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Abstrak 

 
Dalam teori graf terdapat sebuah model jaringan (network model). 

Jaringan N dapat dikatakan sebagai sebuah graf yang memiliki bobot pada setiap 
busurnya dan busur tersebut memiliki arah tertentu dari titik awal hingga titik 
akhir. Dari sebuah jaringan N tersebut, dapat dicari nilai aliran optimalnya. Untuk 
dapat mengetahui nilai aliran optimal pada sebuah jaringan dapat memanfaatkan 
teorama maximal flow_ minimal cut. 

Misalkan jaringan N merupakan peta pendistribusian produk pakaian yang 
diproduksi oleh PT. Mondrian Klaten. Produk pakaian didistribusikan dari PT. 
Mondrian Klaten ke kota-kota tujuan pendistribusian. Dari peta pendistribusian 
produk tersebut akan dicari jumlah produk optimal yang dapat didistribusikan 
oleh PT. Mondrian Klaten, yaitu dengan memanfaatkan teorema maximal flow_ 
minimal cut. 
 
Kata kunci : digraf, digraf berbobot, algoritma maximal flow, algoritma minimal 
cut, teorema maximal flow_minimal cut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teori graf merupakan cabang dari ilmu matematika diskret yang banyak 

mendapat perhatian dan banyak dibahas saat ini. Banyak permasalahan sehari-

hari yang dapat diabstraksikan dengan graf, misalnya dalam jaringan 

transportasi, jaringan komunikasi, jaringan komputer, dan dalam beberapa 

teori permainan. Teori graf juga dapat digunakan untuk merepresentasikan 

atau memodelkan permasalahan pada cabang ilmu pengetahuan lainnya, 

misalnya pada suatu ikatan kimia.  

Permasalahan lain yang dapat dimodelkan dengan graf adalah masalah 

peta atau jalur pendistribusian sebuah produk yang terdiri dari komponen 

pabrik, toko-toko yang menjual produk dan jalan yang menghubungkan pabrik 

dengan toko-toko serta jalan yang menghubungkan antar toko. Peta 

pendistribusian sebuah produk dapat dibentuk ke dalam sebuah graf dengan 

menganggap pabrik dan toko-toko yang menjual produk tersebut sebagai titik 

dan menganggap jalan yang menghubungkan pabrik toko satu dengan toko 

lainnya sebagai busur.  

Penerapan teori graf dalam hal jaringan transportasi ini yang menjadi 

dasar penulis untuk melakukan penelitian mengenai teorema maximal 
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flow_minimal cut pada optimalisasi pendistribusian produk. Pengoptimalan 

pendistribusian produk ini dapat berhubungan dengan masalah meminimalkan 

biaya pendistribusian produk dengan memilih jalur terpendek dari peta 

pendistribusian produk. Selain berhubungan dengan masalah meminimalkan 

biaya, juga berhubungan dengan masalah memaksimalkan jumlah produk 

yang didistribusikan, yaitu dengan memilih rute pendistribusian yang 

mengangkut produk dengan jumlah maksimal. Penelitian ini difokuskan untuk 

memaksimalkan jumlah produk yang akan didistribusikan.  

Teorema maximal flow_minimal cut merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk menentukan nilai aliran optimal pada jaringan 

transportasi. Pada teorema maximal flow_minimal cut bahwa untuk setiap 

jaringan transportasi, nilai aliran maksimal jaringan sama dengan besarnya 

kapasitas potongan minimalnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebuah 

jaringan dikatakan telah optimal jika nilai aliran maksimal sama dengan 

besarnya kapasitas potongan minimalnya. Nilai aliran maksimal pada sebuah 

jaringan transportasi dapat diperoleh dengan menggunakan sebuah algoritma 

maximal flow (algoritma aliran maksimal), sedangkan besarnya kapasitas 

potongan minimal dapat diperoleh dengan menggunakan algoritma minimal cut 

(algoritma potongan minimal). 

Setelah diperoleh penyelesaian nilai aliran optimal dari suatu jaringan 

transportasi dengan menggunakan teorema maximal flow_minimal cut, 

selanjutnya dapat diterapkan ke dalam peta pendistribusian sebuah produk. 
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Untuk menentukan nilai produk yang akan disalurkan secara maksimal, peta 

pendistribusian sebuah produk dibentuk menjadi sebuah jaringan transportasi 

dengan menganggap pabrik juga toko-toko yang menjual produk sebagai titik, 

jalan yang menghubungkan pabrik, toko satu dengan toko lainnya sebagai 

busur dan menganggap banyaknya produk yang didistribusikan dari pabrik ke 

toko-toko, dari toko satu ke toko lain sebagai kapasitas busur. Dari peta 

pendistribusian sebuah produk tersebut dapat diketahui nilai produk yang akan 

disalurkan secara optimal dengan menggunakan teorema maximal 

flow_minimal cut. 

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai penggunaan algoritma 

aliran maksimal (maximal flow), algoritma potongan minimal (minimal cut) 

pada jaringan transportasi dan pada peta pendistribusian produk pakaian PT. 

Mondrian Klaten serta keterkaitan algoritma maximal flow dan algoritma 

minimal cut terhadap teorema maximal flow_minimal cut. 

 

1.2 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, dibatasi pada algoritma aliran maksimal (maximal 

flow algorithm), algoritma potongan minimal (minimal cut algorithm), 

teorema maximal flow_minimal cut pada sebuah jaringan dan penerapannya 

pada jalur atau peta pendistribusian produk pakaian PT. Mondrian Klaten. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana aplikasi algoritma maximal flow untuk menentukan aliran 

maksimal pada suatu jaringan dan pada peta pendistribusian produk 

pakaian PT. Mondrian Klaten. 

b. Bagaimana aplikasi algoritma minimal cut untuk menentukan potongan 

minimal pada suatu jaringan dan pada peta pendistribusian produk pakaian 

PT. Mondrian Klaten. 

c. Bagaimana keterkaitan algoritma maximal flow dan algoritma minimal cut 

terhadap teorema maximal flow_ minimal cut pada peta pendistribusian 

produk pakaian PT. Mondrian Klaten. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya : 

a. Mengkaji algoritma maximal flow dalam menentukan nilai aliran 

maksimal pada sebuah jaringan dan pada peta pendistribusian produk 

pakaian PT. Mondrian Klaten. 

b. Mengkaji algoritma minimal cut dalam menentukan besarnya kapasitas 

potongan minimal pada jaringan dan pada peta pendistribusian produk 

pakaian PT. Mondrian Klaten. 
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c. Mengkaji keterkaitan algoritma maximal flow dan algoritma minimal cut 

terhadap teorema maximal flow_minimal cut pada peta pendistribusian 

produk. 

Selain ketiga tujuan di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan mengenai masalah optimasi jaringan dengan 

menggunakan teori graf. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca, antara lain: 

a. Dapat memberikan pengetahuan serta gambaran mengenai optimasi dalam 

teori graf. 

b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai teorema maximal flow_ 

minimal cut, algoritma maximal flow dan algoritma minimal cut untuk 

menentukan besarnya aliran maksimal pada sebuah jaringan. 

c. Dapat memberikan motivasi kepada para peneliti selanjutnya untuk lebih 

mengembangkan penelitian mengenai teori graf, khususnya jaringan 

transportasi. 

Penelitian ini selain dapat memberikan manfaat bagi para pembaca juga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak PT. Mondrian Klaten. 

Manfaat yang diharapkan antara lain : 
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a. Dapat memberikan gambaran tentang jalur pendistribusian produk dengan 

jumlah yang maksimal. 

b. Dapat mengetahui jumlah produk yang didistribusikan secara maksimal. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang teorema maximal flow_minimal cut pada optimalisasi 

pendistribusian produk adalah skripsi yang berjudul ”Graf Berarah dan 

Aplikasinya dalam Sistem Transportasi”, yang disusun oleh Khoirul Anwar 

mahasiswa UNY yang membahas tentang langkah-langkah mencari arus 

maksimum dalam jaringan transportasi dengan menggunakan matrik dalam 

graf berarah. Skripsi tersebut memberikan gambaran kepada peneliti untuk 

mencari nilai aliran maksimum pada jaringan transportasi tetapi dengan 

metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan teorema maximal flow_ 

minimal cut. 

Tinjauan pustaka lain yang digunakan adalah buku-buku sebagai sumber 

dari penelitian. Penelitian ini diawali dengan membahas tentang graf dan 

digraf sebagai dasar teori. Definisi graf, digraf serta beberapa istilah yang 

terkait dengan graf dan digraf diperoleh dari buku karangan Narsingh Deo, 

Jonathan Gross dan Jay Yellen, Reinhard Diestel dan beberapa buku lain. 

Setelah membahas graf dan digraf, dalam penelitian ini akan dibahas tentang 



 7

jaringan. Buku karangan Richard Johnsonbaugh memberikan definisi-definisi 

yang terkait dengan jaringan. Dalam jaringan juga dibahas tentang algoritma 

maximal flow, algoritma minimal cut dan teorema maximal flow_minimal cut. 

Buku karangan Gary Chartrand dan Ortrud R. Oellermann ini sangat 

menunjang dalam memberikan teorema-teorema yang terkait dengan algoritma 

maximal flow, algoritma minimal cut dan memberikan penjelasan tentang 

teorema maximal flow_ minimal cut. Selain dari buku karangan Gary 

Chartrand dan Ortrud R. Oellermann, definisi maupun teorema yang terkait 

dengan algoritma maximal flow, algoritma minimal cut dan teorema maximal 

flow_ minimal cut juga didapatkan dari buku yang dikarang oleh Edgar G. 

Goodaire dan Michael M. Parmenter, buku yang dikarang William Kocay dan 

Donald L. Kreher dan buku yang dikarang oleh J.A Bondy dan U.S.R Murty. 

Selain itu digunakan beberapa referensi dari internet sebagai referensi 

pelengkap untuk menunjang kelengkapan penelitian.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II DASAR TEORI 

Dasar teori ini berisi tentang graf, digraf, optimasi dan jaringan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi uraian tentang obyek penelitian, data yang dibutuhkan dan 

pengolahan data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Merupakan hasil studi literatur dan studi lapangan. Bab ini berisi 

masalah aliran maksimal (maximal flow), aplikasi algoritma 

maximal flow pada peta pendistribusian produk pakaian PT. 

Mondrian Klaten, potongan minimal (minimal cut), aplikasi 

algoritma minimal cut pada peta pendistribusian produk pakaian 

PT. Mondrian Klaten dan teorema maximal flow_minimal cut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang 

telah dilakukan, selain kesimpulan, pada bab ini juga diberikan 

saran-saran yang dapat digunakan sebagai dasar mengembangkan 

penelitian yang terkait dengan jaringan transportasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Banyak permasalahan dalam kehidupan yang terkait dengan jaringan 

transportasi, salah satunya adalah masalah pendistribusian produk pakaian dari 

PT. Mondrian Klaten  ke setiap kota tujuan pemasaran produk.  

Teorema maximal flow_minimal cut dapat digunakan untuk menentukan 

nilai aliran yang optimal pada sebuah jaringan. Teorema maximal 

flow_minimal cut ini menyebutkan bahwa pada setiap jaringan, nilai aliran 

maksimal sama dengan besarnya kapasitas potongan minimalnya.  

Sebuah jaringan yang dibentuk dari peta pendistribusian produk PT. 

Mondrian Klaten akan ditentukan nilai aliran maksimalnya dengan 

menggunakan algoritma aliran maksimal dan akan ditentukan besarnya 

kapasitas potongan minimal dengan menggunakan algoritma potongan 

minimal. Dari hasil pencarian tersebut didapatkan nilai aliran maksimalnya 

adalah 9861 dan besarnya kapasitas potongan minimalnya adalah 9861. Dari 

hasil keduanya, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai aliran maksimal pada 

jaringan pendistribusian produk pakaian PT. Mondrian Klaten sama dengan 

besarnya kapasitas potongan minimalnya. Berdasarkan pernyataann tersebut, 

maka jaringan pendistribusian produk pakaian PT. Mondrian Klaten tersebut 

telah optimal dengan nilai aliran produk maksimal sebesar 9861. Berdasarkan 
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pernyataan tersebut, besarnya produk maksimal yang dapat didistribusikan oleh 

PT. Mondrian Klaten pada bulan September 2009 sebesar 9861 produk.  

 

5.2  Saran 

Pembahasan yang terkait dengan masalah jaringan transportasi masih 

sangat banyak dan luas. Ada banyak aplikasi yang dapat dikembangkan dari 

masalah jaringan transportasi ini. Tidak menutup kemungkinan dari skripsi ini 

masih dapat diberikan sebuah aplikasi. Aplikasi tersebut dapat berupa aplikasi 

yang memanfaatkan program-program komputer yang ada seperti paskal, 

matlab, java dan beberapa program komputer lain yang dapat digunakan untuk 

mengaplikasikannya. 
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