
Teknik Pengurutan Lanjut

Quick  Sort

Metode quick sort adalah metode pengurutan yang menggunakan partisi. Pada 

metode ini,  data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data disebelah kiri partisi  selalu 

lebih kecil dari data disebelah kanan. Namun data pada kedua partisi belum terurut, 

sehingga  untuk  mengurutkannya,  proses  pengurutan  dilakukan  pada  kedua  partisi 

secara  terpisah.  Selanjutnya,  data  di  sebelah  kiri  dan  kanan  dipartisi  lagi.  Secara 

singkat, prosedur partisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pilih satu data sebarang sebagai data partisi, misalkan x.

2. Baca data dari ujung kanan ke kiri sampai ditemukan data a[i] sehingga a[i] < x. 

(partisi kiri).

3. Baca data dari ujung kiri ke kanan sampai ditemukan data a[j] sehingga a[j] >= x. 

(partisi kanan).

4. Tukar kedua data a[i] dan a[j].

5. Ulangi proses di atas sampai seluruh data terbagi dua bagian kiri yang lebih kecil 

dari x dan kanan yang lebih besar dari x. 

Prinsip dasar dari quicksort  adalah melakukan partisi  dari  data,  dalam dua bagian. 

Kemudian  secara  rekursif  melakukan  sorting  pada  kedua  bagian  data  tersebut. 

Algoritma quicksort adalah sebagai berikut:

1. Tentukan  unsur  partisi  yang  diperlukan  (gunakan  data  tengah  sebagai  unsur 

partisi).

2. Partisi data dalam dua bagian yang dipisahkan oleh unsur partisi.

3. Secara  rekursif  sort  terhadap  kedua bagian  data  diatas  dengan dengan metode 

partisi (ulangi langkah 1 dan 2 untuk data sebelah kiri dan kanan).

Contoh:

Diberikan data berikut :

44 55 12 42 94 6 18 67

unsur partisi  yang digunakan adalah 42 yang merupakan data tengah pada deretan 

data tersebut. Dengan menggunakan prosedur partisi urutan data menjadi:

18 6 12 42 94 55 44 67
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data 18, 6, 12 lebih kecil dari 42 dan data 94, 55, 44, 67 lebih besar dari 42.

Data kiri: 18 6 12

Data kanan: 42 94 55 44 67

Untuk data kiri dilakukan partisi lagi, unsur partisinya adalah 6.

Sub data kiri: tidak ada karena tidak ada data yang lebih kecil dari 6

Sub data kanan: 6 12 18

Untuk sub data kanan dilakukan partisi lagi, unsur partisinya adalah 12.

Sub data kiri: 6

Sub data kanan: 12 18

Proses rekursif selesai dan data telah terurut.

Proses partisi  untuk data kanan.

Data di sebelah kanan dipartisi lagi, dengan unsur partisinya adalah 55.

Sub data kiri: 44 42

Sub data kanan: 55 94 67

Untuk sub data kiri dilakukan partisi lagi, dengan unsur partisinya adalah 44.

Sub data kiri: 42

Sub data kanan: 44

Untuk sub data kanan dilakukan partisi lagi, dengan unsur partisinya adalah  94.

Sub data kiri: 67 55

Sub data kanan: 94

Selanjutnya, dilakukan partisi lagi, dengan unsur partisinya adalah  67.

Sub data kiri: 55

Sub data kanan: 67

Proses rekursif untuk tabel kanan selesai.

Data setelah pengurutan menjadi:

6 12 18 42 44 55 67 94
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Jumlah partisi yang dilakukan untuk metode pengurutan quicksort adalah n2 dimana n 

merupakan  jumlah  data.  Jika  unsur  partisinya  merupakan  median  dari  data,  maka 

jumlah partisisnya menjadi  n log n (dikutip dari buku A Book on C ).

Implementasi Program Quicksort (dikutip  dari buku  A book in C)

Diskusikan secara kelompok implementasi dari algoritma quicksort berikut ini.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define swap(x,y) {int t; t=x;x=y;y=t;}
#define order(x,y) if (x>y) swap(x,y)
#define o2(x,y) order(x,y)
#define o3(x,y,z) o2(x,y);o2(x,z);o2(y,z)

void quicksort(int *left, int *right);
static int findpivot(int *left, int *right, int *pivot_ptr);
static int *partisi(int *left, int *right, int pivot);

int main(void)
{
  int i, a[8]={12,10,45,11,9,23,4,17};

  quicksort(a,a+8-1);
  for(i=0;i<8;++i)
    printf("%d\t",a[i]);
  return 1;
}

void quicksort(int *left, int *right)
{
  int *p,pivot;
  if(findpivot(left,right,&pivot))
  {
    p=partisi(left,right,pivot);
    quicksort(left,p-1);
    quicksort(p,right);
  }
}

int findpivot(int *left, int *right, int *pivot_ptr)
{
  int a,b,c,*p;
  a=*left;
  b=*(left+(right-left)/2);
  c=*right;
  o3(a,b,c);
  if(a<b)
  {
    *pivot_ptr=b;
    return 1;
  }
  if (b<c)
  {
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    *pivot_ptr=c;
    return 1;
  }
  for (p=left+1;p<=right;++p)
    if (*p != *left)
    {
      *pivot_ptr=(*p<*left)?*left:*p;
      return 1;
    }
  return 0;
}

static int *partisi(int *left, int *right, int pivot)
{
  while (left <=right)
  {
    while(*left < pivot)
      ++left;
    while(*right >= pivot)
      --right;
    if (left < right)
    {
      swap(*left,*right);
      ++left;
      --right;
    }
  }
  return left;
}
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