
III-1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah studi

pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber

seperti jurnal-jurnal, makalah-makalah, buku-buku yang bersangkutan dan

pewarnaan serta algoritma.

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini

sebagai berikut :

1. Diberikan peta Provinsi Sumatera Utara

2. Membuat graf dual dari peta Provinsi Sumatera Utara.

3. Menentukan derajat masing-masing simpul, yaitu menghitung banyaknya

jumlah batas wilayah kabupaten yang bertetangga.

4. Mengurutkan derajat setiap simpul.

5. Mewarnai peta Provinsi Sumatera Utara menggunakan algoritma Welch

Powell dan menentukan bilangan kromatiknya.

a. Mewarnai dengan warna pertama pada simpul pertama yang berderajat

tertinggi.

b. Memberikan warna yang sama kesetiap simpul yang tidak bertetangga

langsung dengan simpul sebelumnya.

c. Mengulangi langkah 2 dengan warna ke dua dan simpul berikutnya yang

belum diwarnai.

d. Mengulangi langkah 3 dengan warna ke tiga sedemikian seterusnya

sampai semua simpul telah diwarnai.

e. Menentukan jumlah warna minimum yang diperoleh untuk mewarnai

peta.

6. Mewarnai peta Provinsi Sumatera Utara menggunakan algoritma Greedy dan

menentukan bilangan kromatiknya.

a. Menentukan himpunan kandidat C

b. Menginisialisasikan himpunan solusi S dengan himpunan kosong

c. Memilih simpul berderajat tertinggi melalui fungsi seleksi simpul
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d. memilih warna melalui melalui fungsi seleksi warna. Kurangi warna dari

kandidat C jika warna diambil dari himpunan kandidat C

e. Memeriksa kelayakkan warna melalui fungsi kelayakkan. Warna yang

telah layak digunakan untuk simpul yang terpilih maka masuk kedalam

himpunan solusi S.

f. Menentukan apakah solusi telah optimal melalui fungsi obyektif. Jika

solusi belum optimal maka kembali pada langkah 4.

7. Membandingkan algoritma Welch Powell dan algoritma Greedy dengan

menggunakan kompleksitas algoritma dengan cara:

a. Menghitung setiap langkah yang dilakukan pada setiap algoritma untuk

pewarnaan peta Provinsi Sumatera Utara.

b. Menjumlahkan total langkah yang telah dihitung sebelumnya.

c. Membandingkan jumlah total langkah yang telah dihitung manakah

algoritma yang memiliki jumlah total langkah yang dilakukan yang lebih

banyak atau lebih sedikit.

Mewarnai peta Provinsi Sumatera Utara pada tugas akhir ini

menggunakan algoritma Greedy dan algoritma Welch Powell. Untuk

perbandingan algoritma Welch Powell dan algoritma Greedy pewarnaan peta

Provinsi Sumatera Utara dapat dibuat dalam flowchart sebagai berikut :


