ PT07E – Yet Another Computer 

Network Problem? 

2. Bagaimana pengaruh dari optimasi dengan Randomized 

algorithm pada hasil skor akhir dari permasalahan SPOJ 

PT07E – Yet Another Computer Network Problem? 

  

1.3 Batasan Masalah 
Permasalahan yang dibahas pada tugas akhir ini memiliki 

beberapa batasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini merupakan permasalahan untuk 

menemukan jumlah nilai minimal dari suatu Minimum 

Spanning Tree dengan batasan derajat simpul yang akan 

diselesaikan dengan Kruskal’s algorithm yang 

dimodifikasi dan dioptimasi dengan Randomized 

algorithm. 

Adapun batasan dalam SPOJ untuk tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Batas jumlah komputer N yaitu dengan rentang 1 sampai 

10.000. 
2. Batas jumlah komputer yang saling terhubung yaitu 

dengan rentang 1 sampai 100.000. 
3. Batas maksimal jumlah komputer yang dapat 

dihubungkan untuk tiap komputer yaitu pada rentang 1 

sampai jumlah komputer N. 
4. Batas biaya untuk tiap kabel yang menghubungkan antar 

komputer yaitu dengan rentang 1 sampai 20.000.  
5. Batas maksimal waktu untuk mendapatkan waktu 

minimal dan maksimal adalah 1,220 detik. 
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6. Batas maksimal ukuran file source code yang dihasilkan 

adalah 50.000 B. 
7. Batas maksimal memori RAM yang digunakan untuk 

pemrosesan adalah 1,536 MB. 

1.4 Tujuan  
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan desain dan analisis algoritma untuk 

menyelesaikan permasalahan SPOJ  PT07E – Yet 

Another Computer Network Problem. 

2. Mengetahui pengaruh dari Randomized algorithm pada 

skor akhir dari permasalahan SPOJ PT07E – Yet Another 

Computer Network Problem? 

1.5 Manfaat  
Tugas akhir ini diharapkan dapat membantu untuk 

memahami penyesuaian Kruskal’s algorithm dan Randomized 

algorithm untuk menyelesaikan permasalahan SPOJ  PT07E – 

Yet Another Computer Network Problem serta dapat 

mengimplementasikan solusi yang ada pada permasalahan lain  

yang ada pada dunia nyata sehingga dapat memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi. 

 

1.6 Metodologi 
Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengerjaan tugas 

akhir ini yaitu: 

1.6.1 Penyusunan Proposal Tugas Akhir 
Tahapan awal dari tugas akhir ini adalah penyusunan 

proposal tugas akhir yang berisi pendahuluan, deskripsi dan 

gagasan metode dan analisis algoritma sebagai solusi optimal 

dari permasalahan SPOJ  PT07E – Yet Another Computer 

Network Problem. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang 

diajukannya tugas akhir, rumusan masalah dan batasan masalah 



4 

 

yang ditetapkan, serta manfaat dari hasil pembuatan tugas akhir 

ini. Selain itu, dijabarkan pula tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai referensi pendukung pembuatan tugas akhir. Terdapat 

pula subbab jadwal kegiatan yang menjelaskan jadwal pengerjaan 

tugas akhir. 

1.6.2 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 graf dan algoritma-algoritma dalam 

pembentukan Minimum Spanning Tree. Informasi tersebut 

didapatkan dari buku, internet, dan materi kuliah yang 

berhubungan dengan metode yang akan digunakan. 

1.6.3 Implementasi Algoritma 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk membangun 

algoritma yang akan digunakan. Pada tahap ini dilakukan 

implementasi dari rancangan struktur data yang akan dimodelkan 

yang sesuai dengan permasalahan. Implementasi ini dilakukan 

dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. 

1.6.4 Pengujian dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba kebenaran dan kinerja 

solusi yang telah diimplementasikan dengan melakukan 

pengiriman sumber kode sistem ke situs penilaian Sphere Online 

Judge (SPOJ) pada permasalahan yang terkait dan melihat hasil 

umpan balik. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

kompleksitas hasil ujicoba dengan kompleksitas hasil analisis. 

1.6.5 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. 
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1.7 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 mengembangkannya lebih 

lanjut. Sistematika penulisan buku tugas akhir secara garis besar 

antara lain: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah dan tujuan pembuatan tugas 

akhir. Selain itu, metodologi pengerjaan dan sistematika 

penulisan laporan tugas akhir juga dijelaskan di 

dalamnya. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisi penjelasan secara detail 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 dan disajikan dalam bentuk 

pseudocode  disertai dengan penjelasannya. 

Bab IV Implementasi  

Bab ini berisi implementasi dari rancangan yang 

telah dibuat pada bab III. Implementasi disajikan dalam 

bentuk source code disertai dengan penjelasannya. 

Bab V Uji Coba dan Hasil 

Bab ini berisi penjelasan mengenai data hasil 

percobaan dan pembahasan mengenai hasil percobaan 

yang telah dilakukan. 
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Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang 

menjelaskan kesimpulan dari hasil uji coba yang 

dilakukan dan saran untuk pengembangan algoritma ke 

depannya. 
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2  BAB II 

DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 

menjadi dasar pengerjaan tugas akhir ini. 

 

2.1 Deskripsi Umum Permasalahan 
Permasalahan yang diangkat pada tugas akhir ini adalah 

permasalahan pencarian perkiraan biaya minimal yang 

dibutuhkan dengan batasan konektor komputer yang telah 

ditentukan untuk membentuk jaringan antar komputer dalam 

model Spanning Tree.  Permasalahan ini akan merepresentasikan 

simpul pada graf sebagai komputer, sisi yang menghubungkan 

antar simpul akan merepresentasikan kabel penghubung antar 

komputer dan derajat simpul merepresentasikan batasan konektor 

untuk tiap komputer. 

Untuk mendapatkan perkiraan biaya minimal dengan 

batasan konektor yang telah ditentukan  tersebut diberikan 

beberapa data masukan. Data tersebut antara lain  jumlah 

komputer, jumlah kabel penghubung, batasan konektor untuk tiap 

komputer, dan pasangan komputer yang saling terhubung dengan 

biaya masing-masing sejumlah kabel penghubung. Kemudian dari 

data masukan tersebut ditentukan keluaran berupa nilai biaya dan 

batasan konektor yang terbentuk dari jaringan tersebut beserta 

rincian pasangan komputer yang saling terhubung. 

 

2.2 Permasalahan PT07E pada SPOJ 
PT07E – Yet Another Computer Network Problem (Hua, 

2007) merupakan salah satu permasalahan yang terdapat pada 

situs penilaian Sphere Online Judge (SPOJ) yang mana memiliki 

deskripsi soal dari sumber situs tersebut yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 
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Gambar  2.1 Deskripsi Permasalahan PT07E 

 

Pada deskripsi permasalahan tersebut diceritakan bahwa 

ACRush dan Jelly yang hendak melakukan latihan di ruang 

komputer menemukan  bahwa jaringan yang digunakan terlalu 

lambat.  Setelah dianalisis, mereka berencana untuk membuat 

topologi jaringan yang optimal di mana  kabel yang berlebihan 

akan dikurangi sehingga dapat mengurangi biaya juga. Dalam  

pembuatan topologi tersebut, ditemukan permasalahan di mana 

terdapat batasan jumlah pada konektor yang mereka miliki. 

Sehingga setiap komputer hanya dapat terhubung ke beberapa 

komputer sejumlah batasan konektor tersebut. 

Oleh karena itu pada permasalahan ini, diharuskan untuk 

mendapatkan biaya pembuatan topologi jaringan yang paling 

minimal dengan mempertimbangkan batasan konektor yang ada 

serta rincian pasangan komputer/simpul yang saling terhubung. 

Akan disediakan 10 kasus uji  dengan jumlah komputer 

yang berbeda dan bobot tiap kasus uji (𝑤[𝑖]) yang berbeda pula. 

Dan pada tree  yang akan dibentuk, jumlah komputer yang dapat 

terhubung ke komputer lain disebut derajat simpul dari komputer 

tersebut. Untuk tiap kasus tes harus dapat menyediakan tree 

dengan informasi berupa total biaya (𝐶[𝑖]) dan derajat maksimal 

(𝑀[𝑖]). Karena permasalahan PT07E merupakan soal bertipe 
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challenge pada SPOJ maka terdapat  perhitungan skor akhir yang 

mana menjadi penentu dari peringkat penyelesaian permasalahan 

ini. Detail perhitungan skor untuk tiap kasusnya sebagai berikut: 

 Jika 𝑀[𝑖] ≤ 𝐵 maka 𝑆𝑘𝑜𝑟[𝑖] = 𝑤[𝑖] ∗ 𝐶[𝑖] 
 Jika 𝑀[𝑖] > 𝐵 maka 𝑆𝑘𝑜𝑟[𝑖] = (𝑤[𝑖] + 10) ∗ 𝐶[𝑖] ∗ 𝑀[𝑖] 

Untuk menambah tantangan pada permasalahan PT07E 

maka pembuat soal menentukan batas atas derajat simpul (𝑈[𝑖])  
untuk tiap kasus tes yang memiliki perhitungan skor sebagai 

berikut : 

 Jika 𝑀[𝑖] > 𝑈[𝑖] maka  𝑆𝑘𝑜𝑟[𝑖] = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦 = 4 × 109 

Kemudian skor dari tiap kasus tes akan ditambah dan 

dirata-rata untuk menghasilkan skor akhir yang dapat 

mempengaruhi daftar peringkat penyelesaian pada permasalahan 

ini. 
 

 

Gambar  2.2 Deskripsi Masukan Permasalahan PT07E 

 

Pada gambar di atas, diberikan masukan pada baris pertama 

tiga bilangan bulat 𝑁, 𝑀, 𝐵  yang mana 𝑁 merepresentasikan 

jumlah komputer yang ada dengan rentang nilai 1 ≤ 𝑁 ≤ 104, 

kemudian 𝑀 merepresentasikan jumlah pasangan komputer yang 

saling terhubung dengan rentang nilai 1 ≤ 𝑀 ≤ 105, dan terakhir 

𝐵 merepresentasikan batasan derajat simpul/maksimal jumlah 

komputer yang dapat dihubungkan ke komputer tersebut dengan 

rentang nilai 1 ≤ 𝐵 ≤ 𝑁.  

Sejumlah 𝑀 baris selanjutnya terdapat tiga bilangan bulat 

𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖], 𝑐[𝑖] di tiap barisnya. Bisa diartikan ketika ingin 
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menghubungkan  komputer 𝑢[𝑖] ke komputer 𝑣[𝑖] maka perlu 

mengeluarkan biaya pembelian kabel sejumlah 𝑐[𝑖]. Untuk 𝑢[𝑖] 
dan 𝑣[𝑖] memiliki rentang nilai 1 ≤ 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖] ≤ 𝑁 dan 𝑐[𝑖] 
memiliki rentang nilai 1 ≤ 𝑐[𝑖] ≤ 20000. 

 
Gambar  2.3 Deskripsi Keluaran Permasalahan PT07E 

 

Dari data masukan akan dihasilkan keluaran seperti pada 

Gambar 2.3 dimana pada baris pertama terdapat dua angka yaitu 

total biaya yang harus dibayar dan nilai maksimal derajat  simpul 

yang terdapat pada tree yang terbentuk. Kemudian sejumlah  

𝑁 − 1 baris terdapat dua bilangan pada tiap barisnya yang berisi 

simpul simpul yang terhubung dari 𝑢, 𝑣. 

 

 

Gambar  2.4 Contoh Masukan dan Keluaran 

 

Gambar di atas menjelaskan contoh masukan dan 

keluaran pada permasalahan PT07E. Pada contoh permasalahan 

tersebut diberikan  komputer sejumlah tiga dengan pasangan 

komputer yang terhubung sejumlah tiga dan batasan tiap 

komputer dapat terhubung satu sama lain sejumlah tiga. Pada 

baris berikutnya merupakan rincian komputer yang terhubung 

beserta biayanya. Untuk komputer 1 terhubung ke komputer 2 

dengan biaya 1, komputer 2 terhubung ke komputer 3 dengan 
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biaya 1, dan komputer 1 terhubung ke komputer 3 dengan biaya 

5. Ilustrasinya sebagai berikut:  

 
Gambar  2.5 Ilustrasi Contoh Masukan 

 

Dari gambar di atas, tiap komputer terhubung ke dua 

komputer lainnya dan terdapat kabel yang mengakibatkan bentuk 

topologi menjadi graf siklik. Pada contoh masukan dan keluaran 

ini kabel yang berulang akan dihilangkan dan membentuk 

topologi yang optimal dengan biaya yang rendah. Untuk 

ilustrasinya sebagai berikut: 

 
Gambar  2.6 Ilustrasi Contoh Keluaran 

Pada Gambar 2.6 untuk membentuk topologi yang 

optimal tentunya ada kabel yang harus dihilangkan dan memilih 

kabel dengan  biaya rendah. Komputer 1 tentunya dipilih untuk 

terhubung ke komputer 2 daripada ke komputer 3 karena biaya 

lebih rendah dan komputer 1 juga masih tetap bisa terhubung ke 

1 

2 

3 

𝑐[2] = 1 
 

𝑐[3] = 5 
 

𝑐[1] = 1 
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komputer 3 melalui komputer 2. Dengan melihat batasan derajat 

yang ada pada masukan tentunya tidak melanggar aturan karena 

derajat pada komputer 2 sama dengan batasan derajat yang ada 

dan merupakan nilai maksimal derajat yang ada pada topologi 

baru yang telah terbentuk.  

Maka dari itu keluaran dari masukan ini yaitu total biaya 

adalah 2 dan nilai maksimal derajat adalah 2. Kemudian diikuti 

baris selanjutnya dengan pasangan komputer yang langsung 

terhubung satu sama lain. 

 

2.3 Definisi Umum 

Pada subbab ini akan dibahas beberapa teori yang 

digunakan pada penyelesaian  permasalahan SPOJ-PT07E. 

 

2.3.1 Studi Literatur Lain 

Terdapat literatur lain  yang membahas mengenai 

penyelesaian Minimum Spanning Tree  dengan batasan derajat 

simpul menggunakan pendekatan Bees Algorithm (Malik, 2012). 

Bees Algorithm merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi 

dari perilaku lebah madu dalam mencari makan untuk 

menemukan solusi optimal.   

Pendekatan penyelesaian permasalahan pada literatur 

tersebut dibagi menjadi dua fase. Fase pertama dilakukan 

ekstraksi graf dan fase kedua optimasi Spanning Tree berdasarkan 

total biayanya menggunakan Bees algorithm. Ekstraksi graf  pada 

fase pertama merupakan pembentukan Spanning Tree dari graf 

masukan  dengan mempertimbangkan derajat simpul. Pada fase 

pertama ekstraksi graf dilakukan dengan menggunakan Kruskal’s 

algorithm  dan mengecek maksimum derajat tiap simpul agar 

tidak melebihi batasan. Program berhenti ketika ditemukan 

Spanning Tree. 

Hasil keluaran dari fase pertama nantinya digunakan 

sebagai masukan pada fase kedua. Spanning Tree  yang berbeda-

beda yang dihasilkan  pada tahap pertama akan dihitung total 
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biayanya. Kemudian akan dialokasikan posisi dan kecocokan 

untuk tiap Spanning Tree. Bees yang ada akan melakukan 

pembaharuan posisi setiap kali menemukan Spanning Tree  

dengan nilai lebih kecil dan membandingkan dengan tingkat 

kecocokannya. Jika nilai kecocokan yang baru lebih tinggi maka  

akan dibentuk jalan yang baru/hubungan antar simpul yang baru. 

Hal tersebut dilakukan berulang kali hingga mendapatkan 

Spanning Tree baru dengan biaya yang kecil lagi.  

Sayangnya pada fase pertama yang ada pada literatur 

tersebut terdapat kekurangan, yaitu tidak ada penanganan apabila 

tidak ditemukannya Spanning Tree. Padahal keluaran pada fase 

pertama sangat penting agar bisa digunakan sebagai masukan 

pada fase kedua. Karena penambahan pengecekan derajat simpul 

pastinya akan mempengaruhi terhadap pengambilan sisi. Iterasi 

berulang kali dibutuhkan untuk mendapat Spanning Tree  pada 

fase pertama.  

Selanjutnya pada fase kedua juga hanya melakukan 

pencarian agar menemukan Spanning Tree  dengan biaya lebih 

kecil dan tidak memperhatikan derajat simpul masukan. Pada 

literatur tersebut, pendekatan penyelesaian dapat menyelesaikan 

kasus Minimum Spanning Tree  dengan batasan derajat simpul 2 

(seperti kasus Travelling Salesman Problem). Sehingga untuk 

derajat simpul diatas 2 dengan kemungkinan total biaya lebih 

kecil tidak bisa ditemukan. 

Jika melihat pada uji coba yang ada pada literatur tersebut 

ternyata hasil penyelesaian  dengan optimasi Bees algorithm pada 

kasus terburuknya terdapat sisi yang menyebabkan siklik. Dengan 

data masukan simpul sejumlah 100 dengan 10 kali iterasi  

memerlukan waktu eksekusi 0.6s sedangkan untuk permasalahan 

tugas akhir ini memiliki rentang simpul hingga 10
4 

dan rentang 

sisi hingga 10
5
 yang mana otomatis akan memerlukan waktu 

eksekusi lebih lama lagi. 

Dari analisa literatur tersebut maka pada tugas akhir ini 

juga akan didesain algoritma dengan dua fase, pertama untuk 

melakukan ekstraksi graf agar terbentuk Spanning Tree  beserta 
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penangannya. Kemudian juga dibutuhkan algoritma yang tidak 

memerlukan waktu eksekusi terlalu lama sehingga masih pada 

batas waktu pada persoalan SPOJ-PT07E. 

 

2.3.2 Minimum Spanning Tree 

Spanning Tree (Jungnickel, 2013) merupakan subset dari 

suatu graf tak berarah 𝐺 = (𝑉, 𝐸), yang mana 𝑉 adalah himpunan  

simpul, 𝐸 adalah himpunan sisi penghubung yang mungkin antara 

pasangan simpul dan untuk tiap sisi (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸, memiliki bobot 

𝑤(𝑢, 𝑣) yang menyatakan nilai/biaya yang dibutuhkan untuk 

menghubungkan simpul 𝑢 dan 𝑣. Oleh karena itu, Spanning Tree 

memiliki subset asiklik 𝑇 ⊆ 𝐸 yang menghubungkan semua 

simpul dengan total bobot yaitu 

𝑤(𝑇) =  ∑ 𝑤(𝑢, 𝑣)(𝑢,𝑣)∈𝑇     (2.1) 

Dari definisi tersebut berarti Minimum Spanning Tree 

(MST) adalah Spanning Tree dengan total bobot yang sangat 

kecil/minimal. MST  dari suatu graf  akan memiliki sisi sejumlah 

𝑉 − 1. Gambar 2.7 merupakan contoh dari MST yang terbentuk 

dari graf terhubung. 

Penyelesaian permasalahan MST umumnya dapat 

diselesaikan dengan pendekatan Greedy algorithm contohnya 

Kruskal’s algorithm, dan Prim’s algorithm. 

 

 
Gambar  2.7 Contoh Minimum Spanning Tree pada Graf  

 



15 

 

2.3.3 Greedy Algorithm 

Algoritma untuk permasalahan optimasi biasanya melalui 

beberapa urutan langkah dengan serangkaian pilihan pada tiap 

langkahnya. Greedy algorithm  membuat pilihan yang terlihat 

terbaik pada tiap langkahnya. Kemudian dari hal tersebut  

terbentuklah pilihan optimal lokal yang diharapkan  dapat 

berpengaruh untuk menuju solusi optimal global.  

Pada naive algorithm  cara menghitung MST  yaitu dengan 

menghitung semua total biaya dari setiap tree  yang dapat 

dibentuk dan dipilih yang minimal. Tentunya dengan cara 

tersebut terlalu beresiko dan memakan waktu eksekusi yang 

sangat lama apabila berada pada graf dengan simpul dan sisi 

dengan jumlah besar. Oleh karena itu Greedy algorithm dibuat 

untuk menyelesaikan MST. Permasalahan yang dapat 

diselesaikan dengan Greedy algorithm  harus memiliki dua 

properti utama (Cormen, et al., 2009), antara lain: 

 Optimal Substructure: Permasalahan memiliki optimal 

substructure  jika solusi optimal dari seluruh permasalahan 

memiliki solusi optimal untuk  tiap sub-problems. 

 Greedy choice property: Solusi optimal global yang 

didapat dengan memilih pilihan yang optimal pada tiap 

langkahnya. 

Dengan kata lain, Greedy algorithm bekerja pada permasalahan 

yang mana selalu benar pada tiap langkahnya yang memiliki 

pilihan optimal secara bertahap dan pada akhirnya menghasilkan 

solusi optimal untuk menyelesaikan seluruh permasalahan secara 

utuh. 

 Optimal substructure  untuk MST dapat diketahui  jika 

suatu tree T merupakan MST dari suatu subgraf maka dengan 

menghubungkan sisi baru ke salah satu   simpul yang ada pada 

tree T  juga akan membetuk MST baru dari suatu graf. Begitu 

pula jika suatu MST dihubungkan dengan MST lainnya pada 

salah satu simpulnya maka akan membentuk MST baru yang 

lebih luas. 
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 Sedangkan greedy choice property untuk MST dapat 

diketahui dari bagaimana cara memilih tiap sisinya dari suatu graf 

yang akan dimasukkan ke subset asiklik tree T. Untuk sisi dengan 

biaya minimal akan cenderung untuk dipilih pada tiap langkahnya 

asalkan tidak membentuk siklik. Pada akhirnya akan didapatkan 

solusi global dengan total biaya sisi yang minimal. 

Pendekatan Greedy algorithm contohnya yaitu Kruskal’s 

algorithm yang mana menitikberatkan pada pencarian sisi dengan 

biaya terkecil (orientasinya pada sisi), dan Prim’s algorithm yang 

mana menitikberatkan pada pengembangan MST dari tiap simpul 

ke simpul lainnya yang terhubung (orientasinya pada simpul).  

Karena pada persoalan tugas akhir ini bukan merupakan  

permasalahan MST sederhana melainkan pengembangan dari 

permasalahan tersebut tentunya Kruskal’s algorithm maupun 

Prim’s algorithm tersebut tidak dapat diaplikasikan secara 

langsung dan harus dipilih mana yang lebih cocok untuk 

menjawab persoalan tugas akhir ini. Pada Kruskal’s algorithm, 

MST dibentuk dimulai dari sisi dengan biaya terkecil dan mencari 

sisi terkecil selanjutnya sesuai urutan data masukan sehingga 

memungkinkan dapat membuat subset asiklik 𝑇 ⊆ 𝐸 dengan sisi-

sisi yang tidak terhubung pada prosesnya. Sedangkan pada Prim’s 

algorithm MST dibentuk dimulai dari satu simpul  dalam graf 

dengan membuat subset asiklik 𝑇 ⊆ 𝐸 yang memiliki komponen 

simpul yang saling terhubung pada prosesnya dan mengambil sisi 

yang terhubung dengan biaya terkecil. Sehingga pada 

Prims’algorithm memiliki kemungkinan jika pilihan pengambilan 

suatu sisi dari simpul yang terhubung telah memiliki maksimum 

derajat simpul sama dengan batasan masukan maka otomatis 

pengambilan sisi tersebut akan membuat derajat simpul melebihi 

batasan masukan.     

 Oleh karena itu dari perbedaan proses tersebut, Kruskal’s 

algorithm dengan orientasi pada sisi cenderung lebih mudah 

dimodifikasi karena penentu ditemukannya MST terletak pada 

data urutan masukan. Jika urutan tersebut diubah maka dapat 

menghasilkan Spanning Tree dengan batasan derajat sesuai 
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dengan permintaan pada masukan.  Pengubahan data masukan 

pada Kruskal’s algorithm dijelaskan lebih lanjut pada Subbab 

Penyelesaian Permasalahan PT07E dengan Randomized 

Algorithm3.3. 

 

2.3.4 Kruskal’s Algorithm 

Kruskal’s algorithm (Cormen, et al., 2009) mencari sisi 

yang memungkinkan yang dapat ditambahkan ke forest dengan 

mencari dari semua sisi yang menghubungkan setidaknya dua 

tree dan memiliki paling tidak bobot sisi 𝑤(𝑢, 𝑣) yang kecil. 

Algoritma ini merupakan Greedy algorithm dalam teori graf  

karena dalam menemukan MST untuk graf berbobot yang 

terhubung dengan menambahkan biaya/bobot dari kemungkinan 

bobot sisi terkecil yang ada secara bertingkat pada tiap 

langkahnya. 

Dalam implementasinya, Kruskal’s algorithm  

menggunakan struktur data disjoint-set untuk mempertahankan 

beberapa elemen dari disjoint-set. Fungsi Kruskal’s algorithm 

sebagai berikut :  

 
Pseudocode  2.1 Kruskal’s Algorithm 

 
1:𝐴 =  ∅ 

2:for each vertex 𝑣 ∈ 𝐺. 𝑉  
3: MAKE-SET(𝑣) 
4:sort the edges into nondecreasing order      

by weight (𝑤) 
5:for each edge (𝑢, 𝑣) ∈ 𝐺. 𝐸, taken in nondecreasing 

order by weight 

6:  if FIND-SET(𝑢) ≠ FIND-SET(𝑣) then 

7:  𝐴 = 𝐴 ∪ {(𝑢, 𝑣)} 

8:   UNION(𝑢, 𝑣) 
9: return 𝐴   
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Sisi yang berada dalam graf akan diurutkan berdasarkan 

berat terkecil. Kemudian algoritma melakukan operasi FIND-

SET(𝑢) digunakan untuk mengembalikan representasi elemen dari  

himpunan yang berisi 𝑢 yang mana untuk memasukkan sisi yang 

dipilih ke dalam forset. Untuk pengecekan apakah terdapat bentuk 

siklik maka dipanggil prosedur UNION(𝑢, 𝑣). 
 

2.3.5 Struktur Data Disjoint-Set  

Struktur data disjoint-set (Cormen, et al., 2009) juga 

disebut struktur data union-find adalah struktur data yang dapat 

melacak sekumpulan elemen yang dipartisi ke dalam sejumlah 

subset disjoint. Ini menyediakan operasi near-constant-time  

untuk menambahkan set baru, untuk menggabungkan set yang 

ada dan untuk menentukan apakah elemen dalam set yang sama. 

Dalam graf, struktur data ini  digunakan untuk mendeteksi adanya 

siklik yang terjadi. 

Operasi yang biasa digunakan yaitu fungsi MakeSet, 

dimana fungsi ini dapat membuat set/himpunan baru dengan 

membuat elemen baru 𝑥  dengan id yang unik, rank ke-0 dan root 

pointer ke dirinya sendiri. Root pointer tersebut menjelaskan 

bahwa elemen tersebut merupakan representasi anggota dari 

set/himpunan itu sendiri. Lebih jelasnya fungi MakeSet sebagai 

berikut : 

 
Pseudocode  2.2 Fungsi MakeSet  

 
1:function MakeSet(𝑥) is 
2:if 𝑥 is not already present then  

3:  add 𝑥 to the disjoint-set tree 
4:   𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑥 

5:  𝑥. 𝑟𝑎𝑛𝑘    = 0  
6:  𝑥. 𝑠𝑖𝑧𝑒      = 1 

 

Operasi penting lainnya yaitu FindSet, di mana fungsi ini 

mengembalikan pointer  ke representasi dari set unik yang 
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mengandung 𝑥. Penggunaan fungsi tersebut bisa menggunakan 

cara path compression ataupun path splitting. Path compression  

dapat meratakan struktur tree dengan membuat setiap titik simpul 

ke root setiap kali fungsi ini dijalankan karena setiap elemen yang 

dikunjungi dalam perjalanan ke root adalah bagian dari set yang 

sama. Sedangkan path splitting  membuat tiap simpul menunjuk 

ke root teratasnya. Path splitting dapat direpresentasikan tanpa 

penugasan ganda di mana sisi kanan akan dievaluasi terlebih 

dahulu. Penggunaan fungsi tersebut sebagai berikut: 

 
 Pseudocode  2.3 Fungsi FindSet 

 
1:function Find(𝑥)  
2: while 𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 ≠ 𝑥  

3:   𝑛𝑒𝑥𝑡 = 𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡  
4:    𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑛𝑒𝑥𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 

5:   𝑥 = 𝑛𝑒𝑥𝑡  
6:  return 𝑥 

 

Operasi terakhir yang sangat penting yaitu Union, di mana 

fungsi ini menggabungkan set dinamis yang mana mengandung 𝑥 

dan 𝑦 (misalkan 𝑆𝑋 dan 𝑆𝑌) ke dalam set/himpunan baru  yang 

berisi dua set tersebut. Oleh karena itu representasi dari set yang 

dihasilkan yaitu anggota dari 𝑆𝑋 ∪  𝑆𝑦. Fungsi Union 

membutuhkan fungsi FindSet untuk mencari root dari set tree 𝑥 

dan 𝑦.  Jika root kedua set/tree  berbeda maka dapat digabungkan 

menjadi satu root yang baru. Fungsi Union dapat digunakan 

dengan cara union by rank  ataupun  union by size. 

Union by size selalu menempelkan atau menggabungkan 

tree  dengan elemen lebih sedikit ke root tree  dengan elemen 

yang lebih banyak. Sedangkan Union by rank selalu 

menempelkan tree yang lebih pendek ke root dari tree  yang lebih 

tinggi. Pada awalnya elemen akan diinisiasi dengan peringkat 

(rank) 0, Jika terdapat dua set yang dapat disatukan dan memiliki 

peringkat yang sama  maka peringkat set yang dihasilkan adalah 
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satu yang lebih besar. jika dua set yang disatukan dan memiliki 

peringkat yang berbeda maka peringkat set yang dihasilkan 

adalah yang lebih besar dari keduanya. Untuk mengetahui lebih 

jelas, alur implementasi fungsi tersebut sebagai berikut : 

 

 
Pseudocode  2.4 Fungsi Union by Rank 

 
1:function Union(𝑥, 𝑦)  

2:   𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 = Find(𝑥) 

3:  𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡 = Find(𝑦)  
4:   if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 == 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡 then 
5:   return  

6:  if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 then 

7:  𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡, 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡 = 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡, 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 
8: 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 
9: if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 == 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 then 

10:  𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 = 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1 

 

2.3.6 Randomized Algorithm 

Randomized algorithm (Cormen, et al., 2009) adalah 

algoritma yang membuat pilihan random/acak selama 

eksekusi/prosesnya untuk mendapatkan hasil. Hal ini berarti 

sekalipun memiliki masukan yang sama, algoritma bisa jadi 

menghasilkan hasil yang berbeda dalam pemrosesannya dan ada 

kemungkinan untuk mengeluarkan hasil yang tidak sesuai. Dapat 

disebut Randomized algorithm ketika perilakunya ditentukan 

tidak hanya dari masukan tetapi juga nilai yang dihasilkan dari 

random-number generator.  

Randomized algorithm biasa digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan waktu lebih cepat dan 

mendapat hasil yang cukup optimal pada kasus terbaiknya. Kasus 

terburuk dari algoritma ini yaitu jika random-number generator 

mengeluarkan permutasi yang tidak menguntungkan. Randomized 

algorithm nantinya akan berperan dalam mengubah/mengacak 
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urutan data masukan Kruskal’s algorithm sehingga dapat 

membentuk Spanning Tree  dengan maksimum derajat simpul 

yang sesuai dengan batasan pada masukan. Dengan Randomized 

algorithm tidak perlu membentuk semua kemungkinan Spanning 

Tree untuk dilakukan pengecekan. Penggunaan Randomized 

algorithm akan dijelaskan lebih lanjut pada 3.3. 

Banyak dari Randomized algorithm melakukan pengacakan 

pada masukan dengan permutasi array masukan yang diberikan. 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan permutasi array secara 

random, salah satunya dengan menggunakan Fisher-Yates Shuffle 

algorithm (GeeksForGeeks, 2012). Algoritma tersebut 

mengambil nilai secara random dengan interval {1, 𝑘} pada setiap 

langkahnya, di mana 𝑘 adalah jumlah elemen yang ada pada array 

tersebut. Cara tersebut dilakukan berulang ulang hingga tidak ada 

angka yang dapat diambil lagi. Alur algoritma tersebut sebagai 

berikut: 

1. Menuliskan jumlah angka dari 1 hingga 𝑁 

2. Pilih angka random ke 𝑘 antara 1 hingga jumlah angka yang 

tersisa 

3. Menghitung dari urutan awal angka, mencoret angka ke  𝑘 

pada daftar urutan tersebut, dan menuliskannya di akhir 

daftar urutan angka yang terpisah. 

4. Ulangi dari langkah 2 hingga semua angka telah ditemukan. 

Urutan angka yang dituliskan pada langkah 3 sekarang 

merupakan permutasi acak dari angka asli. 
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3  BAB III 

DESAIN DAN ANALISIS 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis dan desain sistem 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas 

akhir ini. 

3.1 Analisis dan Strategi Penyelesaian  

Dari contoh permasalahan yang sudah dijelaskan pada 

subbab 2.2, dapat diperoleh kesimpulan pada permasalahan SPOJ 

PT07E – Yet Another Computer Network Problem. Kesimpulan 

tersebut antara lain: 

 Persoalan tersebut merupakan Degree Constrained 

Minimum Spanning Tree (DCMST), yang mana 

pengembangan dari MST pada umumnya dengan 

melakukan pengecekan derajat simpul pada tiap 

pengambilan sisi yang terhubung.  

 Untuk mendapatkan skor yang minimal untuk tiap kasus tes 

harus menemukan Spanning Tree dengan nila maksimal 

derajat sama dengan batasan derajat simpul yang 

ditentukan pada masukan ataupun setidaknya dengan 

menemukan Spanning Tree dengan nilai maksimal derajat 

lebih dari tetapi sangat dekat dengan batasan derajat simpul 

masukan. 

 Karena tiap kasus tes memiliki batas atas derajat simpul 

yang telah ditentukan, sehingga dapat terus mencari 

Spanning Tree dengan menaikkan nilai maksimum derajat 

simpul (untuk menghindari skor infinity). 

DCMST  kemungkinan memiliki nilai cost/biaya yang tidak 

paling minimal diantara spanning tree yang dapat dibentuk dari 

suatu graf. Dengan kata lain persoalan ini seperti mencari k
th

-

MST tetapi yang sesuai dengan batasan soal.  

Untuk masukan complete graph dengan 𝑛 simpul, 

Spanning Tree yang dapat terbentuk yaitu 𝑛(𝑛−2). Persoalan ini 

yaitu mencari Spanning Tree dari maksimum 𝑛(𝑛−2) Spanning 
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Tree dengan batasan derajat yang telah ditentukan. Tentunya 

kemungkinan yang terbentuk sangat banyak.  

Dari dasar teori yang ada pada 2.3 dapat dirancang 

penyelesaian permasalahan tugas akhir ini dengan dua fase. 

Strategi penyelesain tersebut sebagai berikut: 

1. Pada fase pertama dilakukan ekstraksi graf dengan 

Kruskal’s algorithm yang telah dimodifikasi untuk mencari 

MST dengan batasan derajat 𝐵.  Jika tidak bisa membentuk 

tree dengan batasan derajat 𝐵 maka nilai dari 𝐵 sendiri 

akan ditambah agar mendapatkan bentuk Spanning Tree. 

2. Pada fase kedua digunakan Randomized algorithm untuk 

mendapatkan hasil lain yang lebih baik. 

3. Pada akhirnya dipilih hasil yang terbaik di antara keduanya. 

3.2 Penyelesaian Permasalahan PT07E dengan 

Kruskal’s Algorithm 

Pada masukan untuk tiap kasus tes diberikan nilai batasan 

derajat 𝐵 masing masing untuk Spanning Tree yang hendak 

dicari. Dari tiap Spanning Tree yang terbentuk akan memiliki 

batas atas maksimum derajat simpul sama besarnya dengan 

jumlah sisi yang terbentuk dari Spanning Tree yaitu sejumlah 

𝑛 − 1  simpul dikarenakan ada kemungkinan untuk semua simpul 

hanya terpusat ke satu simpul tertentu seperti pada Gambar 3.1. 

Kemudian ditentukan batas bawah dari nilai maksimal derajat 

simpul yaitu  nilai masukan 𝐵 itu sendiri. Maka dari itu 

pengecekan adanya MST dimulai dari rentang batas bawah 𝐵 

hingga batas atas 𝑛 − 1 simpul. 
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Gambar  3.1 Contoh Batas Atas Derajat Simpul  

 

Ketika   masukan 𝐵 yang diberikan sama dengan batas atas 

maka pengecekan MST dilakukan sekali dan jika dapat 

ditemukan maka otomatis menjadi hasil keluaran dari masukan 

tersebut. Sebaliknya jika nilai 𝐵 bukan batas atas tentunya maka 

akan dicari MST mulai dari nilai 𝐵 itu sendiri dan jika tidak 

ditemukan maka otomatis harus menambah nilai 𝐵 hingga MST 

ditemukan. 

Untuk melakukan pengecekan apakah terbentuk MST 

tentunya dibutuhkan Kruskal’s algorithm dengan struktur data 

disjoint-set seperti yang dijelaskan pada subbab 2.3. Sayangnya 

pada penerapan Kruskal’s algorithm tidak ada fungsi ataupun 

operasi untuk pengecekan jumlah derajat simpul yang dimiliki 

oleh masing masing simpul sehingga maksimum derajat yang 

terbentuk dari MST otomatis belum tentu sesuai dengan 

permintaan pada permasalahan ini. Oleh karena itu diperlukan 

modifikasi pada algoritma tersebut dengan menambahkan 

prosedur pengecekan derajat simpul. Untuk lebih jelasnya  

prosedur tersebut sebagai berikut: 
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Pseudocode  3.1 Prosedur Pengecekan  

 
1:Procedure  cek(𝐵, 𝑢, 𝑣, 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔, 𝑡𝑟𝑒𝑒) 

2: if deg(𝑢) < 𝐵 and deg(𝑣) < 𝐵 

3:  deg(𝑢) = deg(𝑢) + 1 

4:  deg(𝑣) = deg(𝑣) + 1 
5:  if deg(𝑢) > 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔  

6:   𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔 = deg (𝑢) 
7:  if deg(𝑣) > 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔  

8:   𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔 = deg (𝑢)   
9:  𝑡𝑟𝑒𝑒 = 𝑡𝑟𝑒𝑒 + 1 

 

Pada prosedur tersebut terdapat parameter batasan derajat 

simpul 𝐵,  simpul (𝑢, 𝑣) maksimum derajat 𝑚𝑎𝑥𝑑𝑒𝑔  yang ada dan 

nilai subgraf 𝑡𝑟𝑒𝑒 yang telah terbentuk. Prosedur pengecekan 

dilakukan sebelum dua simpul tersebut digabungkan. Pada 

prosedur tersebut derajat simpul yang ada pada masing-masing 

simpul akan dibandingkan dengan batasan derajat, jika masih 

memenuhi batasan maka  derajat simpul pada simpul tersebut 

ditambah dan akan dilakukan pembaharuan maksimum derajat 

yang ada. Kemudian variabel 𝑡𝑟𝑒𝑒 berperan cukup penting, 

apabila dua simpul tersebut memenuhi batasan derajat maka 

panjang 𝑡𝑟𝑒𝑒 akan ditambah sehingga dua simpul tersebut dapat 

digabungkan dan sebaliknya jika tidak bertambah maka kedua 

simpul tersebut tidak dapat digabungkan. 

Diberikan contoh permasalahan soal PT07E yaitu terdapat 

komputer yang saling terhubung dan terdapat konektor. 

Komputer-komputer tersebut diilustrasikan menjadi sebuah graf 

𝐺(𝑉, 𝐸) (Gambar 3.2) dengan konektor 𝐵 dan untuk tiap sisi 

(𝑢, 𝑣) ∈ 𝐸, memiliki bobot 𝑤(𝑢, 𝑣). 
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Gambar  3.2 Representasi Jaringan Komputer Dalam Graf 

 

Jika persoalan pada Gambar 3.2 hanya mencari MST tanpa 

ada batasan derajat simpul maka penggunaan Kruskal’s algorithm 

dengan struktur data disjoint-set akan menghasilkan Spanning 

Tree seperti pada Gambar 3.3 di mana memiliki nilai biaya yang 

paling minimum yaitu 𝑤(𝑇) = 37. 

 

 
Gambar  3.3 Hasil Minimum Spanning Tree  

 

Berbeda halnya jika penyelesaian Gambar 3.2 untuk 

mencari MST dengan batasan derajat dengan menggunakan 

Kruskal’s algorithm ditambah dengan prosedur pengecekan maka 

akan menghasilkan keluaran yang bervariasi. Maksudnya untuk 

penggunaan prosedur pengecekan tersebut pada kasus terbaiknya 

akan menghasilkan Spanning Tree sesuai dengan permintaan 

batasan derajat seperti pada Gambar 3.4 dan sebaliknya pada 

kasus terburuknya Spanning Tree belum tentu bisa terbentuk 

seperti pada Gambar 3.7.  
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Gambar  3.4 Minimum Spanning Tree dengan Batasan Derajat 

Simpul 3  

 

Pada Gambar 3.4 dicari Spanning Tree dengan batasan 

derajat simpul 3. Seperti penggunaan Kruskal’s algorithm pada 

umumnya, data masukan harus diurutkan terlebih dahulu 

berdasarkan beratnya. Tabel 3.1 menjelaskan langkah dari 

pemrosesan algoritma yang telah dibuat sebelumnya dengan 

(𝑢, 𝑣) sebagai simpul, 𝑤(𝑢, 𝑣) sebagai biaya/berat antar simpul, 

𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 untuk cek apakah kedua simpul dapat dihubungkan atau 

tidak dan 𝑡𝑟𝑒𝑒 menunjukkan jumlah sisi yang telah dihubungkan 

menjadi Spanning Tree. Langkah pertama dimulai dengan 

mengambil 𝑤(𝑢, 𝑣) yang paling kecil yaitu menghubungkan 

simpul 7 dan simpul 8, karena masih langkah pertama otomatis 

sisi tersebut diambil dan nilai 𝑡𝑟𝑒𝑒 bertambah. Setelah itu 

mengambil sisi dengan biaya/bobot  terkecil kedua dan 

melakukan cek apakah bisa dihubungkan atau tidak. Cara tersebut 

dilakukan terus menerus hingga Spanning Tree dapat terbentuk 

atau tidak ada lagi sisi yang dapat diambil. 
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Tabel  3.1 Langkah-Langkah Pengambilan Sisi Dari Graf  

langkah 𝑢 𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣) union 𝑡𝑟𝑒𝑒 Keterangan 

1 7 8 1 bisa 1  

2 6 7 2 bisa 2  

3 3 9 2 bisa 3  

4 1 2 4 bisa 4  

5 3 6 4 bisa 5  

6 7 9 6 - 5 Membentuk siklik 

7 3 4 7 bisa 6  

8 8 9 7 - 6 Membentuk siklik 

9 2 3 8 - 6 d[3] >B 

10 1 8 9 bisa 7  

11 4 5 9 bisa 8  

 

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat pada langkah ke-6 simpul 7 

dan simpul 9 tidak bisa dihubungkan karena akan membentuk 

siklik. Ilustrasinya seperti pada Gambar 3.5.  Hal serupa juga 

terjadi pada langkah ke-8. Untuk langkah ke-9, sisi tidak bisa 

dihubungkan ke Spanning Tree dikarenakan nilai derajat simpul 

pada simpul 3 sama dengan batasan derajat simpul masukan. 

Ilustrasinya seperti pada Gambar 3.6. Spanning Tree dapat 

dikatakan berhasil ditemukan atau dibentuk ketika jumlah sisinya 

adalah  𝑛 − 1 simpul. Oleh karena itu algoritma berhenti pada 

langkah ke-11 dan tidak dilanjutkan padahal masih tersisa 3 sisi 

lagi untuk dilakukan pengecekan. 

 
Gambar  3.5 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Siklik  
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Gambar  3.6 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Maksimum 

Derajat Simpul Lebih Besar dari Batasan Masukan  

 

Sebaliknya kasus terburuk dari penggunaan modifikasi 

Kruskal’s algorithm dapat terjadi seperti pada Gambar 3.7. pada  

gambar tersebut dicari MST dengan batasan derajat simpul 2. 

Pada kasus terburuk tersebut Spanning Tree tidak dapat dibentuk 

karena simpul 4 dan 5 tidak terhubung ke simpul 6 dan 3 

sehingga terdapat dua tree yang terbentuk. 

 

 
Gambar  3.7 Minimum Spanning Tree dengan Batasan Derajat 

Simpul 2  
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Tabel  3.2 Langkah-Langkah pengambilan sisi dari graf 

langkah 𝑢 𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣) union 𝑡𝑟𝑒𝑒 Keterangan 

1 7 8 1 bisa 1  

2 3 9 2 bisa 2  

3 6 7 2 bisa 3  

4 1 2 4 bisa 4  

5 3 6 4 bisa 5  

6 7 9 6 - 5 Membentuk siklik 

7 3 4 7 - 5 d[3]>B 

8 8 9 7 - 5 Membentuk siklik 

9 2 3 8 - 5 d[3] >B 

10 1 8 9 bisa 6  

11 4 5 9 bisa 7  

12 5 6 10 - 7 d[6]>B 

13 2 8 11 - 7 Membentuk siklik 

14 4 6 14 - 7 d[6]>B 

 

 Pada Tabel 3.2 menjelaskan langkah-langkah mengapa 

pada Gambar 3.7 tidak terbentuk Spanning Tree. Sama seperti 

Tabel 3.1. semua data masukan diurutkan terlebih dahulu 

berdasarkan beratnya. Pada langkah ke-6, simpul 8 dan simpul 13 

tidak dapat terbentuk karena tree tersebut akan membentuk siklik. 

Ilustrasinya seperti pada Gambar 3.8. Sedangkan pada langkah 

ke-7, ke-9, ke-12, dan ke-14 juga tidak terbentuk karena simpul 

yang hendak dihubungkan telah memiliki nilai derajat simpul 

sama dengan batasan derajat simpul  pada masukan. 

 
Gambar  3.8 Penggabungan Sisi yang Menyebabkan Siklik  
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Dari penggunaan Kruskal’s algorithm dengan struktur data 

disjoint-set dan prosedur pengecekan derajat simpul yang telah 

dicontohkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Spanning Tree dapat terbentuk apabila memiliki sisi sejumlah 

𝑛 − 1  simpul.Penambahan prosedur tersebut sangat berpengaruh 

untuk mendapatkan hasil sesuai permintaan data masukan 

meskipun memiliki celah untuk mengeluarkan hasil yang buruk. 

Oleh karena itu jika Spanning Tree tidak dapat terbentuk maka 

data masukan batasan derajat harus dinaikkan atau ditambah 

secara bertahap sampai batas atas derajat simpul. Tentunya cara 

tersebut belum tentu memberikan hasil biaya yang terbaik, oleh 

karena itu pada subbab selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian 

permasalahan menggunakan Randomized algorithm untuk 

mendapatkan hasil yang lain sebagai pembanding manakah yang 

lebih baik untuk dijadikan keluaran pada permasalahan ini. 

 

3.3 Penyelesaian Permasalahan PT07E dengan 

Randomized Algorithm 

Seperti yang telah dijelaskan pada Subbab 2.3 bahwa 

Spanning Tree memiliki subset asiklik 𝑇 ⊆ 𝐸 yang 

menghubungkan semua simpul dengan kata lain  Spanning Tree 

dapat terbentuk dari beberapa pilihan pada  t-kombinasi dari set 

𝐸. Tentunya dari suatu set  𝐸 terdapat banyak kemungkinan 

Spanning Tree. Untuk suatu graf lengkap dapat dibentuk 

Spanning Tree sejumlah  𝑛𝑛−2. Diberikan contoh graf lengkap 

dengan 3 simpul akan membentuk kemungkinan Spanning Tree 

sejumlah gambar berikut: 

 
Gambar  3.9 Kemungkinan Spanning Tree yang Terbentuk 
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Untuk permasalahan SPOJ-PT07E dengan batasan simpul 

hingga 104 pada soal tentunya memiliki jumlah pilihan Spanning 

Tree yang sangat banyak apabila diambil dari suatu graf lengkap. 

Dengan cara bruteforce tentunya tidak dapat mencari Spanning 

Tree yang tepat dengan cepat.  

Seperti yang telah dijelaskan juga pada Subbab 2.3 bahwa 

penyelesaian Kruskal’s algorithm diawali dengan pengurutan sisi 

berdasarkan bobotnya. Kruskal’s algorithm akan mengambil 

sesuai urutan sisi dengan bobot terkecil yang masih ada sehingga 

Spanning Tree yang dibentuk tentunya memiliki nilai yang paling 

minimal. Lalu jika pengurutan tersebut diubah maka terdapat 

kemungkinan bahwa bisa terbentuk Spanning Tree  walaupun 

tidak menghasilkan nilai yang paling minimal. 

 

Tabel  3.3 Perbandingan Data Masukan 

Data masukan urut sesuai 

bobotnya 

Data masukan tidak urut 

𝑢 𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣) 𝑢 𝑣 𝑤(𝑢, 𝑣) 

7 8 1 7 8 1 

6 7 2 6 7 2 

3 9 2 5 6 10 

1 2 4 4 5 9 

3 6 4 4 6 14 

7 9 6 3 4 7 

3 4 7 3 6 4 

8 9 7 3 9 2 

2 3 8 8 9 7 

1 8 9 7 9 6 

4 5 9 1 8 9 

5 6 10 1 2 4 

2 8 11 2 3 8 

4 6 14 2 8 11 
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Diberikan contoh data masukan dengan urutan yang 

berbeda pada Tabel 3.3, dari data masukan tersebut akan 

diselesaikan dengan Kruskal’s algorithm biasa. Untuk   data 

masukan yang telah diurutkan berdasarkan bobotnya akan 

menghasilkan MST seperti pada Gambar 3.3. Kemudian untuk 

data masukan yang tidak urut akan menghasilkan Spanning Tree 

seperti pada Gambar 3.10. Pada gambar tersebut memiliki 

maksimum derajat 2 yang mana berarti dengan urutan yang 

berbeda pada masukan maka akan menghasilkan keluaran 

Spanning Tree yang mungkin bisa sesuai dengan permintaan 

batasan derajat pada permasalahan ini. 

 
Gambar  3.10 Hasil Spanning Tree dengan Data Tak Urut 

 

Dengan mengetahui pengaruh urutan dari data masukan, 

tentunya Spanning Tree yang tidak dapat dibentuk dengan 

modifikasi Kruskal’s algorithm pada subbab 3.2 dapat dicari 

dengan mengubah urutan data masukan. Semua kemungkinan 

kombinasi urutan yang dapat dicoba sejumlah  𝑛!  dengan 𝑛 

adalah jumlah sisi masukan.  Jika dilakukan pengecekan untuk 

semua kemungkinan urutan untuk mencari Spanning Tree dengan 

batasan derajat maka pastinya akan memakan waktu yang cukup 

lama dan melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh SPOJ. 

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut cukup 

dilakukan pengambilan urutan secara acak dengan menggunakan 

Randomized algorithm.  

 Randomized algorithm melakukan pengacakan pada 

masukan dengan permutasi array masukan yang diberikan. Salah 

satu langkah untuk mengacak urutan tersebut yaitu menggunakan 
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algoritma Fisher-Yates, yang mana dapat menghasilkan uniform 

random permutation/untuk tiap permutasi dari elemen array 

harus memiliki kemungkinan yang sama. Penerapan algoritma 

tersebut sebagai berikut.  

 
Pseudocode  3.2 Fisher-Yates Shuffle 

 
1:Procedure Shuffle(𝐴)  

2: 𝑘 = A.lengh 
3:  for 𝑖 = 1 𝐭𝐨 𝑘  

4:    swap  𝐴[𝑖] with 𝐴[𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑖, 𝑘)] 
 

 Pada algoritma Fisher-Yates (GeeksForGeeks, 2012) 

memungkinkan tiap urutan angka ke- 𝑖 dapat diisi oleh tiap angka 

pada array masukan sehingga jumlah kemungkinan urutan 

teracak juga ada 𝑛! Untuk  𝑛 data masukan. Setelah urutan diacak 

tentunya harus dilakukan pengecekan menggunakan modifikasi 

Kruskal’s algorithm yang telah dijelaskan pada subbab 3.2. Hasil 

dari urutan teracak tersebut pada kasus terbaiknya akan 

menghasilkan Spanning Tree  sedangkan pada kasus terburuknya 

tidak akan menghasilkan. Oleh karena itu diperlukan pemrosesan 

selanjutnya dari penggunaan algoritma  Fisher-Yates. Berikut 

dilakukan analisa untuk peluang terbentuknya Spanning Tree dari 

urutan yang teracak. 
 

Ruang sampel 𝑆 = {
�̅� jika tidak ada 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑒𝑒
𝑇  jika 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑒𝑒 ditemukan,

      (3.1) 

 
dengan               Pr{𝑇} = 1/2     (3.2) 

             Pr{�̅�} = 1/2     (3.3) 
 

Untuk penggunaan prosedur algoritma Fisher-Yates dua 

kali akan menghasilkan banyaknya ruang sampel sebesar 𝑆𝑛 

untuk 𝑛 adalah banyaknya pengulangan. Sehingga ruang sampel 

yang ada sebanyak 22 dan tiap kemungkinan memiliki peluang 
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masing masing sebesar 1/4. Kemudian probabilitas untuk 

mendapatkan setidaknya satu Spanning Tree  yaitu  
  

Pr{𝑇𝑇, 𝑇�̅�, �̅�𝑇} = Pr{𝑇𝑇} + Pr{𝑇�̅�} + Pr{�̅�𝑇} 

   = 1/4 + 1/4 + 1/4  

   = 3/4 

 
Atau kemungkinan mendapatkan setidaknya satu Spanning Tree 

yaitu 
Pr{𝑇𝑇, 𝑇�̅�, �̅�𝑇} = 1 − Pr{�̅��̅�}             

            = 1 − 1/4 

     = 3/4 

 

Sehingga peluang untuk mencari setidaknya satu 

Spanning Tree yaitu dikurangi dengan peluang jika semua bukan 

Spanning Tree. Dalam mencari setidaknya satu Spanning Tree,  

dua kali pengulangan penggunaan algoritma Fisher-Yates hanya 

memberikan peluang 0,75. Hal tersebut berarti masih memiliki 

error yang besar, oleh karena itu harus membuat peluang tersebut 

benar benar mendekati angka 1. Cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menaikkan jumlah pengulangannya. Jika algoritma 

Fisher-Yates dilakukan berulang sebanyak 500 kali maka akan 

memiliki probabilitas untuk mendapatkan setidaknya satu 

Spanning Tree  yaitu  sebesar : 

 
Pr{≥ 1 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑒𝑒}   = 1 − Pr{semua bukan 𝑆𝑝𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑒𝑒} 

                                           = 1 − (Pr{�̅�})𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 

     = 1 − (1/2)500 

= 1 − 0,00 … … …. 
                             ≈ 1 

 

Dari hasil tersebut dengan pengulangan 500 kali peluang 

untuk mendapatkan setidaknya satu Spanning Tree sangat besar 

yaitu hampir mendekati 1. Semakin banyak pengulangan yang 

dilakukan maka peluang semakin besar, tetapi juga harus 

memperhatikan batasan waktu yang diberikan oleh SPOJ. 
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 Penggunaan pendekatan Randomized algorithm di sini 

untuk mencari hasil lain yang mungkin ada atau jauh lebih baik 

dari penggunaan modifikasi Kruskal’s algorithm yang dilakukan 

dengan cara menaikkan batasan derajatnya. Pada akhirnya dari 

dua pendekatan yang dilakukan akan dipilih hasil yang terbaik 

dan menjadi keluaran pada permasalahan SPOJ-PT07E. 
 

3.4 Definisi Umum Program 

Sistem akan menerima masukan berupa tiga bilangan 

bulat 𝑁, 𝑀, 𝐵 yang mana 𝑁 merepresentasikan jumlah 

komputer, 𝑀 merepresentasikan jumlah kabel penghubung dan 𝐵 

merepresentasikan batasan konektor. Kemudian 𝑀 baris 

selanjutnya, sistem akan menerima masukan berupa tiga bilangan 

bulat 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖], 𝑐[𝑖] yang mana ketika menghubungkan 

komputer 𝑢[𝑖] ke 𝑣[𝑖] membutuhkan biaya sebesar 𝑐[𝑖]. Setelah 

menerima masukan, maka sistem akan melakukan pengurutan 

terhadap 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖], 𝑐[𝑖] berdasarkan 𝑐[𝑖] terkecil. Setelah itu 

ditentukan batas atas dan batas bawah dari konektor seperti yang 

telah dijelaskan pada subbab 3.2. Ketika batas atas konektor sama 

besarnya dengan batasan konektor pada masukan maka sistem 

langsung memanggil fungsi Kruskal dan mengeluarkan hasil 

keluaran program. Sebaliknya jika nilai batas atas konektor dan 

batasan konektor masukan berbeda maka sistem akan melakukan 

pemanggilan fungsi Kruskal dengan  batas bawah konektor dan 

meningkatkan batas bawah konektor tersebut secara bertahap 

hingga ditemukan Spanning Tree. 

Selanjutnya sistem akan menyimpan nilai dari total biaya 

yang telah ditemukan dan menjadi total biaya terbaik sementara. 

Pada penyelesaian selanjutnya sistem akan melakukan 

pengulangan sebanyak 500 kali dan pada tiap pengulangannya 

sistem akan memanggil fungsi Shuffle untuk melakukan 

pengacakan. Hasil pengacakan tersebut akan digunakan untuk 

pemanggilan fungsi Kruskal. Jika dari fungsi tersebut ditemukan 

total biaya yang lebih kecil maka total biaya tersebut menjadi 

total biaya terkecil sementara dan Spanning Tree yang ditemukan 
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akan disimpan ke Spanning Tree terbaik sementara. Pada 

akhirnya akan dibandingkan total biaya terbaik antara total biaya 

sebelum pengacakan dan total biaya hasil pengacakan. Kemudian 

total biaya terkecil akan menjadi hasil keluaran program. 

Pseudocode dari fungsi Main  ditunjukkan sebagai berikut:  

 
Pseudocode  3.3 Fungsi MAIN  

 
1: main() 

2: 𝑁, 𝑀, 𝐵 = Input() 

3: for 𝑖 = 0 to 𝑀 

4: 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖], 𝑐[𝑖] = Input() 

5: sort the edges of 𝐺. 𝐸 into  nondecreasing   

order by weight (𝑤) 

6:  𝑈𝐵 = 𝑁 − 1 
7:  if  𝑈𝐵 ≤ 𝐵 then 

8: 𝑈𝐵𝑤𝑡 = Kruskal(𝑈𝐵, 𝑈𝐵𝑡𝑟𝑒𝑒)  

9:  𝑈𝐵𝑤𝑡, 𝑈𝐵_𝑡𝑟𝑒𝑒 =Output() 

10:   return 0   

11: for 𝐿𝐵 = 𝐵 to 𝑈𝐵 

12: 𝐿𝐵𝑤𝑡 = 𝐾𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎𝑙(𝑖, 𝐿𝐵𝑡𝑟𝑒𝑒) 
13: if 𝑤𝑡 ≠ −1 
14: break  

15: 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑤𝑡 = 𝐿𝐵𝑤𝑡 

16: 𝑇 = 500 

17: while 𝑇 ≠ 0 
18: Shuffle() 

19:  𝑤𝑡 =Kruskal(𝐿𝐵, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑡𝑟𝑒𝑒) 
20: if (𝑤𝑡 ≠ −1 & 𝑤𝑡 < 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑤𝑡)  

21:  𝐵𝑒𝑠𝑡𝑤𝑡 = 𝑤𝑡 
22:  𝐵𝑒𝑠𝑡𝑡𝑟𝑒𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑡𝑟𝑒𝑒 

23: if 𝐿𝐵𝑤𝑡 = 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑤𝑡 

24:  𝐿𝐵𝑤𝑡, 𝐿𝐵, 𝐿𝐵𝑡𝑟𝑒𝑒 = Output() 
25: else 

26:  𝐵𝑒𝑠𝑡𝑤𝑡, 𝐿𝐵, 𝐵𝑒𝑠𝑡𝑡𝑟𝑒𝑒 = Output() 
27: return 0 
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3.5 Desain Algoritma 

Sistem akan menggunakan Kruskal’s algorithm dengan 

struktur data disjoint-set yang telah dimodifikasi dan Randomized 

algorithm. Sehingga sistem akan terdiri dari dua fungsi utama dan 

satu struktur data. Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

3.5.1 Desain Modifikasi Kruskal’s Algorithm  

Kruskal’s algorithm digunakan untuk menemukan MST 

dengan mengambil tiap sisi yang tidak menyebabkan siklik 

dengan biaya terkecil. pada desain kali ini terdapat modifikasi 

pada Kruskal’s algorithm di mana sisi yang diambil tidak hanya 

yang tidak menyebabkan siklik namun juga harus memperhatikan 

batasan derajat yang telah dimiliki oleh suatu simpul. Untuk tiap 

sisi yang diambil untuk membentuk Spanning Tree harus 

ditambah derajat simpulnya kemudian nilai maksimal derajat 

simpul yang ada akan selalu diperbarui ketika terdapat derajat 

simpul yang lebih tinggi. Pengecekan pada algoritma ini akan 

berhenti ketika Spanning Tree telah ditemukan sehingga tidak 

perlu melakukan pengecekan untuk semua sisi. Pengembalian 

nilai dari fungsi ini yaitu jika Spanning Tree  ditemukan maka 

dikembalikan nilai total biaya, sebaliknya jika tidak ditemukan 

maka dikembalikan nilai  −1. Pseudocode untuk algoritma ini 

sebagai berikut: 
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Pseudocode  3.4 Fungsi Kruskal 

 
 1: Kruskal(&𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑, 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑡𝑟𝑒𝑒) 

 2: 𝐴 =  ∅ 
 3: 𝑡𝑟𝑒𝑒, 𝑐𝑜𝑠𝑡, 𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 = 0 

 4: for 𝑖 = 0 to  𝑀 − 1 

 5:  𝑥 = 𝑢[𝑖], 𝑦 = 𝑣[𝑖] 
 6:  if S.FIND (𝑥) ≠S.FIND (𝑦) & 𝑑𝑒𝑔[𝑥] , 𝑑𝑒𝑔 [𝑦] <

𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑  
 7:  𝑑𝑒𝑔[𝑥] + + 

 8:  𝑑𝑒𝑔[𝑦] + + 
 9:  if 𝑑𝑒𝑔[𝑥] > 𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 

10:   𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 = 𝑑𝑒𝑔 [𝑥] 

11:   if 𝑑𝑒𝑔[𝑦] > 𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 

12:   𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 = 𝑑𝑒𝑔 [𝑦] 

13:  𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑐[𝑖] 

14:   S.UNION(𝑥, 𝑦) 
15:  𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑡𝑟𝑒𝑒[𝑡𝑟𝑒𝑒]. 𝑥 = 𝑥 

16:  𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑𝑡𝑟𝑒𝑒[𝑡𝑟𝑒𝑒]. 𝑦 = 𝑦 

17:  𝑡𝑟𝑒𝑒 + + 
18: if 𝑡𝑟𝑒𝑒 == 𝑁 − 1 
19:  break 

20: if 𝑡𝑟𝑒𝑒 ≠ 𝑁 − 1 

21: return −1 
22: 𝐵𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝑀𝐴𝑋𝑑𝑒𝑔 

23:  return 𝑐𝑜𝑠𝑡 

 

3.5.2 Desain Struktur Data Disjoint-set 

Struktur data disjoint-set digunakan untuk membantu 

operasi yang ada pada Kruskal’s algorithm. Struktur data ini akan 

mencari hubungan antar sisi yang diambil apakah sisi tersebut 

akan menyebabkan siklik atau tidak. Fungsi yang ada pada 

struktur data ini yaitu fungsi Clear untuk menghapus ulang nilai 

keterkaitan antar simpul sehingga bisa digunakan kembali. 



41 

 

Kemudian juga ada fungsi Root dan Find untuk mencari di 

kumpulan elemen berapakah simpul tersebut. Dan yang terakhir 

yaitu fungsi Union untuk menggabungkan antar kumpulan elemen 

ataupun antar elemen itu sendiri. Pseudocode penggunaan 

struktur data ini sebagai berikut: 

 

 
Pseudocode  3.5 Struktur Disjoint-Set 

 
 1: struct DisjointSet 

 2: 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟() 

 3: memset(𝑓, −1, 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑓)) 
 4:  memset(𝑟𝑎𝑛𝑘, 0, 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑜𝑓(𝑟𝑎𝑛𝑘)) 

 5:  𝑥 = 𝑢[𝑖], 𝑦 = 𝑣[𝑖] 
 6: 𝑅𝑜𝑜𝑡(𝑥)  
 7: while 𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 ≠ 𝑥  

 8:   𝑛𝑒𝑥𝑡 = 𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡  

 9:    𝑥. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑛𝑒𝑥𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 

 10:   𝑥 = 𝑛𝑒𝑥𝑡  
 11:  return 𝑥 

 12:𝐹𝑖𝑛𝑑(𝑥, 𝑦) 
 13: return 𝑅𝑜𝑜𝑡(𝑥) == 𝑅𝑜𝑜𝑡(𝑦) 

 14:𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛(𝑥, 𝑦) 
 15: 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 = 𝑅𝑜𝑜𝑡(𝑥)  

 16: 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡 = 𝑅𝑜𝑜𝑡(𝑦) 
 17:  if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 == 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡  
 18:  return  

 19:  if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 then 

 20:  𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡, 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡 = 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡, 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 
 21: 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡 = 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡 
 22: if 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 == 𝑦𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 then 

 23:  𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 = 𝑥𝑅𝑜𝑜𝑡. 𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1 

 



42 

 

 

3.5.3 Desain Fungsi Random Shuffle 

Fungsi Random di sini melakukan pengacakan urutan 

pada masukan fungsi Kruskal guna mendapatkan hasil yang 

berbeda  ataupun jauh lebih baik dalam pencarian Spanning Tree. 

Fungsi ini merupakan penerapan dari Fisher-Yates Shuffle 

algorithm yang telah dijelaskan pada Subbab 3.3. Fungsi ini akan 

melakukan penukaran elemen sebanyak 𝑀 − 1 untuk 𝑀 adalah 

sisi pada data masukan. Dari fungsi ini akan tersedia 

kemungkinan urutan teracak secara berbeda sejumlah  𝑀 − 1!. 
Pseudocode penggunaan fungsi ini sebagai berikut: 

 
Pseudocode  3.6 Fungsi Random Shuffle 

 
 1: Shuffle( ) 

 2: 𝑇 = 𝑀 − 1 
 3: for  𝑖 = 𝑇 downto 1 

 4:   𝑗 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(0, 𝑖) 
 5:  swap(𝐸[𝑗], 𝐸[𝑖]) 
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4  BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dibahas implementasi dari pseudocode 

Bab 3 dalam bahasa pemrograman C++. 

 

4.1 Lingkungan Implementasi 
Digunakan lingkungan implementasi dengan spesifikasi 

perangkat lunak dan perangkat keras seperti terlihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel  4.1 Spesifikasi Lingkungan Implementasi 

No. Jenis Perangkat Spesifikasi 

1 Perangkat Keras 

 Processor Intel Core i7-6700HQ 

CPU @ 2.60GHz 

 Memory 8GB DDR4 

2 Perangkat Lunak 

 Sistem operasi Windows 10 Pro 

64-bit 

 Bahasa pemrograman C++  

 Integrated Development 

Environment Dev-C++ 5.11 

 

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 PT07E ini. Data masukan dari persoalan ini: 
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1. Masukan baris pertama terdapat tiga bilangan bulat  

berupa 𝑁, 𝑀, 𝐵, di mana 𝑁 merepresentasikan banyak 

komputer, 𝑀 merepresentasikan banyaknya jumlah 

kabel dan 𝐵 merepresentasikan jumlah batasan 

konektor.  

2. Selanjutnya terdapat 𝑀 baris yang masing masing berisi 

tiga bilangan bulat 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖], 𝑐[𝑖]  di mana  𝑢[𝑖] dan 

𝑣[𝑖] merepresentasikan pasangan komputer yang 

terhubung dan 𝑐[𝑖] merepresentasikan biaya untuk 

menghubungkan dua komputer tersebut. 

Berikut contoh masukan pada permasalahan (Gambar 4.1): 
 

3 3 2 

1 2 1 

2 3 1 

1 3 5 

Gambar  4.1 Format Masukan Permasalahan PT07E 

 

4.2.2 Data Keluaran 
Data keluaran yang dihasilkan oleh program pada baris 

pertama berupa nilai total biaya dan maksimal batasan konektor 

dari Spanning Tree yang terbentuk. Kemudian baris selanjutnya 

berisi pasangan komputer 𝑢[𝑖], 𝑣[𝑖] yang terhubung dari 

Spanning Tree  yang terbentuk.  Berikut contoh keluaran pada 

permasalahan (Gambar 4.2). 
 

2 2 

1 2 

2 3 

Gambar  4.2 Format Keluaran Permasalahan PT07E 
 

4.3 Penggunaan Library, Konstanta, dan Variabel 

Global 

Pada subbab ini dijelaskan mengenai library, template 

konstanta, dan variabel global yang digunakan dalam sistem. 
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Pada Kode Sumber 4.1 terdapat empat library yang digunakan 

yaitu Library cstdio, cstring, ctime dan cstdlib. Library cstdio 

berisi modul untuk menerima masukan dan memberikan keluaran. 

Library cstring berisi modul yang memiliki fungsi untuk 

melakukan pemrosesan string serta memori set  pada array. 

Terakhir library ctime dan library cstdlib  berisi modul yang 

memiliki fungsi untuk menghasilkan angka acak pada tiap kali 

pemrosesan. 

 

1. #include <cstdio> 

2. #include <cstring> 

3. #include <ctime> 

4. #include <cstdlib> 

5. using namespace std; 

6.  

7. #define MAXN    10000+1 

8. #define MAXE    100000 

9. #define MAXU    MAXN 

10. int N, M, B; 

11. int LB, LB_cost; 

12. int UB, UB_cost; 

13. int degree[MAXN]; 
… 

struct UnionFind 

struct Edge 

struct XY 

           … 
 64.  UnionFind S; 

 65.  edge E[MAXE] 

66.  XY LB_T[MAXN]; 
67. XY UB_T[MAXN]; 

68. XY temp[MAXN]; 

69. XY best[MAXN]; 

Kode Sumber  4.1 Potongan Kode Implementasi Library, 

Konstanta, dan Variabel Global  
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Pada Kode Sumber 4.1 juga didefinisikan  konstanta MAXN 

sebagai jumlah maksimal komputer/simpul. Didefinisikan pula 

MAXE  sebagai jumlah kabel penghubung/sisi dan terakhir 

didefinisikan MAXU yang bernilai sama dengan MAXN  sebagai 

batasan konektor yang dimiliki oleh tiap komputer. Pada Kode 

Sumber 4.1 juga didefinisikan beberapa variabel global dengan  

tipe data masing masing yang dijelaskan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel  4.2 Daftar Variabel Global Permasalahan PT07E (bagian 1) 

No 
Nama 

Variabel 
Tipe Penjelasam 

1 N int 
Digunakan untuk 

menyimpan jumlah komputer 

2 M int 

Digunakan untuk 

menyimpan jumlah kabel 

penghubung 

3 B int 

Digunakan untuk 

menyimpan jumlah batasan 

konektor 

4 LB int 

Digunakan untuk 

menyimpan batas bawah 

nilai konektor 

5 LB_cost int 

Digunakan untuk 

menyimpan total biaya dari 

batas bawah nilai konektor 

6 UB int 

Digunakan untuk 

menyimpan batas atas nilai 

konektor 

7 UB_cost int 

Digunakan untuk 

menyimpan total biaya dari 

batas atas nilai konektor 
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Tabel 4.2 Daftar Variabel Global Permasalahan PT07E (bagian 2) 

No 
Nama 

Variabel 
Tipe Penjelasam 

8 degree int 

Digunakan untuk 

menyimpan nilai derajat 

simpul/konektor yang ada 

pada tiap simpul/komputer 

9 S UnionFind 

Digunakan untuk 

penggunaan kumpulan 

operasi struktur data disjoint-

set 

10 E edge 

Digunakan untuk 

menyimpan pasangan simpul 

simpul yang berhubungan 

11 LB_T XY 

Digunakan untuk 

menampung kumpulan 

pasangan sisi sisi yang 

terhubung dari batas bawah 

nilai konektor 

12 UB_T XY 

Digunakan untuk 

menampung kumpulan 

pasangan sisi sisi yang 

terhubung dari batas atas 

nilai konektor 

13 temp XY 

Digunakan untuk 

menampung  kumpulan 

pasangan sisi sisi yang 

terhubung sementara 

14 best XY 

Digunakan untuk 

menampung  kumpulan 

pasangan sisi sisi yang 

terhubung dari Spanning 

Tree yang terbaik 
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Pada Tabel 4.2 terdapat beberapa tipe data yang tidak 

umum. Tipe data tersebut yaitu XY, edge dan UnionFind. Tipe 

data tersebut merupakan kumpulan variabel yang memiliki tipe 

data yang berbeda atau dengan nama lain disebut struct. 

Penggunaan struct  agar mempermudah dalam pemanggilan 

atau mengakses suatu elemen.  

Untuk tipe data Edge  berisi gabungan dari variabel c, x, y 

di mana c adalah biaya dibutuhkan untuk menghubungkan 

simpul x dan y. Berikut implementasi dari penggunaan tipe data 

tersebut: 

 

1. struct Edge { 
2.     int c, x, y; 
3. } 

Kode Sumber  4.2 Potongan Kode Implementasi Tipe Data Edge 

 

Untuk tipe data XY berisi gabungan dari variabel x dan y 

di mana merupakan pasangan dari simpul yang terhubung. Tipe 

data ini nantinya digunakan untuk menyimpan hasil Spanning 

Tree yang ditemukan. Kemudian hasil tersebut lebih mudah 

untuk dituliskan sebagai hasil keluaran program. Berikut 

implementasi penggunaan tipe data tersebut: 

 
1. struct XY { 
2.     int x, y; 
3. }; 

Kode Sumber  4.3 Potongan Kode Implementasi Tipe Data XY 

 

Tipe data terakhir yang sangat penting yaitu tipe data 

UnionFind. Tipe data ini berpengaruh terhadap penggunaan 

Kruskal’s algorithm dalam membentuk tree tanpa siklik. 

UnionFind merupakan implementasi dari struktur data disjoint-

set sesuai dengan pseudocode pada Subbab 3.5.1. Terdapat tiga 

fungsi utama yaitu fungsi Clear, fungsi Find dan fungsi Union. 

Implementasi untuk struktur data disjoint-set tersebut sebagai 

berikut: 
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Kode Sumber  4.4 Potongan Kode Implementasi penggunaan 

struktur data Disjoint-set 

1. struct UnionFind { 

2.     int f[MAXU]; 

3.     int rank[MAXU]; 

4.  

5.     void Clear() { 

6.         memset(f, -1, sizeof(f)); 

7.         memset(rank, 0, sizeof(rank)); 

8.     } 

9.  

10.     inline int root(int x) { 
11.         int y = x; 
12.         for (; f[x] != -1; x = f[x]); 
13.         while (y != x) { 
14.             int next = f[y]; 
15.             f[y] = x; 
16.             y = next; 
17.         } 
18.         return x; 
19.     } 
20.  
21.     int Find(int x, int y) { 
22.         return (root(x) == root(y)); 
23.     } 
24.  
25.     void Union(int x, int y) { 
26.         x = root(x); y = root(y); 
27.         if (x == y) return; 
28.         if (rank[x] < rank[y]) 
29.             f[x] = y; 
30.         else { 
31.             f[y] = x; 
32.             if (rank[x]== rank[y])  
33.                  ++ rank[x]; 
34.         } 
35.     } 
36. }; 
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4.4 Implementasi Fungsi Main 

Fungsi Main diimplementasikan sesuai dengan pseudocode 

pada Subbab 3.4. Pada baris ke 3 sampai 5, graf akan 

diinisialisasi dan memiliki batasan konektor. Kemudian pada 

baris ke 8, sisi pada graf tersebut akan diurutkan berdasarkan 

biaya/bobot terkecil. Selanjutnya akan dicari batas atas dan batas 

bawah konektor pada graf. Jika ditemukan batas atas sama 

dengan batasan konektor maka akan langsung dipanggil fungsi 

Kruskal dan dipanggil fungsi pencetakan keluaran seperti pada 

baris 13. Jika tidak ditemukan maka program mencari Spanning 

Tree mulai dari batas bawah dengan menaikkan batas bawah 

tersebut secara bertahap. Baris ke-8 hingga baris ke-22 

merupakan penyelesaian permasalahan PT07E hanya dengan 

pendekatan Kruskal’s algorithm. 

Pada baris ke-23 hingga seterusnya akan diselesaikan 

dengan pendekatan Randomized algorithm.  Algoritma 

pengacakan urutan akan dipanggil pada baris ke-23 lalu dilakukan 

pengecekan menggunakan fungsi Kruskal. Cara tersebut 

dilakukan dengan rentang 500 kali seperti pada baris 23. Pada 

akhirnya dari dua pendekatan tersebut diambil nilai yang terbaik. 

Berikut implementasi dari fungsi Main: 
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1. int main() { 

2.    srand(time(NULL)); 

3.    scanf("%d%d%d", &N, &M, &B); 

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

5.        scanf("%d%d%d",&E[i].x,&E[i].y,  

&E[i].c); 

6.     } 

7.  

8.    sort(E, E + M, cmp); 

9.     

10.    UB = N - 1; 
11.    UB_cost = Kruskal(UB, UB_T); 
12.    if (UB <= B) { 
13.        print(UB_cost, UB, UB_T); 
14.        return 0; 
15.    } 
16.  
17.    for (LB = B; ; ++ LB) { 
18.        LB_cost = Kruskal(LB, LB_T); 
19.        if (LB_cost != -1) break; 
20.    } 
21.  
22.    int best_cost = LB_cost; 
23.    int T = 500; 
24.    while (T --) { 
25.         shuffle(); 
26.         int cost = Kruskal(LB, temp); 
27.         if (cost!=-1 && cost < best_cost){ 
28.             best_cost = cost; 
29.             for (int i = 0; i < N-1; ++i) 
30.                 best[i] = temp[i]; 
31.         } 
32.     } 
33.    if (best_cost == LB_cost) 
34.        print(LB_cost, LB, LB_T); 
35.    else print(best_cost, LB, best); 
36.    return 0; 
37. } 

Kode Sumber  4.5 Potongan Kode Implementasi Fungsi Main 
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4.5 Implementasi Algoritma 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai implementasi 

dari Subbab 3.5 yang dibagi menjadi beberapa subbab sebagai 

berikut. 

 

4.5.1 Implementasi Fungsi Kruskal 

Fungsi Kruskal diimplementasikan sesuai dengan 

pseudocode  pada Subbab 3.5.1. Fungsi Kruskal  berfungsi untuk 

mendapatkan Spanning Tree  dari suatu urutan kumpulan sisi 

pada suatu graf dengan batasan derajat sesuai masukan fungsi 

seperti yang telah dijelaskan pada Subbab3.5.1.  Berikut 

implementasi dari fungsi Kruskal: 
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1. int Kruskal(int &bound, XY *T) { 

2.    int tree, cost, maxdeg; 

3.    tree = cost = maxdeg = 0; 

4.    S.clear(); 

5.    memset(degree, 0, sizeof(degree)); 

6.    for (int i = 0; i < M; ++ i) { 

7.       int x = E[i].x, y = E[i].y; 

8.       if (degree[x] < bound && degree[y] < 

…………….    bound && !S.find(x, y))  

9.       { 

10.           ++ degree[x];  

11.           ++ degree[y]; 

12.           if (degree[x] > maxdeg)  

13.                maxdeg = degree[x]; 

14.           if (degree[y] > maxdeg)  

15.                maxdeg = degree[y]; 

16.           cost += E[i].c; 

17.           S.merge(x, y); 

18.           T[tree].x = x;  

19.           T[tree].y = y; 

20.           ++ tree; 

21.       } 

22.       if (tree == N - 1) break; 

23.    } 

24.    if (tree != N - 1)  

25.       return -1; 

26.    bound = maxdeg; 

27.    return cost; 

28. } 

Kode Sumber  4.6 Potongan Kode Implementasi Fungsi Kruskal 

 

4.5.2 Implementasi Fungsi Random Shuffle 
Fungsi Random Shuffle diimplementasikan sesuai dengan 

pseudocode pada Subbab 3.5.2.  Fungsi ini berfungsi untuk 

melakukan pengacakan pada urutan kumpulan sisi pada graf 
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sehingga memungkinkan ditemukannya Spanning Tree dengan 

hasil yang berbeda atau lebih baik. Implementasi dari fungsi 

Random Shuffle sebagai berikut: 

 
 

1. void shuffle() { 

2.     int T = M-1; 

3.     for (int i = T; i>=1; i--) { 

4.         int j = rand() % (i); 

5.         swap(E[j], E[i]); 

6.     } 

7. } 

Kode Sumber  4.7 Potongan Kode Implementasi Fungsi Random 

Shuffle 

 

4.5.3 Implementasi Fungsi Print 

Fungsi Print merupakan fungsi tambahan yang 

memudahkan untuk menuliskan hasil keluaran program. Karena 

pada fungsi Main  terdapat tiga kali penulisan hasil keluaran 

program maka dibuatkan satu fungsi khusus yang menangani 

penulisan keluaran program. Implementasi dari fungsi tersebut 

sebagai berikut: 

 
 

1. void print(int cost, int bound, XY *T) { 

2.     printf("%d %d\n", cost, bound); 

3.     for (int i = 0; i < N - 1; ++ i) 

4.         printf("%d %d\n", T[i].x, T[i].y); 

5. } 

Kode Sumber  4.8 Potongan Kode Implementasi Fungsi Print 
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5  BAB V 

UJI COBA 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 
Digunakan lingkungan uji coba dengan spesifikasi 

perangkat lunak dan perangkat keras seperti terlihat pada 

Tabel 5.1. 
 

Tabel  5.1 Spesifikasi Lingkungan Ujicoba 

No. Jenis Perangkat Spesifikasi 

1 Perangkat Keras 

 Processor Intel Core i7-6700HQ 

CPU @ 2.60GHz 

 Memory 8GB DDR4 

2 Perangkat Lunak 

 Sistem operasi Windows 10 Pro 

64-bit 

 Bahasa pemrograman C++  

 Integrated Development 

Environment Dev-C++ 5.11 

 

5.2 Skenario Uji Coba 
Pada subbab ini akan dijelaskan skenario yang akan 

digunakan untuk melakukan pengujian terhadap implementasi 

yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan PT07E. Skenario 

uji coba terdiri dari uji coba kebenaran dan uji coba kinerja. 

5.2.1 Uji Coba Kebenaran 

Uji coba kebenaran dilakukan dengan mengirim kode 

sumber terkait ke dalam situs penilaian daring Sphere Online 

Judge. Hasil uji coba pada situs penilaian SPOJ ditunjukkan pada 

Gambar 5.1. 
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Gambar  5.1 Hasil Uji Coba Kebenaran Situs Penilaian Sphere 

Online Judge 

 
Gambar  5.2 Daftar Peringkat Pada Kasus SPOJ-PT07E 

Dari hasil uji coba yang telah dilakukan, kode sumber 

program mendapatkan umpan balik Accepted dengan nilai  

4023225,3. Waktu yang dibutuhkan program adalah 3,34 detik 
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dengan  memori yang dibutuhkan adalah 5,3 MB. Hasil uji coba 

diatas membuktikan bahwa implementasi yang dilakukan telah 

berhasil menyelesaikan permasalahan tipe challenge SPOJ  

dengan batasan batasan yang telah ditetapkan dan mendapatkan 

peringkat 7 pada soal SPOJ-PT07E. 

 

5.2.2 Uji Coba Kinerja 

Pada subbab ini akan ditampilkan uji coba kinerja dari 

algoritma yang telah dibuat pada bab 4. Pengujian akan dilakukan 

dengan dua cara guna mengetahui pengaruhnya terhadap skor 

akhir pada kasus challenge SPOJ ini. Kedua uji coba kinerja 

tersebut sebagai berikut: 

1. Uji coba kinerja pengujian berulang, dilakukan dengan 

pengiriman kode sumber lengkap (modifikasi Kruskal’s 

algorithm  dan optimasi Randomized algorithm) secara 

berulang sebanyak 10 kali ke situs online SPOJ 

2. Uji coba kinerja tanpa Randomized algorithm, dilakukan 

dengan pengiriman kode sumber tidak lengkap (hanya 

menggunakan Kruskal’s algorithm  yang telah dimodifikasi).  

 

5.2.2.1 Pengaruh Pengujian Berulang terhadap Skor 

Akhir 

Pada uji kinerja ini dilakukan dengan cara mengirimkan 

kode sumber yang sudah diberi optimasi Randomized algorithm 

ke dalam situs penilaian online SPOJ sebanyak 10 kali. Hal 

tersebut selain bertujuan untuk melihat variasi hasil skor akhir,  

juga melihat variasi waktu dan variasi memori yang diterima dari 

permasalahan ini.  

Gambar 5.3 merupakan hasil umpan balik dari SPOJ untuk 

pengujian kode sumber sebanyak 10 kali. Skor akhir yang 

didapatkan bervariasi  dikarenakan pada kode sumber yang telah 

dibuat terdapat Randomized algorithm yang mana pada tiap kali 

pemrosesan random number generator  akan menghasilkan angka 

yang berbeda. Pada kasus terbaiknya akan menghasilkan angka 
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dengan skor terbaik, begitu pula sebaliknya. Variasi skor akhir 

pada Gambar 5.4 yang didapatkan dari uji coba sebanyak 10 kali 

memiliki rata-rata 4023389,389. 

 
Gambar  5.3 Hasil Umpan Balik Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang 

 

 
Gambar  5.4 Variasi Skor Akhir Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang 

4023000

4023100

4023200

4023300

4023400

4023500

4023600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variasi Skor Akhir Hasil Uji Coba 10 kali pada 
SPOJ 

Skor Akhir
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Dalam uji coba kinerja tersebut juga  didapatkan rata-rata 

waktu dan rata-rata memori yang dibutuhkan untuk pemrosesan 

kode sumber. Untuk rata-rata waktu yaitu 3,399 detik dengan 

detail variasi waktu seperti pada Gambar 5.5 sedangkan rata-rata 

memori yaitu 5,12 MB dengan detail variasi memori seperti pada 

Gambar 5.6. 

 

 
Gambar  5.5 Variasi Waktu Uji Coba Kinerja Pengujian Berulang 

 

 
Gambar  5.6 Variasi Memori Uji Coba Kinerja Pengujian 

Berulang 

3,25

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variasi Waktu Hasil Uji Coba 10 kali pada SPOJ  

Waktu

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variasi Memori Hasil Uji Coba 10 kali pada SPOJ 

Memori
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5.2.2.2 Pengaruh Randomized Algorithm terhadap Skor 

Akhir 

Uji coba selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari 

Randomized algorithm terhadap penyelesaian permasalahan. 

Randomized algorithm seperti fungsi Random Shuffle  seperti 

pada Subbab 4.5.2 akan dihilangkan sehingga pemrosesan 

penyelesaian permasalahan hanya menggunakan Kruskal’s 

algorithm yang telah dimodifikasi dan menaikkan batasan 

derajat/batasan konektor secara bertahap saja. 

Hasil yang didapatkan dari pemrosesan tersebut yaitu 

seperti pada Gambar 5.7 dengan mendapat skor akhir 

4023708,67. Skor akhir di sini akan bernilai sama walaupun 

dilakukan pengujian berulang kali di situs SPOJ.  Hasil yang 

didapatkan lebih besar dibanding dengan hasil penggunaan kode 

sumber lengkap. Jika melihat pada daftar peringkat yang ada pada 

Gambar 5.2, maka dengan hasil skor akhir yang didapatkan akan 

menempatkan ke peringkat 17 pada persoalan SPOJ-PT07E. 

Tetapi pada uji coba ini hanya membutuhkan waktu yaitu 0,15 

detik yang mana sangat jauh  daripada menggunakan kode 

sumber lengkap.  

 

 
Gambar  5.7 Hasil Umpan Balik Uji Coba Kinerja Tanpa 

Randomized algorithm 

 

5.3 Analisis dan Kesimpulan Umum 

Dari uji coba yang telah dilakukan didapatkan beberapa 

analisis sebagai berikut: 

 Uji coba kebenaran yang dilakukan dengan mengirimkan 

kode sumber ke dalam situs penilaian online SPOJ 

didapatkan hasil Accepted dengan skor akhir 4023225,3 dan 

waktu 3,34 detik serta memori 5,3 MB 
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 Uji coba kinerja yang dilakukan dengan cara mengirimkan 

kode sumber lengkap (modifikasi Kruskal’s algorithm  dan 

optimasi Randomized algorithm) ke dalam situs penilaian 

online SPOJ sebanyak 10 kali didapatkan hasil Accepted 

dengan rata-rata skor akhir yaitu 4023389,389 dan rata-rata 

waktu 3,999 detik serta rata-rata memori 5,12 MB. 

 Skor akhir yang didapatkan dengan uji coba kinerja 

pengujian berulang sangat bervariasi karena dipengaruhi oleh 

urutan acak  nilai masukan untuk fungsi Kruskal yang 

dihasilkan dari fungsi Random Shuffle 

 Uji coba kinerja yang dilakukan dengan cara mengirimkan 

kode sumber tanpa menggunakan Randomized algorithm  ke 

situs penilaian online SPOJ  didapatkan hasil skor akhir yang 

lebih besar yaitu 4023708,67 dengan waktu yang sangat 

kecil yaitu 0,15 detik. 

 Perbandingan uji coba kinerja kode sumber tanpa 

Randomized algorithm dengan uji coba kinerja dengan kode 

sumber lengkap (modifikasi Kruskal’s algorithm  dan 

optimasi Randomized algorithm) memiliki penambahan 

persentase waktu eksekusi sebesar 2666% atau 26,66 kali 

lipat dan dapat meminimalkan hasil skor akhir sebesar 

0.00793% atau dengan selisih sebesar 319281. Dengan 

pengorbanan waktu tersebut dapat merubah hasil peringkat 

pada SPOJ dari peringkat 17 ke peringkat 7. 

  



62 

 

 

[Halaman ini sengaja dikosongkan]  



 

63 

6  BAB VI 

KESIMPULAN 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil uji 

coba yang telah dilakukan. 

 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil uji coba yang telah dilakukan terhadap 

implementasi solusi untuk permasalahan PT07E – Yet Another 

Computer Network Problem dalam menemukan MST dengan 

batasan derajat simpul, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Permasalahan mencari MST  dengan batasan derajat telah 

berhasil diselesaikan dengan teori-teori yang telah 

dicantumkan pada Bab 2. 

2. Implementasi Kruskal’s algorithm yang telah 

dimodifikasi dan dioptimasi dengan Randomized 

algorithm pada permasalahan permasalahan PT07E – Yet 

Another Computer Network Problem menghasilkan solusi 

yang benar dengan rata-rata waktu 3,999 detik, rata-rata 

memori 5,12 MB  dan rata-rata skor akhir 4023389,389 

dari uji coba kinerja dengan mengirimkan source code 

sebanyak 10 kali pada online SPOJ. 

3. Hasil uji coba kinerja dengan mengirimkan kode program 

tanpa Randomized algorithm  ke situs online SPOJ 

memberikan hasil skor akhir yang jauh lebih besar atau 

tidak lebih baik dibandingkan dengan kode sumber 

lengkap (Kruskal’s algorithm yang telah dimodifikasi dan 

dioptimasi dengan Randomized algorithm) dengan selisih 

hasil skor akhir 483,3. 

4. Randomized algorithm berpengaruh terhadap optimasi 

dari penyelesaian PT07E – Yet Another Computer 

Network Problem untuk mendapat Spanning Tree  dengan 

batasan derajat yang lebih baik sehingga mendapatkan 

hasil skor akhir yang lebih kecil atau lebih baik juga. 
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5. Perbandingan uji coba kinerja kode sumber tanpa 

Randomized algorithm dengan uji coba kinerja dengan 

kode sumber lengkap (modifikasi Kruskal’s algorithm  

dan optimasi Randomized algorithm) mengorbankan 

penambahan waktu 2666% untuk mendapatkan hasil skor 

akhir yang lebih kecil sebesar 0.00793% yang mana 

meningkatkan peringkat pada SPOJ  menjadi peringkat 7. 

 

6.2. Saran 

Saran yang diberikan dalam pengembangan algoritma 

pencarian MST  dengan batasan derajat yaitu optimasi program 

dengan pengembangan algoritma lain yang tanpa memerlukan 

random proses. 
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