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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori graf merupakan topik yang banyak mendapatkan perhatian saat ini

karena model-model yang ada pada teori graf berguna untuk aplikasi yang luas.

Walaupun teori graf berasal dari bidang ilmu matematika, namun pada

penerapannya, teori graf dapat dihubungkan dengan berbagai ilmu seperti jaringan

komunikasi, transportasi, ilmu komputer, riset operasi, ilmu kimia dan lain

sebagainya.

Pembahasan teori graf muncul pertama kali pada tahun 1736 yakni ketika

Euler mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan yang sangat terkenal yaitu

Jembatan Königsberg. Di kota Königsberg (sebelah timur Prussia, Jerman

sekarang),kota tersebut sekarang bernama kota Kaliningrad. Pada jembatan

tersebut terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneiphof lalu

bercabang menjadi dua buah anak sungai. Masalah jembatan Königsberg ini

adalah mungkinkah melalui ketujuh buah jembatan itu masing-masing tepat satu

kali, dan kembali lagi ke tempat semula? Kemudian tahun 1736 seorang

matematikawan Swiss, L.Euler, adalah orang pertama yang berhasil menemukan

jawaban masalah itu dengan memodelkan masalah ini ke dalam graf. Daratan

(titik-titik yang dihubungkan oleh jembatan) dinyatakan sebagai simpul (noktah)

yang disebut simpul(vertex) dan jembatan dinyatakan sebgai garis-garis yang

disebut sisi(edge). Euler mengungkapkan bahwa tidak mungkin seseorang

berjalan melewati tepat satu kali masing - masing jembatan dan kembali lagi ke

tempat semula karena pada graf model jembatan Königsberg itu tidak semua

simpul berderajat genap(munir, 2005).

Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek dengan titik/simpul

dan menghubungkan objek-objek tersebut dengan garis. Misalkan pada peta, kota-

kota direpresentasikan sebagai simpul-simpul dan jalan-jalan yang

menghubungkan kota-kota tersebut direpresentasikan dengan garis-garis.
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Ilmu teori graf juga dapat diaplikasikan pada pewarnaan graf. Pewarnaan

graf dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi dan

pewarnaan wilayah. Tujuan utama pewarnaan graf adalah mendapatkan

banyaknya warna minimum dari suatu graf yang disebut bilangan kromatik.

Dua algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah warna

minumum dan algoritma yang lebih efisien pada pewarnaan graf adalah algoritma

Greedy dan algoritma Welch Powell. Algoritma Greedy dikembangkan oleh Li

Yu Et berjudul “Greedy algoritms for the minimum sum colouring problem” telah

dipublikasikan di Logistique at transport, Souse: Tunisia(2009). Versi 1-28

januari 2010. Algoritma Greedy merupakan salah satu metode yang digunakan

untuk memecahkan masalah optimasi dengan strategi algoritmik yang dapat

memecahkan masalah langkah demi langkah. Dimana setiap langkahnya memberi

pilihan terbaik dengan membangun solusi optimal diatas solusi lokal (Li et all,

2010). Sedangkan algoritma Welch Powell merupakan salah satu algoritma

pewarnaan graf yang melakukan pewarnaan berdasarkan derajat tertinggi dari

simpul-simpulnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, pada tulisan ini akan dibahas bagaimana

cara melakukan pewarnaan wilayah pada peta sehingga didapatkan bilangan

kromatik dan didapatkan algoritma yang lebih efisien. Judul Tugas akhir ini

adalah “Perbandingan Algoritma Welch  Powell dengan Algoritma Greedy

pada Pewarnaan Peta Provinsi Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah tugas

akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana memberikan warna pada wilayah per kabupaten pada peta

Provinsi Sumatera Utara menggunakan algoritma Greedy dan algoritma

Welch Powell?

2. Berapakah warna minimum (G) yang dibutuhkan untuk mewarnai wilayah

peta Provinsi Sumatera Utara dengan algoritma Greedy dan algoritma Welch

Powell?
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3. Algoritma manakahyang lebih efisien untuk pewarnaan wilayah dengan

menggunakan kompleksitas algoritma, akan ditentukan algoritma yang lebih

efisien untuk pewarnaan wilayah pada peta Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah pewarnaan wilayah pada Peta

Provinsi Sumatera Utara meliputi 33kabupaten dengan menggunakan dua

algoritma yaitu algoritma Greedy dan algoritma Welch Powell.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah :

1. Mendapatkan warna dari setiap kabupaten pada Provinsi Sumatera Utara.

2. Mendapatkan warna minimum yang dibutuhkan untuk mewarnai peta Provinsi

Sumatera Utara.

3. Mengetahui algoritma yang lebih efisien dengan kompleksitas algoritma.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tugas akhir ini adalah :

1. Penulis dapat mengembangkan wawasan materi dalam penelitian untuk

mengaplikasikan langsung algoritma Greedy dan algoritma Welch Powell

dalam kasus pewarnaan wilayah pada peta.

2. Diharapkan dapat menambah sarana informasi bagi pembaca dan sebagai

bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan khususnya dikalangan

mahasiswa jurusan matematika.

3. Memberikan informasi kepada pembaca langkah-langkah dalam pewarnaan

peta menggunakan algoritma Welch Powell dan algoritma Greedy.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yaitu :
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BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab iniberisitentanglandasanteori yang

mendukungdalampenyelesaianmasalahsepertiteorigraf, subgraf,

grafterhubung, graf dual, graf planar dan algoritma Greedy serta

algoritma Welch Powell.

BAB III MetodologiPenelitian

Bab iniberisikanlangkah-langkahdalammengaplikasikan algoritma

Greedy dan algoritma Welch Powell.

BAB IV Pembahasan

Bab iniberisikantentangpembahasandari pengaplikasian algoritma

Greedy dan algoritma Welch Powell.

BAB V Penutup

Bab iniberisikankesimpulandariseluruhuraiandan saran-saran

untukpembaca.


