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Abstrak 

Perkembangan komputasi awan (cloud computing) di Indonesia cukup meningkat. Optimasi waktu 

komputasi klaster bertujuan untuk mempersingkat waktu proses komputasi paralel dalam sistem 

komputasi awan. Topologi jaringan komputer dalam suatu klaster direpresentasikan oleh suatu graf, 

dimana setiap titik pada graf merepresentasikan suatu komputer dan sisi-sisi pada graf 

merepresentasikan interaksi proses komputasi antara komputer dalam klaster tersebut. Penentuan waktu 

minimum untuk seluruh proses komputasi dalam suatu klaster identik penentuan indeks f-kromatik 

suatu graf. Pada makalah ini disajikan optimasi klaster dengan cara reduksi sisi pada graf sebagai 

representasi klaster tersebut.  
 

Kata kunci : indeks f-kromatik, klaster, komputasi paralel, optimasi waktu, pewarnaan-f  
 

Abstract 

The development of cloud computing in Indonesia is increasing. Optimization of a cluster computing aims 

to shorten the processing time of parallel computing in the cloud computing system. Computer network 

topology in a cluster represented by a graph, where each vertex of the graph represents a computer and 

edges in the graph represent the interaction computing process between computers in a the cluster 

computing it. Determination of the minimum time for the whole process of computing in the cluster is 

identical with determination of f-chromatic index of a graph. In this paper are presented optimization of 

clusters by edge reduction of the graph as a representation of the cluster.  

 

Keywords: f-chromatic index, cluster, paralel computing, time optimization, f-coloring  

 
1. Pendahuluan  

 

Komputasi awan (cloud computing) 
merupakan gabungan pemanfaatan teknologi 
komputer (komputasi) dan pengembangan teknologi 
berbasis internet (awan) dimana para pengguna 
informasi dapat mengakses informasi yang secara 
permanen tersimpan di dalam  server internet. 
Penggunaan komputasi awan  di Indonesia sudah 
menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. 
Karena itu, dalam 2 sampai  tahun ke depan nilai 
bisnis komputasi awan di Indonesia akan semakin 
membesar sejalan dengan meningkatnya kebutuhan 
perusahaan akan akses jaringan internet.  Komputasi 
awan dapat menjadi alternatif bagi pelaku Usaha 
Kecil Menengah (UKM) karena tidak perlu 
mengeluarkan modal besar untuk investasi dalam 
membangun data center. Dengan demikian, 
penelitian ini akan memiliki kontribusi positif pada 
perkembangan ekonomi Indonesia. 

Suatu komputasi awan terdiri dari beberapa 
komputasi klaster [6]. Untuk membangun suatu 
komputasi klaster tidak hanya diperlukan perangkat 
keras, tetapi diperlukan juga perangkat lunak 
(sebagai middleware pada sistem operasi) yang akan 
mengatur jalannya proses komputasi terdistribusi 
[10], misalnya pembagian tugas (job submission). 
Melalui teknologi middleware pada komputasi 
klaster, diharapkan proses komputasi yang tadinya 

hanya dilakukan oleh komputer tunggal dapat 
dikerjakan oleh kumpulan komputer yang tergabung 
dalam suatu klaster secara paralel. Tentunya, 
penggunaan komputasi klaster akan mempersingkat 
waktu proses komputasi jika dibandingkan dengan 
komputer tunggal. 

Teknologi komputasi klaster terdiri dari 
satu komputer induk dan beberapa komputer. 
Komputer induk berperan dalam melakukan 
pembagian tugas dalam suatu klaster. Interkonekasi 
tersebut secara fisik tidak membentuk mesh 
network, tetapi jika dilihat secara logika, maka 
interkoneksi logika antar komputer pada komputasi 
klaster dapat dimodelkan sebagai suatu graf. Setiap 
titik pada graf merepresentasikan satu komputer dan 
setiap sisi pada graf merepresentasikan interkoneksi 
logika antar komputer. Model penjadwalan dalam 
[9] mampu memberikan performansi yang cukup 
baik dalam optimasi komputasi klaster. Dalam 
penelitian ini, dikaji pewarnaan-f dapat digunakan 
sebagai alternatif untuk melakukan optimasi 
pembagian tugas (job submission) ada suatu 
komputasi klaster (cluster computing).   

Pada tahun 1986, Hakimi dan Kariv [7] 
memperkenalkan pewarnaan-f sebagai perumuman 
dari pewarnaan sisi sejati pada suatu graf. Berapa 
banyak warna minimum yang diperlukan dalam 
pewarnaan tersebut agar semua kriteria yang 
dipersyaratkan terpenuhi merupakan suatu 
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pertanyaan yang menarik. Selanjutnya, banyak 
warna minimum yang digunakan untuk 
mengkonstruksi suatu pewarnaan-  pada  , 
dinamakan indeks  -kromatik. Penentuan indeks  -
kromatik suatu graf sembarang juga merupakan 
masalah NP-complete. 

Pewarnaan-  dapat digunakan untuk 
melakukan optimasi pembagian tugas job 
submission pada suatu komputasi klaster (cluster 
computing). Saat ini, komputasi klaster muncul 
sebagai suatu fenomena teknologi yang diharapkan 
akan mengantikan teknologi super komputer untuk 
keperluan high performance computing dalam suatu 
komputasi awan (cloud computing), lihat Gambar 1.  

 
 Gambar  1: Komputasi klaster dalam sistem 

komputasi awan  
 

 
2. Penentuan indeks f-kromatik 

 

Misalkan pada suatu komputasi klaster 
terjadi pembagian tugas dimana setiap komputer   
dapat melakukan beberapa tugas sekaligus paling 
banyak      buah tugas. Jika diasumsikan waktu 
komputasi yang diperlukan untuk setiap tugas adalah 
sama, maka skema pewarnaan-  pada graf identik 
dengan sistem pembagian tugas dalam kluster 
tersebut. Selanjutnya, menentukan minimum banyak 
warna yang digunakan dalam pewarnaan-  identik 
dengan dengan menentukan minimum waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh penugasan 
dalam komputasi klaster tersebut. Penentuan indeks 
 -kromatik suatu graf bukanlah merupakan 
persoalan yang mudah karena nilai tersebut sangat 
dipengaruhi oleh struktur graf dan nilai fungsi   
untuk setiap titik pada graf tersebut. Masalah 
penentuan indeks  -kromatik suatu graf   
sembarang merupakan masalah NP-complete, yaitu 
algoritma pewarnaan-  pada graf tersebut tidak 
dapat ditentukan secara deterministik dalam 
sebanyak polinomial langkah. 

Misalkan indeks  -kromatik suatu graf   
dinotasikan dengan   

 
   . Hakimi dan Kariv dalam 

[7] memberikan batas atas indeks  -kromatik dari 
hasil perumuman batas atas Vizing untuk pewarnaan 
sisi sejati, yakni  

   
 
                            (1) 

dengan           {     

    
     } dan      

menyatakan derajat titik   di  . Jelas bahwa batas 
bawah indeks  -kromatik adalah        Suatu graf 
  termasuk dalam kelas    , jika   

 
         ; 

  termasuk dalam kelas    , jika   
 
          

 . Selain itu, dalam [7] disajikan pula pembuktian 
bahwa untuk sembarang fungsi  , setiap graf bipartit 
termasuk dalam     dan setiap graf dengan      
bernilai genap untuk setiap     juga termasuk 
dalam    .  

Peneliti lain dari mancanagara telah 
memberikan beberapa hasil sebagai berikut.  Zhang 
dkk. [12] memberikan syarat cukup beberapa graf 
dengan sifat tertentu termasuk dalam kelas    . 
Selain itu, Yu dkk. [11] menyajikan syarat cukup 
graf kipas dan graf roda termasuk dalam kelas    . 
Lebih jauh, dalam [14] dan [15], secara berturut-
turut, Zhang dkk. Berhasil meng-karakterisasi graf 
lengkap dan memperumum untuk graf teratur 
berdasarkan pewarnaan- . 

Dalam penelitian pendahuluan, kami telah 
memperoleh beberapa hasil sebagai berikut. Dalam 
[2], ditunjukkan bahwa hasil operasi korona graf 
lengkap terhadap komplemen graf lengkap atau graf 
lintasan atau graf lingkaran termasuk dalam Cf1. 
Selain itu, karakterisasi beberapa graf yang 
menyerupai roda berdasarkan pewarnaan-f  disajikan 
dalam [3]. Lebih jauh, dalam artikel [4] disajikan 
indeks f-kromatik dari beberapa graf hasil operasi 
korona graf lingkaran terhadap salah satu dari 
komplemen graf lengkap atau graf lintasan atau graf 
lingkaran yang lain. Karena operasi korona tidak 
bersifat komutatif,  disajikan pula karakterisasi graf 
hasil operasi korona graf lingkaran dan beberapa 
graf yang memuat lingkaran [5]. Lebih jauh, pada 
[1]  disajikan karakteristik graf hasil operasi korona 
graf lingkaran dengan graf bintang atau graf roda 
atau graf lengkap. 

Makalah ini merupakan hasil penelitian 
teoritis, yaitu optimasi topologi klaster dengan cara 
reduksi sisi dari topologi yang telah terbentuk. 
Terkait dengan hal ini, akan ditunjukkan proses 
reduksi sisi pada topologi graf roda dan graf lengkap 
sehingga diperoleh topologi klaster yang termask 
dalam kelas     untuk sembarang nilai f yang 
diberikan. Nilai f yang diberikan berkorespondensi 
dengan spesifikasi komputer dalam klaster tersebut.  

 
3. Reduksi Sisi dan Optimasi Topologi 

  
Dalam  [5] telah disajikan klasifikasi graf 

roda berdasarkan pewarnaan-f yang merupakan 
bantahan terhadap konjektur yang disampaikan oleh 
Yu dkk. [11]. Hasil klasifikasi tersebut  tersaji dalam 
teorema berikut.   
 

Teorema 1. Misalkan     dan   adalah graf 
roda berorde     yang berpusat di titik  . 



Jika        untuk suatu bilangan positif   dan  

     {
              
                   

 

maka      . Jika tidak demikian,      . 
 

Dalam makalah ini, kami menunjukkan bahwa 
reduksi satu buah sisi sembarang pada suatu graf 
roda akan mengakibatkan graf roda tersebut 
termasuk dalam kelas     untuk sembarang f yang 
diberikan.  

Selanjutnya, dalam [13], Zhang dkk.  telah 
memberikan klasifikasi graf lengkap berdasarkan 
pewarnaan-f, seperti tersaji dalam teorema berikut : 
 

Teorema 2.  Misalkan      adalah suatu graf 
lengkap dan misalkan   dan   adalah bilangan 
ganjil positif dengan    . Jika        untuk 
setiap        dan         untuk setiap   di  , 
maka      . Jika tidak demikian,      .  
 
Dalam makalah ini, kami menunjukkan bahwa suatu 
graf lengkap akan termasuk dalam kelas     setelah 
direduksi sejumlah sisinya.  

Dengan demikian, reduksi sisi pada 
topologi graf roda dan graf lengkap akan 
mengakibatkan topologi klaster yang baru tersebut 
termasuk dalam kelas     untuk sembarang nilai f 
yang diberikan. Nilai f yang diberikan 
berkorespondensi dengan spesifikasi komputer 
dalam klaster tersebut.  

 
4. Teknik Konstruksi Pewarnaan-f pada Klaster 

Tereduksi Sisi 

Misalkan    adalah sebuah graf roda berorde     yang berpusat di titik  . Dalam mengkonstruksi suatu pewarnaan-  pada graf roda, kami menggunakan teknik konstruksi sebagai berikut. Misalkan    merupakan himpunan sisi yang tidak bersisian dengan titik pusat roda dan    merupakan himpunan sisi yang bersisian dengan titik  . Misalkan pula   merupakan suatu pewarnaan-
  pada    sehingga untuk               dengan 
   , berlaku    

            untuk setiap 
           . Misalkan                dan 
               dengan               . 
Ini akan memberikan dua kondisi berikut:   
    1.  Jika   genap dan    

 

 
    untuk    

         
 

 
   , maka       ,  

    2.  Jika   ganjil dan     
 

 
     untuk 

             
 

 
    , maka         . 

 

    

Gambar 2. Suatu pewarnaan-  pada graf roda    
dengan empat warna 

Perhatikan bahwa           
               dan               . 
Pemberian warna 1 dan warna 2 pada    secara 
berturut-turut memiliki nilai      dan     , 
sehingga memberikan nilai      (    ) dan 
     (    ), ini menunjukkan banyak sisi pada 
   yang berwarna 1 dan berwarna 2. Sementara itu, 
banyak warna 3 pada    adalah dua 
(direpresentasikan oleh nilai     ) dan nilai 
     (    ). Namun demikian, dengan 
memperhatikan definisi  , diperoleh nilai     . 
Ini menunjukkan bahwa banyak warna 3 yang 
diberikan pada    adalah tiga, sehingga graf tersebut 
masih membutuhkan satu warna (warna 4). Oleh 
karena itu, graf ini termasuk dalam kelas    .  

Oleh karena itu, dengan mereduksi satu sisi 
pada graf roda tersebut, pewarnaan-  pada topologi 
yang dihasilkan dapat dilakkukan dengan 
menggunakan tiga buah warna. Hal ini menunjukkan 
bahwa suatu topologi suatu klaster yang terdiri dari 
dengan n+1 titik dan 2n-1 buah sisi  yang berasal 
dari topologi graf roda dengan reduksi satu buah 
sisinya, maka pada topologi ini senantiasa dapat 
dikonstruksi pewarnaan-f dengan menggunakan tiga 
buah warna. Karena itu, ini merupakan topologi 
optimal untuk implementasi algoritma job 
submission pada topologi  tersebut.  

Berikut akan dijelaskan proses konstruksi 
pada graf lengkap tereduksi sisi. Konstruksi 
pewarnaan-  dapat diilustrasikan dalam contoh 
kasus berikut. Berdasarkan Teorema 2, graf     
dengan        untuk setiap titik          
termasuk dalam kelas    . Misalkan    dan    
merupakan dua sisi sembarang pada       , akan 
ditunjukkan bahwa pada subgraf               
dapat dikonstruksi suatu pewarnaan-  dengan 
menggunakan empat warna. Pertama,     dibagi 
menjadi dua subgraf. Subgraf pertama diinduksi oleh 
himpunan titik yang tidak terkait sisi yang 
dihilangkan,                 . Subgraf kedua 
diinduksi oleh titik-titik sisanya, 
               . Langkah pertama adalah 
mengkonstruksi suatu pewarnaan-  pada subgraf    
dengan menggunakan empat warna.  

 

 
Gambar 3. Suatu pewarnaan-  pada subgraf    

    
Hal ini dilakukan dengan cara memberikan 

satu warna yang berbeda untuk setiap lingkaran 



Hamilton yang saling terpisah pada subgraf tersebut. 
Langkah berikutnya, semua sisi yang mengkaitkan 
setiap titik di                 dengan semua 
titik pada subgraf   diwarnai dengan menggunakan 
empat warna. Sebagai contoh, pada 29, diberikan 
ilustrasi       ,       ,       , dan 
       dengan      

   hitam    , 
     

   merah    , dan seterusnya. Hal ini berarti 
bahwa terdapat tiga sisi yang terkait dengan titik     
berwarna hitam, dua sisi yang terkait dengan     
berwarna merah, dan seterusnya. Dengan kata lain, 
semua sisi yang mengkaitkan titik    dengan semua 
titik di       diwarnai dengan warna empat warna 
sehingga     

        ,     
        ,     

       

 , dan     
        . Dengan cara yang sama, 

semua sisi yang bersisian dengan   ,   , dan    
dapat diwarnai sehingga     

         untuk setiap 
            dan    , dan     

         untuk 
setiap             dan    .  

  
Gambar 4.  Skema pewarnaan-  pada sisi terkait 

titik-titik di   
     
Misalkan graf    adalah suatu graf yang 

diperoleh dari   dengan penambahan satu buah sisi. 
Akan ditunjukkan bahwa       . Pewarnaan-  
dengan menggunakan   buah warna yang telah 
dibangun pada   memberikan fakta bahwa setiap 
titik di    bersisian tepat dengan   buah sisi untuk 
setiap warnanya. Sementara itu, setiap titik di   
terkait dengan   buah sisi berwarna 1, warna 2, 
warna 3, dan warna 4 secara berturut-turut. Dengan 
demikian, penambahan sebuah sisi pada subgraf 
tersebut akan mengakibatkan       . Oleh karena 
itu,   merupakan subgraf berukuran maksimal dari 
    dan termasuk dalam kelas    . 

Secara umum, proses reduksi sisi pada graf 
lengkap sedemikian sehingga topologi klaster yang 
dihasilkan akan termasuk dalam kelas     , dapat 
ditunjukan seperti tersaji dalam Tabel 1.  

 
5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut. Jika terdapat 
topologi suatu klaster yang terdiri dari dengan n+1 
titik dan 2n-1 buah sisi  yang berasal dari topologi 
graf roda dengan reduksi satu buah sisinya, maka 
pada topologi ini senantiasa dapat dikonstruksi 
pewarnaan-f dengan menggunakan tiga buah warna. 
Sementara itu, pada klaster berbetuk graf lengkap, 

perlu diperhatikan pada saat banyak titik (komputer) 
adalah ganjil. Agar diperoleh topologi optimal pada 
perlu direduksi pada klaster lengkap ini sejumlah 
sisi, yakni sebanyak      

  
 buah sisi, dimana n adalah 

banyaknya komputer pada klaster tersebut dan f 
merupakan kemampuan komputasi komputer pada 
sistem paralel tersebut. Dengan demikian, klaster 
tereduksi sisi pada kedua klaster tersebut merupakan 
topologi optimal untuk implementasi algoritma job 
submission pada komputasi paralel.  
 
Tabel 1. Reduksi sisi pada Graf Lengkap  
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