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ABSTRAK 

 

Latifah, Umi. 2014. Penerapan Algoritma Prim dan Kruskal pada Jaringan 

Distribusi Air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara. Skripsi,Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama: Endang Sugiharti, S.Si., M.Kom. 

 

Kata Kunci: Algoritma Prim dan Kruskal, Minimum Spanning Tree, MATLAB 

 Teori graf sebagai salah satu cabang matematika sebenarnya sudah ada sejak 

lebih dari dua ratus tahun yang silam. Jurnal pertama tentang teori graf muncul 

pada tahun 1736, oleh matematikawan terkenal dari Swiss bernama Euler. 

Puluhan tahun terakhir ini teori graf mengalami perkembangan pesat. Dalam 

kehidupan sehari-hari terdapat permasalahan mengenai optimasi yang dapat 

diselesaikan menggunakan pohon rentang minimum, atau dikenal dengan istilah 

Minimum Spanning Tree (MST). Misalnya masalah mencari jarak terpendek, 

biaya termurah, dan tenaga seminimal mungkin dalam pembangunan jalan, 

jaringan telepon kabel, maupun jaringan listrik.  

 Permasalahan dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana penyelesaian optimal 

pendistribusian air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan 

menggunakan Algoritma Prim dan Kruskal. 2) Bagaimana visualisasi model 

pendistribusian air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan 

menggunakan program MATLAB.  

 Data yang diperoleh yaitu gambar peta jalur distribusi pipa PDAM Tirta 

Moedal Cabang Semarang Utara dan jarak atau panjang pipa yang digunakan 

untuk distribusi air di wilayah tersebut. Dalam hal ini jalur distribusi pipa hanya 

sampai pada ujung jalan yang menuju pelanggan, tidak sampai langsung kepada 

pelanggan. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditulis dalam bentuk tabel, 

gambar, dan mencari pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan algoritma Prim dan Kruskal yang 

kemudian divisualisasikan dengan program MATLAB. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total panjang pipa minimum yang 

dihasilkan dengan algoritma Prim dan Kruskal yaitu 24.365 m. Begitupula 

aplikasi menggunakan program MATLAB memberikan hasil yang sama. Hasil 

tersebut dihasilkan dengan menjumlahkan bobot pada sisi-sisi yang terpilih dan 

membentuk pohon rentang minimum. Dari kedua cara tersebut manghasilkan total 

panjang pipa minimum yang sama. Dengan demikian PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dapat menghemat pipa sepanjang 12.735 m dari total 

panjang pipa terpasang yaitu 37.100 m. 

Berdasarkan penelitian tersebut disarankan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang mengkaji pohon rentang minimum dapat mencoba software 

komputer yang lain sehingga dapat menambah pengetahuan tentang software-

software komputer yang dapat menyelesaikan permasalahan pohon rentang 

minimum. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat tidak 

lepas dari peranan matematika, yakni pengetahuan yang menjadi solusi secara 

konseptual dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan di dunia. Dewasa ini semakin banyak muncul penggunaan model 

matematika maupun penalaran matematika sebagai alat bantu dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam berbagai disiplin ilmu.  

 Teori graf sebagai salah satu cabang matematika sebenarnya sudah ada 

sejak lebih dari dua ratus tahun yang silam. Jurnal pertama tentang teori graf 

muncul pada tahun 1736, oleh matematikawan terkenal dari Swiss bernama Euler. 

Puluhan tahun terakhir ini teori graf mengalami perkembangan pesat. Salah satu 

alasannya adalah aplikasinya yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu Komputer, Teknik, Sains, 

bahkan Bisnis, dan ilmu Sosial (Budayasa, 2007).  

 Di antara sekian banyak konsep dalam teori graf, konsep pohon merupakan 

konsep yang paling penting, karena terapannya yang luas dalam berbagai bidang 

ilmu. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat permasalahan mengenai optimasi 

yang dapat diselesaikan menggunakan pohon rentang minimum, atau dikenal 

dengan istilah Minimum Spanning Tree (MST). Misalnya masalah mencari jarak 
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terpendek, biaya termurah, dan tenaga seminimal mungkin dalam pembangunan 

jalan, jaringan telepon kabel, maupun jaringan listrik.  

 Jaringan kerja muncul pada sejumlah perencanaan dalam berbagai bidang. 

Jaringan transportasi, listrik dan komunikasi merupakan sesuatu yang dijumpai 

dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan-persoalan transportasi atau distribusi yang 

berkaitan dengan masalah pengiriman komoditas dari suatu tempat asal ke suatu 

tujuan dengan ongkos transportasi minimum, ternyata model transportasi ini dapat 

juga direpresentasikan dan diselesaikan sebagai suatu jaringan. Suatu jaringan 

kerja terdiri atas suatu gugus titik dan sisi yang menghubungkan pasangan titik 

tertentu. 

 Persoalan penting dalam jaringan kerja terdiri atas: 1) persoalan rute 

terpendek (shortest route), 2) persoalan minimasi jaringan atau pohon rentang 

minimum, dan 3) persoalan aliran maksimum (maximal flow). Persoalan rute 

terpendek merupakan lintasan dengan bobot yang minimum. Bobot disini dapat 

berupa jarak, waktu tempuh atau ongkos transportasi dari satu titik ke titik lainnya 

yang berbentuk rute tertentu. Sedangkan persoalan pohon rentang minimum 

merupakan variasi dari persoalan rute terpendek yang perbedaannya terletak pada 

lintasan yang dicari, yakni menentukan sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik 

yang ada pada jaringan sahingga diperoleh panjang sisi total yang minimum.  

 Hasil telaah literatur mengidentifikasikan bahwa penelitian tentang 

penggunaan suatu algoritma untuk menentukan pohon rentang minimum dan 

implementasinya pada suatu graf berbobot pernah dilakukan oleh sejumlah 

peneliti, antara lain: Greenberg (1998) membandingkan algoritma Prim dan 
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algoritma Kruskal dalam mencari pohon rentang minimum dengan menggunakan 

graf yang terhubung dengan bobot tidak negatif pada sisi-sisinya. Dai dan Wu 

(2005) melakukan penelitian tentang algoritma pohon rentang minimum yaitu 

algoritma Prim, Kruskal dan biner, untuk menyelesaikan energi yang efisien 

masalah routing dalam jaringan nirkabel ad hoc untuk menemukan seragam 

minimum jangkauan transmisi. Nugraha (2011) mengaplikasikan algoritma Prim 

untuk menentukan pohon rentang minimum suatu graf berbobot dengan 

menggunakan pemrograman berorientasi objek.  

 Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, masalah riset operasi 

pada tahun-tahun terakhir ini mencapai kemajuan yang luar biasa, baik dalam 

metodologi maupun dalam penerapan model-model optimasi jaringan kerja. 

Sejumlah terobosan algoritma pada tahun 70-an dan 80-an telah menimbulkan 

pengaruh yang besar dengan adanya gagasan-gagasan yang berasal dari ilmu 

komputer yang berkenaan dengan struktur data dan manipulasi data yang efisien. 

Akibatnya, algoritma dan perangkat lunak kini tersedia dan memang digunakan 

untuk menyelesaikan banyak masalah yang tidak terpecahkan beberapa dekade 

yang lalu (Hiller,1990:336). 

 Masalah pendistribusian banyak dialami beberapa industri-industri 

(perusahaaan) yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) di Kota Semarang. Perusahaan daerah ini adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang pengolahan air bersih. Pertimbangan efisiensi waktu, 

biaya dan rute dalam suatu perusahaan sangat diperhatikan. Untuk itu diperlukan 

rencana yang tepat dalam membuat jalur pipa agar biaya yang digunakan 
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seminimal mungkin. Aplikasi pohon rentang minimum dalam tulisan ini adalah 

pohon rentang minimum dari jaringan distribusi air PDAM Tirta Moedal Cabang 

Semarang Utara untuk memperoleh total panjang pipa minimum yang digunakan. 

Dengan meminimumkan pipa yang digunakan maka dapat meminimumkan biaya 

dalam pebangunan jalur distribusi air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang 

Utara. 

 Peneliti merasa bahwa penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang 

menarik untuk dikaji, karena terdapat beberapa macam algoritma yang dapat 

digunakan dalam menentukan Minimum Spanning Tree. Pada tahun 1930 seorang 

ahli matematikawan Voljtêch Jarnik menemukan algoritma Prim, dan secara 

terpisah oleh ahli komputer Robert C. Prim di tahun 1957, kemudian 

dikembangkan lagi oleh Dijkstra pada 1959. Algoritma itu tergolong dalam 

algoritma greedy, kita mencari nilai minimum semua dengan mencari nilai 

minimum perbagian, dengan harapan  merupakan nilai minimum total.  Algoritma 

Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk 

mencari pohon rentang minimum. Algoritma itu pertama kali muncul pada tahun 

1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Walau ada lebih dari 

1 algoritma yang berbeda, namun jalan yang didapat akan sama panjangnya. 

Dalam kajian ini peneliti menggunakan dua algoritma tersebut, yaitu Algoritma 

Prim dan Algoritma Kruskal dengan simulasi program MATLAB untuk 

memecahkan masalah pendistribusian jaringan air di PDAM Tirta Moedal Cabang 

Semarang Utara. 
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 Selain menggunakan algoritma Prim dan Kruskal, peneliti juga 

menggunakan software MATLAB. Penggunaan software dalam menyelesaikan 

masalah optimasi sangatlah penting. Terutama bila melibatkan banyak iterasi 

dalam menentukan solusi optimum dari permasalahan. MATLAB termasuk salah 

satu software yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. 

Sehingga penggunaan MATLAB diharapkan dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan dalam menentukan pohon rentang minimum dari jaringan distribusi 

air PDAM Tirta Moedal Semarang dengan efisien. 

 Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul “Penerapan 

Algoritma Prim dan Kruskal pada Jaringan Distribusi Air PDAM Tirta 

Moedal Cabang Semarang Utara” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan-permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana penyelesaian optimal pendistribusian air PDAM Tirta 

MoedalCabang Semarang Utara denganmenggunakan Algoritma Prim dan 

Kruskal? 

2) Bagaimana visualisasi model pendistribusian air PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dengan menggunakan program MATLAB? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penyusunan skripsi ini, permasalahan yang dibahas dibatasi pada hal 

sebagai berikut. 

1) Peneliti mengkaji pencarian pohon rentang minimum (minimum spanning 

tree) dari jalur distribusi air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara 

secara teori. 

2) Jalur pipa yang digunakan pada jaringan pendistribusian hanya pipa utama. 

3) Daerah atau wilayah yang dilakukan peneliti merupakan dataran rendah (rata) 

atau tidak bergunung-gunung. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui penyelesaian optimal pendistribusian air PDAM Tirta 

Moedal Cabang Semarang Utara dengan menggunakan Algoritma Prim dan 

Kruskal. 

2) Untuk mengetahuivisualisasi model pendistribusian air PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dengan menggunakan program MATLAB. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan mempunyai manfaat antara lain: 

1. Bagi peneliti 
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Manfaat yang bisa diambil bagi peneliti adalah peneliti mampu menerapkan 

ilmu yang telah peneliti pelajari, khususnya tentang pohon rentang minimum. 

Sehingga dapat semakin memantapkan pemahaman mengenai teori-teori yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan serta mampu menerapkan ilmunya dalam 

kehidupan nyata dalam bidang pendistribusian air. 

2. Bagi pembaca 

Manfaat bagi pembaca khususnya yang memiliki usaha dalam bidang air 

menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan 

pendistribusian hasil produksi dan penggunaan biaya seminimal mungkin agar 

perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Bagi pembaca lainnya 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang menejemen pendistribusian 

hasil produksi. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

 Sistematika berguna untuk memudahkan dalam memahami jalan pemikiran 

secara keseluruhan skripsi penulis. Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

 Bagian ini berasal halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampiran. 
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1.6.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian ini berisikan 5 bab, yaitu: 

a. Bab 1. Pendahuluan 

Berisi tentang gambaran secara global tentang isi skripsi yaitu latar 

belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika skripsi. 

b. Bab 2. Landasan Teori 

 Landasan teori akan menguraikan tentang definisi maupun pemikiran-

pemikiran yang dijadikan kerangka teoritis dalam mendasari pemecahan dari 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah penentuan optimal 

pendistribusian air PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara. Bagian ini 

dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu riset operasi, model jaringan, menentukan 

jarak minimum dengan pohon rentang minimum (minimum spanning tree), 

algoritma Prim dan Kruskal, program MATLAB, aplikasi MATLAB pada 

jaringan. 

c. Bab 3. Metode Penelitian 

 Bab ini menguraikan langkah-langkah kerja yang akan ditempuh, meliputi 

studi pustaka, perumusan masalah, pengambilan data, analisis dan pemecahan 

masalah, penarikan kesimpulan. 

d. Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
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Bab ini berisi pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan. Bab ini 

dibagi menjadi dua sub bab, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil 

penelitian berisi hasil perhitungan dan analisi data yang diperoleh dari studi 

pustaka maupun pemecahan kasus penentuan optimal pendistribusian air PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarang Utara yang kemudian akan dibandingkan dengan 

hasil serta analisis dengan menggunakan program MATLAB. Pada pembahasan 

berisi analisis yang dipergunakan PDAM Kota Semarang yang akan dibandingkan 

dengan analisis penulis. 

e. Bab 5. Penutup 

Pada bab ini dikemukakan simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini berisikan daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Riset Operasi 

2.1.1  Pengertian Riset Operasi 

 Riset operasi yang berasal dari Inggris merupakan suatu hasil studi 

operasi-operasi militer selama Perang Dunia II. Setelah perang selesai, potensi 

komersial segera disadari dan pengembangannya telah menyebar dengan cepat di 

Amerika Serikat, dimana ia lebih dikenal dengan riset operasi atau Operations 

Research (disingkat OR). Kini riset operasi banyak diterapkan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas 

atau efisiensi, namun tidak jarang perusahaan-perusahaan yang melaporkan 

kegagalan dalam penerapan riset operasi karena bermacam-macam alasan, seperti 

biaya aplikasi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, persoalan yang 

terlalu rumit, atau ketiadaan ahli riset operasi. Dalam literatur manajemen, riset 

operasi sering dinamakan sebagai Management Science. Secara harfiah kata 

operations dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada 

beberapa masalah atau hipotesis. Sementara kata research adalah suatu proses 

yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa tadi. 

Kenyataannya, sangat sulit untuk mendefinisikan riset operasi, terutama karena 

batas-batasnya tidak jelas. Riset operasi memiliki bermacam-macam penjelasan, 

namun hanya beberapa yang biasa digunakan dan diterima secara umum. 
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 Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-

masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem 

besar yang terdiri dari manusia, mesin, bahan dan uang dalam industri, bisnis, 

pemerintahan dan pertahanan. Pendekatan khusus ini bertujuan membentuk suatu 

model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor-faktor seperti 

kesempatan dan risiko, untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari 

beberapa keputusan, strategi atas pengawasan. Tujuannya adalah membantu 

pengambil keputusan menentukan kebijaksanaan dan tindakannya secara ilmiah. 

  Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah 

bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia-mesin secara terbaik, 

biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Riset operasi adalah 

seni memberikan jawaban buruk terhadap masalah-masalah, yang jika tidak, 

memiliki jawaban yang lebih buruk. Riset operasi adalah pendekatan dalam 

pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah 

melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan 

terbaik sumber daya yang terbatas. Riset operasi dalam arti halus dapat diartikan 

sebagai penerapan metode-metode teknik-teknik dan alat alat terhadap masalah-

masalah yang menyangkut operasi-operasi dari sistem-sistem, sedemikian rupa 

memberikan penyelesaian optimal. 

(Mulyono,2002:2-5) 
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2.1.2  Tahap-tahap dalam Riset Operasi 

 Pembentukan model yang cocok hanyalah salah satu tahap dari aplikasi 

riset operasi. Pola dasar penerapan riset operasi terhadap suatu masalah dapat 

dipisahkan menjadi beberapa tahap. 

2.1.2.1 Merumuskan Masalah 

 Sebelum solusi terhadap suatu persoalan dipikirkan, pertama kali suatu 

definisi persoalan yang tepat harus dirumuskan. Sering dilaporkan oleh 

organisasi-organisasi bahwa kegagalan dalam penyelesaian masalah diakibatkan 

karena kesalahan mendefinisikan persoalan. Dalam perumusan masalah ini ada 

tiga pertanyaan penting yang harus dijawab: 

1) Variabel keputusan yaitu unsur-unsur dalam persoalan yang dapat 

dikendalikan oleh pengambil keputusan. Ia sering disebut sebagai instrumen. 

2) Tujuan (objective). Penetapan tujuan membantu mengambil keputusan 

memusatkan perhatian pada persoalan dan pengaruhnya terhadap organisasi. 

Tujuan ini diekpresikan dalam variabel keputusan. 

3) Kendala (contraints) adalah pembatas-pembatas terhadap alternatif tindakan 

alternatif tindakan yang tersedia. 

 

2.1.2.2 Pembentukan Model 

 Sesuai dengan definisi persoalannya, pengambil keputusan menentukan 

model yang paling cocok untuk mewakili sistem. Model merupakan ekspresi 

kuantitatif dari tujuan dan kendala-kendala persoalan dalam variabel keputusan. 

Jika model yang dihasilkan cocok dengan salah satu model matematik yang biasa 
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(misalnya linier), maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program 

linier. Jika hubungan matematik model begitu rumit untuk penerapan solusi 

analitik, maka suatu model probabilita mungkin lebih cocok. Beberapa kasus 

membutuhkan penggunaan kombinasi model matematik dan probabilitas. Ini 

membutuhkan penggunaan kombinasi model matematik dan probabilitas. Ini tentu 

saja tergantung pada sifat-sifat dan kerumitan sistem yang dipelajari. 

 

2.1.2.3 Mencari Penyelesaian Masalah  

 Pada tahap ini bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif 

yang merupakan bagian utama dari riset operasi memasuki proses. Penyelesaian 

masalah sesungguhnya merupakan aplikasi satu atau lebih teknik-teknik ini 

terhadap model. Seringkali, solusi terhadap model bararti nilai-nilai variabel 

keputusan yang mengoptimumkan salah satu fungsi tujuan dengan nilai fungsi 

tujuan lain yang dapat diterima. 

 

2.1.2.4 Validasi Model 

 Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembentukan model harus absah. 

Dengan kata lain, model harus diperiksa apakah ia mencerminkan berjalannya 

sistem yang diwakili. Suatu metode yang biasa digunakan untuk menguji validitas 

model adalah membandingkan performancenya dengan data masa lalu yang 

tersedia. Model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa, ia dapat 

menghasilkan kembali perfomance seperti masa lampau. Masalahnya adalah 
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bahwa tak ada yang menjamin performance masa depan akan berlanjut meniru 

cerita lama.  

 

2.1.2.5 Penerapan Hasil Akhir 

Tahap terakhir adalah menerapkan hasil model yang telah diuji. Hal ini 

membutuhkan suatu penjelasan yang hati-hati tentang solusi yang digunakan dan 

hubungannya dengan realitas. Suatu tahap kritis pada tahap ini adalah 

mempertemukan ahli riset operasi (pembentuk model) dengan mereka yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem. Dari semua tahap-tahap dalam 

mempelajari riset operasi seperti yang telah diuraikan, perhatian utama pada buku 

ini adalah pada dua tahap yaitu Pembentukan model dan Mencari solusi masalah. 

(Mulyono,2002:7-8) 

2.2 Model Jaringan 

 Jaringan merupakan suatu istilah yang sudah dikenal luas dalam kehidupan 

sehari-hari, terutama dalam bidang bisnis. Jaringan pemasaran misalnya, 

merupakan kumpulan antara produsen, pedagang dan konsumen untuk produk 

tertentu, dimana dalam jaringan tersebut terdapat perpindahan arus barang atau 

jasa dari produsen melalui pedagang ke konsumen, dan sebaliknya terdapat 

perpindahan arus uang dari konsumen ke produsen melalui pedagang. Pada tahun-

tahun terakhir ini proses pengambilan keputusan banyak melibatkan model-model 

secara kuantitatif, misalnya model arus jaringan dimana hal ini dikarenakan oleh 

(1) suatu model arus jaringan digambarkan sebagai diagram, yang dapat 

memberikan gambaran mengenai suatu sistem yang sedang dianalisis, sehingga 
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memudahkan pengambil keputusan untuk menginterpretasikan sistem tersebut; (2) 

kebanyakan dari sistem dalam kehidupan sehari-hari dapat diperagakan menjadi 

suatu jaringan yang relatif mudah untuk dipahami dan dibuat. 

 Secara sederhana model arus jaringan dapat dideskripsikan sebagai 

susunan sisi yang terhubung pada barbagai titk, dimana pada setiap sisi dapat 

memiliki kriteria kapasitas arus yang berasal dari titik tertentu menuju titik 

lainnya, atau jarak dari titik tertentu ke titik lainnya. Berdasarkan hal tersebut, 

suatu jaringan pada umumnya diilustrasikan sebagai diagram yang terdiri dari 

titik-titik, sisi, dan parameter (besaran angka yang menunjukkan kapasitas arus 

atau jarak). Titik dilambangkan dengan bentuk lingkaran atau noktah, sedangkan 

sisi dengan ruas garis, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 

(Sitinjak,2006:107). 

` 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Jaringan 
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2.3 Graf 

2.3.1 Definisi Graf 

Sebuah graf G berisikan dua himpunan yaitu himpunan berhingga tak 

kosong dari objek-objek yang disebut titik dan himpunan berhingga 

(mungkin kosong) yang elemen-elemennya disebut sisi sedemikian hingga 

setiap elemen dalam merupakan pasangan tak berurutan dari titik-titik 

di Himpunan disebut himpunan titik dan himpunan disebut 

himpunan sisi . Misalkan dan adalah dua titik di dan (sering 

ditulis adalah sebuah sisi . Titik dan titik  berhubungan langsung 

(adjacent) di ; sisi  menghubungkan (joining) titik dan titik  di ; dan  

titik-titik akhir sisi ; sisie terkait (incident) dengan titik  dan titik  (Budayasa, 

2007: 1-2). 

 Definisi diatas menyatakan bahwa V tidak boleh kosong, sedangkan E boleh 

kosong. Jadi, sebuah graf dimungkinkan tidak mempunyai sisi satu buah pun, 

tetapi simpulnya harus ada, minimal satu. Graf yang hanya mempunyai satu buah 

simpul tanpa sebuah sisi pun dinamakan graf trivial. 

 Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, seperti a, b, c, ..., v, w, ..., 

dengan bilangan asli 1, 2, 3, ..., atau gabungan keduanya. Sedangkan sisi yang 

menghubungkan simpul u dengan simpul v dinyatakan dengan pasangan (u, v) 

atau dinyatakan dengan lambang Dengan kata lain, jika e adalah sebuah 

sisi yang menghubungkan simpul u dengan simpul v, maka e dapat ditulis sebagai 

e =(u, v)(Munir, 2012, hal: 356). Dapat dikatakan graf adalah kumpulan dari 
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simpul-simpul yang dihubungkan oleh sisi-sisi. Graf dapat digambarkan pada 

gambar 2.2. 

 

 

 

 

   Gambar 2.2 : Graf G 

Pada gambar graf G diatas, graf terdiri dari himpunan V dan E yaitu:  

V = (A, B, C) ................. (1) 

E = (  bisa ditulis {(A,B), (B,C), (B,C), (A,C)} ....... (2) 

(Nugraha, 2011 : 2) 

 

2.3.2 Beberapa Jenis Graf 

Graf dapat dikelompokkan menjadi beberapa janis tergantung dari sudut 

pandang pengelompokannya. Pengelompokan graf dapat dipandang berdasarkan 

dari ada tidaknya sisi ganda, berdasarkan jumlah simpul, atau berdasarkan 

orientasi arah pada sisi. Berdasarkan ada tidaknya loop atau sisi ganda pada suatu 

graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Graf sederhana (simple graph) 

Graf yang tidak mengandung loop maupun sisi ganda dinamakan graf 

sederhana. 

2. Graf tak sederhana (unsimple graph) 

Graf yang mengandung sisi ganda atau loop dinamakan graf tak-sederhana. 

B 

C A 
e4 

e3 

e2 

e1 
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Sisi pada graf dapat mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah 

pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, yaitu: 

1. Graf tak-berarah (undirected graph) 

 Graf yang sisinya tidak mempunyai oriantasi arah disebut graf tak-berarah, 

urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, (u, v) 

= (v, u) adalah sisi yang sama. 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 : Graf tak berarah 

 

2. Graf berarah (directed graph atau digraph) 

Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf 

berarah. Kita lebih suka menyebut sisi berarah dengan sebutan busur (arc). Pada 

graf berarah, (u, v) dan (v, u) menyatakan dua buah busur yang berbeda, dengan 

kata lain (u, v) ≠ (v, u). Untuk busur (u, v), simpul u  dinamakan simpul asal 

(initial vertex) dan simpul v dinamakan simpul terminal (terminal vertex). 
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Gambar 2.4 : Graf berarah 

 

Ada beberapa sifat yang berkaitan dengan graf. Berikut adalah sifat-sifat 

yang sering digunakan, yaitu: 

1. Bertetangga (Adjacency) 

 Dua buah simpul pada graf tak-berarah G dikatakan bertetangga bila 

keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, u bertetangga 

dengan v jika (u, v) adalah sebuah sisi pada graf G. Sebagai contoh pada gambar 

3, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga 

dengan simpul 4 (Munir, 2012). 

 

2. Bersisian (Incident) 

 Untuk sembarang sisi e = (u, v), sisi e dikatakan bersisian dengan simpul u 

dan simpul v. Pada gambar 3, sisi (2, 3) bersisian dengan simpul simpul 2 dam 

simpul 3, sisi (2, 4) bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi (1, 2) tidak 

bersisian dengan simpul 4 (Munir, 2012). 

 

3. Graf Terhubung (Connected Graph) 

 Keterhubungan dua buah simpul adalah penting di dalam graf. Dua buah 

simpul u dan simpul v dikatakan terhubung jika terdapat lintasan dari u ke v. Jika 

1 

2 3 

4 
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dua buah simpul terhubung maka pasti simpul yang pertama dapat dicapai dari 

simpul yang kedua. Dua simpul terminal pada jaringan komputer hanya dapat 

berkomunikasi bila keduanya terhubung.  

 Graf tak-berarah G disebut graf terhubung (connected graph) jika untuk 

setiap pasangan simpul u dan v di dalam himpunan V terdapat lintasan dari u ke v 

(yang juga harus berarti ada lintasan dari u ke v). Jika tidak, maka graf G disebut 

graf tak terhubung(disconnected graph). Pada gambar 3 juga merupakan contoh 

graf terhubung (Munir, 2012).  

 

4. Graf Berbobot (Weighted Graph) 

Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga (bobot). 

Bobot pada tiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah yang 

dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua buah kota, 

biaya perjalanan antara dua buah kota, waktu tempuh pesan (message) dari sebuah 

simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain (dalam jaringan komputer), ongkos 

produksi, dan sebagainya. Contoh gambar graf berbobot: 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.5 : Graf berbobot 
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Istilah lain yang sering dikaitkan dengan graf berbobot adalah graf berlabel. 

Namun graf berlabel sesungguhnya lebih luas lagi definisinya. Label tidak hanya 

diberikan pada sisi, tetapi juga pada simpul. Sisi diberi label berupa bilangan tak 

negatif, sedangkan simpul diberi label berupa data lain. Misalnya pada graf yang 

memodelkan kota-kota, simpul diberi nama kota-kota, sedangkan label pada sisi 

menyatakan jarak antara kota-kota (Munir, 2012, hal: 376). 

 

5. Jalan (Walk) 

 Misalkan  adalah sebuah graf. Sebuah jalan (walk) di  adalah sebuah 

barisan berhingga (tak kosong)  yang suku-

sukunya bergantian sedemikian hingga  dan  adalah titik-titik akhir sisi  

untuk . Dikatakan  adalah sebuah jalan dari titik  ke titik , atau 

jalan- . Titik  dan titik  berturut-turut disebut titik awal dan titik akhir 

. Sedangkan titik-titik  disebut titik internal ; dan  disebut 

panjang jalan  dengan panjang positif disebut tertutup, jika titik awal dan akhir 

dari  identik (sama) (Budayasa, 2007: 6) 
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Gambar 2.6 Jalan pada graf  misalnya  

6. Jejak (Trail) 

Sebuah titik , mungkin saja muncul lebih dari satu kali dalam jalan , 

begitu juga dengan sebuah sisi , boleh muncul lebih dari satu kali pada jalan . 

Jika semua  dalam jalan  berbeda, maka  disebut sebuah jejak 

(trail) (Budayasa, 2007: 6). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Jejak pada Graf  misalnya  

 

7.  Lintasan (Path) 

Jika semua titik  dalam jejak  berbeda, maka  disebut 

lintasan (path) (Budayasa, 2007: 6). Dalam penulisan skripsi ini lintasan diartikan 

sama dengan rute sehingga dapat dituliskan bergantian. Lintasan adalah jejak, 

akan tetapi tidak semua jejak adalah lintasan. Panjang lintasan pada sebuah graf 

berbobot adalah jumlah bobot semua sisi pada lintasan tersebut. 

Pada Gambar 2.7 jalan  adalah jejak tetapi 

bukan lintasan, sedangkan  adalah lintasan. 
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Gambar 2.8 Lintasan pada graf  misalnya  

 

8.  Sirkuit 

 Jejak yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut sirkuit 

(Budayasa, 2007: 6). Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana (sample circuit) 

jika sirkuit tersebut tidak memuat atau melewati sisi yang sama dua kali (setiap 

sisi yang dilalui hanya satu kali). Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit dasar 

(elementary circuit) jika sirkuit tersebut tidak memuat atau melewati titik yang 

sama dua kali (setiap titik yang dilalui hanya satu kali, titik awal dan akhir boleh 

sama). 
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Gambar 2.9 Sirkuit pada graf  misalnya  

 

2.4 Menentukan Jarak Minimum dengan Pohon Rentang 

Minimum (Minimum Spanning Tree) 

2.4.1 Rute Terpendek 

 Setiap dua titik dapat terjadi beberapa lintasan pada graf, dimana lintasan 

dengan bobot yang minimum disebut sebagai lintasan atau rute terpendek, bobot 

di sini dapat berupa jarak, waktu tempuh, atau ongkos transportasi dari satu titik 

ke titik lainnya yang berbentuk rute tertentu (Dimyati,1999:164). 

 

2.4.2 Pohon 

Pohon adalah graf tak-berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit 

(Munir, 2012). 

 

 

 

 

 Gambar 2.10 : Gambar pohon G1 

Sifat yang terpenting pada pohon adalah terhubung dan tidak mengandung sirkuit. 

Pohon dinotasikan sama dengan T = (V, E). 
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Keterangan : 

T : Tree 

V : Vertex atau simpul, V merupakan himpunan tidak kosong. V = {v1, v2, ... vn} 

E: Edges atau sisi yang menghubungkan simpul. E = {e1, e2,... en}. 

 

 Sebuah graf G dengan n verteks dikatakan sebuah tree jika: 

1) G terhubung dan tak memuat sirkuit; 

2) G terhubung dan memiliki n – 1 edge; 

3) G tak memuat sirkuit dan memuliki n – 1 edge; 

4) Terdapat tepat satu path di antara setiap pasangan verteks-verteks 

di G; 

5) G setidaknya merupakan sebuah graf terhubung. 

 

2.4.3 Pohon Rentang 

 Misalkan G = (V, E) adalah graf tak-berarah terhubung yang bukan pohon, 

yang berarti di G terdapat beberapa sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon T = 

(V1, E1) dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Caranya, mula-mula 

dipilih sebuah sirkuit, lalu hapus satu buah sisi dari sirkuit ini. G akan tetap 

terhubung dan jumlah siklusnya berkurang satu. Bila proses ini dilakukan 

berulang-ulang sampai semua sirkuit di G hilang, maka G menjadi sebuah pohon 

T, yang dinamakan pohon rentang (spanning tree). Disebut pohon rentang 
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karena semua simpul pada pohon T sama dengan semua simpul pada graf G, dan 

sisi-sisi pada pohon T subset sisi-sisi pada graf G (Munir,2012: 447). 

 

Contoh pembentukan pohon rentang : 

 

 

 

 

   G 

 

 

 

 

    T1 

 

 

 

   T2 

Gambar 2.11 : G adalah Graf, T1 dan T2 adalah pohon rentang dari Graf G 

Keterangan : 
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c 
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1) T1 dan T2 merupakan pohon rentang dari graf G 

2) Pohon rentang T1 dibentuk dengan cara menghapus sisi {(a, c), (b, 

c), (b, d), (c, d), (e, f)} dari graf G 

3) Pohon rentang T1 dibentuk dengan caramenghapus sisi {(a, f), (a, b), 

(b, c), (b, e), (c, d)} dari graf G 

 

2.4.4 Pohon Rentang Minimum 

 Jika G adalah graf berbobot, maka bobot pohon rentang T dari G 

didefinisikan sebagai jumlah bobot semua sisi di T. Pohon rentang yang berbeda 

mempunyai bobot yang berbeda pula. Di antara semua pohon rentang di G, pohon 

rentang yang berbobot minimum dinamakan pohon rentang minimum 

(Minimum Spanning Tree) (Munir,2012:450). Persoalan ini merupakan variasi 

dari persoalan rute terpendek yang perbedaannya terletak pada lintasan yang 

dicari. Pada rute terpendek, kita mencari lintasan/rute dari sumber ke tujuan yang 

memberikan total jarak minimum, sedangkan pada persoalan pohon rentang 

minimum ini yang dipersoalkan ialah menentukan sisi-sisi yang menghubungkan 

titik-titik yang ada pada jaringan, sehingga diperoleh panjang sisi total yang 

minimum (Munir,2001:255). 

Contoh graf berbobot : 
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Gambar 2.12 : G adalah Graf Berbobot, T1 dan T2 adalah Pohon Rentang 

Berbobot dari Graf G 

Keterangan : 

Dari graf berbobot G, kita harus menentukan pohon rentang mana yang paling 

minimum. Apakah T1 atau T2? Hal tersebut yang akan dicari dengan membangun 

pohon rentang minimum. 

Cukup banyak contoh praktis dari persoalan ini, diantaranya ialah sebagai berikut. 
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1) Perencanaan jaringan transportasi 

 Dalam hal ini titik-titiknya bisa berupa terminal, sedangkan sisi-sisinya 

dapat berupa jalan raya. Persoalannya ialah menentukan pola transportasi yang 

dapat melayani seluruh terminal dengan jarak yang minimum. 

a. Perencanaanjaringan komunikasi berskala besar. 

b. Perencanaan jaringan distribusi. 

 

Persoalan pohon rentang minimum ini dapat diselesaikan dengan cara yang 

sangat mudah sabagai berikut. 

a. Pilihlah secara sebarang salah satu titik, kemudian hubungkan titik tersebut 

dengan titik lain yang terdekat. 

b. Tentukan titik lain yang belum dihubungkan, yang jaraknya paling dekat 

dengan titik yang sudah dihubungkan pada langkah sebelumnya. Kemudian 

hubungkan titik ini. Ulangi langkah ini hingga seluruh titik 

terhubungi(Dimyati, 1999:165-166). 

 

2.5 Algoritma 

Algoritma adalah deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah yang 

tersusunsecara logis atau urutan logis pengambilankeputusan untuk pemecahan 

suatu masalah.Algoritma ditulis dengan notasi khusus,notasi mudah dimengerti 

dan notasi dapatditerjemahkan menjadi sintaks suatu bahasapemrograman. 
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Algoritma merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang membahas 

prosedur penyelesaian suatu permasalahan. Dengan algoritma yang baik maka 

komputer bisa menyelesaikan perhitungan dengan cepat dan benar. Sebaliknya 

jika algoritma kurang baik maka penyelesaian lambat dan bahkan tidak didapat 

solusi yang diharapkan. Suatu algoritma akan memerlukan masukan (input) 

tertentu untuk memulainya, dan akan menghasilkan keluaran (output) tertentu 

pada akhirnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma adalah mencari 

langkah-langkah yang paling sesuai untuk penyelesaian suatu masalah, karena 

setiap algoritma memiliki karakteristik tertentu yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Beberapa hal yang harus dipahami dalam mencari algoritma antara 

lain: 

1. Masalah seperti apa yang hendak diselesaikan. 

2. Gagasan apa yang ada pada algoritma tersebut. 

3. Berapa lama yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 

4. Berapa jumlah data yang dapat ditangani oleh suatu algoritma.  

(Nugraha, 2011 : 71) 

 

2.5.1  Algoritma Prim 

Metode lain yang digunakan untuk mencari pohon rentang minimum yang 

ditemukan oleh Robert C. Prim. Berbeda dengan algoritma kruskal yang dimulai 

dengan graf tanpa sisi, algoritma Prim dimulai dari graf yang kosong sama sekali. 

Untuk mencari pohon rentang minimum T dari graf G dengan algoritma Prim, 

mula-mula dipilih satu titik sembarang (misal v1). Kemudian ditambahkan satu 
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garis yang berhubungan dengan v1 dengan bobot yang paling minimum (misal e1) 

dan titik ujung lainnya ke T sehingga T terdiri dari sebuah garis e1 dan 2 buah 

titik-titik ujung garis e1 (salah satunya adalah v1). Pada setiap langkah selanjutnya, 

dipilih sebuah garis dalam E(G) yang bukan anggota E(T) dengan sifat : 

a. Garis tersebut berhubungan dengan salah satu titik  V(T). 

b. Garis tersebut mempunyai bobot yang paling kecil. 

Langkah tersebut diulang-ulang hingga diperoleh (n-1) garis dalam E(T) (n adalah 

jumlah titik dalam G). 

Misalkan G adalah graf berlabel dengan n titik dan T adalah Pohon Rentang 

Minimum yang akan dibentuk (mula-mula kosong) 

Secara formal algoritma Prim adalah sebagai berikut : 

0. Inisialisasi : mula-mula T adalah graf kosong 

1. Ambil sembarang v  V(G). Masukkan v kedalam V(T) 

2. V(G) = V(G) – {v} 

3. Untuk i = 1, 2, ..., n-1, lakukan : 

a. Pilihlah garis e  E(G) dan e  E(T) dengan syarat: 

i. e berhubungan dengan satu titik dalam T dan tidak membentuk sirkuit 

ii. e mempunyai bobot terkecil dibandingkan dengan semua garis yang 

berhubungan dengan titik-titik dalam T. Misalkan w adalah titik ujung 

e yang tidak berada dalam T. 

b. Tambahkan e ke E(T) dan w ke V(T) 
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c. V(G) = V(G) – {w} 

                 (Siang, 2004: 269)   

 

 

Contoh:  

Kita akan mencari pohon rentang minimum pada graf yang ditujukan pada 

Gambar 2.13 (a) dengan algoritma Prim. 

Penyelesaian : 

Langkah-langkah pembentukan pohon rentang minimum diperlihatkan pada Tabel 

2.1. pohon rentang minimum dari graf pada Gambar (a) dibawah adalah seperti 

yang ditunjukkan oleh Gambar (b). Bobot pohon rentang minimum ini adalah 10 

+ 25 + 15 + 20 + 35 = 105 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

(b) 

Gambar 2.13  (a) Contoh graf untuk algoritma Prim dan Kruskal 

(b) Pohon rentang minimum dari graf pada gambar 
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Tabel 2.1 Tabel pembentukan pohon rentang minimum dengan algoritma Prim. 

Langkah algoritma Pohon rentang 

0  

1  

2  

3   

a 

10 
a c 

40 45 
30 

20 
15 

55 

35 

25 

50 
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e 

10 
a c 

25 
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3  

3  

3  

 

Perhatikanlah bahwa algoritma Prim tidak menentukan sisi mana yang dipilih jika 

terdapat lebih dari satu buah sisi yang berbobot sama. Satu cara untuk mengatasi 

hal ini adalah dengan mengurutkan sisi-sisi itu berdasarkan bobotnya dari kecil ke 

besar. Lagi pula, pohon rentang minimum yang dihasilkan tidak  selalu unik. Graf 

sederhana terhubung dan berbobot dapat memiliki lebih dari satu buah pohon 
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rentang minimum yang berbeda tetapi jumlah bobot minimumnya tetap sama. 

Bobot pohon rentang minimum ini adalah 10 + 25 + 15 + 20 + 35 = 105 (Munir, 

2012 : 452-453 ). 

 

 

2.5.2 Algoritma Kruskal 

Untuk mencari pohon rentang minimum dari graf G dengan algoritma yang 

ditemukan Kruskal, mula-mula semua garis dalam G diurutkan berdasarkan 

bobotnya dari kecil ke besar. Kemudian pilih garis dengan bobot terkecil, tetapi 

tidak membentuk loop dengan garis-garis yang sudah dipilih terdahulu. 

Misalkan G adalah graf mula-mula dengan n titik, T adalah Pohon Merentang 

Minimum 

E himpunan semua garis G 

Secara formal, algoritma yang ditemukan Kruskal dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

1. Isi T dengan semua titik-titik G tanpa garis 

2. m = 0 

3. Selama m < (n-1) lakukan : 

a. Tentukan garis e  E dengan bobot minimum. Jika ada beberapa e dengan 

sifat tersebut, pilih salah satu secara sembarang 

b. Hapus e dari E 

c. Jika e ditambahkan ke T tidak menghasilkan sirkuit, maka 
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i. Tambahkan e ke T 

ii. m = m + 1 

 

 

Contoh : 

Tinjau kembali graf pada gambar 2.13 (a) diatas. Carilah pohon rentang 

minimumnya dengan algoritma Kruskal. 

Penyelesaian: 

Lihar Gambar 2.14 berikut, Sisi-sisi graf diurutkan menaik berdasarkan 

bobotnya: 

Langkah 1 : Pohon merentang masih kosong 

 

  Gambar 2.14 (a). Pohon Merentang Masih Kosong 

 Langkah 2 : Memilih sisi e1 yang mempunyai jarak minimum yang tidak 

membentuk sirkuit di T, dimasukkan e1 ke dalam T. Sisi (a, c) dengan jarak 10 

km maka pohon merentang yang dibentuk adalah  

 

  Gambar 2.14 (b). Pohon Merentang Sisi (a, c) 

Sisi (d, e) dengan jarak 15 km maka pohon merentang yang dibentuk adalah 

a, b, c, d, e, f 

a c 10 

a c 10 

15 

e 

d 
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  Gambar 2.14 (c). Pohon merentang sisi (d, e) 

 

Sisi (e, f) dengan jarak 20 km maka pohon merentang yang dibentuk adalah 

 

 

 

Gambar 2.14 (d). Pohon merentang sisi (e, f) 

Sisi (c, e) dengan jarak 25 km maka pohon merentang yang dibentuk adalah 

 

 

 

  Gambar 2.14 (e). Pohon merentang sisi (c, e) 

Sisi (d, b) dengan jarak 35 km maka pohon merentang yang dibentuk adalah 
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  Gambar 2.14 (f). Pohon merentang sisi (d, b) 

Karena semua jaringan telah terhubung maka pohon merentang yang dihasilkan 

adalah 10+25+15+20+35=105 km dengan model jalur pada Gambar 2.20. 

 

 

 

 

  Gambar 2.14 (g). Model jaringan baru   

(Munir, 2012 : 456) 

2.6  Program MATLAB 

 MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang hadir dengan fungsi dan 

karakteristik yang berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sudah ada lebih 

dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++. MATLAB merupakan bahasa 

pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, 

visualisasi dan pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, 

pengembangan algoritma, simulasi dan pemodelan dan grafik-grafik perhitungan.   

 MATLAB hadir dengan membawa warna yang berbeda. Hal ini karena 

MATLAB membawa keistimewaan dalam fungsi-fungsi matematika, fisika, 

statistik, dan visualisasi. MATLAB dikembangkan oleh MathWorks, yang pada 
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awalnya dibuat untuk memberikan kemudahan mengakses data matrik pada 

proyek LINPACK dan EISPACK. Saat ini MATLAB memiliki ratusan fungsi 

yang dapat digunakan sebagai problem solver mulai dari simple sampai masalah-

masalah yang kompleks dari berbagai disiplin ilmu(Firmansyah, 2007: 1). 

 

2.6.1 Window-window pada MATLAB  

Ada beberapa macam window yang tersedia dalam MATLAB, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. MATLAB Command window/editor 

MATLAB Command window/editor merupakan window yang dibuka 

pertama kali setiap kali MATLAB dijalankan. pada window di atas dapat 

dilakukan akses-akses ke command-command MATLAB dengan cara 

mengetikkan barisan-barisan ekpresi MATLAB, seperti mengakses help window 

dan lain-lainnya. 

Command window juga digunakan untuk  memanggil tool Matlab seperti 

editor, debugger atau fungsi. Ciri dari window ini adalah adanya prompt (>>) 

yang menyatakan MATLAB siap menerima perintah. Perintah dapat berupa 

fungsi-fungsi pengaturan file (seperti perintah DOS/UNIX) maupun fungsi-fungsi 

bawaan/toolbox MATLAB sendiri. Berikut ini beberapa fungsi pengaturan file 

dalam MATLAB : 

dir/ ls : Digunakan untuk melihat isi dari sebuah direktori aktif.  

cd : Digunakan untuk melakukan perpindahan dari  direktori aktif.  

pwd : Digunakan untuk melihat direktori yang sedang  aktif. 
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mkdir :Digunakan untuk membuat sebuah direktori. 

what : Digunakan untuk melihat nama file m dalam  direktori aktif.  

who : Digunakan untuk melihat variabel yang sedang aktif.  

whos : Digunakan untuk menampilkan nama setiap variabel.  

delete : Digunakan untuk menghapus file.  

clear : Digunakan untuk menghapus variabel.  

clc : Digunakan untuk membersihkan layar.  

doc : Digunakan untuk melihat dokumentasi The MathWorks, Inc. dalam  

format html secara online.  

demo : Digunakan untuk mencoba beberapa tampilan demo yang disediakan 

oleh MATLAB. 

b. MATLAB Editor/Debugger (Editor M-File)  

 Window ini merupakan tool yang disediakan oleh MATLAB 5 keatas. 

Berfungsi sebagai editor coding MATLAB (M-file). Walaupun sebenarnya 

coding ini untuk pemrograman MATLAB dapat saja menggunakan editor yang 

lain seperi notepad, wordpad bahkan word.  

c. Figure Windows 

 Window ini adalah hasil visualisasi dari coding MATLAB. Namun 

MATLAB memberi kemudahan bagi programer untuk mengedit window ini 

sekaligus memberikan program khusus untuk itu. Sehingga window ini selain 

berfungsi sebagai visualisasi output dapat juga sekaligus menjadi media input 

yang interaktif. 

d. MATLAB help window  
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 MATLAB menyediakan sistem help  yang dapat diakses dengan perintah 

help. Misalnya, untuk memperoleh informasi mengenai fungsi elfun yaitu fungsi 

untuk trigonometri, eksponensial, complex dan lain-lain. 

 

 

 

2.6.2 Kelengkapan pada Sistem MATLAB  

Sebagai sebuah sistem, MATLAB tersusun dari 5 bagian utama (Iqbal, 

2009):  

a. DevelopmentEnvironment 

Merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu anda untuk 

menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini 

merupakan sebuah graphical user interfaces (GUI). Termasuk didalamnya adalah 

MATLAB desktop dan Command Window, command history, sebuah editor dan 

debugger, dan browsers untuk melihat help, workspace, files, dan search path.  

b. MATLABMathematical Function Library 

Merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar 

sepertri: sum, sin, cos, dan complex arithmetic, sampai dengan fungsi-fungsi yang 

lebih kompek seperti matrix inverse, matrix eigenvalues, Bessel functions, dan 

fast Fourier transforms.  

c. MATLABLanguage 

Merupakan suatu high-level matrix/array language dengan control flow 

statements, functions, data structures, input/output, dan fitur-fitur object-oriented 
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programming. Ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan kedua hal baik 

"pemrograman dalam lingkup sederhana " untuk mendapatkan hasil yang cepat, 

dan "pemrograman dalam lingkup yang lebih besar" untuk memperoleh hasil-hasil 

dan aplikasi yang komplek.  

 

 

d. Graphics 

MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan vector dan matrics sebagai 

suatu grafik. Didalamnya melibatkan high-level functions (fungsi-fungsi level 

tinggi) untuk visualisasi data dua dimensi dan data tiga dimensi, image 

processing, animation, dan presentation graphics.  

e. Grapics User Interface(GUI) 

GUI merupakan kelengkapan dari MATLAB yang memfasilitasi user dalam 

merancang desain program yang akan dibuat. Seperti software sejenis yang lain, 

pada GUI Builder MATLAB, terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 

1. Nama File 

Bagian ini menjelaskan nama file yang sedang aktif atau sedang dibuka oleh 

user. 

2. Menu Bar 

Bagian ini merupakan pusat pengaturan di dalam blank GUI.  Menu ini 

dipakai untuk mengatur semua yang ada dalam lingkungan kerja GUI Builder. 

Menu ini juga dipakai untuk mengelola proses desain aplikasi, serta memberika 

fasilitas petunjuk (help). 
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3. Speed Bar 

Speed Bar berfungsi untuk mengakses secara cepat bagi operasi-operasi 

yang sering digunakan seperti membuka file, menyimpan file, cut, paste, copy, 

mengeksekusi program aplikasi, dan lain-lain. 

 

 

4. Tool Bar 

Bagian ini terletak disebelah kiri jendela utama GUI Builder. Bagian ini 

berisi tools atau alat-alat dan memilih objek yang digunakan untuk membuat 

program aplikasi.  

5. Bidang Gambar 

Bidang gambar merupakan bagian yang digunakan untuk mengggambar 

atau meletakkan objek-objek yang dipilih dalam proses perancangan aplikasi pada 

GUI Builder. 

 

2.6.3 Meminta Bantuan MATLAB 

MATLAB menyediakan fungsi help yang berisikan tutorial lengkap 

mengenai MATLAB dan segala keunggulannya. User dapat menjalankan fungsi 

ini dengan menekan tombol pada toolbar atau menulis perintah „helpwin‟ pada 

command window. MATLAB juga menyediakan fungsi demos yang berisikan 

video tutorial MATLAB serta contoh-contoh program yang bisa dibuat dengan 

MATLAB. 
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2.6.4 Interupting dan Terminating dalam MATLAB 

Untuk menghentikan proses yang sedang berjalan pada MATLAB dapat 

dilakukan dengan menekan tombol Ctrl+C. Sedangkan untuk keluar dari 

MATLAB dapat dilakukan dengan menuliskan perintah exitatau quitpada 

comamnd window atau dengan menekan menu exit pada bagian menu file dari 

menu bar. 

2.6.5 Variabel pada MATLAB 

MATLAB hanya memiliki dua jenis tipe data yaitu numeric dan string. 

Dalam MATLAB setiap variabel akan disimpan dalam bentuk matrik. User dapat 

langsung menuliskan variabel baru tanpa harus mendeklarasikannya terlebih 

dahulu pada command window. 

2.6.6 Operator MATLAB 

Beberapa penggunaan operator aritmatika antara dua operand (A dan B) 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel 2.2 Operator dalam MATLAB 

Operasi Bentuk Aljabar Bentuk MATLAB Contoh 

Perkalian A x B A * B 5 * 3 

Pembagian A / B A / B 2 / 3 

Penambahan A + B A + B 1 + 2 
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Pengurangan A – B A – B 4 – 3 

Eksponensial 

 

A ^ B 3 ^ 3 

 

2.6.7  Konversi Karakter 

Beberapa konversi karakter dalam MATLAB disajikan dalam Tabel 2.3 

sebagai berikut. 

 

Tabel 2.3. Konversi Karakter dalam MATLAB 

Konversi Keterangan 

%c' Karakteristik tunggal 

%d' Notasi desimal dengan tanda +/- 

%e' Notasi eksponensial 

%f' Notasi titik tetap (fixed point) 

%i' Notasi desimal dengan tanda +/- 

\b Backspace 

\f Formfeed (penulisan diteruskan dalam baris yang sama) 

\n Penulisan, dituliskan pada baris baru 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian 

sehingga pelaksanaan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Pada penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

 

3.1 Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan penelaahan sumber pustaka yang relevan yang 

nantinya akan digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. Studi pustaka diawali dengan mengumpulkan 

sumber pustaka yang dapat berupa buku-buku referensi, skripsi, makalah dan 

sebagainya. Setelah sumber pustaka terkumpul dilanjutkan dengan penelaahan isi 

sumber pustaka tersebut. Dari penelaahan itu ide atau gagasan muncul. Pada 

akhirnya sumber pustaka ini dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. 

 

3.2 Perumusan Masalah  

 Dari hasil studi pustaka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan, 

sebagai berikut. 

1) Bagaimana penyelesaian optimal pendistribusian air PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dengan menggunakan Algoritma Prim dan Kruskal? 

4 Bagaimana visualisasi model pendistribusian air PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dengan menggunakan program MATLAB? 
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3.3 Pengambilan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan metode dokumentasi 

yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data sekunder yang 

diperoleh dari PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara yaitu berupa peta 

wilayah dan panjang pipa distribusi di setiap jalan di wilayah tersebut. 

 

3.4 Analisis dan Pemecahan Masalah  

 Pada tahap ini dilakukan kajian pustaka, yaitu mengkaji permasalahan 

secara teoritis berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap pemecahan masalah ini adalah: 

a. Mempelajari teori dan materi tentang riset operasi, graf, 

algoritma Prim  dan Kruskal, serta program MATLAB. 

b. Menentukan optimasi graf dari data yang telah diperoleh. 

c. Menerapkan langkah-langkah algoritma Prim dan 

Kruskal dalam penyelesaian optimal pendistribusian air PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara. 

d. Menyelesaikan optimal pendistribusian air PDAM Tirta 

Moedal Cabang Semarang Utara dengan menggunakan bantuan MATLAB. 

 

 

 

 



48 
 

 
 

3.5 Penarikan Simpulan 

 Langkah ini merupakan langkah terakhir dari penelitan. Dilakukan 

penarikan simpulan berdasarkan penelitian dengan cara mencocokkan antara 

perhitungan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon rentang 

minimum dengan menggunakan bantuan program MATLAB, serta visualisasi 

graf pada MATLAB. 

 

 

 



 
 

49 
 

BAB 4 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi jalur distribusi pipa PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarng Utara. Yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mencari pohon rentang minimum dari jalur 

distribusi pipa PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan 

menggunakan algoritma Prim dan Kruskal menggunakan bantuan program 

MATLAB. 

 Dalam penelitian ini akan dicari total panjang pipa yang bernilai minimum 

yang memuat semua titik. Data yang diperoleh yaitu gambar peta jalur distribusi 

pipa PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dan jarak atau panjang pipa 

yang digunakan di wilayah tersebut. Dalam hal ini jalur distribusi pipa tidak 

sampai langsung kepada pelanggan, hanya sampai pada ujung jalan yang menuju 

pelanggan. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditulis dalam bentuk tabel, 

tabel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1. 

 Dari data tersebut kemudian dibuat gambar jalur dengan titik sumber 

PDAM sampai ke semua titik yang berupa ujung pipa distribusi pada setiap jalan. 

Gambar jaringan disajikan dalam lampiran 2. 

 Dari gambar jalur distribusi pipa tersebut diketahui terdapat 51 titik (ujung 

pipa) dan 59 busur (panjang/jarak pipa) yang menghubungkan setiap titik. 
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Berdasarkan gambar jalur pipa tersebut akan dicari pohon rentang minimum 

dengan algoritma Prim dan Kruskal menggunakan bantuan program MATLAB. 

 

4.1.1 Hasil penelitian dengan algoritma Prim 

 Untuk menentukan pohon rentang minimum dengan algoritma Prim 

langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. 

Misal T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula pilih titik 

A1 sebagai titik awal sehingga V(T) =  dan E(T) = . 

 Pada iterasi pertama, pilih sisi yang berhubungan dengan titik di V(T) 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus. Karena ada dua sisi yang 

berhubungan dengan titik A1 yaitu X1 dan X40 dengan bobot masing-masing  525 

dan 964 maka tambahkan X1 ke E(T) dan tambahkan titik ujung X1 yaitu A8 ke 

V(T). Sehingga, V(T) =  dan E(T) = .  

 Pada iterasi kedua, pilih sisi yang berhubungan dengan titik di V(T) 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus. Sisi-sisi yang berhubungan 

dengan titik-titik di V(T) adalah X2 dengan bobot  310 dan X40 dengan bobot 964. 

Sisi dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus adalah X2 dengan bobot 

310, maka tambahkan X2 ke E(T) dan titik ujung X2 yang ke V(T) yaitu A9. 

Sehingga V(T) =   dan E(T) = . 

 Pada iterasi ketiga, pilih sisi yang berhubungan dengan titik di V(T) 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus. Sisi-sisi yang berhubungan 
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dengan titik-titik di V(T) adalah X3 dengan bobot 68, X7 dengan bobot 559, X57 

dengan bobot 1.989 dan X40 dengan bobot 964. Sisi dengan bobot terkecil dan 

tidak membentuk siklus adalah X3 dengan bobot 68, maka tambahkan X3 ke E(T) 

dan titik ujung X3 yang ke V(T) yaitu A10. Sehingga V(T) =   dan 

E(T) =. . 

 Pada iterasi keempat, pilih sisi yang berhubungan dengan titik di V(T) 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus. Sisi-sisi yang berhubungan 

dengan titik-titik di V(T) adalah X4 dengan bobot 516, X19 dengan bobot 625, X7 

dengan bobot 559, X57 dengan bobot 1.989 dan X40 dengan bobot 964. Sisi 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus adalah X4 dengan bobot 516, 

maka tambahkan X4 ke E(T) dan titik ujung X4 yang ke V(T) yaitu A20. Sehingga 

V(T) =   dan E(T) = . 

 Pada iterasi kelima, pilih sisi yang berhubungan dengan titik di V(T) 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus. Sisi-sisi yang berhubungan 

dengan titik-titik di V(T) adalah X5 dengan bobot 391, X19 dengan bobot 625, X7 

dengan bobot 559, X57 dengan bobot 1.989 dan X40 dengan bobot 964. Sisi 

dengan bobot terkecil dan tidak membentuk siklus adalah X5 dengan bobot 391, 

maka tambahkan X5 ke E(T) dan titik ujung X5 yang ke V(T) yaitu A19. Sehingga 

V(T) =   dan E(T) = . 

 Proses iterasi dilakukan terus menerus sampai selesai sehingga V(T) 

memuat semua titik. Total panjang pipa minimum yang dihasilkan dari iterasi 

dengan algoritma Prim yaitu 24.365 m. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan 
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bobot pada sisi-sisi yang terpilih dan membentuk pohon rentang minimum. Hasil 

semua iterasi dapat dilihat di tabel pada Lampiran 3. Tampilan MST dengan 

algoritma Prim dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 

4.1.2 Hasil penelitian dengan algoritma Kruskal 

 Untuk menentukan pohon rentang minimum dengan algoritma Kruskal 

langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut. 

Misal T adalah pohon rentang minimum yang akan dibuat. Mula-mula T diisi 

dengan semua titik-titik yang ada di G tanpa garis,sehingga V(T) = 

 dan E(T) = . 

 Pada iterasi pertama, pilih sisi X1 yang mempunyai jarak minimum yang 

tidak membentuk sirkuit di T, dimasukkan X1 ke dalam T yakni sisi (A9, A10) 

dengan jarak 68 m, sehingga E(T) = . 

 Pada iterasi kedua, pilih sisi X2 yang mempunyai jarak minimum yang tidak 

membentuk sirkuit di T, dimasukkan X2 ke dalam T yakni sisi (A2, A3) dengan 

jarak 156 m, sehingga E(T) = . 

 Pada iterasi ketiga, pilih sisi X3 yang mempunyai jarak minimum yang tidak 

membentuk sirkuit di T, dimasukkan X3 ke dalam T yakni sisi (A4, A21) dengan 

jarak 158 m, sehingga E(T) = . 

 Pada iterasi keempat, pilih sisi X4 yang mempunyai jarak minimum yang 

tidak membentuk sirkuit di T, dimasukkan X4 ke dalam T yakni sisi (A39, A40) 

dengan jarak 158 m, sehingga E(T) = . 
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 Pada iterasi kelima, pilih sisi X5 yang mempunyai jarak minimum yang 

tidak membentuk sirkuit di T, dimasukkan X5 ke dalam T yakni sisi (A12, A13) 

dengan jarak 161 m, sehingga E(T) = . 

 Proses iterasi dilakukan terus menerus sampai selesai. Total panjang pipa 

minimum yang dihasilkan dari iterasi dengan algoritma Kruskal yaitu 24.365 m. 

Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan bobot pada sisi-sisi yang terpilih dan 

membentuk pohon rentang minimum. Hasil semua iterasi dapat dilihat di tabel 

pada Lampiran 5. Tampilan MST dengan algoritma Kruskal dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian dengan menggunakan program MATLAB 

 Setelah perangkat lunak kajian algoritma Prim dan Kruskal pada Minimum 

Spanning Tree selesai dibangun, maka tahap selanjutnya adalah tahap uji coba 

program.  Tahap uji coba tampilan adalah tahap pengujian dengan menjalankan 

program Minimum Spanning Treeyang sebagai masukan adalah titik (vertex), sisi 

antar kedua titik (edges) dan bobot pipa air PDAM Tirta Moedal Cabang 

Semarang Utara. Dalam perangkat yang telah dibuat terdapat beberapa tampilan 

antara lain: tampilan menu utama, tampilan MST, dan tampilan Help. Hasil pada 

tampilan menu utama dan tampilan Help dapat dilihat pada Lampiran 7. Untuk 

coding dan output pada MATLAB dapat dilihat pada Lampiran 8 dan Lampiran 9. 

Tampilan MST dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4.1 Tampilan MST 

 Pada tampilan MST yang ada pada Gambar 4.1 berguna untuk melakukan 

proses pencarian panjang pipa minimum menggunakan algoritma Prim dan 

Kruskal dengan memasukkan data titik, sisi dan jarak yang sebelumnya telah 

dimasukkan ke dalam Excel. Terdapat beberapa tombol beserta fungsinya antara 

lain: 

1. Tombol Load Data (berfungsi untuk memasukkan data yang sebelumnya 

telah dimasukkan ke dalam Excel). 
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2. Tombol View Tree(berfungsi untuk menampilkan bentuk graf pipa PDAM 

yang belum diminimumkan). 

3. Tombol Hitung Prim (berfungsi untuk menampilkan bentuk graf pipa 

PDAM yang telah diminimumkan menggunakan algoritma Prim). 

4. Tombol Hitung Kruskal (berfungsi untuk menampilkan bentuk graf pipa 

PDAM yang telah diminimumkan menggunakan algoritma Kruskal). 

5. Menu Kembali (berfungsi untuk menampilkan menu utama). 

Tampilan Load data awal dan data yang sudah diminimumkan dengan algoritma 

Prim dan Kruskal dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 berikut. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Hasil Uji Algoritma Prim 
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Gambar 4.3 Tampilan Hasil Uji Kruskal 

Berikut hasil simulasi pencarian pohon rentang minimum dengan menggunakan 

algoritma Prim dan Kruskal. Mula-mula dipilih load data yang telah ditentukan, 

kemudian pilih view tree untuk memunculkan gambar pohon rentang berdasarkan 

data asli. Lihat Gambar 4.4 berikut, atau pada Lampiran 9. 
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Gambar 4.4 Output Graf awal 

Kemudian pilih tombol Hitung Prim untuk melihat gambar graf yang telah 

diminimumkan dengan algoritma Prim, lihat Gambar 4.5 berikut atau pada 

Lampiran 9. 
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Gambar 4.5 Output MST Algoritma Prim 

Dan pilih tombol Hitung Kruskal untuk melihat gambar graf yang telah 

diminimumkan dengan algoritma Kruskal, lihat Gambar 4.6 berikut atau pada 

Lampiran 9. 
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Gambar 4.6 Output MST Algoritma Kruskal 

Dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6, pohon rentang minimum yang 

dihasilkan oleh algoritma Prim dan Kruskal sama. Dengan total jarak sebesar 

24.365 m, dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pencarian pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan Algoritma Prim dan Kruskal 

 Misalkan Ai adalah titik perpotongan ujung-ujung jalur pendistribusian pipa, 

dimana i = 1, 2, 3,..., 51. Sedangkan Xi adalah keterhubungan  ujung-ujung pipa 

antara yang satu dengan yang lainnya dinyatakan dengan sisi, dimana i = 1, 2, 3, 

...., 59 dan jarak dari ujung-ujung pipa yang satu dengan pipa yang lainnya 

dinyatakan dengan bobot. 

 Pencarian pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa PDAM Tirta 

Moedal Cabang Semarang Utara dengan Algoritma Prim dan Kruskal, 

berdasarkan gambar jalur distribusi pipa yang dibuat adalah dengan cara 

menelusuri dari A1 (titik awal) sampai dengan A51 (titik akhir) dengan 

mempertimbangkan bobot yang minimum yang terlewati dan tidak membentuk 

siklus. Proses iterasi dilakukan untuk mencari pohon rentang minimum dengan 

algoritma Prim dan Kruskal, hasil iterasi dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 

Lampiran 5. 

 Total panjang pipa minimum yang dihasilkan dengan algoritma Prim dan 

Kruskal yaitu 24.365 m. Hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan bobot pada 

sisi-sisi yang terpilih dan membentuk pohon rentang minimum. Gambar pohon 

rentang minimum yang dihasilkan dengan algoritma Prim dan Kruskal dapat 

dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 6. 
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4.2.2 Pencarian pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan programMATLAB 

 Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kantor PDAM Tirta Moedal 

yang kemudian digambar sebagai jaringan, maka dari gambar jaringan tersebut 

dibuat model matematika dengan algoritma Prim dan Kruskal yang kemudian 

dimasukkan dalam program Excel untuk dimasukkan ke dalam program 

MATLAB. Sehingga dapat terlihat gambar graf yang diharapkan, baik gambar 

graf mula-mula maupun gambar graf setelah diminimumkan dengan algoritma 

Prim dan Kruskal. Dalam pembuatan pohon rentang minimum untuk menentukan 

total jarak minimum pada program MATLAB menghasilkan total jarak minimum 

sebesar 24.365 m yang merupakan panjang pipa minimum. Dari hasil ini dapat 

diartikan bahwa perhitungan ini telah menghemat pipa sepanjang 12.735 m dari 

total panjang pipa terpasang yaitu 37.100 m. Hasil pohon rentang minimum yang 

dihasilkan program MATLAB sama dengan pohon rentang minimum yang 

dihasilkan algoritma Prim dan Kruskal. 

 

4.2.3 Perbandingan hasil pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa 

PDAM Tirta Moedal Cabang Utara dengan menggunakan algoritma Prim 

dan Kruskal dalam program MATLAB 

 Berdasarkan hasil penelitian pohon rentang minimum dari jalur distribusi 

pipa PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan menggunakan 

algoritma Prim dan Kruskal diperoleh total panjang pipa minimum yaitu 24.365 m 

dan program MATLAB hasilnya sama. Dari kedua cara tersebut menghasilkan 
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total panjang pipa minimum sama. Dengan demikian PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara dapat menghemat pipa sepanjang 12.735 m dari total 

panjang pipa yaitu 37.100 m. 

 Pada gambar pohon rentang minimum terdapat beberapa sisi yang 

terhapus, itu dikarenakan sisi tersebut tidak terpilih sebagai pohon rentang 

minimum di dalam perhitungan dengan algoritma Prim dan Kruskal serta 

menggunakan program MATLAB. Hal tersebut terjadi karena sisi tersebut 

mempunyai bobot yang besar dibandingkan dengan sisi yang lainnya. Jadi titik-

titik selanjutnya setelah sisi yang terhapus akan tetap mendapat pasokan air dari 

titik yang lainnya. 

 Keunggulan pohon rentang minimum menggunakan algoritma Prim dan 

Kruskal, meskipun dengan cara manual tetapi dapat diketahui sisi mana saja yang 

terhapus, sisi mana saja yang tidak terhapus, dan mengetahui secara langsung 

bagaimana pohon rentang minimumnya. Begitu pula dengan menggunakan 

program MATLAB dapat digunakan sebagai alat pembanding hasil yang telah 

diperoleh secara manual. Dengan menggunakan program MATLAB juga dapat 

diketahui outputsecara langsung berupa gambar pohon rentang minimumnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Hasil pohon rentang minimum dari jalur distribusi pipa PDAM Tirta Moedal 

Cabang Semarang Utara yang diperoleh dengan algoritma Prim dan Kruskal 

serta aplikasinya menggunakan program MATLAB dapat dilihat pada 

Lampiran 4 dan 6. 

2. Hasil total panjang pipa minimum yang digunakan dari jalur distribusi pipa 

PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara yang diperoleh dengan 

algoritma Prim yaitu 24.365 m seperti yang terlihat pada tabel dan gambar 

yang dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4. Begitu pula sama dengan 

algoritma Kruskal memperoleh total panjang pipa minimum sepanjang 

24.365 m yang dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. Ini berarti penggunaan 

algoritma Prim dan Kruskal dalam pencarian pohon rentang minimum 

mempunyai hasil yang sama. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan 

software komputer yakni program MATLAB sebagai output secara langsung 

yang dapat memberikan hasil berupa gambar pohon rentang minimum, yang 

hasilnya mempunyai panjang sama yaitu 24.365 m, baik menggunakan 

algoritma Prim maupun Kruskal. Dengan demikian PDAM Tirta Moedal 
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Cabang Semarang Utara dapat menghemat pipa sepanjang 12.735 m dari total 

panjang pipa terpasang yaitu 37.100 m. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, saran yang perlu disampaikan 

sebagai berikut. 

1. Berdasarkan penelitian dengan algoritma Prim dan Kruskal diperoleh total 

panjang pipa minimum dengan mencapai seluruh lokasi pendistribusian 

menggunakan minimum spanning tree. Namun demikian penerapan ini masih 

terbatas pada pengaplikasian teori terhadap pendistribusian pipa saja, 

sehingga masih dibutuhkan beberapa pertimbangan dalam penelitian lapangan 

supaya penerapan yang digunakan tidak hanya dikaji secara teori. 

2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan program MATLAB sebagai alat 

pembanding sekaligus untuk memvisualisasikan hasil pohon rentang 

minimum. Kelemahan dari program MATLAB ini adalah letak titik-titik 

output graf awal dan graf yang telah diminimumkan masih ada yang berbeda. 

Sehingga dalam penelitian ini saran yang dapat disampaikan adalah untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji pohon rentang minimum 

dapat mencoba software komputer lain, sehingga dapat menambah 

pengetahuan tentang software-software komputer yang dapat menyelesaikan 

permasalahan pohon rentang minimum. 
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Lampiran 1 

 

Data Hasil Penelitian Jalur Distribusi Pipa PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang 

Utara 

 

No. Nama Jalan Titik Sisi Jarak (m) 

1. Jl. Indraprasta A1 – A2 X40 964 

2. Jl. Imam Bonjol A2 – A3 X41 156 

  A3 – A9 X57 1.989 

  A3 – A4 X50 1.128 

  A4 – A44 X18 423 

  A9 – A11 X7 559 

  A11 – A12 X8 190 

  A12 – A13 X9 161 

  A13 – A14 X10 492 

3. Jl. Tanjung A14 – A15 X11 170 

  A15 – A16 X12 298 

3. Jl. MGR Sugiyopranoto A1 – A8 X1 525 

  A8 – A9 X2 310 

  A9 – A10 X3 68 

4. Jl. Srikandi A2 – A50 X42 189 

  A50 – A51 X58 2.646 

5. Jl. Sultan Hasanudin A3 – A45 X43 563 

6. Jl. Kalimas A45 – A46 X44 164 

  A46 – A47 X45 180 

  A45 – A48 X46 267 

  A48 – A49 X47 169 

7. Jl. Letjen Suprapto A4 – A5 X48 1.075 

8. Jl. Raden Patah A5 – A6 X54 1.623 

9. Jl. Kaligawe A6 – A7 X55 255 

10. Jl. Ronggowarsito A5 – A43 X52 1.458 

11. Jl. Pengapan A6 – A43 X59 2.697 

12. Jl. Pemuda A10 – A17 X19 625 

  A17 – A16 X13 290 

  A16 – A22 X14 413 

13. Jl. Pandanaran A10 – A20 X4 516 

  A20 – A19 X5 391 

  A19 – A24 X20 722 

  A24 – A30 X22 420 

  A30 – A29 X23 542 

14. Jl. MH. Thamrin A16 – A18 X26 807 

  A18 – A19 X6 329 

16. Jl. Gajahmada A22 – A23 X17 303 

  A23 – A24 X53 1.586 
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17. Jl. Pandansari A4 – A21 X16 158 

  A21 – A22 X15 289 

18. Jl. Agus Salim A22 – A38 X56 1.630 

19. Jl. Jend. A. Yani A24 – A25 X21 238 

  A25 – A26 X51 1.198 

  A26 – A27 X31 269 

20. Jl. Mataram A5 – A38 X35 304 

  A38 – A37 X34 517 

  A37 – A36 X33 430 

  A36 – A27 X32 245 

  A27 – A28 X30 553 

  A28 – A29 X29 954 

  A29 – A33 X27 858 

  A33 – A34 X28 851 

  A34 – A35 X49 1.095 

21. Jl. Patimura A38 – A39 X36 424 

  A39 – A40 X37 159 

  A40 – A41 X38 294 

  A41 – A42 X39 211 

22. Jl. Brigjen Katamso A29 – A31 X24 224 

  A31 – A32 X25 536 
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Lampiran 2 

     Graf Awal Jaringan Pipa PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara 
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Lampiran 3 

 

Hasil Iterasi Pencarian Pohon Rentang Minimum dari Jalur Distribusi Pipa PDAM 

Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan Algoritma Prim 

 

Iterasi ke- Sisi yang terpilih Titik yang terpilih Bobot 

1 X1 A1-A8 525 

2 X2 A8-A9 310 

3 X3 A9-A10 68 

4 X4 A10-A20 516 

5 X5 A20-A19 391 

6 X6 A19-A18 329 

7 X7 A9-A11 559 

8 X8 A11-A12 190 

9 X9 A12-A13 161 

10 X10 A13-A14 492 

11 X11 A14-A15 170 

12 X12 A15-A16 298 

13 X13 A16-A17 290 

14 X14 A16-A22 413 

15 X15 A22-A21 289 

16 X16 A21-A4 158 

17 X17 A22-A23 303 

18 X18 A4-A44 423 

19 X19 A19-A24 722 

20 X20 A24-A25 238 

21 X21 A24-A30 420 

22 X22 A30-A29 542 

23 X23 A29-A31 224 

24 X24 A31-A32 536 

25 X25 A29-A33 858 

26 X26 A33-A34 851 

27 X27 A29-A28 954 

28 X28 A28-A27 553 

29 X29 A27-A26 269 

30 X30 A27-A36 245 

31 X31 A36-A37 430 

32 X32 A37-A38 517 

33 X33 A38-A5 304 

34 X34 A38-A39 424 

35 X35 A39-A40 159 

36 X36 A40-A41 294 
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37 X37 A41-A42 211 

38 X38 A1-A2 964 

39 X39 A2-A3 156 

40 X40 A2-A50 189 

41 X41 A3-A45 563 

42 X42 A45-A46 164 

43 X43 A46-A47 180 

44 X44 A45-A48 267 

45 X45 A48-A49 169 

46 X46 A34-A35 1.095 

47 X47 A5-A43 1.458 

48 X48 A5-A6 1.623 

49 X49 A6-A7 255 

50 X50 A50-A51 2.646 

 



72 
 

 
 

Lampiran 4 

       Hasil Pohon Rentang Minimum dengan Algoritma Prim
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Lampiran 5 

 

Hasil Iterasi Pencarian Pohon Rentang Minimum dari Jalur Distribusi Pipa 

PDAM Tirta Moedal Cabang Semarang Utara dengan Algoritma Kruskal 

 

Iterasi ke- Sisi yang terpilih Titik yang terpilih Bobot 

1 X1 A9-A10 68 

2 X2 A2-A3 156 

3 X3 A4-A21 158 

4 X4 A39-A40 159 

5 X5 A12-A13 161 

6 X6 A45-A46 164 

7 X7 A48-A49 169 

8 X8 A14-A15 170 

9 X9 A46-A47 180 

10 X10 A2-A50 189 

11 X11 A11-A12 190 

12 X12 A41-A42 211 

13 X13 A29-A31 224 

14 X14 A24-A25 238 

15 X15 A27-A36 245 

16 X16 A6-A7 255 

17 X17 A45-A48 267 

18 X18 A27-A26 269 

19 X19 A21-A22 289 

20 X20 A16-A17 290 

21 X21 A40-A41 294 

22 X22 A15-A16 298 

23 X23 A22-A23 303 

24 X24 A5-A38 304 

25 X25 A9-A8 310 

26 X26 A18-A19 329 

27 X27 A19-A20 391 

28 X28 A16-A22 413 

29 X29 A24-A30 420 

30 X30 A4-A44 423 

31 X31 A38-A39 424 

32 X32 A36-A37 430 

33 X33 A13-A14 492 

34 X34 A10-A20 516 

35 X35 A37-A38 517 

36 X36 A1-A8 525 

37 X37 A31-A32 536 

38 X38 A29-A30 542 

39 X39 A27-A28 553 

40 X40 A9-A11 559 
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41 X41 A3-A45 563 

42 X42 A19-A24 722 

43 X43 A33-A34 851 

44 X44 A29-A33 858 

45 X45 A28-A29 954 

46 X46 A1-A2 964 

47 X47 A34-A35 1.095 

48 X48 A5-A43 1.458 

49 X49 A5-A6 1.623 

50 X50 A50-A51 2.646 
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Lampiran 6 

       Hasil Pohon Rentang Minimum dengan Algoritma Kruskal 
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Lampiran 7 

 

Tampilan Simulasi MATLAB 

 

1. Tampilan  Menu Utama 

 

2. Tampilan  Menu Help 
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3. Tampilan  MST 
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Lampiran 8 

 

Kode Program dengan MATLAB 

 

 GUI_about.m 

function varargout = GUI_about(varargin) 
% GUI_ABOUT M-file for GUI_about.fig 
%      GUI_ABOUT, by itself, creates a new GUI_ABOUT or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUI_ABOUT returns the handle to a new GUI_ABOUT or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUI_ABOUT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in GUI_ABOUT.M with the given input 

arguments. 
% 
%      GUI_ABOUT('Property','Value',...) creates a new GUI_ABOUT or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before GUI_about_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to GUI_about_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 
% Edit the above text to modify the response to help GUI_about 

 
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Jul-2014 11:31:13 

 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', @GUI_about_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @GUI_about_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
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end 

 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

 
% --- Executes just before GUI_about is made visible. 
function GUI_about_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI_about (see VARARGIN) 
axes(handles.axes1); 
image(imread('logo unnes.jpg')); 
axis('off'); 
axes(handles.axes2); 
image(imread('image.jpg')); 
axis('off'); 
axes(handles.axes3); 
image(imread('PDAM.jpg')); 
axis('off'); 

 
% Choose default command line output for GUI_about 
handles.output = hObject; 

 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

 
% UIWAIT makes GUI_about wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_about_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function MST_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to MST (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(GUI_about) 
GUI_Tree 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function Prim_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Prim (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
GUI_Tree 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function Kruskal_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kruskal (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
GUI_Tree_Kruskal 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function Help_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Help (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(GUI_about) 
GUI_Help 

 

 GUI_Tree.m 

function varargout = GUI_Tree(varargin) 
% GUI_TREE M-file for GUI_Tree.fig 
%      GUI_TREE, by itself, creates a new GUI_TREE or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUI_TREE returns the handle to a new GUI_TREE or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUI_TREE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in GUI_TREE.M with the given input 

arguments. 
% 
%      GUI_TREE('Property','Value',...) creates a new GUI_TREE or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before GUI_Tree_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to GUI_Tree_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools kembali.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 

 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 
% Edit the above text to modify the response to help GUI_Tree 

 
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Jul-2014 20:30:56 

 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
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'gui_OpeningFcn', @GUI_Tree_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @GUI_Tree_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

 
% --- Executes just before GUI_Tree is made visible. 
function GUI_Tree_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI_Tree (see VARARGIN) 

 
% Choose default command line output for GUI_Tree 
handles.output = hObject; 

 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

 
% UIWAIT makes GUI_Tree wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_Tree_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
[namafile,path]=uigetfile('*.xlsx','Load Data Awal'); 
if isequal(namafile,0) 
return 
end 
files=fullfile(path,namafile); 
input=xlsread(files,1,'B2:D61'); 
set(handles.uitable1,'Data',input(1:end-1,:)) 
setappdata(handles.figure1,'input',input) 

 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
input=getappdata(handles.figure1,'input'); 
x=double(input(:,1));  
y=double(input(:,2)); 
j=double(input(:,3));  
W = j; 
DG = sparse(x',y',W');  

 
view(biograph(DG,[],'ShowArrows','off','ShowWeights','on')) 
jarak=sum(j); 
set(handles.edit3,'string',[num2str(jarak),' m']) 

 
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
input=getappdata(handles.figure1,'input'); 
x=double(input(:,1)); 
y=double(input(:,2)); 
j=double(input(:,3)); 
W = j; 
DG = sparse(x,y,W) 
DDX= full(DG) 
DG = tril(DG + DG'); 
[ST,pred] = graphminspantree(DG,'Method', 'kruskal'); 
view(biograph(ST,[],'ShowArrows','off','ShowWeights','on')) 
v=full(ST); 
[row,col,nh]=find(v); 
pos=[col row nh]; 
set(handles.uitable2,'Data',pos) 
jarak=sum(nh); 
set(handles.edit4,'string',[num2str(jarak),' m']) 
set(handles.text9,'string','Jarak Total Hasil Kruskal :') 

 
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% -------------------------------------------------------------------

- 
function Kembali_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kembali (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(GUI_Tree) 
GUI_about 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function Help_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Help (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
input=getappdata(handles.figure1,'input'); 
x=double(input(:,1)); 
y=double(input(:,2)); 
j=double(input(:,3)); 
W = j; 
DG = sparse(x,y,W); 
DG = tril(DG + DG'); 
[ST,pred] = graphminspantree(DG,'Method', 'prim'); 
view(biograph(ST,[],'ShowArrows','off','ShowWeights','on')); 
v=full(ST); 
[row,col,nh]=find(v); 
pos=[col row nh]; 
set(handles.uitable2,'Data',pos) 
jarak=sum(nh); 
set(handles.edit4,'string',[num2str(jarak),' m']) 
set(handles.text9,'string','Jarak Total Hasil Prim :' 

 

 GUI_Help.m 

function varargout = GUI_Help(varargin) 
% GUI_HELP M-file for GUI_Help.fig 
%      GUI_HELP, by itself, creates a new GUI_HELP or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = GUI_HELP returns the handle to a new GUI_HELP or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      GUI_HELP('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in GUI_HELP.M with the given input 

arguments. 
% 
%      GUI_HELP('Property','Value',...) creates a new GUI_HELP or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before GUI_Help_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to GUI_Help_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 
% Edit the above text to modify the response to help GUI_Help 

 
% Last Modified by GUIDE v2.5 22-Jul-2014 11:51:00 
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% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
'gui_OpeningFcn', @GUI_Help_OpeningFcn, ... 
'gui_OutputFcn',  @GUI_Help_OutputFcn, ... 
'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

 
% --- Executes just before GUI_Help is made visible. 
function GUI_Help_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to GUI_Help (see VARARGIN) 

 
% Choose default command line output for GUI_Help 
handles.output = hObject; 

 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

 
% UIWAIT makes GUI_Help wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = GUI_Help_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 
% -------------------------------------------------------------------

- 
function Kembali_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to Kembali (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
close(GUI_Help) 
GUI_about 



86 
 

 

Lampiran 9       Output Pohon Rentang 
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Output MST algoritma Prim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output MST algoritma Kruskal 
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