
Powered by icomit.wordpress.com 
 

1 
 

ALGORITMA SELECTION SORT 

1. Konsep Dasar 

Selection sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah 

pengurutan(sorting) data pada suatu larik(array). Ide dasar algoritma ini adalah melakukan 

beberapa kali  pass untuk melakukan penyeleksian elemen array. Untuk  sorting ascending 

(menaik), elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut, disimpan 

indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut 

dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya, jika dilakukan sorting 

descending(menurun), elemen yang terbesar dari array yang belum terurut disimpan indeksnya 

untuk kemudian dilakukan pertukaran dengan nilai indeks yang terbesar dari elemen array.  

Penggunaan algoritma selection sort sering kita jumpai ketika kita akan mengurutkan 

sejumlah kartu bridge. Kita susun beberapa kartu bridge dalam suatu larik kemudian kita lakukan 

selction sort dengan memilih kartu yang nilainya paling kecil(jika ascending) lalu kita tukar 

dengan kartu yang paling ujung dari kartu-kartu yang belum terurut hingga akhirnya didapatkan 

kartu-kartu yang telah terurut. 

 

2. Algoritma Selection Sort 

Bagaimana cara kerja dari algoritma selction sort? Berikut adalah langkah perlangkah cara 

kerja dari algoritma yang bekerja pada suatu elemen array. 

a. Tetapkan suatu indeks yang akan dijadikan awal dari sorting, biasanya indeks pada awal 

array. 

b. Jika akan dilakukan sorting secara ascending maka cari elemen yang paling kecil dengan 

membandingkan dengan nilai indeks yang dijadikan patokan. Lakukan hal yang sebaliknya 

jika akan melakukan sorting secara descending. 

c. Jika ada nilai yang memenuhi dari langkah b maka lakukan pertukaran indeks yang dijadikan 

patokan. 

d. Hasil akhir dari langkah c adalah didapat nilai indeks yang terkecil(jika ascending) kemudian 

tukarkan nilai indeks tersebut dengan nilai indeks yang paling ujung dari elemen yang belum 

terurut. 

e. Lakukan langkah-langkah di atas hingga didapatkan elemen array yang telah terurut. 

Dari rangkuman langkah perlangkah algoritma selection sort di atas, didapatkan suatu desain 

algoritma dalam bentuk pseodocode. Berikut adalah pseudocode dari algoritma selection sort. 

Procedure SelectionSort  
(Input/Output T: TabInt, Input N: integer)  
{mengurut tabel integer [1 .. N] dengan Selection Sort secara 
ascending}  
  
Kamus:  
  I    : integer  
  Pass : integer 
  Min  : integer  
  Temp : integer  
  
Algoritma:  
  Pass traversal [1..N-1]  
    min  Pass  
    i traversal [Pass+1..N]  
      if (Ti < Tmin) then  
        min  j  
    Temp  TPass  
    TPass  Tmin  
    Tmin Temp  
  {T[1..Pass] terurut} 
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3. Implementasi Algoritma Selection Sort pada Bahasa Java 
Untuk mengimplementasikan algoritma selection sort, kita dapat membuat dua class. Yang 

pertama adalah class SelectionSort yang di dalamnya terdapat method sort() yang berisi 
algoritma selection sort. Berikut adalah kode program lengkapnya. 

 

Untuk menjalankan class SelectionSort kita membutuhkan sebuah class yang berisi method 

main yang berfungsi sebagai titik awal program java berjalan. Berikut kode programnya. 

 

Kode program di atas adalah class DemoSelectionSort yang fungsinya sebagai class utama. 

Terdapat dua buah method yakni method main dan method tampil yang berfungsi untuk 

menampilkan elemen array melalui suatu proses iterasi. 

Hasil yang kita dapatkan ketika class DemoSelectionSort ini dijalankan: 
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4. Ilustrasi Proses Selection Sort 

Agar dapat lebih memahami konsep algoritma selection sort berikut adalah ilustrasi proses 

selection sort yang terjadi pada deretan kartu bridge yang tidak terurut menjadi hasil akhir yang 

terurut. 
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5. Kompleksitas Algoritma Selection Sort 

Sebelum kita menentukan kompleksitas algoritma selection sort. Kita tinjau kembali algoritma 

selection sort. 

 
Algoritma selection sort dapat kita bagi menjadi empat bagian untuk mempermudah 

penghitungan kompleksitas algoritmanya. 

Bag 1: 

 
Terdapat kondisi percabangan yang didapatkan kompleksitas sebesar: 

= c + max(P1,P2) 

= 1 + 1 

= 2 

Bag 2: 

 
Terdapat proses looping yang didapatkan kompleksitas sebesar: 

=(akhir - awal + 2) + (akhir - awal + 1)(P + 1) 

=(n – (i + 1) + 2) + (n – (i + 1) + 1)(2+1) 

=(n – i + 3) + (n – i + 2)(3) 

=(n – i + 3) + (3n – 3i + 6) 

=4n - 4i + 9 

 Bag 3: 

 
Kita tambahkan hasil dari bag 2 dengan banyak step pada bag 3 yakni pada bag 3 ini 

terdapat empat step. 

= step + (hasil bag 2) 

= 4 + (4n – 4i + 9) 

= 4n – 4i + 13 
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Bag 4: 

Terdapat proses looping dengan nilai awal = 0, nilai akhir = n, dan ∑P(i) = 4n – 4i + 13 

 

= (akhir - awal + 2) + (akhir - awal + 1).1 + � P(i)
�

���
 

= (n – 0 + 2) + (n – 0 + 1).1 +� (4n − 4i + 13)
�

���
 

= (n + 2) + (n + 1).1 + ∑ 4n�
���  - ∑ 4i�

���  + ∑ 13�
���  

= (2n + 3) + 4n.n – 4( 
�

�
 n(n + 1)) + 13n 

= 2n + 3 + 4n
2
 – 2n(n + 1) + 13n 

= 15n + 3 + 4n
2
 - 2n

2
  + 2n 

= 2n
2
 + 17n + 3  ∈  �(��) 

 

Terlihat bahwa hasil akhir dari perhitungan kompleksitas algoritma selection sort adalah O(n
2
) 

yang artinya algoritma ini bersifat kuadratik. Sama halnya dengan algoritma sorting yang lainnya 

seperti algoritma Bubble Sort. Tetapi meskipun memiliki kompleksitas algoritma yang sama, 

melalui uji empiris didapatkan algoritma selection sort lebif mangkus daripada algoritma bubble 

sort. Peningkatan performasi yang diberikan 60% lebih baik daripada bubble sort. 

 

6. Kesimpulan 

a. Konsep kerja dari algoritma selection sort adalah memilih elemen yang terkecil dari larik 

untuk ditempatkan pada ujung larik. Proses akan diulang-ulang sampai larik sudah terurut. 

b. Seperti halnya dengan Algoritma Bubble Sort, algoritma ini cukup mudah untuk 

diimplementasikan. Walaupun begitu, kedua algoritma ini tidak cukup mangkus untuk 

menangani data dengan jumlah yang sangat besar karena kompleksitas algoritmanya adalah 

kuadratik O(n
2
). 
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