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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 
 

Dalam kehidupan sehari-hari terkadang secara tidak sadar sering menemui 

permasalahan dengan banyak alternatif penyelesaian. Langkah-langkah yang 

tersusun secara sistematis diperlukan untuk penyelesaian permasalahan tersebut 

sehingga mudah untuk dimengerti dan diterima secara universal. Pada cabang 

ilmu matematika, salah satunya matematika terapan, pemrosesan langkah  

penyelesaian dilakukan sampai diperoleh hasil yang optimal. Teori graf 

merupakan salah satu dari metematika terapan yang mampu menyelesaikan 

permasalahan secara optimal dalam berbagai langkah. Salah satu permasalahan 

dalam teori graf adalah mencari pasangan terpendek dari berbagai titik. Sebagai 

contoh, pada lalu lintas udara, apabila dua pesawat terbang saling berdekatan akan 

timbul masalah besar yaitu kemungkinan pesawat akan bergerak di luar lintasan 

karena dipengaruhi oleh gaya gerak pesawat lain, sehingga terjadi 

ketakseimbangan pesawat [Preparata dan Shamos,1985].  

Contoh aplikasi kasus mengenai pengontrolan lalu lintas udara merupakan 

masalah closest pair of points yang memerlukan perhitungan geometri. Contoh 

kasus tersebut dapat diselesaikan menggunakan metode divide and conquer 

[Bentley and Shamos,1976]. 

      Masalah closest pair of points tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk 

graf yaitu pesawat atau faktor lain yang mempengaruhi pesawat dinyatakan 

sebagai titik (vertex) dan hubungan antar pesawat atau antara pesawat dengan 
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faktor lain dinyatakan sebagai busur (edge) [Chartrand and Oellermann, 1993], 

dimana hubungan antar titiknya tidak berbobot, tidak berarah dan dimensi 

ruangnya adalah dua. 

Masalah closest pair of points dapat diselesaikan menggunakan metode 

divide and conquer. Metode divide and conquer pertama kali dipublikasikan oleh 

Bentley  pada tahun 1980. Dalam metode divide and conquer pada dasarnya 

adalah membuat suatu permasalahan menjadi dua sub permasalahan yang sama 

(entitas data), kemudian dibuat dua sub permasalahan lagi dari masing-masing sub 

permasalahan sebelumnya sehingga diperoleh penyelesaiaan yang paling optimal. 

Alasan pemilihan metode divide and conquer karena langkah–langkah metode 

tersebut memeriksa semua kemungkinan dari penyelesaian, sehingga selalu dapat 

ditemukan penyelesaian yang paling optimal dalam menentukan closest pair of 

points. Berdasarkan langkah-langkah pada metode divide and conquer, kemudian 

penulis menyusun dalam bentuk algoritma sesuai metode yang digunakan.  

Istilah algoritma pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli matematika 

yaitu Abu Ja’far Muhammad Ibnu Musa al Khowarizmi pada tahun 825 M. Secara 

bahasa algoritma berarti suatu metode khusus untuk menyelesaikan masalah yang 

nyata (dari Webster’s dictionary). Algoritma mengandung arti khusus dalam ilmu 

komputer, dimana algoritma mengacu pada penggunaan metode yang tepat 

dengan komputer untuk menyelesaikan masalah. Analisa algoritma mengacu pada 

proses penentuan banyaknya waktu perhitungan dan storage yang akan 

dibutuhkan. Dalam penulisan ini akan dibahas bagaimana kecepatan penyelesaian 

dari algoritma yang telah disusun oleh penulis. Analisis yang akan dilakukan 

adalah memperkirakan secara teoritis lewat perhitungan kompleksitasnya. 

Kompleksitas dari algoritma merupakan perkiraan teoritis tentang waktu 

yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu algoritma tertentu. 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menentukan kompleksitas dari algoritma 

pada metode divide and conquer.  

 

B. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang akan dibahas 

adalah 

a) Bagaimana  penyelesaian permasalahan closest pair of points dengan 

menggunakan metode divide and conquer? 

b) Bagaimana algoritma divide and conquer untuk diaplikasikan dengan 

bahasa pemrograman komputer Turbo Pascal? 

c) Berapa kompleksitas dari algoritma divide and conquer dalam 

menyelesaikan permasalahan closest pair of points ? 

d) Bagaimana contoh aplikasi kasus dari permasalahan closest pair of 

points dan penyelesaiannya dengan menggunakan pemrograman 

komputer ? 

 

C. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penulisan ini adalah 

 
a) graf yang dibicarakan adalah himpunan titik yang mempunyai edge, 

b) ruang dimensinya adalah dua, dengan interval sumbu X adalah [0,100] 

dan interval sumbu Y adalah [0,100], 

c) himpunan titik tersorting/terurut, 

d) analisa komplesitas yang dilakukan pada algoritma dalam penulisan ini 

hanya pada worst case analysis. 

 

C. Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dari penulisan ini adalah 

 
a) menentukan closest pair of points dari himpunan titik dengan metode 

divide and conquer pada ruang dimensi dua, 

b) mengaplikasikan algoritma divide and conquer ke bahasa pemrograman 

Turbo Pascal, 
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c) menentukan kompleksitas dari algoritma divide and conquer dalam 

menyelesaikan permasalahan closest pair of points, 

d) menunjukkan contoh aplikasi kasus permasalahan closest pair of points 

yang penyelesaiannya menggunakan algoritma divide and conquer 

dalam pemrograman komputer. 

 

 

D. Manfaat penulisan 

 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagi berikut. 

a) Manfaat teoritis dapat menambah pengetahuan mengenai suatu analisa 

metode divide and conquer untuk menyelesaikan permasalahan closest 

pair of points, yang dapat dilakukan secara matematis dengan teori graf 

khususnya analisa kompleksitas. 

 

b) Manfaat praktis adalah dapat menyelesaikan kasus-kasus yang 

berhubungan dengan masalah closest pair of points dengan algoritma 

divide and conquer yang diaplikasikan ke bahasa pemrograman 

komputer yaitu Turbo Pascal yang telah dibuat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebagai tinjauan pustaka diperlukan landasan teori untuk pembahasan 

selanjutnya, yaitu mengenai pengertian graf, metode divide and conquer, 

algoritma, dan kompleksitas.. 

 
1. GRAF 

 
Definisi 2.1[Chartrand dan Oellermann, 1993] Graf G(V,E) merupakan 

gabungan dari himpunan tak kosong V(G) dari objek- objek yang disebut titik dan 

himpunan E(G) dari dua elemen himpunan V(G) yang disebut busur. Himpunan 

V(G) disebut himpunan titik dari G dan himpunan E(G) disebut himpunan busur.  

Jika G adalah sebuah graf dan {u,v} adalah suatu busur dari G, maka {u,v} 

adalah dua elemen himpunan yang dapat ditulis {u,v} atau {v,u}.   

 

2. METODE DIVIDE and CONQUER 

 

Metode divide and conquer adalah suatu metode penyelesaian masalah 

dengan cara memecah-mecah masalah semula menjadi beberapa masalah yang 

lebih kecil jumlah entitas datanya dan masih memiliki sifat alamiah yang sama. 

Pemecahan ini dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh kasus dasar 

[Standish,1995:62]. 
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3. ALGORITMA 

 

Menurut Chartrand dan Oellermann [1993], algoritma merupakan 

serangkaian aturan atau instruksi untuk mendapatkan hasil (output) khusus dari 

masukan (input) khusus dalam beberapa langkah berhingga guna menyelesaikan 

suatu permasalahan. 

Menurut Horowitz dan Sahni [1984], sifat-sifat algoritma meliputi 

1. jelas, yaitu setiap langkah pada suatu algoritma harus dinyatakan dengan 

jelas, tidak bermakna ganda (ambigious) dan ditetapkan dengan cermat. 

2. logis, yaitu algoritma dibuat berdasarkan urutan yang tetap, berdasarkan 

dengan alur berpikirnya (sesuai logikanya). 

3. terhingga, yaitu sebuah algoritma harus berhenti setelah melaksanakan satu 

langkah atau lebih dalam satu interval waktu tertentu. Tanpa sifat ini, 

sebuah algoritma tidak dapat diimplementasikan baik oleh manusia 

maupun mesin. 

4. menyelesaikan masalah, yaitu dengan input tertentu suatu algoritma akan 

menyelesaikan masalah dalam kelasnya. 

5. efektif, yaitu sebuah algoritma harus menegaskan tindakan sederhana yang 

dapat dilakukan secara efektif. Sifat ini menjamin bahwa setiap langkah 

pada suatu algoritma secara nyata dapat dijalankan. 

 

Baase [1989] menuliskan bahwa kriteria yang digunakan dalam analisa 

algoritma adalah  

Problem X dengan data 

B Ì A 

Problem X dengan data 

C = (A-B) 

Problem X dengan data himpunan A 
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1. kebenarannya (correctness), 

2. banyaknya operasi yang dilakukan (amount of work done), 

3. banyaknya ruang yang dipergunakan (amount of space used), 

4. kesederhanaan dan kejelasan (simplicity and clarity), 

5. optimalisasi (optimality).  

Dari kelima kriteria di atas, yang akan digunakan pada pembahasan 

penulisan ini adalah yang berkaitan dengan kompleksitas dari suatu masalah yaitu 

tentang keoptimalan. 

4. KOMPLEKSITAS 

 

Korfhage dan Gibbs [1987] menuliskan bahwa dua parameter utama yang 

digunakan untuk mengukur keoptimalan program komputer adalah banyaknya 

waktu yang diperlukan untuk proses dari banyaknya data yang diberikan dan 

banyaknya memori yang diperlukan untuk pengolahan. Sebagian program 

membutuhkan waktu dan memori yang lebih untuk mengolah sejumlah data yang 

lebih besar. 

Ukuran kompleksitas mengacu pada pengaruh ukuran data pada waktu 

pengolahan dan memori yang dibutuhkan. Pengaruh ini dapat diukur dalam 

ukuran kelakuan suatu algoritma dalam kasus terburuk (worst case), kasus terbaik 

(best case), dan kasus rerata (average case). 

Stinson [1987] menuliskan bahwa perhitungan kompleksitas algoritma 

mengarah pada suatu analisa tentang berapa banyak waktu dari setiap langkah 

yang dilakukan dalam algoritma, berapa lama setiap langkah melakukan operasi 

dan dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan dari running time. 

Kompleksitas dari algoritma memberikan cara yang ringkas dalam menunjukkan 

bagaimana waktu tempuh dengan ukuran data yang berbeda-beda dan tidak 

tergantung dari implementasi khusus. 

Definisi 2.4 [Horowitz dan Sahni,1984] f(n) = O(g(n)) jika dan hanya jika 

terdapat dua konstanta positif c dan n0 sedemikian hingga |f(n)| < c|g(n)| untuk 

semua n > n0. 
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Teorema 2.5 [Horowitz dan Sahni,1984] Jika A(n)= amnm + …+ a1n + a0 

adalah polinomial dengan degree  m maka A(n)= O(nm), dimana am ¹ 0. 

 

Himpunan O(f) biasanya disebut “ big oh dari f” atau hanya disebut “oh  

f”. Walaupun O(f) merupakan himpunan namun secara umum lebih dikenal 

sebagai “g adalah oh dari f” dari pada “g adalah anggota dari oh  f”. Suatu 

algoritma dikatakan mempunyai waktu perhitungan O(g(n)) jika algoritma 

tersebut dijalankan pada beberapa komputer dengan tipe data yang sama untuk 

penambahan nilai dari n, maka hasilnya selalu lebih kecil dari waktu konstan 

|g(n)|. 

Menurut Weiss (1993), analisis quicksort adalah analisis yang 

menggunakan perulangan. Running time dari quicksort merupakan penjumlahan 

waktu pencarian closest pair of points pada setiap subhimpunan dengan waktu 

yang digunakan untuk partisi pengabungan dari dua subhimpunan. Running time 

dari analisis quicksort pada dasarnya adalah: 

T(n)  =   T(n1)  +  T(n-n1-1) + cn , 

dimana n1 = |S1|. 

Teorema 2.6 [Weiss,1993] Penyelesaian dari persamaan T(n) = aT(n/b) + q(nk), 

dimana a ³ 1 dan b > 1, adalah 

 

 O(n ab log ), jika a > bk. 

T(n) =  O( nn bk log ), jika a = bk. 

  O(nk), jika a < bk. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka dapat disusun suatu kerangka pemikiran 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Masalah closest pair of points adalah masalah menentukan pasangan titik 

terdekat atau pasangan titik yang mempunyai jarak minimal di antara pasangan 

titik yang lain pada bidang dengan ruang dimensi tertentu. 

Penyelesaian dari masalah closest pair of points menggunakan metode 

divide and conquer. Langkah-langkah dari metode dituliskan dalam suatu 

algoritma yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap algoritma dari metode 

tersebut. 

Dari hasil analisa diperoleh suatu fungsi dari kompleksitas yang digunakan 

untuk memperhitungkan running time dari proses algoritma yang dijalankan.    

 
 

BAB III 

METODE PENULISAN 

 

 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literature, yaitu 

dengan mengumpulkan teori-teori graf dan algoritma yang mendukung dan 

kemudian menyusunnya. Secara garis besar penyelesaian masalah closest pair of 

points dengan menggunakan metode divide and conquer dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut. 

1. Menjelaskan metode divide and conquer untuk menyelesaikan masalah 

closest pair of points, kemudian dituliskan dalam suatu algoritma. 

2. Membuat program komputer dengan bahasa pemrograman Pascal yang 

menggunakan algoritma divide and conquer untuk menyelesaikan 

permasalahan closest pair of points.  

3. Membuat suatu contoh aplikasi kasus dari permasalahan closest pair of 

points yang diselesaikan dengan program yang telah dibuat. 

4. Melakukan penelitian untuk menentukan kompleksitas dari algoritma 

divide and conquer. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Sebelum sampai pada pembahasan yang lebih rinci, akan diberikan 

terlebih dahulu gambaran dari masalah closest pair of points. 

 

A. Masalah Closest Pair of Points 

 

Masalah closest pair of points adalah masalah menentukan pasangan titik 

terdekat atau pasangan titik yang mempunyai jarak minimal di antara pasangan 

titik yang lain pada bidang dengan ruang dimensi tertentu. Permasalahan lebih 

dikhususkan untuk ruang dimensi dua. Masalah closest pair of points ini dapat 

diselesaikan dalam bentuk graf dengan metode divide and conquer. Selanjutnya, 

langkah-langkah dari metode divide and conquer dituliskan dalam suatu 

algoritma. 

 

B. Penyelesaian Masalah Closest Pair of Points 

 

1. Metode Divide and Conquer 

Banyak permasalahan dalam matematika  yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan metode divide and conquer, salah satunya masalah  closest pair of 
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points. Menurut Weiss (1993), metode divide and conquer terdiri dua metode, 

yaitu 

divide     :  membuat masalah menjadi bagian yang lebih kecil dengan membagi 

dua permasalahan yang dilakukan secara berulang-ulang, 

conquer :    penyelesaian masalah dari sub permasalahan yang ada. 

Apabila kedua metode tersebut dilakukan secara berulang-ulang 

(recursive) maka terbentuk metode divide and conquer. Untuk membawa metode 

divide and conquer diperlukan combine dari kedua metode, baru kemudian untuk 

menuju ke program komputer diperlukan algoritma yang disebut algoritma divide 

and conquer.   

Pada permasalahan closest pair of points, dimulai dengan n titik pada 

suatu bidang. Sesuai batasan permasalahan ruang dimensinya adalah dua. 

Kumpulan dari n titik tersebut dianggap sebagai himpunan S. Himpunan S akan 

disortir oleh sumbu X untuk dibagi menjadi dua subhimpunan yaitu S1 dan S2, 

sehingga proses divide telah terpenuhi. Dari masing-masing subhimpunan dicari 

d1 dan d2. Menurut metode conquer bahwa dari subpermasalahan diambil 

penyelesaian permasalahan, maka ditentukan d yang paling minimal dari d1 dan 

d2.  

Untuk menuju permasalahan closest pair of points pada ruang dimensi 

dua,  diperlukan terlebih dahulu gambaran untuk ruang dimensi satu. 

 

                                        S1                                                          S2 

    

               p1       p2         p3              p4  q4               q1         q2             q3 

 
 
                                                             m 

      Gambar : 4.1 Divide and conquer pada ruang dimensi satu 
 
Dari Gambar 4.1 diketahui bahwa himpunan S terdiri 8 titik yaitu  

{ p1,  p2 ,  p3 ,  p4,  q1, q2 , q3, q4 }.  

Himpunan S disorting terhadap sumbu X akan menjadi: 
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U1 = p1, U2 = p2 , U3 = p3 , U4 = p4, 

U5 = q1, U6 = q2 , U7 = q3 , U8 = q4. 

Dengan metode divide and conquer, himpunan S yang telah disorting 

dibagi menjadi dua subhimpunan yaitu S1 dan S2 oleh garis vertikal m. Karena ada  

dua kemungkinan yaitu 

· untuk |S| = genap, maka |S1 | = |S2 | = n/2. 

· untuk |S| = ganjil, maka |S1 | = (n-1)/2 dan |S2 | = (n+1)/2. 

 

 

 

Untuk menentukan  garis vertikal m  adalah  

· untuk |S| = genap, maka 
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Dua himpunan S1 dan S2 adalah 

· S1 terdiri dari n/2 = 8/2 =4 titik yaitu { p1,  p2 ,  p3 ,  p4 } 

· S2 terdiri dari n/2 = 8/2 =4 titik yaitu { q1,  q2 ,  q3,  q4 } 

Dari himpunan S1 ditentukan d1  sebagai closest pair of points pada S1 dan dari  

himpunan S2 ditentukan d2   sebagai closest pair of points pada S2. 

· d1   =  min( | p2 – p1 |, | p3 – p1 |, | p4 – p1 |, | p3 – p2 |, | p4 – p2 |, | p4 – p3 | ). 

=  | p2 – p1 |. 

· d2     =  min( | q2 – q1 |, | q3 – q1 |, | q4 – q1 |, | q3 – q2 |, | q4 – q2 |, | q4 – q3 | ). 

=  | q2 – q1 |. 

Dari d1 dan d2 akan dipilih sebagai d , sehingga diperoleh  

d =  min(d1, d2). 

=  d2. 

Sebagai catatan pada penelitian ini bahwa ada tiga kemungkinan terdapatnya 

closest pair of points yaitu  
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· d1 yang berasal dari titik (p1,p2), dimana p1 Î S1  dan  p2 Î S1. 

· d2 yang berasal dari titik (q1,q2), dimana q1 Î S2  dan  q2 Î S2. 

· d3 yang berasal dari titik (p4,q4), dimana p4 Î S1  dan  q4 Î S2.  

Karena dimensi ruangnya hanya satu yaitu bidang X, maka penyortiran hanya 

dilakukan pada sumbu X. Langkah berikutnya, dari garis m dibuat jarak d ke 

kanan dan ke kiri karena dari S1 dan S2 hanya terdapat 1 titik pada masing masing 

subhimpunan maka selanjutnya dicari jarak d antara 2 titik tersebut, maka 

diperoleh (p4, q4) sebagai  d3. Dengan demikian diperoleh closest pair of points 

sebagai penyelesaian contoh Gambar 4.1 pada ruang dimensi satu menggunakan 

metode divide and conquer adalah ds  =  min(d,d3 ) = d3.  

2. Algoritma Divide and Conquer pada Ruang Dimensi Dua 

 

Algoritma divide and conquer ini inputnya adalah titik sebanyak n sebagai 

anggota dari himpunan S. Titik sebanyak n tersebut akan disortir oleh sumbu X 

kemudian disortir oleh sumbu Y. Proses tersebut terjadi perulangan sampai 

diperoleh jarak minimal dari pasangan dua titik.  

Langkah-langkah closest pair of points dengan algoritma divide and 

conquer pada ruang dimensi dua adalah sebagai berikut: 

Langkah 0 : Himpunan S sebagai input, yang terdiri dari n titik.  

Langkah 1 : Menentukan garis vertikal m sebagai median, yang membagi 

himpunan S menjadi S1 dan S2 menurut sumbu X. 

Langkah 2 : Menentukan d1 dan closest pair of points  dari d1 pada S1, dan 

menentukan d2 dan closest pair of points  dari d2 pada S2, dengan 

cara recursive.  

Langkah 3 : d := min (d1,d2). 

Langkah 4 : Membuat jarak d ke kanan dan ke kiri dari garis m yaitu (m-d,m] 

sebagai P1 dan [m,m+d) sebagai P2.  

Langkah 5 : Titik pada P1 dan P2 diproyeksikan pada garis m untuk disortir 

terhadap sumbu Y, maka terbentuk P1* dan P2*.  
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Langkah 6 : Setiap titik pada P1* akan diperiksa oleh P2*secara recursive pada 

daerah persegi d x 2d untuk mencari closest pair of points yang 

disebut d3. 

Langkah 7 :      ds:= min (d,d3). 

 

3.  Analisis Algoritma Divide and Conquer pada Ruang Dimensi Dua 

 

Berawal dari dimasukkannya input data yang berupa n titik pada ruang 

dimensi dua. Kemudian Langkah 1, ditentukan terlebih dahulu garis vertikal m 

sebagai median dari himpunan S yang terdiri titik-titik yang telah disortir oleh 

sumbu X. Pengurutan titik-titik tersebut dari titik yang paling kiri, kemudian garis 

m akan membagi himpunan S menjadi n/2 anggota setiap subhimpunan yaitu S1 

dan S2. Secara recursive, mencari d sampai diperoleh closest pair of points dari S1 

dan S2 yaitu d1 dan d2 (Langkah 2). Proses dari langkah kedua ini mempunyai 

maksud untuk mempermudah menentukan closest pair of points dengan membagi 

permasalahan utama menjadi bagian yang lebih kecil. Karena masing-masing 

subhimpunan mempunyai sekitar n/2 titik, maka diperlukan perbandingan jarak 

yang berjumlah n2/4 untuk menentukan closest pair of points untuk setiap 

subhimpunan. Pada Langkah 3, menentukan jarak minimal(d) closest pair of points 

antara d1 dan d2. Kemudian Langkah 4, membuat jarak d ke kanan dan ke kiri dari 

garis m yaitu yaitu (m-d,m] sebagai P1 dan [m,m+d) sebagai P2. Karena ada 3 

kemungkinan terdapatnya closest pair of points yaitu pada S1, S2 dan antara S1 dan 

S2 yang terbagi oleh garis m yang diandaikan {(p,q)| p Î S1 dan q Î S2}, karena S1 

dan S2 telah diteliti dari langkah kedua, maka langkah keempat untuk meneliti 

apakah ada closest pair of points pada interval (m-d,m+d). Langkah 5, 

memproyeksikan P1 dan P2 pada garis m untuk disortir oleh sumbu Y, maka 

terbentuk P1* dan P2*.Dari P1* dan P2* pada langkah keenam, setiap P1* akan 

diperiksa oleh P2* artinya dari setiap P1* akan dibentuk daerah persegi d x 2d pada 

P2*, dimana yang memeriksa P1* hanyalah P2* yang terdapat pada daerah persegi 

d x 2d. Dengan banyaknya d yang diperoleh dari P1* dan P2*, akan diperoleh d3 
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sebagai closest pair of points pada interval (m-d,m+d). Langkah terahkir adalah 

diperoleh d dari himpunan S yang paling minimal(ds) antara d atau d3. Untuk 

memperjelas pada langkah keenam, maka diberikan gambaran sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     P1
*
      m     P2

* 

 
     3              4              
 
                  
 
         2             3        
                               
         
      2 
 
         1 
 
         1  
 
                         d      d 

Gambar 4.2 Ada 3 titik pada P1* yang akan diperiksa oleh P2*. 

 

  P1
*

               m         P2
*

          P1
*

               m        P2
*

             P1 
*

            m         P2
* 

 
 3              4                          3              4              de       
           3        4 

                        
 2d 

 
          2                                          2      dc             
             3                                         3            2d    

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



     dd          2 
   db   2    2      3 
          2 
 1                               2d       1            
  da         1 
      1         1                                          
 
      d      d                       d      d         d      d 
                     (i)        (ii)              (iii) 

Gambar 4.3 Setiap P1* akan diperiksa oleh P2*. 

 

 Gambar 4.3 terdapat 3 bagian dari langkah algoritma keenam yaitu 

(i) Titik 1 pada P1* diperiksa oleh titik 1 dan 2 pada P2*. Diperoleh  da dan 

db, 

(ii) Titik 2 pada P1* diperiksa oleh titik 2 dan 3 pada P2*. Diperoleh  dc dan 

dd, 

(iii) Titik 3 pada P1* diperiksa oleh titik 4 pada P2. Diperoleh  de. 

Dari  setiap P1* akan diperiksa oleh P2* diperoleh da, db, dc, dd, dan de, maka               

d3 = min(da, db, dc, dd, de). 

 

4. Kompleksitas dari Algoritma Divide and Conquer 

 

Untuk mengetahui kompleksitas dari permasalahan closest pair of points 

pada ruang dimensi dua menggunakan algoritma divide and conquer diperlukan 

penganalisaan dari permasalahan. Dari penganalisaan algoritma di atas diketahui 

bahwa input dari algoritma adalah n titik yang merupakan anggota himpunan S. 

Dengan menggunakan metode divide and conquer, himpunan yang beranggotakan 

n dibagi menjadi 2 subhimpunan yang disortir oleh sumbu X  akan diperoleh n/2 

titik per sub himpunan. Analisis dari algoritma ini menggunakan analisis quicksort, 

running time dari quicksort sesuai masalah closest pair of points adalah 

T(n)  =   T(i)  +  T(n-i-1) + cn.                                 (4.1) 

Running time untuk algoritma Divide and Conquer adalah penjumlahan dari 

running time dua sub himpunan dengan waktu yang dipergunakan untuk 
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mempartisi. Sehingga sebuah permasalahan closest pair of points dapat 

diselesaikan menggunakan algoritma divide and conquer dengan running time 

adalah 

T(n)  =  2 T(n/2)  + cn,                                                                             (4.2) 

dengan asumsi T(1)  =  1.                                                                                     (4.3) 

Menggunakan persamaan rekursi dari fungsi T(n), maka akan diperoleh 

kompleksitas dari algoritma divide and conquer sebagai berikut 

 Dari persamaan   (4.2), dibagi oleh n akan diperoleh 

 c
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           (4.7) 

Dari persamaan (4.2) menggunakan Teorema 2.6 bahwa T(n)= O(nk log n), jika a 

= bk. Sehingga akan diperoleh a=2, b=2 dan k=1. Dengan asumsi bahwa n = 2k, 

maka dari persamaan (4.2) dan (4.7) akan diperoleh 

c
T

n
nT

+=
1

)1()(
lg n           (4.8) 

dari persamaan (4.8) dikalikan n, maka akan diperoleh 

T(n)  =  n  +  cn log n            (4.9) 

T(n)  =  cn lg n  +  n  =  O(n lg n)                                                         (4.10)  

Dengan demikian kompleksitas dari keseluruhan algoritma divide and conquer 

adalah O(n lg n). 
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PLOT ANTARA  n  DENGAN T  (dalam  seconds ) 
untuk ALGORITMA DIVIDE AND CONQUER 

0

2

4

6

8

10

12

0 200 400 600 800 1000 1200
 

Gambar 4.4 Grafik fungsi kompleksitas dari algoritma divide and conquer 

 

Gambar 4.4 merupakan grafik fungsi kompleksitas dari algoritma divide and 

conquer yang digambarkan dengan  grafik yang linear T(n). Grafik fungsi 

kompleksitas tersebut diperoleh dari data tabel running time sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Perhitungan Running Time dengan Algoritma Divide and Conquer. 

INPUT 

RUNNING 

TIME INPUT 

RUNNING 

TIME 

(n) (seconds) (n) (seconds) 

100 0.66 600 5.88 

200 1.43 700 6.64 

300 2.30 800 7.58 

400 3.24 900 8.46 

500 4.61 1000 9.56 

 

Terlihat dari tabel bahwa semakin banyak data (n), semakin banyak juga waktu 

yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah closest pair of points dengan 

algoritma divide and conquer. 

5. Aplikasi Masalah Closest Pair of Points dengan Turbo Pascal 
 

Untuk memperjelas pembahasan yang telah diuraikan, akan diaplikasikan 

permasalahan melalui program untuk menentukan closest pair of points pada 

T(n) = O(n lg  n) 

T 

n 
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ruang dimensi dua dengan algoritma divide and conquer. Diambil 16 titik pada 

ruang dimensi dua dengan acak   

 
Gambar 4.5 Input data sebanyak 16 titik  pada bidang XY 

Penyelesaiaan contoh tersebut adalah: 

1. Menyortir input menurut sumbu X. 

Dari data awal akan disortir menurut sumbu X, dimana penyortiran dimulai 

dari kiri. Sehingga dari data awal di atas diperoleh urutan sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Enam Belas Titik pada Himpunan  S yang Disortir oleh Sumbu X 

Urutan Titik X Y 
Urutan 

Titik X Y 

1 U7 8.12 19.64 9 U4 44.71 85.27 
2 U3 9.31 53.17 10 U12 47.95 91.64 
3 U2     22.10 77.85 11 U8     48.10 3.52 
4 U11 24.55 99.14 12 U10 48.27     63.90 
5 U1 27.74 63.48 13 U9 64.11 0.18 
6 U13 35.02 34.87 14 U14 65.95 90.98 
7 U5 37.13 38.95 15 U6 73.26 57.99 

8 U15 42.4 44.99 16 U16 81.75     91.70 
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2. Menentukan garis vertikal m sebagai garis median. 

Cara menentukan garis m adalah membagi input yang telah disortir menjadi 

dua sub himpunan yaitu S1 dan S2, yang masing-masing anggotanya adalah 

n/2.                           

               m  =    U8 + 
2

89 UU -
 = 43,56. 

   

Gambar 4.6 Garis m membagi menjadi dua subhimpunan S1 dan S2 
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Gambar 4.7 Nilai dari d1 = 4,59 dan CPAIR (d1) = (U13,U5), dan nilai d2 = 7,15 

dan CPAIR (d2) = (U4,U12) 

4.   d := min (d1,d2). 

= 4,59. 

5. Membuat jarak d dari garis m ke kanan dan ke kiri, karena ada kemungkinan 

closest pair of points adalah d3 yang berasal dari titik (p,q), dimana p Î S1 dan 

q Î S2. Sehingga titik di luar (m-d,m+d) tidak teliti lagi dan diperoleh dua sub 

himpunan baru yaitu      (m-d,m] sebagai P1 dan [m,m+d) sebagai P2. Dari 

kasus permasalahan yang ada diperoleh P1 = {U15} dan P2 = {U4, U8, U12}. 
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Gambar 4.8 Titik yang akan diteliti 

6. Titik pada P1 dan P2 diproyeksikan pada garis m untuk disortir terhadap 

sumbu Y, maka terbentuk P1* dan P2*. Setiap titik pada P1* akan diperiksa 

oleh P2* untuk mencari closest pair of points yang disebut d3. Sehingga 

anggota P2* yang disortir oleh sumbu Y terhadap garis m adalah {U8, U4, 

U12}. 

Tabel 4.3 Setiap titik pada P1* akan diperiksa oleh P2* diperoleh d3 = 40.35 

PAIR of (P1,P2) d 
(U15,U8)         41.86 
(U15,U4)         40.35 
(U15,U12)         46.98 

 

 

7. ds:= min (d,d3). 

= min (4,59 , 40.35) 

= 4,59. 
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Jadi dengan algoritma divide and conquer diperoleh closest pair of points pada 

gambar berikut.  

 

Gambar 4.9 Nilai d ahkir dari penyelesaian masalah closest pair of points. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

Kesimpulan 

 
Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.     Permasalahan closest pair of points dapat diselesaikan dengan metode divide 

and conquer.  

2.    Algoritma divide and conquer dapat diaplikasikan ke bahasa pemrograman 

Turbo Pascal. 

3. Kompleksitas algoritma divide and conquer adalah O(n lg n). 

 

Saran 

 
Saran yang perlu disampaikan adalah: 

1. Pada penulisan ini masih dibatasi untuk ruang dimensi dua. Oleh karena itu 

dapat dikembangkan untuk kasus ruang dimensi lebih dari dua. 

2. Pada penulisan ini, metode yang dibahas hanya metode divide and conquer, 

mungkin dapat dikembangkan dengan metode lain yang lebih kreatif. 

3. Dapat dikembangkan pengaplikasian logaritma divide and conquer ke 

bahasa pemrograman yang lebih tinggi.      
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LAMPIRAN 
 
Perhitungan dari langkah ketiga pada aplikasi kasus adalah sebagai berikut. 
       

PAIR of S1 X2 X1 Y2 Y1 X2-X1 Y2-Y1  (X2-X1)
2   (Y2-Y1)

2  
(U7,U3) 9.31 8.12 53.17 19.64 1.19 33.53              1.42        1,124.26           33.55 
(U7,U2)        22.10 8.12 77.85 19.64 13.98 58.21          195.44        3,388.40       
(U7,U11) 24.55 8.12 99.14 19.64 16.43 79.5          269.94        6,320.25           81.18 
(U7,U1) 27.74 8.12 63.48 19.64 19.62 43.84          384.94        1,921.95           48.03 
(U7,U13) 35.02 8.12 34.87 19.64 26.9 15.23          723.61           231.95           30.91 
(U7,U5) 37.13 8.12 38.95 19.64 29.01 19.31          841.58           372.88           34.85 
(U7,U15) 42.4 8.12 44.99 19.64 34.28 25.35       1,175.12           642.62           42.63 
(U3,U2)        22.10 9.31 77.85 53.17 12.79 24.68          163.58           609.10           27.80 
(U3,U11) 24.55 9.31 99.14 53.17 15.24 45.97          232.26        2,113.24           48.43 
(U3,U1) 27.74 9.31 63.48 53.17 18.43 10.31          339.66           106.30           21.12 
(U3,U13) 35.02 9.31 34.87 53.17 25.71 -18.3          661.00           334.89           31.56 
(U3,U5) 37.13 9.31 38.95 53.17 27.82 -14.22          773.95           202.21           31.24 
(U3,U15) 42.4 9.31 44.99 53.17 33.09 -8.18       1,094.95             66.91           34.09 
(U2,U11) 24.55        22.10 99.14 77.85 2.45 21.29              6.00           453.26           21.43 
(U2,U1) 27.74        22.10 63.48 77.85 5.64 -14.37            31.81           206.50           15.44 
(U2,U13) 35.02        22.10 34.87 77.85 12.92 -42.98          166.93        1,847.28           44.88 
(U2,U5) 37.13        22.10 38.95 77.85 15.03 -38.9          225.90        1,513.21           41.70 
(U2,U15) 42.4        22.10 44.99 77.85 20.3 -32.86          412.09        1,079.78           38.62 
(U11,U1) 27.74 24.55 63.48 99.14 3.19 -35.66            10.18        1,271.64           35.80 

(U11,U13) 35.02 24.55 34.87 99.14 10.47 -64.27          109.62        4,130.63           65.12 

PAIR of S1 X2 X1 Y2 Y1 X2-X1 Y2-Y1  (X2-X1)
2   (Y2-Y1)

2  
(U11,U5) 37.13 24.55 38.95 99.14 12.58 -60.19          158.26        3,622.84           61.49 
(U11,U15) 42.4 24.55 44.99 99.14 17.85 -54.15          318.62        2,932.22           57.02 
(U1,U13) 35.02 27.74 34.87 63.48 7.28 -28.61            53.00           818.53           29.52 
(U1,U5) 37.13 27.74 38.95 63.48 9.39 -24.53            88.17           601.72           26.27 
(U1,U15) 42.4 27.74 44.99 63.48 14.66 -18.49          214.92           341.88           23.60 
(U13,U5) 37.13 35.02 38.95 34.87 2.11 4.08              4.45             16.65       
(U13,U15) 42.4 35.02 44.9 34.87 7.38 10.03            54.46           100.60           12.45 

(U5,U15) 42.4 37.13 44.9 38.95 5.27 5.95            27.77             35.40             7.95 
Tabel 4.6 Pair of points pada S1 

 

PAIR of S2 X2 X1 Y2 Y1 X2-X1 Y2-Y1  (X2-X1)
2   (Y2-Y1)

2  
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(U4,U12) 47.95        44.71 91.64 85.27           3.24  6.37 10.4976 40.5769             7.15 
(U4,U8)        48.10        44.71 3.52 85.27           3.39  -81.75 11.4921 6683.0625           81.82 
(U4,U10) 48.27        44.71        63.90 85.27           3.56  -21.37 12.6736 456.6769           21.66 
(U4,U9) 64.11        44.71 0.18 85.27         19.40  -85.09 376.36 7240.3081           87.27 
(U4,U14) 65.95        44.71 90.98 85.27         21.24  5.71 451.1376 32.6041           21.99 
(U4,U6) 73.26        44.71 57.99 85.27         28.55  -27.28 815.1025 744.1984           39.49 
(U4,U16) 81.75        44.71        91.70 85.27         37.04  6.43 1371.9616 41.3449           37.59 
(U12,U8)        48.10 47.95 3.52 91.64           0.15  -88.12 0.0225 7765.1344           88.12 
(U12,U10) 48.27 47.95        63.90 91.64           0.32  -27.74 0.1024 769.5076           27.74 

(U12,U9) 64.11 47.95 0.18 91.64         16.16  -91.46 261.1456 8364.9316           92.88 

PAIR of S2 X2 X1 Y2 Y1 X2-X1 Y2-Y1 (X
(U12,U14) 65.95 47.95 90.98 91.64 18.00 -0.66 
(U12,U6) 73.26 47.95 57.99 91.64 25.31 -33.65 640.5961
(U12,U16) 81.75 47.95 91.70 91.64 33.80 0.06 1142.44
(U8,U10) 48.27 48.10 63.90 3.52 0.17 60.38 0.0289
(U8,U9) 64.11 48.10 0.18 3.52 16.01 -3.34 256.3201
(U8,U14) 65.95 48.10 90.98 3.52 17.85 87.46 318.6225
(U8,U6) 73.26 48.10 57.99 3.52 25.16 54.47 633.0256

(U8,U16) 81.75 48.10 91.70 3.52 33.65 88.18 1132.3225
(U10,U9) 64.11 48.27 0.18 63.90 15.84 -63.72 250.9056
(U10,U14) 65.95 48.27 90.98 63.90 17.68 27.08 312.5824
(U10,U6) 73.26 48.27 57.99 63.90 24.99 -5.91 624.5001
(U10,U16) 81.75 48.27 91.70 63.90 33.48 27.8 1120.9104
(U9,U14) 65.95 64.11 90.98 0.18 1.84 90.8 3.3856
(U9,U6) 73.26 64.11 57.99 0.18 9.15 57.81 83.7225
(U9,U16) 81.75 64.11 91.70 0.18 17.64 91.52 311.1696
(U14,U6) 73.26 65.95 57.99 90.98 7.31 -32.99 53.4361
(U14,U16) 81.75 65.95 91.70 90.98 15.80 0.72 249.64

(U6,U16) 81.75 73.26 91.70 57.99 8.49 33.71 72.0801
Tabel 4.7 Pair of points pada S2 

 
Dari Tabel 4.6 dan 4.7 diperoleh :  

· d1 = 4,59 dan CPAIR (d1) = (U13,U5). 
· d2 = 7,15 dan CPAIR (d2) = (U4,U12). 
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Listing Program 

 
   Program ClosestPair2D; 
   Uses 
     Crt,Graph; 
   Const 
     Max = 100; 
   Type 
     Titik = Record 
               Nomor : Integer; 
               X     : Real; 
               Y     : Real; 
             End; 
     Point = Record 
               Value, 
               X1,X2,Y1,Y2 : Real; 
               No1,No2     : Integer; 
             End; 
   Var 
     F,G,P1,P2               : File of Titik; 
     Data                    : Titik; 
     A1,A2,B1,B2, 
     MedLine,bantu,panjang   : Real; 
     delta,delta1,delta2, 
     delta3,deltax,deltaAw, 
     save1,save2             : Point; 
     A,B,I,J,N,Q, 
     Tengah,JP1,JP2, 
     DriverGrafik,ModeGrafik : Integer; 
     C                       : Array [1..10] of Char; 
     IString,XString,YString : String; 
     Pil: Char; 
   Label 5,10; 
Procedure JumlahTitik(Var N:Integer); 
   Var 
     K,CekData   : Integer; 
     Data        : String; 
   Label 10; 
 
   Begin 
     SetColor(7); 
     SetLineStyle(0,0,3); 
     Rectangle(492,1,GetMaxX-1,GetMaxY-25); 
     SetColor(15); 
     OutTextXY(510,125,'Jumlah titik:'); 
     J:= 530; 
     I:= 1; 
10:  SetColor(15); 
     Kedip(J,140,0); 
     C[I] := Readkey; 
     If C[I] = Chr(8) then 
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     Begin 
       If I = 1 then Goto 10; 
       Dec(I); 
       Dec(J,8); 
       Bar(J,140,J+16,150); 
       Goto 10; 
     End; 
     If C[I] <> Chr(13) then 
     Begin 
       Val(C[I],CekData,K); 
       If (CekData = 0) and (C[I] <> '0') then 
       Begin 
         Bar(J,140,J+8,150); 
         OutTextXY(J,140,C[I]); 
         OutTextXY(502,200,'Masukkan angka '+Chr(19)); 
         OutTextXY(502,215,'Tekan ENTER'); 
         Readln; 
         Bar(J,165,J+8,175); 
         Bar(502,200,GetMaxX-2,225); 
         Goto 10; 
       End; 
       SetFillStyle(1,0); 
       Bar(J,140,J+8,150); 
       OutTextXY(J,140,C[I]); 
       Inc(I); 
       Inc(J,8); 
       Goto 10; 
     End; 
     Data:= ''; 
     For J:= 1 to I-1 do 
       Data:= Data+C[J]; 
     Val(Data,N,I); 
     SetFillStyle(1,0); 
     Bar(490,0,GetMaxX,GetMaxY); 
     SetColor(7); 
     SetLineStyle(0,0,3); 
     Rectangle(492,2,GetMaxX-1,GetMaxY-25); 
   End; 
 
   Procedure DataRandom (N:Integer); 
   Var 
     NilaiX,NilaiY, 
     tambah        : Real; 
   Procedure Cek; 
   Label 10; 
   Begin 
     If I > 1 then 
       While Not EOF(F) do 
       Begin 
         Read(F,Data); 
         If (NilaiX = Data.X) and (NilaiY = Data.Y) then 
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         Begin 
           NilaiX := 100+tambah; 
           NilaiY := 100+tambah; 
           tambah := tambah + 0.01; 
           Goto 10; 
         End; 
       End; 
10:End; 
 
   Begin 
     {$i-} 
     Assign(F,'C:\M0198046.DAT'); 
     Reset(F); 
     If IOResult <> 0 then Rewrite(F); 
     tambah:= 0.01; 
     Randomize; 
     For I:= 1 to N do 
     Begin 
       NilaiX:= Random(10000)/100; 
       NilaiY:= Random(10000)/100; 
       Cek; 
       Data.Nomor:= I; 
       Data.X := NilaiX; 
       Data.Y := NilaiY; 
       SetColor(14); 
       Str(Data.Nomor,Istring); 
       A:= Round(4 * Data.X) + 35; 
       B:= 435 - Round(4 * Data.Y); 
       If N < 75 then 
          OutTextXY(A+5,B-5,'V'+Istring); 
       SetLineStyle(0,0,3); 
       Circle(A,B,2); 
       Write(F,Data); 
     End; 
     Close(F); 
   End; 
Procedure QuickSort(P,R : Integer; Urut: Char); 
   Var 
     C         : Real; 
     No1,No2,Q : Integer; 
   Procedure Combine (P,Q,R : Integer); 
   Var 
     U,V,W : Integer; 
   Begin 
     U:= P; V:= Q+1; W:= P; 
     Reset(F); 
     {$i-} 
     Assign(G,'C:\AYU.DAT'); 
     Reset(G); 
     If IOResult <> 0 then Rewrite(G); 
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     While Not EOF(F) do 
     Begin 
       Read(F,Data); Write(G,Data); 
     End; 
     Repeat 
       Seek(F,U-1); Read(F,Data); 
       No1:= Data.Nomor; 
       A1 := Data.X; A2:= Data.Y; 
       Seek(F,V-1); Read(F,Data); 
       No2:= Data.Nomor; 
       B1 := Data.X; B2:= Data.Y; 
       If Urut='X' then 
         If A1 < B1 then 
         Begin 
           Data.Nomor:= No1; 
           Data.X    := A1; 
           Data.Y    := A2; 
           Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
           Inc(U); 
         End 
         Else 
           Begin 
             Data.Nomor:= No2; 
             Data.X    := B1; 
             Data.Y    := B2; 
             Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
             Inc(V); 
           End; 
       If Urut='Y' then 
         If A2 < B2 then 
         Begin 
           Data.Nomor:= No1; 
           Data.X    := A1; 
           Data.Y    := A2; 
           Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
           Inc(U); 
         End 
         Else 
           Begin 
             Data.Nomor:= No2; 
             Data.X    := B1; 
             Data.Y    := B2; 
             Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
             Inc(V); 
           End; 
       Inc(W); 
     Until (U > Q) OR (V > R); 
 
     While (U <= Q) do 
     Begin 
       Seek(F,U-1); Read(F,Data); 
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       Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
       Inc(U); Inc(W); 
     End; 
 
     While (V <= R) do 
     Begin 
       Seek(F,V-1); Read(F,Data); 
       Seek(G,W-1); Write(G,Data); 
       Inc(V); Inc(W); 
     End; 
     Close(G); 
     Reset(G); 
     I:= 1; 
     While Not EOF(G) do 
     Begin 
       Read(G,Data); 
       Seek(F,I-1); Write(F,Data); 
       Inc(I); 
     End; 
     Close(F); 
     Close(G); 
     {$i-} Erase(G); {$i+} 
   End; 
 
   Begin {QuickSort} 
     If P < R then 
     Begin 
       Q:= (P+R) div 2; 
       QuickSort(P,Q,Urut); 
       QuickSort(Q+1,R,Urut); 
       Combine(P,Q,R); 
     End; 
   End; 
 
   Procedure MIN (Length1,Length2: Point;Var Length: Point); 
   Var 
     jarak1,jarak2: Real; 
   Begin 
     jarak1:= Length1.Value; 
     jarak2:= Length2.Value; 
     If jarak1 <= jarak2 then Length:= Length1 
       Else Length:= Length2; 
   End; 
 
   Procedure CPAIR2D(P,R : Integer; Var deltax,delta: 
Point); 
   Var 
     bantu, 
     panjang  : Real; 
   Procedure Scanning(Aw,Tg,Ak: Integer; Var delta3: Point); 
   Var 
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     No1,No2 : Integer; 
   Label 10; 
   Begin 
     delta3:= deltaAw; 
     Reset(F); 
     Seek(F,Tg-1); Read(F,Data); 
     A1:= Data.X; 
     A2:= Data.Y; 
     Seek(F,Tg); Read(F,Data); 
     B1:= Data.X; 
     B2:= Data.Y; 
     MedLine:= (A1+B1)/2; 
     bantu:= deltax.Value; 
     If bantu = 0 then bantu:= Max; 
     {$i-} 
     Assign(P1,'C:\BAGIAN1.DAT'); 
     Reset(P1); 
     If IOResult <> 0 then Rewrite(P1); 
 
     JP1:= 0; JP2:= 0; 
     For I:= Aw to Tg do 
     Begin 
       Seek(F,I-1); 
       Read(F,Data); 
       If (Data.X > MedLine-bantu) and 
          (Data.X < MedLine) then 
       Begin 
         Write(P1,Data); 
         Inc(JP1); 
       End; 
     End; 
     Close(P1); 
     {$i-} 
     Assign(P2,'C:\BAGIAN2.DAT'); 
     Reset(P2); 
     If IOResult <> 0 then Rewrite(P2); 
 
     For I:= Tg+1 to Ak do 
     Begin 
       Seek(F,I-1); 
       Read(F,Data); 
       If (Data.X < MedLine+bantu) and 
          (Data.X > MedLine) then 
       Begin 
         Write(P2,Data); 
         Inc(JP2); 
       End; 
     End; 
     Close(P2); 
     Close(F); 
     {$i-} 
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     Assign(F,'C:\BAGIAN1.DAT'); 
     QuickSort(1,JP1,'Y'); 
     {$i-} 
     Assign(F,'C:\BAGIAN2.DAT'); 
     QuickSort(1,JP2,'Y'); 
 
     Reset(P1); 
     For I:= 1 to JP1 do 
     Begin 
       Seek(P1,I-1); 
       Read(P1,Data); 
       No1:= Data.Nomor; 
       A1 := Data.X; 
       A2 := Data.Y; 
       Reset(P2); 
       For J:= 1 to JP2 do 
       Begin 
         Seek(P2,J-1); 
         Read(P2,Data); 
         No2:= Data.Nomor; 
         B1 := Data.X; 
         B2 := Data.Y; 
         If (B2 < A2+bantu) and (B2 > A2-bantu) then 
         Begin 
           panjang:= sqrt(sqr(B2-A2)+sqr(B1-A1)); 
           If (panjang < delta3.Value) and (panjang <> 0) 
then 
           Begin 
             delta3.Value:= panjang; 
             delta3.No1:= No1; 
             delta3.No2:= No2; 
             delta3.X1 := A1; delta3.Y1:= A2; 
             delta3.X2 := B1; delta3.Y2:= B2; 
           End; 
         End; 
       End; 
       Close(P2); 
     End; 
     Close(P1); 
 
     {$i-} Erase(P1); {$i+} 
     {$i-} Erase(P2); {$i+} 
 
10:  {$i-} 
     Assign(F,'C:\M0198046.DAT'); 
   End; 
 
   Begin {CPAIR2D} 
     deltax:= deltaAw; 
     If P < R then 
     Begin 
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       Q:= (P + R) div 2; 
       CPAIR2D(P,Q,delta1,delta); 
       CPAIR2D(Q+1,R,delta2,delta); 
       MIN(delta1,delta2,deltax); 
 
       Scanning(P,Q,R,delta3); 
       If delta3.Value < deltax.Value 
         then deltax:= delta3; 
       If (deltax.Value < delta.Value) and 
          (deltax.Value <> 0) 
         then delta:= deltax; 
     End; 
   End; 
  Begin 
     {$i-} 
     Assign(F,'C:\M0198046.DAT'); 
     Reset(F); 
     Q:= (N+1) div 2; 
     Seek(F,Q-1); Read(F,Data); 
     A1:= Data.X; 
     Seek(F,Q); Read(F,Data); 
     B1:= Data.X; 
     MedLine:= (A1+B1)/2; 
     PosMed:= Round(4 * MedLine) + 35; 
     SetColor(12); 
     SetLineStyle(0,0,1); 
     Line(PosMed,20,PosMed,435); 
     Str(MedLine:5:2,IString); 
     OutTextXY(PosMed-40,10,'m = '+IString); 
     SetColor(11); 
     OutTextXY(PosMed-60,20,'S1'); 
     OutTextXY(PosMed+60,20,'S2'); 
     I:=1; 
     OutTextXY(505,7,'Anggota S1'); 
     CetakTitik('C:\M0198046.DAT',1,Q,I); 
     SetColor(11); 
     OutTextXY(505,I*10+15,'Anggota S2:'); 
     Inc(I,2); 
     CetakTitik('C:\M0198046.DAT',Q+1,N,I); 
     TekanEnter; 
     delta3:= deltaAw; 
     TulisDelta(save1,save2,delta3,delta); 
     bantu:= delta.Value; 
     If bantu = 0 then bantu:= Max; 
     Posbantu:= Round(4 * bantu); 
     TekanEnter; 
 
Begin {Program Utama} 
10:  DriverGrafik := Detect; 
     InitGraph(DriverGrafik, Modegrafik, 'C:\TP\BGI\BIN'); 
     ClearDevice; 
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     SumbuKoord; 
     JumlahTitik(N); 
     If N = 0 then Exit; 
     deltaAw.Value := Max; 
     deltaAw.X1:= 0;deltaAw.Y1:=0; 
     deltaAw.X2:= 0;deltaAw.Y2:=0; 
     Tengah:= (N+1) div 2; 
     DataRandom(N); 
     SetColor(11); 
     OutTextXY(530,7,'Data Awal'); 
     QuickSort(1,N,'X'); 
     I:=1; 
     CetakTitik('C:\M0198046.DAT',1,N,I); 
     TekanEnter; 
     delta:= deltaAw; 
     CPAIR2D(1,Tengah,deltax,delta); 
     save1:= delta; 
     delta:= deltaAw; 
     CPAIR2D(Tengah+1,N,deltax,delta); 
     save2:= delta; 
     AnimasiScan; 
     Goto 10; 
   End. 
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