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Modul-11 
MODEL NETWORK 

 

Mengapa mempelajari Network Model 
 Sebuah surve melaporkan bahwa 70% dari pemrograman matematika dapat direpresentasikan 

dalam model jaringan terhubung 

 Keterangan BAB 

Definisi Network 
 Sebuah Network (jaringan) terdiri dari sejumlah node-node yang dihubungkan oleh arcs 

 Notasi untuk menggambarkan sebuah jaringan adalah (N,A) dimana N adalah set node-node dan A 
adalah set arc-arc 

 Contoh : 

 N = {1, 2, 3} 

 A = {(1,2), (2,3)} 

 Sebuah Arc dikatakan sebagai directed atau oriented jika mengijinkan aliran positif pada satu arah 
dan nol pada arah yang berlawanan 

 A directed network has all directed arcs. 

 Sebuah directed network mempunyai semua direct arcs. 

 Sebuah path adalah urutan arc yang menggabungkan dua node melalui node yang lain tanpa 
memandang arah dari tiap arc. 

 Sebuah path membentuk sebuah cycle jika menghubungkan sebuah node ke diri sendiri melalui 
node lain. 

 Sebuah cycle adalah directed apabila terdiri dari sebuah directed path 

 

Network Definition 
 Sebuah connected network adalah adanya tiap dua node yang terhubung oleh minimal sebuah path 

 Tree adalah sebuah connected network yang dapat melibatkan sebuah subset dari node-node yang 
ada dalam network tanpa cycle. 
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 Sebuah spanning tree adalah tree yang menghubungkansemua node-node dari network, juga tanpa 
cycle. 

 

Algoritma Minimal Spanning Tree 
 Misal N = {1, 2, 3, …, n} adalah sebuah set node-node. 

 Tentukan : 

 Ck 

 Set node-node yang telah permanen terhubung pada iterasi ke k.  

 Node yang sudah terhubung permanen  

 C’k 

 Set node-node yang akan dihubungkan secara permanen  

 Node yang belum terkoneksi  

 Step 0: 

 Posisikan C0 = { } dan C’0 = N. 

 Step 1: 

 Mulai dengan sembarang node dalam set yang belum terhubung C’0. 

 Posisikan C1 = {i} yang mengubah C’1 = N – {i}. 

 Posisikan k=2. 

 Langkah Umum k: 

 Pilih sebuah node, j*, dalam set belum terhubung C’k-1 yang menyatakan arc terpendek ke 
sebuah node dalam set terhubung Ck-1. 

 Hubungkan j* secara permanen ke Ck-1 dan hilangkan dari C’k-1. 

 Ck = Ck-1 + {j*} 

 Ck = Ck-1 – {j*}  

 Jika set dari node belum terhubung, Ck, kosong, berhenti. 

 Jika tidak, posisikan k = k + 1 dan ulangi langkah tersebut. 
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Persoalan Minimal Spanning Tree 
 Persoalan 

 Perusahaan TV kabel Midwest sedang dalam proses penyambungan kabel ke lima area 
pembangunan perumahan baru. 

 Persoalan Minimal Spanning Tree 
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Persoalan Rute Terpendek 
 Persoalan rute terpendek menentukan rute terpendek antara sebuah sumber dan tujuan dalam 

jaringan transportasi. 
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Penggantian Perlengkapan 
 Contoh problem 

 Sebuah tempat persewaan mobil mengembangkan sebuah rencana penggantian untuk mobil-
mobilnya untuk jangka waktu 4 tahun mendatang yang dimulai sejak 1 januari 2001 sampai 31 
desember 2004. 

 Sebuah keputusan harus diambil untuk menentukan apakah sebuah mobil harus terus 
dioperasikan atau diganti. Sebuah mobil harus dioperasikan paling sedikit 1 tahun dan maksimal 3 tahun 

 Replacement Cost 

 Penyelesaian 

 Arcs dari node 1 hanya dapat mencapai node 2,3, dan 4 sebab sebuah mobil hanya dapat 
dioperasikan pada tahun pertama,kedua, dan ketiga saja 

 Angka pada masing-masing arcs menunjukkan biaya penggantian spare part  

 Rute terpendek yang didapat dengan menggunakan TORA adalah 1 -> 3 ->5 

Total biaya penggantian yang dibutuhkan  

$5400 + $7100 = $12500  

 Rute Terhandal (Most Reliable Route) 

 Seseorang ingin mencari rute dari rumah ke kantornya. Dia ingin mencari rute teraman yang 
mungkin dicapai tanpa dihentikan polisi 

 Angka pada tiap arcs melambangkan kemungkinan dia selamat melalui jalan itu tanpa dihentikan 
polisi 

 Kemungkinan orang itu selamat menuju kantornya tanpa dihentikan polisi adalah hasil kali dari 
masing-masing kemungkinan di tiap node 

 Model jaringan Most Reliable route 
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 Penyelesaian 

 Masalah tersebut dapat diubah menjadi rute jalan terpendek dengan menggunakan transformasi 
logaritma 

 Perkalian masing2 arcs dapat diubah menjadi jumlah dari log arcs 

 pk=p1 x p2 x p3 x…..x pn 

     = log p1 + log p2 +…..+ log pn 

Dengan mengganti nilai di masing2 arcs dengan nilai log-nya,penyelesaian dapat dicari dengan 
menggunakan TORA, hasilnya 1->3->5->7 

Peluangnya sampai kantor tanpa dihentikan oleh polisi 

 0.9 x 0.3 x 0.25 = 0.0675 

 Representasi Model Rute Terpendek 

Log 

 Algoritma rute terpendek 

 Ada dua algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan mencari rute terpendek 

 Dijkstra’s Algorithm 

 Digunakan untuk mencari rute terpendek dari suatu node dengan semua node lain dalam 
suatu network 

 Floyd’s Algorithm 

 Digunakan untuk mencari rute terpendek antara 2 node dalam suatu network 

 Dijkstra’s Algorithm 

 Misalkan ui adalah rute terpendek dari node 1 ke node i, dan dij adalah panjang dari arcs(i,j) maka 

 [uj,i] = [ui + dij,i] , dij >=0 

 Label untuk node awal adalah [0,-] menandakan bahwa node tersebut tidak mempunyai 
predecessor 

 Label suatu node dalam algoritma dijkstra dibedakan menjadi 2 

 Temporary 

 Diubah nilainya jika rute yang lebih pendek bisa ditemukan 

 Permanent 

 Ditentukan jika tidak ada rute lain yang lebih pendek yang dapat ditemukan 
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 Langkah2 Algoritma Dijkstra 

 Tandai label awal dengan label permanent [0,-], set i=1 

 Hitung label temporary [ui+dij,i] untuk tiap node j yang dapat dicapai dari node i, beri tanda 
temporari  

 Jika node j sudah punya label [uj,k] melalui node lain k dan jika ui+dij<uj, ganti [uj,k] dengan 
[uj+dij,i] 

 Jika semua node telah mempunyai label permanen, stop. Jika tidak, pilih label [ur,s] yang 
mempunyai jarak terpendek(ur) dari semua label temporary. Set i=r dan ulaingi step 1 

 Contoh di gambar 6.3-4 

 Iterasi 0 

 Tandai node 1 dengan label permanen [0,-] 

 Iterasi 1 

 Node 2 dan 3 dapat dicapai dari node 1 dan dari 2 temporary label itu node 3 mempunyai jarak 
yg lebih pendek, maka node 3 menjadi label permanen 

 Iterasi 2 

 Node 4 dan 5 dapat dicapai dari node 3 dan karena node 4 mempunyai jarak yg lebih pendek, 
node 4 menjadi node permanen 

 Iterasi 3 

 Node 2 dan 5 dapat dicapai dari node 4. temporary label pada node 2 diganti karena rute yg 
lebih pendek didapat dari node 4. Node 5 mempunyai 2 label yg sama jaraknya maka nilainya 
tidak diganti 

 Iterasi 4 

 Node 2 hanya dapat menuju ke node 3 yang sudah mempunyai label permanen, maka node 2 
diberi label permanen 

 Node 5 tidak dapat menuju ke node lain sehingga node 5 juga diberi label permanen. 
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