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ABSTRAK
Terdapat beberapa algoritma untuk meneari pohon ren/angan minimum,dian/aranya adalah algoritma
kruskal, algoritma solin dan algoritma prim.AIgoritma kruskal dan Solin lelah sering dibahas .Tulisan ini
membahas mengenai algori/ma prim,yailu algorilma untuk mendapalkan lalur minimum dalam suatu
pohon ren/angan,yang dalam hal ini adalah unluk menentukan bagaimana kita mendapatkan lalur
pengiriman suatu lenis barang dari satu kota ke kota lain dengan tolal ongkos seminimum
mungkin.Algorilma prim ini dimulai dengan meneari harga lerendah dari suatu pohon yang
mengandung grat lerhubung berbobol,selanlutnya penearian harga lerendah berikutnya dilakukan
dengan telap melihat ke simpul dan ruas awal dan dengan syaral tidak ditemukan sirkuil pada simpul
dan ruas yang lerpilih.Penearian berhenti sampai pada n-1 simpul dan di dapat pohon renlangan
minimumDari algorilma prim untuk meneari pohon rentangan minimum dapal dikembangkan algorilma
prim unluk meneari pohon rentangan maksmum.
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PENDAHULUAN
Seringkali dalam kehidupan sehari-hari

dijumpai persoalan bagaimana menentukan
jalur untuk mengirim suatu barang dari suatu
kota ke kota lain dengan ongkos yang
seminimum mungkin. Sebagai contoh suatu
perusahaan yang bergerak di bidang jasa TI
bermaksud membuat jaringan komunikasi yang
menghubungkan lima buah kota yang masing
masing memiliki sebuah pusat komputer .Setiap
pasang pusat komputer tersebut dapal
dihubungkan dengan kabel telepon yang
disewakan ke pusat.

Untuk mencari jalur pengiriman terpen
dek dengan ongkos total minimum,persoalan
tersebul dapat dibuat modelnya dalam bentuk
graf berbobot.Penyelesaian dari model graf
berbobot tersebut yaitu dengan mencari suatu
pohon rentangan sedemikian sehingga bobot
ruas dari pohon rentangan mencapai
minimum.Untuk itu perlu diperkenalkan kembali
beberapa pengertian yang berkaitan dengan
modellersebut, seperti pengertian graf, simpul,
ruas, pohon, pohon rentangan, pohon
rentangan minimum dan lain-lain.

PEMBAHASAN
Berikut ini diberikan pengertian dari graf.
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Definisi 1:
Suatu graf G,lengkapnya G=(V,E) adalah
koleksi atau pasangan dua himpunan:

1. Himpunan V yang elemennya disebut
simpul atau lilik atau verteks.

2. Himpunan E yang merupakan pasangan
lak terurut dari simpul disebut ruas atau
rusuk alau sisi.

Hampir semua representasi geometri dari graf
dibantu oleh suatu diagram,yang mana simpul
direpresenlasikan sebagai tilik dan setiap ruas
sebagai potongan garis yang menghubungkan
simpul akhirnya. Seringkali diagram ini
dinyalakan sebagai sualu graf.

Gambar 1 menyatakan graf G(V,E) dengan V
mengandung 4 simpul A,S,C.D, dan E
mengandung 4 ruas, yaitu e, = (A,S), e2 =
(B,D), e3 = (A,C), dan e4= (C,D).














