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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Matematika juga merupakan media untuk melatih kemampuan berfikir 

kritis, kreatif dan dapat menyelesaikan masalah. Matematika sendiri berkembang 

sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin hebat. Matematika menjadi 

alat bantu di kehidupan yang menunjang ilmu-ilmu pengetahuan serta menjadi 

ilmu pokok dalam perkembangan teknologi di dunia. Seorang matematikawan 

dari Jerman terhebat sepanjang masa, Gauss, pernah mengatakan bahwa 

„Matematika adalah ratu dari sains„ (Aji, Rizqon Halal Syah, 2014:157). 

Matematika sangat erat kaitannya dengan pola pikir manusia yang berpengaruh 

dalam kehidupan. Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan 

komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori 

bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala 

sesuatu yang bersifat diskrit. Salah satu cabang pembahasan matematika diskrit 

adalah teori graf. Teori graf merupakan cabang ilmu matematika yang 

memberikan gambaran dari sebuah masalah kehidupan nyata ke dalam bentuk 

diagram yang bertujuan untuk memudahkan dalam pemahaman (Masido, 2007). 

Teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler seorang 

matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang 

berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Konigsberg yang sangat 

terkenal di Eropa.  

Didefinisikan bahwa graf adalah himpunan pasangan terurut (V, E), dimana 

V adalah himpunan vertex/titik dan E adalah himpunan edge/rusuk (Wibisono, 

2008: 126). Sedangkan menurut Cahyono (2000:1) Graf G adalah suatu himpunan 

tak kosong berhingga dari obyek yang disebut titik-titik (vertex) bersama dengan 

suatu himpunan (mungkin kosong) dari pasangan tak berurutan titik-titik dari G 
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yang disebut sisi (edges). Himpunan titik dari G dinyatakan dengan V(G) dan 

himpunan sisi dinyatakan dengan E(G). Jadi dapat disimpulkan bahwa Graf G 

adalah himpunan tak kosong yang berhingga yang terdiri dari V yaitu titik, atau 

simpul, atau vertex atau node, serta E yaitu sisi, atau ruas, atau rusuk, atau edge, 

dimana himpunan titik dari G dinyatakan dengan V(G) dan himpunan sisi 

dinyatakan dengan E(G). 

Menurut Siang (2002:187) jika ditinjau dari arahnya graf dibedakan menjadi 

2 yaitu, jika semua garisnya berarah maka graf-nya disebut Graf Berarah 

(Directed Graph, atau sering disingkat Digraph), sedangkan jika semua garisnya 

tidak berarah, maka graf-nya disebut Graf Tak Berarah (Undirected Graph). 

Selain itu ada juga pendapat dari Munir (2003: 293) bahwa sisi pada graf 

mempunyai orientasi arah. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara 

umum graf dibedakan atas 2 jenis, yaitu Graf tak-berarah (Undirected Graph) 

dimana setiap sisi-sisinya tidak mempunyai orientasi arah dan Graf berarah 

(Directed Graph, atau Digraph) dimana setiap sisi-sisinya memiliki atau 

diberikan orientasi arah.  

Dalam suatu graf terdapat banyak permasalahan yang dapat diselesaikan, 

diantaranya adalah pewarnaan (coloring), waktu minimal, aliran maksimal, 

mencari jarak terpendek, dan lain-lain. Dari berbagai permasalahan tersebut, 

permasalahan yang menonjol dan sering kali muncul adalah mengenai jarak 

terpendek. Jarak terpendek biasanya dihitung dari satu titik ke titik lain dalam 

suatu graf. Untuk memudahkan dalam menentukan jarak terpendek dari suatu graf 

dapat menggunakan suatu algoritma. 

Secara bahasa algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan 

suatu masalah yang nyata (Suryadi, 1996:2). Menurut Saniman dan Fathoni dalam 

jurnalnya (2008) mengatakan bahwa algoritma adalah susunan langkah-langkah 

sistematis dan logis dalam pemecahan suatu masalah. Ada 3 cara menyusun 

algoritma yaitu: (1) Dengan merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah 

melalui kalimat yang terstruktur (tersusun logis); (2) Menggabungkan kalimat 

dengan penggalan statements yang ada di suatu bahasa pemrograman; dan (3)  
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Menggunakan diagram alir (flowchart). Dari sekian banyak algoritma, untuk 

menentukan algoritma yang terbaik dalam proses pengerjaannya harus 

memperhatikan beberapa kriteria yaitu: Ada Output, Efektifitas dan Efisiensi, 

Jumlah langkahnya berhingga, Berakhir, dan Terstruktur. Dari kriteria tersebut 

diatas, dapat ditentukan suatu algoritma terbaik dari sekian banyak algoritma yang 

ada, yaitu: “suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna (efektif) 

dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit 

(efisien) dengan langkah yang berhingga dan prosesnya berakhir baik dalam 

keadaan diperoleh suatu solusi ataupun tidak adanya solusi” (Suryadi, 1996: 3-4). 

Penyelesaian masalah dengan model teori graf membutuhkan kecepatan, 

ketepatan, serta kemudahan dalam penyelesaiannya, maka dalam hal tersebut 

algoritma adalah salah satu solusi yang ditawarkan untuk permasalahan jarak 

terpendek pada suatu graf. Namun untuk pemilihan algoritma yang efektif dan 

efisien yang dilihat dari proses pengerjaannya adalah hal utama yang perlu 

dipertimbangkan sebelum mengerjakan suatu permasalahan jarak terpendek pada 

suatu graf. Oleh karena itu sebelum menyelesaikan permasalahan mengenai jarak 

terpendek pada suatu graf, haruslah mengetahui dengan jelas permasalahan 

tersebut, lalu menentukan algoritma apakah yang dapat memudahkan proses 

menentukan jarak terpendek pada suatu graf, sehingga memudahkan dalam proses 

menentukan jarak terpendek, serta menjadikannya algoritma tersebut sebagai 

solusi yang efektif, efisien, serta memiliki solusi yang tepat dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan jarak terpendek. 

Banyak algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan yang berhubungan dengan jarak terpendek dari suatu graph, 

diantaranya adalah Algoritma Bellman Ford, Algoritma Djikstra, dan Algoritma 

Floyd Warshall. Dari ketiga algoritma jarak terpendek tersebut, algoritma Floyd 

Warshall yang sering digunakan, dikarenakan kesederhanaan algoritmanya, serta 

memberikan solusi yang tepat untuk menentukan masalah jarak terpendek. 

Algoritma Floyd Warshall memiliki input graf berarah dan berbobot, serta 

menghitung bobot terkecil dari semua jarak yang menghubungkan sebuah 
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pasangan titik, dan melakukannya dalam sekaligus untuk semua pasangan titik 

(Siang, 2002: 272). Algoritma ini mempresentasikan sebuah graf kedalam bentuk 

matriks untuk memudahkan dalam prosesnya. Setelah dipresentasikan dalam 

bentuk matriks, barulah melakukan perhitungan dari setiap titik-titiknya hingga 

menemukan jarak terpendek dari semua pasangan titik-titiknya. Dalam proses 

pengerjaannya algoritma Floyd Warshall akan memeriksa jarak antara vi dan vj 

apakah bisa lebih pendek jika melalui vi,vk dan vk,vj. 

Algoritma Floyd Warshalladalah salah satu algoritma yang bisa ditawarkan 

untuk menentukan jarak terpendek dari suatu graf dikarenakan kemudahan dalam 

implementasinya. Namun masih banyak masalah jarak terpendek yang tidak 

terselesaikan dan tidak menemukan solusi yang baik dengan menggunakan 

algoritma tersebut, dikarenakan belum mengetahui definisi serta sifat-sifat dari 

algoritma Floyd Warshall. Sehingga dalam proses pengerjaannya algoritma Floyd 

Warshall tidak memberikan solusi yang baik, serta  tidak menjadikan algoritma 

Floyd Warshall sebagai algoritma yang efektif dan efisien. 

Dari penjelasan di atas untuk menentukan jarak terpendek dari suatu graf 

dapat menggunakan algoritma, yang salah satunya adalah algoritma Floyd 

Warshall. Namun algoritma Floyd Warshall tidak dapat menentukan jarak 

terpendek dari semua jenis graf, dimana graf yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan algoritma Floyd Warshall hanya suatu graf yang memiliki arah 

(Digraph), maka dapat diasumsikan bahwa: (1) Algoritma Floyd Warshall hanya 

dapat menyelesaikan masalah jarak terpendek dari suatu graf yang memiliki satu 

arah (tidak memiliki dua arah dalam satu garisnya); dan (2) Algoritma Floyd 

Warshall akan lebih efektif dan efisien jika digunakan untuk suatu graf dengan 

jumlah titik (vertex) yang kecil, dikarenakan apabila graf tersebut memiliki jumlah 

titik yang besar (banyak), maka algoritma tersebut tidak memenuhi kriteria 

algoritma terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan (kurang efektif dan 

efisien). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

dikaji adalah, bagaimana asumsi algoritma Floyd Warshall untuk graf berarah? 

1.3 Pembatasan Malasah 

Kajian ini memiliki batasan-batasan dalam pembahasan agar tujuan dalam 

kajian dapat tercapai serta menghindari meluasnya permasalahan yang akan 

dikaji, maka penulis memberikan batasan kajian ini sebagai berikut: 

1. Graf yang digunakan merupakan digraph tanpa sisi rangkap berarah dan tanpa 

loop atau dapat disebut digraph sederhana (simple digraph); 

2. Graf yang digunakan merupakan graf berhingga; 

3. Jenis graf yang dibahas hanya mencakup jenis graf menurut arahnya, yaitu graf 

satu arah serta graf dua arah dalam satu garisnya; 

4. Pembuktian akan dilakukan dengan menggunakan graf tidak berarah (memiliki 

dua arah dalam satu garisnya) dan graf berarah (memiliki satu arah dalam 

setiap garisnya); 

1.4 Tujuan Kajian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan kajian ini adalah 

untuk menentukan asumsi-asumsi dari algoritma Floyd Warshall untuk graf 

berarah. 

1.5 Manfaat Kajian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat dari kajian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis diharapkan asumsi yang diberikan dapat menjadi dasar dalam 

pemilihan algoritma untuk menyelesaikan masalah jarak terpendek, serta 

diharapkan dapat menjadi pemilihan algoritma yang efektif dan efisien dalam 

pengerjaannya, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah jarak 

terpendek dari suatu graf, dan memiliki hasil/solusi yang tepat. 
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2. Secara Praktis diharapkan dapat memberi informasi baru tentang asumsi dari 

algoritma Floyd Warshall, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan atau 

dapat menjadi referensi bagi pembaca khususnya mahasiswa. 

1.6 Metode Penelitian 

1. Bahan dan Sumber Kajian 

Buku yang dibutuhkan dalam kajian ini antara lain adalah buku Pengantar 

Teori Graf (Cahyono, Hendarto:2000); Matematika Diskrit (Lipschutz, 

Seymour dan Lipson, March: 2008); Matematika Diskrit Dan Aplikasinya Pada 

Ilmu Komputer (Siang, Jong Jek: 2002); Pengantar Analisis Algoritma 

(Suryadi, M.T.: 1996); Matematika Diskrit Edise Ke-II (Wibisono, Samuel: 

2008); Graphs An Introductory Approach (Wilson, Robin J. dan Watkins, John 

J.:1989); serta dilengkapi buku penunjang yang lainnya dan informasi dari 

internet tentang algoritma Floyd Warshall. 

2. Prosedur Kajian 

Diawali dengan mencari suatu permasalahan yang kemudian menetapkan 

bahan dan sumber yang sesuai dengan permasalahan untuk mendapatkan 

informasi seluas-luasnya yang diperlukan adalah graf, algoritma, algoritma 

jarak terpendek, definisi dari algoritma Floyd Warshall, dan waktu 

penyelesaian dalam implementasinya yang selanjutnya informasi tersebut 

dikelola dengan sedemikian, sehingga menimbulkan permasalahan yang telah 

didapat yaitu “Analisis Asumsi Algoritma Floyd Warshall pada Graf Berarah”. 

3. Analisis Hasil 

Dilakukan dengan pengolahan dari literatur yang sudah didapat. Permasalahan 

pada skripsi ini adalah mendeskrepsikan asumsi algoritma Floyd Warshall. 

Asumsi yang akan dibuktikan adalah: 

a. Algoritma Floyd Warshallhanya dapat menyelesaikan masalah jarak 

terpendek dari suatu graf yang memiliki satu arah (tidak memiliki dua arah 

dalam satu garisnya); serta 

b. Algoritma Floyd Warshall akan lebih efektif dan efisien jika digunakan 

untuk suatu graf dengan jumlah titik (vertex) yang kecil.  
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Analisis yang dilakukan adalah dengan mencari pokok bahasan yang mengarah 

pada asumsi algoritma Floyd Warshall yang selanjutnya asumsi akan 

dibuktikan, lalu akan dilihat dampak-dampak dari asumsi algoritma tersebut. 

1.7 Kerangka Konseptual 

Dalam hal ini akan digambarkan secara umum tentang Graf dan jenis-jenis 

graf. Dimulai dari Graf berarah, dan Graf tidak memiliki arah. Setelah itu 

menyajikan graf tersebut kedalam bentuk matriks, yang gunanya untuk 

mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan pada graf tersebut. Selain itu 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan graf adalah 

mengenai: Lintasan, Pewarnaan, dan Pohon. Dalam sebuah lintasan terdapat jalur 

terpendek antara satu titik ke titik lainnya. Dari berbagai permasalahan tersebut, 

permasalahan yang akan dikaji adalah tentang masalah jarak terpendek pada 

sebuah lintasan. Pada masalah untuk menentukan jarak terpendek dapat 

ditentukan dengan menggunakan suatu algoritma. Algoritma yang dapat 

digunakan untuk menentukan masalah jarak terpendek pada suatu graf ada tiga 

macam algoritma, yaitu: algoritma Bellman Ford, algoritma Djikstra, dan 

algoritma Floyd Warshall. Setiap algoritma memiliki asumsi yang harus dipenuhi 

ketika akan menentukan masalah jarak terpendek pada suatu graf. Pada kajian ini 

akan membahas tentang asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dari algoritma Floyd 

Warshall, maka secara umum permasalahan diatas akan digambarkandalam peta 

konsep berikut: 
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GRAF Orientasi 

Arah 

Graf  Berarah 

(Directed Graph / 

Digraph) 

Graf Tidak Berarah 

(Undirected 

Graph) 

Representasi Graf 

Kedalam Bentuk Matriks 

Jarak Terpendek 

Lintasan 

 

Pewarnaan Pohon 

Algoritma 

Floyd Warshall 

Algoritma 

Djikstra 

Algoritma 

Bellman-Ford 

 

Asumsi 

a. Algoritma Floyd Warshall hanya 

dapat menyelesaikan masalah jarak 

terpendek dari suatu graf yang 

memiliki satu arah (tidak memiliki 

dua arah dalam satu garisnya); dan 

b. Algoritma Floyd Warshall akan lebih 

efektif dan efisien jika digunakan 

untuk suatu graf dengan jumlah titik 

(vertex) yang kecil. 

Gambar 1.1 Peta Konsep 

 

Keterangan 

 : Jenis Graf 

 : Dapat dirubaah kedalam bentuk matriks 

 : Masalah pada graf 

 : Dapat diselesaikan dengan 

 : Memiliki asumsi 

 : Dapat dibuktikan dengan 

:  Yang akan dikaji 


