
  

 

 Hand Out Matematika Diskret 

MASALAH POHON PERENTANG MINIMAL 

Permasalahan: Menentukan busur-busur yang menghubungkan semua rute (simpul) yang ada 

pada jaringan kerja namun tidak membentuk loop, sehingga diperoleh total 

panjang busur minimum.  

Tujuan: Menentukan nilai minimal di dalam jaringan kerja yang membentuk spanning tree. 

Contoh: 

1. Penentuan letak tiang listrik atau telepon. 

2. Penentuan rute atau jalur bis. 

3. Perencanaan jaringan distribusi barang atau komoditas. 

4. Perencanaan jaringan transportasi. 

5. Perencanaan jaringan komunikasi berskala besar.  

Langkah penyelesaian masalah spanning tree: 

1. Buat dua buah himpunan simpul. Himpunan pertama adalah himpunan yang sudah 

membentuk rangkaian minimum spanning tree, sedangkan himpunan kedua adalah himpunan 

simpul yang ada pada jaringan kerja. 

2. Pilih salah satu simpul pada jaringan kerja sebagai simpul awal, masukkan sebagai 

himpunan pertama dan simpul lainnya sebagai himpunan kedua. 

3. Hubungkan simpul pada himpunan pertama dengan suatu simpul pada himpunan kedua, 

dengan simpul terpilih akan memberikan jarak terpendek terhadap simpul pada himpunan 

pertama dan tidak membentuk loop. Selanjutnya, himpunan terpilih menjadi anggota 

himpunan pertama dan sisa simpul pada jaringan kerja menjadi anggota himpunan kedua. 

4. Ulangi langkah 3 hingga seluruh simpul menjadi anggota himpunan pertama. 

 

 



 

Algoritma Minimum Spanning Tree: 

1. Pada jaringan kerja, tentukan simpul awalnya. 

2. Tentukan dua himpunan, C dan C’, dengan C adalah himpunan yang akan memuat simpul 

pembentuk tree dan C’ adalah himpunan yang memuat simpul pada jaringan kerja yang 

belum terhubung. 

3. Tentukan simpul di C’ dengan kapasitas minimal yang terhubung dengan C, kemudian 

masukkan dalam C. 

4. Iterasi diteruskan sampai C’={ } atau Ø. 

5. Minimum spanning tree dinotasikan dengan ∑�� , �� � �, dengan �� menotasikan jarak 

terpendek antara dua simpul. 

 

Latihan 

Dalam meningkatkan income daerahnya, Gubernur DIY akan membangun 11 kota dari 4 

kabupaten dan 1 kotamadya. Kota tersebut akan ditingkatkan sesuai dengan spesifikasi unggulan 

masing-masing dan saling mendukung/melengkapi. Unggulan yang dimaksud dari industri, 

pendidikan, pariwisata hingga budaya. Diharapkan, setiap turis yang hadir di Yogyakarta dapat 

mengunjungi semua kota unggulan tersebut. Untuk itu, perlu dibangun sarana jalan yang baik 

dan mendukung. Kemudian, dirancang suatu draf yang divisualkan seperti di bawah ini: 



Tentukan sarana jalan yang baik dan mendukung seperti yang diinginkan dengan jarak yang 

minimal sehingga semua kota unggulan dapat dikunjungi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tentukan sarana jalan yang baik dan mendukung seperti yang diinginkan dengan jarak yang 

minimal sehingga semua kota unggulan dapat dikunjungi. 

 

Tentukan sarana jalan yang baik dan mendukung seperti yang diinginkan dengan jarak yang 



Penyelesaian: 

Diagram jaringan kerja: 

Iterasi 1 

� 	

Iterasi 2 

� 	

Node yang terhubung adalah: 
�

Iterasi 3 

� ��

� 	

Node yang terhubung adalah: 
�

Iterasi 4 
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Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 5 

� �� 	 �23,24,24,25,26,26,30,32,35,37,42� 	 23 

� 	 ��, �, �, �, ��, �� 	 ��, �, �, �, �, �� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 6 

� �� 	 �24,24,24,25,26,26,30,35,42� 	 24 

� 	 ��, �, �, �, �, ��, �� 	 ��, �, �, �, �� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 7 

� �� 	 �24,24,24,25,26,27,35,42� 	 24 

� 	 ��, �, �, �, �, �, ��, �� 	 ��, �, �, �� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 8 

� �� 	 �20,21,24,25,26,27,27,37,42� 	 20 

� 	 ��, �, �, �, �, �, �, ��, �� 	 ��, �, �� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 9 

� �� 	 �20,21,21,25,26,26,27,27,37� 	 20 

� 	 ��, �, �, �, �, �, �, �, ��, �� 	 ��, �� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 10 

� �� 	 �21,21,23,25,26,26,27,37� 	 21 

� 	 ��, �, �, �, �, �, �, �, �, ��, �� 	 ��� 

Node yang terhubung adalah: 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

Iterasi 11 

� �� 	 �21,26,27� 	 21 

� 	 ��, �, �, �, �, �, �, �, �, �, $�, �� 	 % 

Node yang terhubung adalah: 


�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, ��, 
�, �� 

 



 

Jadi, diperoleh network pohon perentang minimalnya:

Dengan &'�( 	 20 ) 21 ) 23 )

 

pohon perentang minimalnya: 
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