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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1  Triangulasi 

       Dalam trigonometri dan geometri, triangulasi adalah proses mencari kordinat 

dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut dari titik yang diketahui (Brevillier, 

2008:5). Kemudian dapat ditentukan tiga titik dari sebuah segitiga dengan satu sisi 

yang diketahui dan dua sudutnya. 

2.2  Delaunay Triangulation 

       Delaunay Triangulation adalah salah satu implementasi triangulasi yang 

memaksimalkan sudut terkecil dari semua segitiga hasil triangulasi. Dengan 

demikian, Delaunay Triangulation akan menghindari segitiga yang bentuknya 

pipih. Penggunaan Delaunay Triangulation telah banyak diterapkan dalam 

berbagai aplikasi. Metode triangulasi ini ditemukan oleh Boris Delaunay pada 

tahun 1934.  

 

                  Gambar 2.1 Triangulasi dengan Delaunay (kiri) dan non Delaunay (kanan) 
(sumber : Mulyadi, Ridwan : 2011, 22) 
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2.3  Circumcircle 

       Salah satu property utama pembuatan Delaunay triangulation dalam bidang 

2D adalah empty circumcircle, dimana circumcircle dari setiap triangulasi tidak 

memiliki titik lain di dalamnya.  

       Circumcircle adalah lingkaran unik yang melewati ketiga titik dari triangulasi. 

Dari gambar 2.2 center O dari circumcircle disebut circumcenter, dan radius 

lingkaran R disebut circumradius. “A triangle's three perpendicular bisectors , 

, and meet at “  (Casey 1888:9). Bisectors merupakan garis yang 

memisahkan garis, sudut dan sebagainya menjadi dua bagian yang sama besar. 

 

Gambar 2.2 Circumcircle (sumber: Weisstein) 

       Circumcircle merupakan property penting. Pada gambar 2.3, circumcircle 

dari triangulasi T1 dan T2 tidak memiliki titik lain di dalamnya, maka triangulasi 

tersebut merupakan Delaunay Triangulation. Jika dibandingkan dengan gambar 

2.4, circumcircle dari triangulasi T1 dan T2 memiliki titik lain di dalamnya yang 

bukan Delaunay Triangulation. 
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Gambar 2.3 Triangulasi yang memenuhi Delaunay Triangulation  
(sumber: Mathworks ) 

 

Gambar 2.4 Triangulasi yang tidak memenuhi Delaunay Triangulation  
(sumber: Mathworks ) 

       Delaunay triangles memiliki bentuk yang lebih baik karena memenuhi empty 

circumcircle property, karena segitiga dengan sudut internal yang besar 

digantikan dengan segitiga dengan sudut yang lebih kecil, sehingga relatif tidak 

membentuk segitiga lancip. Triangulasi non-Delaunay memiliki sudut yang lebih 

lancip pada titik V2 dan V4, lihat gambar 2.4. 
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2.4  Flip Algorithm  

       Flip merupakan salah satu algoritma dengan ide yang sederhana, untuk 

triangulasi non-Delaunay yang salah satu edges akan di flip sampai setiap 

triangulasi memenuhi syarat Delaunay Triangulation. Algoritma Flip dimulai 

dengan sebuah segmen triangulasi dari S. Setiap edges dari triangulasi disimpan 

dalam sebuah queue. Sebuah edge e yang merupakan head dari queue di-pop 

untuk melakukan “flipping”. Misalkan P merupakan perbatasan dari union e dari 

dua segitiga yang berdekatan: wilayah ini disebut sebagai input polygon dari e, 

kemudian algoritma ini akan menghitung segmen Delaunay Triangulation dari P.  

 

 

Segitiga-segitiga berdekatan dengan e akan digantikan dengan segitiga Delaunay 

dari P. Hal ini menimbulkan segmen triangulasi baru dari S. Kemudian edge 

pengganti e  akan  di-push ke tail dari queue. Dari segitiga ABD dan BCD dengan 

garis yang sama BD (lihat gambar 2.5), jika jumlah sudut α dan γ kurang sama 

dengan 180°, segitiga tersebut memenuhi Delunay condition. Ini sangat penting 

Triangulasi ini tidak 
memenuhi syarat 
Delaunay (Jumlah  α 
and γ lebih besar dari 
180°).  

Triangulasi ini tidak 
memenuhi syarat 
Delaunay (terdapat 
lebih dari 3 titik di 
dalam circumcircles). 

Dengan melakukan Flip 
pada garis yang sama 
membuat keempat 
titik memenuhi 
Delaunay. 

Gambar 2.5 Implementasi triangulasi dengan teknik flip untuk memenuhi syarat 
Delaunay. (sumber : Nü es) 
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karena dengan melakukan flipping pada garis yang sama, BD menjadi AC 

membuat segitiga memenuhi Delaunay condition. Algoritma dikerjakan sampai 

setiap edge memenuhi Delaunay Triangulation. Sehingga Big-O yang diperoleh 

adalah O(n2) edge flip. Secara sederhana proses flip sebagai berikut (Lawson : 

1994), 

a. Buat triangulasi T secara acak dari kumpulan titik S. 

b. Push semua garis T yang secara local tidak memenuhi Delaunay 

Triangulation ke dalam stack dan diberi tanda. 

c. Selama stack tidak kosong lakukan pop garis dan hilangkan tanda pada 

garis tersebut, jika garis secara local tidak memenuhi Delaunay 

Triangulation maka ganti garis dengan garis baru yang mewakili garis 

ketiga pada kedua triangulasi yang berdekatan. 

d. Push keempat garis dari kedua segitiga ke dalam stack jika belum ditandai. 

2.5  Sweep-Hull Algorithm 

       Sweep-Hull adalah algoritma khusus untuk Delaunay Triangulation 2D 

(Sinclair : 2010) yang secara radial menyebarkan sweep-hull (secara berurutan 

dibuat secara radial dari kumpulan titik 2D, menghasilkan triangulasi tidak 

tumpang tindih), dipisahkan dengan segitiga final hasil iterative flipping step 

untuk menghasilkan Delaunay Triangulation. 

Proses Sweep-hull sebagai berikut, untuk kumpulan titik unique x_i di R2: 

a. Pilih sebuah titik x_0 dari x_i. 

b. Urutkan berdasarkan |x_i - x_0|^2. 

c. Pilih titik x_j yang paling dekat dengan x_0 
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d. Cari titik x_k yang membentuk circum-circle terkecil dengan x_0 dan x_j dan 

catat titik tengah dari  circum-circle C. 

e. Urutkan titik x_0, x_j, x_k untuk memberikan ke system sebagai initial seed 

convex hull. 

f. Urutkan kembali sisa titik sesuai dengan |x_i –C|^2 untuk s_i. 

g. Secara sekuensial tambahkan titik s_i untuk membentuk 2D convex hull yang 

bersumber dari triangulasi yang dibentuk dari x_0, x_j, x_k. 

h. Triangulasi yang tidak tumpang tindih dari kumpulan titik terbentuk. 

i. Pasangan segitiga dari hasil triangulasi harus di-flipped untuk membuat 

Delaunay Triangulation dari triangulasi yang tidak tumpang tindih. 

       Algoritma ini membentuk Delaunay Triangulation bersamaan dengan 2D 

convex hull dari kumpulan titik yang membutuhkan waktu sekitar O(nlog(n)).  

2.6  Sweep-Line Algorithm 

       Sweep-Line adalah algoritma yang menggunakan garis konseptual dalam 

menyelesaikan sebuah masalah. Garis konseptual (biasa berupa garis vertikal) 

yang bergerak melalui lintasan, berhenti pada titik tertentu. Operasi Geometri 

dilakukan saat berpotongan atau dilalui oleh garis konseptual yang berhenti pada 

titik tertentu. Algoritma ini selesai ketika semua objek dilalui. 

       Sweep-line membagi masalah menjadi dua domain, explored region dan 

unexplored region. Dengan menyelesaikan masalah pada explored region dan 

mengabaikan unexplored area. kita dapat mengabaikan unexplored area dengan 

hanya mengamati titik yang sudah dilewati oleh garis sweep line yang dapat 

mempengaruhi komputasi sementara karena titik lain yang terlalu jauh. 
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Keseluruhan permasalahan diperikasa dengan “sweeping” garis di-set point dari 

satu titik ke titik lain. 

 

 

 

Gambar 2.7 Proses pembuatan triangulasi Voronoi Diagram dengan Sweep Line.  
(sumber : Mnbayazit, released to the public domain) 

       Dalam pencarian pasangan titik yang terdekat membutuhkan O(N2) waktu, 

jika membandingkan semua pasangan titik yang ada, namun dengan 

menggunakan Sweep Line dapat mengurangi waktu pencarian pasangan  terdekat 

Sweep Line 

Unexplored Area Explored Area 

Gambar 2.6 Sweep Line, Explored Area (Kiri) dan Unexplored Area 
(Kanan). (sumber : Mnbayazit, released to the public domain) 
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menjadi O(N log N) karena titik-titik yang berada pada explored area saja yang 

dibandingkan.  

       Fortune’s algorithm merupakan salah satu algoritma sweep-line untuk 

membentuk Voronoi diagram dari kumpulan titik dengan kompleksitas waktu O(n 

log n) dan space O(n). Algoritma ini pertama kali dipublikasikan oleh Steven 

Fortune pada tahun 1986 dalam paper-nya “A sweepline algorithm for Voronoi 

diagrams." (Fortune, Steven : 312-322, 1986). 

       Pseudocode Fortune’s algorithm adalah sebagai berikut, 

let  be the transformation , 

  where  is the Euclidean distance between  and the nearest 

site 

let  be the "beach line" 

let  be the region covered by site . 

let  be the boundary ray between sites  and . 

let  be the sites with minimal -coordinate, ordered by 

-coordinate 

 

create initial vertical boundary rays  

 
while not IsEmpty( ) do 

     ← DeleteMin( ) 

    case  of 

     is a site in : 

        find the occurrence of a region  in  containing , 

          bracketed by  on the left and  on the right 

        create new boundary rays  and  with bases  

        replace  with  in  

        delete from  any intersection between  and  

        insert into  any intersection between  and  

 
Gambar 2.8 Pseudocode Fortune’s algorithm  
(sumber : Kenny Wong, Hausi A. Müller:18) 
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        insert into  any intersection between  and  

     is a Voronoi vertex in : 

        let  be the intersection of  on the left and  on the 

right 

        let  be the left neighbor of  and 

          let  be the right neighbor of  in  

        create a new boundary ray  if , 

          or create  if  is right of the higher of  and , 

          otherwise create  

        replace  with newly created  in  

        delete from  any intersection between  and  

        delete from  any intersection between  and  

        insert into  any intersection between  and  

        insert into  any intersection between  and  

        record  as the summit of  and  and the base of  

        output the boundary segments  and  

    endcase 

endwhile 

output the remaining boundary rays in   

Gambar 2.8 Pseudocode Fortune’s algorithm  
(sumber : Kenny Wong, Hausi A. Müller:18) (lanjutan) 

 

Gambar 2.9 Voronoi Diagram dan Delaunay Triangulation (sumber: Kenny 
Wong, Hausi A. Müller : 17) 
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       Gambar 2.9 menunjukan hubungan Voronoi Diagram dengan Delaunay 

Triangulation, dengan menghubungkan titik tengah dari circumcircle maka akan  

menghasilkan Voronoi diagram. 

2.7  Completeness   

       Menurut Steven M. Lavalle algoritma dinyatakan complete jika dapat 

menentukan sebuah solusi jika tersedia, atau dapat memberikan laporan bahwa 

tidak ada solusi yang tersedia.  

2.8  Space Complexity  

       Space complexity adalah jumlah memory yang diperlukan oleh sebuah 

algoritma, dalam menyelesaikan sebuah persoalan (Stroppa, 2006:3). 

2.9  Time Complexity 

       Time complexity adalah waktu komputasi yang diperlukan oleh sebuah 

algoritma, dalam menyelesaikan suatu persoalan. 
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