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Algoritma Brute Force 

1. Penggunaan Algoritma Brute Force Dalam Permainan Permainan The Legend Of 

Drunken Man 

a. Deskripsi Masalah 

Membuat sebuah kecerdasan buatan pada sebuah permainan bernama The 

Legend of Drunken Man, yaitu sebuah permainan yang berawal dari tugas 

Pemrograman Berorientasi Objek penulis ITB. Penulis ingin membuat sebuah 

kecerdasan buatan yang sederhana dengan menggunakan algoritma brute force. 

b. Penyelesaian 

Membuat prosedur utama yaitu pemabukMelangkah yang akan memanggil 4 

prosedur di bawahnya, yaitu cariSenjata, cariItem, cariMusuh dan cariPeri. 

Prosedur-prosedur tersebut menggunakan algoritma brute force dengan 

kompleksitas waktu asimtotik O(n). 

c. Kesimpulan 

Algoritma brute force cocok untuk membuat sebuah permainan sederhana seperti 

The Legend of Drunken Man. Bahkan brute force lebih mudah untuk 

diimplementasikan karena lebih mudah modelkan dan struktur data yang 

diperlukan lebih kecil.  

d. Sumber 

Wiradeva Arif Kristawarman. Program Studi Informatika, Sekolah Tinggi Elektro 

dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. If5053@students.if.itb.ac.id. 2003. 
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2. Algoritma Brute Force dalam Pattern Matching pada Aplikasi Pendeteksian Potongan 

Citra 

a. Deskripsi Masalah 

Penulis ingin membuat sebuah aplikasi yang dapat mencari letak suatu potongan 

citra pada citra yang lain, seperti foto wajah seseorang pada sebuah foto dengan 

banyak orang atau mencari sebuah benda pada foto sebuah gudang yang 

berantakan. 

b. Penyelesaian 

Menggunakan prinsip pattern matching pada algoritma brute force. Pattern 

Matching adalah sebuah teknik dalam analisis data otomatis, biasanya dilakukan 

pada komputer, dimana sekelompok sifat karakteristik dari suatu obyek yang tidak 

diketahui dibandingkan dengan satu set sifat karakteristik dari suatu  objek yang 

diketahui, untuk menemukan identitas atau klasifikasi yang tepat dari objek yang 

tidak diketahui. Pada kasus gambar, penulis menggunakan matriks berupa 

potongan gambar yang akan dicari dan mencocokannya pada sebuah gambar yang 

lebih luas dengan mengecek setiap posisi demi posisi.  

c. Kesimpulan 

Algoritma brute force cocok untuk menyelesaikan permasalahan pencarian 

tingkat kemiripan. Namun, untuk citra yang lebih besar, proses penentuan tingkat 

kemiripan akan lebih lambat sehingga diperlukan algoritma yang lebih efisiean.  

d. Sumber 

Ananta Pandu Wicaksana. Program Studi Informatika, Sekolah Tinggi Elektro dan 

Informatika, Institut Teknologi Bandung. anata.pandu@students.itb.ac.id. 2012. 
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3. Implementasi Algoritma Brute Force Dalam Pencarian Data Katalog Buku Perpustakaan 

a. Deskripsi Masalah 

Dalam pelayanan perpustakaan tak akan lepas dari aktifitas pencarian data. Hal ini 

disebabkan jumlah buku yang terdapat di perpustakaan sangat banyak yang 

menimbulkan kesulitan dalam hal pencarian data katalog buku perpustakaan. 

Penulis ingin mengimplementasikan algoritma brute force untuk membuat 

sebuah aplikasi pencarian data katalog buku perpustakaan.  

b. Penyelesaian 

Penulis menggunakan metode string matching yaitu proses pencarian semua 

kemunculan query yang selanjutnya disebut pattern ke dalam string yang lebih 

panjang. Pencarian tersebut menggunakan algoritma brute force yang membuat 

program akan mencari string yang cocok satu per satu.  

c. Kesimpulan 

Penerapan algoritma brute force dapat melakukan pencocokan string dan 

memberikan hasil yang diinginkan walau kurang baik dalam hal efisiensi running-

time.   

d. Sumber 

Mesan, S.Kom, M.Kom. Program Studi Teknik Informatika STMIK Budi Darma 

Medan. Mesran.s.kom.mkom@gmail.com. 2014. 
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Algoritma Greedy 

1. Implementasi Algoritma Greedy Untuk Melakukan Graph Coloring: Studi Kasus Peta 

Propinsi Jawa Timur 

a. Deskripsi Masalah 

Penulis akan melakukan graph coloring pada peta provinsi Jawa Timur dengan 

menggunakan algoritma greedy.  

b. Penyelesaian 

Pertama penulis membuat komponen algoritma greedy untuk menyelesaikan 

kasus ini. Penulis mengurutkan kota dengan edge atau perbatasan paling banyak 

untuk menentukan jumlah warna minimal yang dapat digunakan untuk aplikasi 

tersebut. Lalu tiap kota diberi warna dengan memperhatikan fungsi-fungsi atau 

ketentuan yang telah dibuat di algoritma greedy.  

c. Kesimpulan 

Dalam kasus ini penulis berhasil membuat graph color dengan jumlah minimal 

yaitu 4 warna. Dalam hal ini, komponen-komponen yang ditentukan dalam 

algritma greedy sangat membantu dalam menyelesaikan kasus graph coloring.  

d. Sumber 

Ardiansyah, Fery Sofian Efendi, Syaifullah, Mateus Pinto, Pujianto, Hendro Steven 

Tempake. Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Program 

Studi Magister Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. ardian2007@gmail.com. 

2010. 
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2. Implementasi Algoritma Greedy Dalam Menentukan Rute Trayek Angkutan  Kota 

(Angkot) Tanjung Pinang 

a. Deskripsi Masalah 

Rute angkot kota Tanjung Pinang saat ini bisa dikatan kurang memadai. Masih 

terdapat beberapa permasalahan dalam hal rute angkot di kota tersebut. Penulis 

ingin membuat sebuah aplikasi yang nantinya digunakan untuk menemukan rute 

angkot di Tanjung Pinang.  

b. Penyelesaian 

Dengan memperhatikan hal-hal seperti beberapa titik yang ramai penumpang di 

Tanjung Pinang, penulis membuat komponen-komponen yang ada pada algoritma 

greedy. Dalam hal ini penulis menggunakan margin of error maximum sebesar 

10% karena nilai jumlah data yang cukup kecil. Aplikasi ini diimplementasikan 

pada android. 

c. Kesimpulan 

Penggunaan algoritma Greedy biasanya digunakan pada permasalahan optimasi, 

namun dari beberapa contoh masalah yang ada algoritma Greedy tidak selalu 

mengahasilkan solusi yang optimal pada akhir penyelesaian.  

d. Sumber 

Singgih, Martaleli Bettiza, S.Si., M.Sc dan Eka Suswaini, ST, MT. Jurusan 

Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

mbettiza@gmail.com ; suswanindah@yahoo.com. 2014. 
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3. Optimasi Strategi Algoritma Greedy Untuk Menyelesaikan Permasalahan Knapsack 0-1 

a. Deskripsi Masalah 

Penulis ingin mengoptimasi penyelesaian permasalahan knapsack 0-1 dengan 

menggunakan strategi algoritma greedy.  

b. Penyelesaian 

Penulis memilih objek yang akan dimasukan ke dalam knapsack dengan beberapa 

strategi greedy yang heuristic Antara lain greedy by profit, greedy by weight, 

greedy by density.  

c. Kesimpulan 

Algoritma greedy dapat mengurangi jumlah langkah kompleksitas pencarian. 

Berdasarkan algoritma diatas maka dapat dihitung komplesitas waktu asimptotik-

nya adalah O(n).  

d. Sumber 

Paryati. Jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta. 

yaya_upn_cute@yahoo.com. 2009 

mailto:yaya_upn_cute@yahoo.com

