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Algoritma Closest Pair Point 

Adalah suatu algoritma yang memecahkan persoalan untuk mencari jarak terdekat antara kumpulan titik 

dalam suatu bidang dua dimensi. Cara yang paling sederhana untuk memecahkan masalah ini adalah 

dengan membandingkan semua kemungkinan titik-titiknya untuk dicari jaraknya. Untuk menentukan 

jarak antar titik digunakan persamaan berikut. 

 

Dimana x dan y adalah koordinat masing-masing titik yang diperbandingkan. Algoritma akan mencoba 

semua kemungkinan titik hingga didapatkan nilai d yang paling kecil. Berikut saya berikan contoh kasus 

bagaimana menentukan jarak terdekat dari beberapa titik dalam suatu bidang 2D. 

c  

Dari gambar di atas terdapat beberapa titik yang akan dicari jarak terdekatnya. Koordinat dari masing-

masing titik adalah A(2,2),B(4,4),C(6,9),D(7,5),dan E(8,4). Berikut adalah psoudocode algoritma yang 

dapat menyelesaikan masalah tersebut. 

 

Dari algoritma tersebut dapat kita lihat bahwa untuk menari nilai d(jarak) dilakukan dengan cara 

mencoba semua kemungkinan dengan mekanisme perulangan bersarang (dua ‘for’) sehingga 

kompleksitas algoritma ini adalah O(n2). Berikut adalah hasil implementasi algoritma closest pair point 

menggunakan bahasa pemrograman java. 
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public class ClosestPoints { 
    private static void cPoint(int[]x,int[]y){ 
        double dMin= Math.sqrt((x[0]-x[1])*(x[0]-x[1])+((y[0]-
y[1])*(y[0]-y[1]))); 
        double jarak; 
        int x1 = 0,y1 = 0,x2 = 0,y2 = 0; 
        for (int i = 0; i < y.length-1; i++) { 
            for (int j = i+1; j < y.length; j++) { 
                jarak=Math.sqrt((x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+((y[i]-
y[j])*(y[i]-y[j]))); 
                if (jarak<dMin){ 
                    dMin=jarak; 
                    x1=x[i]; 
                    x2=x[j]; 
                    y1=y[i]; 
                    y2=y[j]; 
                } 
            } 
        } 
        System.out.println("Jarak Terpendek = "+dMin+" di titik 
("+x1+","+y1+") dengan ("+x2+","+y2+")"); 
    } 
    public static void main(String[] args) { 
        int[]titikX={2,4,6,7,8}; 
        int[]titikY={2,4,9,5,4}; 
        cPoint(titikX, titikY); 
    } 
} 
Program di atas mencoba merepresentasikan suatu himpunan titik melalui dua buah array yaitu array 
titikX sebagai kumpulan koordinat X dan array titikY yang merupakan data-data sumbu Y. dua buah array 
ini akan diproses dalam method cPoint untuk dicari nilai jaraknya menggunakan persamaan jarak dua 

titik. 

Dalam method cPanel pertama kali dilakukan inisialisasi nilai variable dMin yang didapat dengan cara 
memeasukkan nilai koordinat titik pertama dan kedua dalam persamaan jarak dua titik. Kemudian 
melalui mekanisme perulangan dicari nilai jarak yang lain, jika nilai jarak lebih kecil daripada nilai dMin 
maka nilai dMin akan diganti dengan nilai jarak tersebut. Proses ini akan terus berulang hingga semua 

kemungkinan sudah dicoba.  

Berikut adalah hasil eksekusi program di atas. 

 

Output memberikan informasi berapa jarak yang terpendek beserta dimana titik koordinat titik-titiknya. 
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