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Abstrak 

Penulis akan melakukan analisis terhadap 

beberapa algoritma comparison based sorting. 

Hasil analisis ini kemudian akan dibandingkan 

dengan beberapa algoritma hybrid sorting dari 

mergesort, quicksort, heapsort, dan insertion 

sort. Hasil dari paper ini adalah perbandingan 

antara algoritma hybrid maupun algoritma 

comparison based sorting dari sisi waktu 

eksekusi menggunakan bahasa pemrograman 

java. Kesimpulan dari paper ini adalah 

menjelaskan algoritma yang terbaik 

berdasarkan eksperimen yang dilakukan penulis.  

 

1. Latar Belakang 

Data terurut merupakan hal yang sering 

dibutuhkan dalam berbagai disiplin ilmu baik itu 

disiplin ilmu eksak maupun non-eksak. Data 

terurut ini umumnya merupakan langkah awal 

untuk memecahkan masalah yang lebih 

kompleks dalam berbagai bidang. Oleh karena 

itu, cara mengolah data sehingga terurut 

(Sorting) secara efisien sangat diperlukan. 

Tantangan efisiensi dapat berupa kompleksitas 

algoritma dari sisi waktu maupun memori yang 

terpakai serta kemudahan dalam 

mengimplementasikannya.  

 Sorting Algorithm yang saat ini dikenal 

sudah cukup banyak dan memiliki berbagai 

variasi dari segi kompleksitasnya.  Jika dilihat 

dari metode yang digunakan, Sorting Algorithm 

terbagi atas dua tipe utama yaitu comparison-

based sorting algorithms dan non-comparison 

sorting algorithms. Contoh dari comparison-

based sorting algorithms beberapa diantaranya 

adalah mergesort, quicksort, heapsort dan 

insertion sort. Sedangkan, contoh dari non-

comparison-based sort sorting algorithms 

beberapa diantaranya adalah radixsort, bucket 

sort, postman sort, dan countingsort.  

 Kompleksitas berupa waktu dan 

penggunaan memori adalah tolak ukur seberapa 

baik atau kompleksnya suatu algoritma. Metode-

metode comparison-based maupun non-

comparison-based yang telah dihasilkan 

memberikan kandidat-kandidat terbaik dalam 

menyelesaikan permasalahan efisiensi sorting 

ini. Beberapa diantaranya adalah quicksort, 

merge sort, heapsort, counting sort, dan 

radixsort. Namun, sayangnya setiap algoritma 

tersebut tidak lepas dari kekurangan-kekurangan 

yang ada seperti kompleksitas pada best case, 

average case, worst case, penggunaan memori 

maupun stable atau tidaknya algoritma tersebut.  

 Kekurangan-kekurangan yang terdapat 

pada algoritma sorting dapat diminimalisasi  

untuk menghasilkan suatu algoritma yang lebih 

efisien dari algoritma sebelumnya. Caranya 

dapat berupa perbaikan efisiensi sisi arsitektur 

komputer (hardware) dalam melakukan 

perhitungan aritmatika tertentu atau dengan 

mengkombinasikan (hybrid) algoritma tersebut 

dengan algoritma lainnya.  

 Dalam paper ini, penulis akan 

menganalisis kombinasi dari comparison-based 

algorithms yaitu merge sort, quicksort, heapsort 

dan insertion sort. Analisis yang dilakukan 

berupa kompleksitas waktu antara algoritma-

algoritma berdasarkan percobaan yang 

dilakukan.  

  

2. Definisi Masalah 

 Masalah yang akan dibahas dalam paper 

ini adalah mengetahui Comparison based 
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sorting algorithm yang terbaik dibandingkan 

quicksort, merge sort dan heapsort dengan 

melakukan kombinasi-kombinasi antara 

algoritma ini sendiri dengan algoritma lainnya. 

Hasil kombinasi ini kemudian akan 

dibandingkan satu sama lainnya. Hal yang 

dibandingkan adalah waktu eksekusi.  

Input yang diberikan berupa array of 

integer tidak terurut acak dengan panjang yang 

beragam. Selain input yang tidak berurut acak, 

input yang diberikan dapat berupa array of 

integer yang telah terurut maupun terurut 

terbalik. Selain kedua jenis input, algoritma juga 

akan diberikan input berupa median of 3 

sequence. Pola urutan dari median of 3 sequence 

dapat dilihat pada formula 1. Output dari 

program adalah array yang telah terurut dalam 

lokasi array yang sama (in place sort). 

 

3. Algoritma 

Algoritma comparison sort yang akan 

dibahas dibatasi terhadap 4 algoritma saja yaitu 

merge sort, quicksort, heapsort dan insertion 

sort. Keempat algoritma ini kemudian akan 

dikombinasikan (hybrid) untuk membentuk 

suatu algoritma baru yang lebih baik 

kompleksitas waktunya.  

1. Quicksort 

2. Heapsort 

3. Merge Sort 

4. Insertion Sort 

Hybrid Sorting Algorithm yang dapat 

dibentuk dari keempat algoritma di atas adalah  

1. Kombinasi antara merge sort dan insertion 

sort (Timsort), 

2. Kombinasi antara quicksort dan insertion 

sort, 

3. Kombinasi antara quicksort dan heapsort, 

4. Kombinasi antara quicksort dan merge sort, 

5. Kombinasi antara quicksort, heapsort dan 

insertion sort (Introspective Sort), dan 

6. Kombinasi antara quicksort, merge sort dan 

insertion sort. 

3.1. Quicksort 

Quicksort merupakan salah satu 

comparison based sorting algorithm yang 

menggunakan pendekatan metode divide and 

conquer. Gambar 1 dapat menjelaskan algoritma 

quicksort ini dengan mudah.  

 
Gambar 1. Contoh quicksort [4] 

 Proses divide pada quicksort 

menggunakan suatu element yang bernama pivot 

[5]. Selanjutnya, proses mengurutkan dilakukan 

dengan membandingkan setiap elemen dengan 

pivot dan mengelompokannya menjadi 3 bagian. 

Bagian tersebut berupa list yang berisi angka 

lebih kecil dari pivot, pivot, dan angka yang 

lebih besar dari pivot. Proses conquer tidak 

dilakukan secara langsung karena hasil rekursif 

dari proses sebelumnya telah membentuk input 

yang berurut dengan sendirinya.  

 Kompleksitas dari algoritma ini adalah 

O(n.log n) dalam average case. Namun, 

quicksort dapat menjadi O(n
2
) untuk beberapa 

kasus jika pivot yang dipilih tidak tepat.   

 Pseudocode dari algoritma ini dapat 

dilihat pada gambar 2. Gambar 2 menjelaskan 

algoritma quicksort sesuai penjelasan 

sebelumnya dengan pendekatan divide and 

conquer.  



 
 

 

 
gambar 2. Pseudocode  quicksort [6] 

 

3.2. Heapsort 

Heapsort merupakan comparison based 

sorting algorithm yang memiliki kompleksitas 

O(n.log n). algoritma ini diawali dengan 

membuat heap dari data (max-heap), kemudian 

mengambil element di root sebagai element 

terbesar dan meletakannya pada urutan terakhir. 

Proses ini dilakukan secara terus menurus 

hingga input terurut. Preseudocode dari 

algoritma ini dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 

 
Gambar 3. Pseudocode heapsort [7]  

 

3.3. Mergesort 

Mergesort merupakan salah satu 

algoritma comparison based algorithm tercepat 

di antara algoritma comparison based sorting 

lainnya. Merge sort menggunakan pendekatan 

divide and conquer sama halnya seperti 

algoritma quick sort. Kompleksitas algoritma ini 

adalah O(n.log n) baik pada worst case, best 

case maupun average case.  

Pseudocode dari algoritma mergesort 

dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5. 

Sedangkan contoh implementasi algoritma ini 

dapat dilihat pada gambar 6.  

 

 
Gambar 4. Mergesort Pseudocode [11] 

 

 
Gambar 5. Merge Pseudocode [11] 



 
 

 

 
Gambar 6. Contoh mergesort [10] 

 

3.4. Insertion sort 

Insertion sort merupakan algoritma 

sorting dengan kompleksitas O(n
2
). Jika 

dibandingkan dengan algoritma lainnya seperti 

mergesort, heapsort, timsort, maupun introsort, 

maka Insertion sort lebih buruk dari sisi 

kompleksitasnya. Namun, jika inputnya 

berukuran kecil, maka kompleksitas insertion 

sort dapat mendekati linear yaitu O(n). 

Kelebihan inilah yang akan digunakan sebagai 

salah satu modifikasi algoritma comparison 

based sorting lainnya. Pseudocode dari 

algoritma ini dapat dilihat pada gambar 7.  

 

 

Gambar 7. Pseudocode  Insertion sort [8] 

 

3.5. Timsort 

Timsort merupakan salah satu hybrid 

sort yang mengkombinasikan antara merge sort 

dan insertion sort. Algoritma ini awalnya 

ditemukan oleh Tim Peters pada tahun 2002 dan 

digunakan di bahasa pemrograman Phyton. Oleh 

karena merge sort dan insertion sort merupakan 

algoritma yang stabil maka timsort juga 

merupakan algoritma yang stabil.  

 

3.6. Introsort 

Algoritma ini didesain oleh David 

Musser tahun 1997. Introsort sering disebut juga 

introspective sort merupakan kombinasi antara 

algoritma quicksort, heapsort dan insertion sort. 

Algoritma ini dimulai dengan quicksort 

kemudian pada kedalaman/level tertentu 

algoritma beralih pada heapsort. Proses 

perpindahan dari quicksort ke heapsort 

didasarkan pada adanya introspective element 

yang memantau kedalaman rekursif algoritma. 

Kedalaman ini kemudian akan dibandingkan 

dengan worst case dan best case yang telah 

diketahui pada Quicksort.  

Algoritma quicksort merupakan salah 

satu algoritma comparison sort yang terbaik 

dengan average case O(n.log n). Algoritma 

quicksort juga merupakan salah satu algoritma 

sorting yang digunakan dalam C++ Standard 

Template Library (SSL) dan juga C libraries [2]. 

Selain kelebihan tersebut, terdapat kekurangan 

dari algoritma ini yaitu worst case-nya adalah 

O(n
2
). Namun, algoritma median-of-3 quicksort 

dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

worst case ini.  Namun, kemungkinan akan 

terjadinya worst case dari median-of-3 quicksort 

ini tidak dapat terhindarkan untuk input tertentu. 

Sebagai contoh, David R. Musser dalam 

papernya memberikan contoh sebuah algoritma 

median-of-3-killer untuk menghasilkan 

kemungkinan worst case dari median-of-3 

quicksort.  

Penjelasan di atas menjadi dasar bahwa 

diperlukan suatu cara agar worst case quicksort 

ini tidak terjadi meskipun dalam kondisi input 

berupa median-of-3-sequences. Oleh karena itu, 

David R Musser mengajukan suatu algoritma 

yaitu introspective sort yang merupakan hybrid 

dari quicksort, heapsort dan insertion sort.  



 
 

Heapsort merupakan salah satu dari 

yang terbaik dalam comparison sort dengan 

upper bound O(n log n). Namun, algoritma ini 2 

sampai 5 kali lebih lambat dibandingkan 

quicksort [2]. Berdasarkan data hasil percobaan 

dari John Morris, algoritma quicksort memang 

lebih cepat dibandingkan algoritha heapsort 

seperti yang ditunjukan pada tabel 1. 

 

n Quicksort Heapsort 

Compari

sons  

Exchan

ge  

Compa

rison 

Exchang

e 

100 712 148 2842 581 

200 1682 328 9736 1366 

300 5102 919 53113 4042 

Tabel 1. Perbandingan komputasi antara 

quicksort dan heapsort 

 

Tabel 1 memberikan penjelasan mengenai 

komputasi berupa jumlah comparison dan 

exchange yang dilakukan untuk suatu jenis input 

tertentu dengan ukuran tertentu.  

Alasan inilah yang menjadikan 

quicksort sebagai algoritma utama dan heapsort 

menjadi algoritma penggantinya.  

 

3.2.1 Implementasi Introsort 

 Seperti pada penjelasan sebelumnya, 

algoritma introsort diawali dengan quicksort 

kemudian berganti ke heapsort berdasarkan 

perhitungan kompleksitas. Perpindahan antara 

algoritma ini terjadi pada kedalaman tertentu. 

Seperti yang telah dipahami, algoritma quicksort  

mengalami worst case atau average case 

berdasarkan pemilihan pivot yang tepat sehingga 

ukuran partisi yang diperoleh berimbang. 

Ukuran partisi inilah yang digunakan untuk 

menentukan terjadinya perpindahaan algoritma 

atau tidak.  

 Introsort tidak menggunakan algoritma 

quicksort biasa, tetapi menggunakan median-of-

3 quicksort. Seperti yang telah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, median-of-3 quicksort dapat 

memberikan partisi yang berimbang hampir di 

setiap kasus kecuali kasus khusus seperti 

median-of-3  killer.  

 

4. Pembahasan/Analisa dan Eksperiment 

 Pembahasan pada algoritma-algoritma 

yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya 

berupa waktu eksekusi dan analisa  

kompleksitasnya. Ringkasan dari kompleksitas 

algoritma-algoritma tersebut dapat dilihat pada 

table 2.  

 

 
Tabel 2. Kompleksitas algoritma comparison 

based sorting[12] 

 

Tabel 2 di atas merupakan hasil analisa 

dari beberapa algoritma comparison based 

sorting dan hybrid sorting. Insertion sort, 

quicksort, mergesort dan heapsort merupakan 

algoritma umum dalam comparison based 

sorting algorithm, sedangkan introspective sort 

dan timsort merupakan contoh dari hybrid 

sorting algorithm.  

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, 

penulis memilih beberapa algoritma hybrid yang 

akan dianalisa seperti  

a. Kombinasi antara quicksort dan 

insertion sort, 

b. Kombinasi antara quicksort dan merge 

sort, 

c. Kombinasi antara quicksort dan 

heapsort, 

d. Kombinasi antara quicksort, merge sort 

dan insertion sort. 

e. Kombinasi antara quicksort, heapsort 

dan insertion sort (Introspective Sort), 

dan 

f. Kombinasi antara merge sort dan 

insertion sort (Timsort) 



 
 

4.1. Hybrid dari Quicksort dan Insertion sort 

Kombinasi antara quicksort dan 

insertion sort merupakan salah satu hybrid sort 

yang dapat dibentuk dari comparison based 

sorting algorithm. Algoritma ini diawali dengan 

quicksort kemudian pada jumlah partisi tertentu 

berubah menjadi algoritma insertion sort. 

Berdasarkan analisa, insertion sort merupakan 

algoritma yang hampir mendekati linear untuk 

ukuran input yang kecil. Hasil eksperimen dari 

rata-rata 1000 data random pada gambar 8 dapat 

memberikan gambaran mengenai hal ini.  

 
Gambar 8. Hasil Eksperimen Waktu Eksekusi 

Data tersebut menunjukan bahwa insertion sort 

masih dapat dikatakan linear hingga ukuran 

input 25.  

 Berdasarkan penjelasan di atas, hasil 

hybrid dari quicksort dan insertion sort 

setidaknya dapat dikatakan lebih baik 

dibandingkan quicksort.  Gambar 9 dapat 

menjelaskan mengenai percobaan yang 

dilakukan untuk membandingkan performa 

algoritma hybrid ini dengan quicksort.   

 

 
Gambar 9. Kurva Perbandingan antara Quicksort 

dan Hybrid dari Quicksort dan Insertion sort 

Percobaan dilakukan pada 100 data. Threshold 

dari quick sort adalah 25 dengan alasan seperti 

yang telah dijelaskan pada gambar 8. Threshold 

adalah variable yang memberikan tanda 

perubahan algoritma dari quick sort menjadi 

insertion sort. Angka 25 berarti perubahan dari 

quick sort menjadi insertion sort ketika ukuran 

dari partisi pada algoritma quick sort adalah 25 

buah data. Input size dari gambar berupa 2
n
.  

Percobaan tersebut memberikan 

peningkatan performa rata-rata yaitu 0.08756 

detik dari kecepatan semua yaitu 0.1369 detik 

menjadi 0.0493 detik.  

 Namun, terdapat kekurangan dari 

algoritma ini yaitu tidak mengatasi kemungkinan 

terjadinya worst case dari quicksort yaitu O(n
2
).  

Oleh karena itu, penulis mencoba mengubah 

variant quicksort-nya menjadi median-of-3 quick 

sort dengan tujuan mengatasi hal ini. Kurva 

hasil percobaan sebelum dan sesudah 

memperbaharui quicksort dengan 100 buah 

random data dapat dilihat pada gambar 10.  

 

 
Gambar 10. Perbandingan antara Hybrid dari 

Quicksort (Median of 3 partition) dan Insertion sort 

dengan hybrid dari quicksort dan insertion sort 

untuk input berupa bilangan random 

Input size dari gambar 10 berupa 2
n
. Gambar 10 

ternyata menunjukan bahwa perubahan ini justru 

memperlambat waktu eksekusi sorting. Namun, 

hal yang berbeda ditunjukan ketika input yang 

diberikan sudah terurut dari kecil ke besar. 

Kurva hasil percobaan dapat dilihat pada gambar 

11.  



 
 

 
Gambar 11. Perbandingan antara Hybrid dari 

Quicksort (Median of 3 partition) dan Insertion sort 

dengan hybrid dari quicksort dan insertion sort 

untuk input berupa bilangan terurut ascending 

 

Input size dari gambar 11 berupa 2
n
. Gambar 11 

menunjukan bahwa untuk input terurut quicksort 

mengalami perilaku worstcase (berwarna biru) 

sedangkan median-of-3 quick sort dapat 

mengatasi hal ini.  

Meskipun peluang munculnya worstcase 

pada quick sort variant ini sudah sangat kecil, 

tetapi bukan tidak mungkin worstcase pada 

median-of-3 quicksort dapat terjadi. Dalam 

papernya, David R Musser mencoba membuat 

suatu input yang dapat menciptakan worstcase 

pada variant quicksort ini yang diberi nama 

median-of-3 killer. Permutasi dari median-of-3 

killer dapat dilihat pada persamaan 1.  

 
…1) 

Untuk k adalah bilangan asli positif. 

 

Kurva hasil percobaan hybrid quicksort median-

of-3 dan insertion sort dengan input berupa 

median-of-3 killer sequences dapat dilihat pada 

gambar 12. Pada hasil percobaan tersebut 

terlihat bahwa, perilaku dari algoritma ini 

menjadi worstcase yaitu O(n
2
).  

 

 
Gambar 12. Perbandiangan Algoritma Hybrid 

Quicksort (Median of 3 partition) dan insertion sort 

dengan input median of 3 killer dan bilangan 

random 

 

Input size dari gambar 12 berupa 2
n
. Gambar 12 

sangat jelas memperlihatkan bahwa untuk input 

median of-3 killer sequences algoritma median 

of 3 quicksort menunjukan prilaku O(n
2
).  

 

4.2. Hybrid dari Quicksort dan Merge Sort 

Kombinasi lainnya adalah antara quick 

sort dan merge sort. Algoritma ini diawali 

dengan quick sort kemudian ketika mencapai 

kedalaman level tertentu algoritma sorting 

berubah menjadi merge sort. Perpindahan dari 

quick sort ke merge sort dapat dilihat dari 

kecenderungan ketika quick sort mengalami 

worst case yaitu O(n
2
). Kecenderungan ini dapat 

diukur yaitu log n ± c untuk n adalah ukuran 

input dan c adalah konstanta. Berdasarkan 

analisis tinggi tree/level, maka log n merupakan 

tinggi tree ideal dalam quick sort sehingga 

kompleksitasnya O(n.log n). Namun, untuk 

memastikan teori ini tepat, maka penulis 

membuktikannya dengan percobaan dengan 

mengubah nilai c diantara 0 yaitu -2, -1, 0, 1, 

dan 2. Hasil percobaan ini dapat dilihat pada 

tabel 3.  

 



 
 

 
Tabel 3. Percobaan algoritma hybrid dari 

quicksort dan mergesort dengan nilai c berubah-

ubah 

Tabel 3 merupakan tabel hasil percobaan 

algoritma hybrid dengan menggunakan 

depth_limit yaitu log n + c. Satuan waktu dari 

hasil percobaan ini adalah ns (nano second). 

Percobaan ini dilakukan pada 100 data pada 

masing-masing nilai n.  

Perhatikan bahwa, nilai c = 0 

memberikan perolehan waktu rata-rata terkecil 

yaitu 1248257,353 ns dibandingkan nilai c 

lainnya. Berdasarkan data ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa nilai depth_limit yang tepat 

adalah log n sesuai hypothesis awal.  

 Setelah menentukan depth_limit yang 

dapat optimal memberikan hasil optimal, maka 

penulis melakukan pengujian algoritma hybrid 

ini seperti pengujian pada algoritma-algoritma 

hybrid sebelumnya. Gambar 13 merupakan 

gambar kurva dari percobaan hybrid dari 

quicksort dan mergesort dan perbandingannya 

dengan hybrid dari median-of-3 quicksort dan 

insertion sort.  

 

 
Gambar 13 Perbandingan antara hybrid dari 

median-of-3 quick sort dan insertion sort serta 

hybrid dari quicksort dan merge sort 

Input size pada gambar 13 adalah 2
n 

dan pada 

percobaan ini input dibuat secara random. 

Gambar kurva pada gambar 13 menunjukan 

bahwa algoritma hybrid dari median-of-3 

quicksort lebih baik dibandingkan algoritma 

hybrid dari quick sort dan merge sort.  

 

4.3. Hybrid dari Quicksort dan Heap sort 

Hybrid yang berikutnya adalah 

kombinasi antara quick sort dan heap sort. 

Variant dari Quick sort yang akan digunakan 

dalam hybrid ini adalah Median of 3 quicksort.  

Intinya adalah sama dengan kombinasi antara 

quick sort dan merge sort yaitu memperkecil 

terjadinya worst case pada quicksort dengan 

melihat kecenderungan prilaku quicksort. 

Gambar 13 memberikan penjelasan mengenai 

waktu eksekusi algoritma ini pada seluruh jenis 

input yang penulis definisikan. Perhatikan 

bahwa untuk jenis input median-of-3 killer 

algoritma hybrid ini dapat mengatasinya dengan 

menjaga kompleksitasnya agar tetap di O(n.log 

n) dengan cara berganti algoritma dari quick sort 

ke heap sort.  

 

 



 
 

 
Gambar 13. Kurva Waktu Eksekusi Algoritma 

Hybrid dari Quicksort dan Heapsort  

 

4.4. Hybrid dari Quicksort, Merge Sort dan 

Insertion Sort 

Algoritma hybrid ini merupakan 

algoritma sorting yang diawali dengan quicksort 

kemudian pada kedalaman tertentu berubah 

menjadi algoritma merge sort, kemudian pada 

ukuran input tertentu beralih menjadi insertion 

sort. Variant dari Quick sort yang akan 

digunakan dalam hybrid ini adalah Median of 3 

quicksort. Sama halnya seperti algoritma hybrid 

sebelumnya, algoritma ini bertujuan agar 

worstcase dari quicksort yaitu O(n
2
). Hybrid ini 

juga mengambil keuntungan dari insertion sort 

sama halnya dengan hybrid dari quicksort dan 

insertion sort. Hasil percobaan  kompleksitas 

dari sisi waktu eksekusi dapat dilihat pada 

gambar 14.  

 
Gambar 14. Perbandingan algoritma Hybrid dari 

quicksort, merge sort, dan insertion sort dengan 

beberapa tipe input 

4.5. Hybrid dari Quicksort, Heap Sort dan 

Insertion Sort 

Kombinasi ini telah dibahas cukup detail 

pada bagian yaitu bagian Introsort. Introsort ini 

merupakan hybrid dari 3 buah algoritma 

comparison based sorting yaitu median-of-3 

quicksort, heap sort, dan insertion sort. Hasil 

percobaan penulis mengenai kompleksitas waktu 

dari algoritma ini dapat dilihat pada gambar 15.  

 
Gambar 15. Perbandingan algoritma Hybrid dari 

Quicksort (median of 3 partition), mergesort dan 

insertion sort dengan beberapa tipe input 

 

4.6. Hybrid dari Merge Sort dan Insertion 

Sort 

Algoritma ini merupakan hybrid dari 

merge sort dan insertion sort. Hybrid ini dikenal 

dengan sebutan Timsort seperti yang telah 

dijelaskan pada bagian algoritma sebelumnya. 

Untuk menguji performa dari algoritma ini, 

penulis melakukan percobaan dari rata-rata 100 

data tiap input size-nya. Hasil percobaan ini 

dapat dilihat pada gambar 15.  

 

 
Gambar 15. Perbandingan algoritma Hybrid dari 

merge sort dan insertion sort dengan beberapa tipe 

input 



 
 

Gambar 15 memperlihatkan bahwa kelemahan 

dari algoritma ini adalah untuk input yang 

terurut terbalik.  

 

4.7 Hasil Percobaan Keseluruhan Algoritma 

Hybrid 

 Setelah melakukan analisa dan 

perbandingan pada setiap bagian dari masing-

masing hybrid sebelumnya, penulis melakukan 

percobaan kembali untuk 100 data untuk setiap 

input size. Percobaan ini dapat dilihat pada 

gambar 16, 17, 18, 19, dan 20.  

 
Gambar 16. Perbandingan algoritma Hybrid 

dengan input berupa random number 

 

 
Gambar 17. Detail Perbandingan algoritma 

Hybrid dengan input berupa random number 

 

 
Gambar 18. Perbandingan algoritma Hybrid 

dengan input berupa sorted number 

 

 
Gambar 19. Perbandingan algoritma Hybrid 

dengan input berupa reverse sorted 

 

 
Gambar 20. Perbandingan algoritma Hybrid 

dengan input berupa median of 3 killer sequences 

 

Hasil percobaan tersebut memperlihatkan bahwa 

hybrid dari introsort memberikan hasil yang stabil 

dari sisi waktu eksekusi meskipun tidak selalu yang 

tercepat pada setiap kasus.  

 

 

 



 
 

6. Kesimpulan 

Berdasarkan keenam algoritma hybrid yang 

dibahas, algoritma Instrospective sort (Introsort) 

merupakan algoritma yang paling baik. 

Keputusan penggunaan algoritma sorting ini di 

beberapa bahasa pemrograman seperti C++ dan 

C merupakan pilihan yang tepat karena 

berdasarkan percobaan, algoritma ini adalah 

yang terbaik diantara algoritma hybrid sort 

lainnya. Selain itu, algoritma median of 3 

quicksort dan insertion sort juga memberikan 

hasil yang cukup memuaskan kecuali untuk 

input berupa median of 3 killer sequences.  
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8. Lampiran 

 

Sorting.java 
 

import java.util.Random; 

 

 

/** 

 * @author Abdullah Hafidh 

 * @version 1.0 

 * <i>Class sorting</i> merupakan <i>class</i> yang memuat <i>method-method 

sorting</i> 

 *  seperti <i>quicksort, mergesort, median-0f-3 quicksort, heapsort, 

introsort, etc</i>  

 */ 

public class Sorting { 

 Sorting() { 

 

 } 

 

 private void swap(int unsortedData[], int i, int j) { 

  int temp = unsortedData[j]; 

  unsortedData[j] = unsortedData[i]; 

  unsortedData[i] = temp; 

 } 

 

 private int partition(int unsortedData[], int left, int right) { 

  int pivot = unsortedData[right]; 

  int i = left-1; 

   

  for (int j = left; j <= right - 1; j++) { 

   if (unsortedData[j] <= pivot) { 

    i++; 

    swap(unsortedData, i, j); 

   } 

  } 

  swap(unsortedData, i + 1, right); 

  return i + 1; 

 } 

 

 private int median_of_3_partition(int unsortedData[], int left, int 

right) { 

  int center = (left + right) / 2; 

 

  if (unsortedData[left] > unsortedData[center]) 

   swap(unsortedData, left, center); 

 

  if (unsortedData[left] > unsortedData[right]) 

   swap(unsortedData, left, right); 

 

  if (unsortedData[center] > unsortedData[right]) 

   swap(unsortedData, center, right); 

 

  swap(unsortedData, center, right); 

  int pivot = unsortedData[right]; 

 



 
 

  int i = left - 1; 

  for (int j = left; j <= right - 1; j++) { 

   if (unsortedData[j] <= pivot) { 

    i++; 

    swap(unsortedData, i, j); 

   } 

  } 

  swap(unsortedData, i + 1, right); 

  return i + 1; 

 } 

 

 public void maxHeapify(int unsortedData[], int heapSize, int i) { 

  int left = left(i); 

  int right = right(i); 

  int largest; 

  if (left < heapSize && unsortedData[left] > unsortedData[i]) 

   largest = left; 

  else 

   largest = i; 

  if (right < heapSize && unsortedData[right] > 

unsortedData[largest]) 

   largest = right; 

  if (largest != i) { 

   swap(unsortedData, i, largest); 

   maxHeapify(unsortedData, heapSize, largest); 

  } 

 } 

 

 public void buildMaxHeap(int unsortedData[], int heapSize) { 

  for (int i = (int) Math.floor(heapSize / 2); i >= 0; i--) { 

   maxHeapify(unsortedData, heapSize, i); 

  } 

 } 

 

 public void heapSort(int unsortedData[]) { 

  int heapSize = unsortedData.length; 

  buildMaxHeap(unsortedData, heapSize); 

  for (int i = unsortedData.length - 1; i >= 1; i--) { 

   swap(unsortedData, 0, i); 

   heapSize--; 

   maxHeapify(unsortedData, heapSize, 0); 

  } 

 } 

 

 public void heapSort(int unsortedData[], int left, int right) { 

  int n = right - left + 1; 

  for (int i = n / 2; i >= 1; i = i - 1) { 

   downheap(unsortedData, i, n, left); 

  } 

  for (int i = n; i > 1; i = i - 1) { 

   swap(unsortedData, left, left + i - 1); 

   downheap(unsortedData, 1, i - 1, left); 

  } 

 } 

 

 private static void downheap(int unsortedData[], int i, int length, 

   int right) { 



 
 

  int d = unsortedData[right + i - 1]; 

  int child; 

  while (i <= length / 2) { 

   child = 2 * i; 

   if (child < length 

     && unsortedData[right + child - 1] < 

unsortedData[right 

       + child]) { 

    child++; 

   } 

   if (!(d < unsortedData[right + child - 1])) 

    break; 

   unsortedData[right + i - 1] = unsortedData[right + child - 

1]; 

   i = child; 

  } 

  unsortedData[right + i - 1] = d; 

 } 

 

 private int left(int i) { 

  return 2 * i + 1; 

 } 

 

 private int right(int i) { 

  return 2 * i + 2; 

 } 

  

 public void mergeSort(int unsortedData[], int left, int right) { 

  int median; 

  if (left < right) { 

   median = (int) Math.floor((left + right) / 2); 

   mergeSort(unsortedData, left, median); 

   mergeSort(unsortedData, median + 1, right); 

   merge(unsortedData, left, median, right); 

  } 

 } 

 

 private void merge(int unsortedData[], int left, int median, int right) 

{ 

  int n1 = median - left + 1; 

  int n2 = right - median; 

 

  int L[] = new int[n1 + 1]; 

  int R[] = new int[n2 + 1]; 

  for (int i = 0; i < n1; i++) { 

   L[i] = unsortedData[left + i]; 

  } 

  for (int j = 0; j < n2; j++) { 

   R[j] = unsortedData[median + j + 1]; 

  } 

  L[n1] = Integer.MAX_VALUE; 

  R[n2] = Integer.MAX_VALUE; 

 

  int i = 0, j = 0; 

  for (int k = left; k <= right; k++) { 

   if (L[i] <= R[j]) { 

    unsortedData[k] = L[i]; 



 
 

    i++; 

   } else { 

    unsortedData[k] = R[j]; 

    j++; 

   } 

  } 

 } 

 

 public void insertionSort(int unsortedData[], int left, int right) { 

  int key = 0; 

  int i = 0; 

  for (int j = left; j <= right; j++) { 

   key = unsortedData[j]; 

   i = j - 1; 

   while (i >= 0 && unsortedData[i] > key) { 

    unsortedData[i + 1] = unsortedData[i]; 

    i--; 

   } 

   unsortedData[i + 1] = key; 

  } 

 } 

 public void quickSort(int unsortedData[], int left, int right) { 

  int pivot = 0; 

  if (left < right) 

   pivot = partition(unsortedData, left, right); 

  else 

   return; 

  quickSort(unsortedData, left, pivot - 1); 

  quickSort(unsortedData, pivot + 1, right); 

 } 

  

 public void median_of_3_quicksort(int unsortedData[], int left, int 

right) { 

  int pivot = 0; 

  if (left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 

  else 

   return; 

  median_of_3_quicksort(unsortedData, left, pivot - 1); 

  median_of_3_quicksort(unsortedData, pivot + 1, right); 

 } 

 

 public void introSort(int unsortedData[], int left, int right, 

   int depth_limit, int threshold) { 

  int pivot = 0; 

  depth_limit--; 

  if(right - left < threshold) 

  { 

   insertionSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  else if (depth_limit == 0) { 

   heapSort(unsortedData, left, right); 

   return; 

  } 

  else if (left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 



 
 

  else 

   return; 

  introSort(unsortedData, left, pivot-1, depth_limit, threshold); 

  introSort(unsortedData, pivot+1, right, depth_limit, threshold); 

 } 

  

 public void QuickSortMergeSortInsertionSort(int unsortedData[], int 

left, int right, 

   int depth_limit, int threshold) { 

  int pivot = 0; 

  depth_limit--; 

  if(right - left < threshold) 

  { 

   insertionSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  else if (depth_limit == 0) { 

   mergeSort(unsortedData, left, right); //modification from 

first introsort 

   return; 

  } 

  else if (left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 

  else 

   return; 

  QuickSortMergeSortInsertionSort(unsortedData, left, pivot-1, 

depth_limit, threshold); 

  QuickSortMergeSortInsertionSort(unsortedData, pivot+1, right, 

depth_limit, threshold); 

 } 

  

 public void timSort(int unsortedData[], int left, int right, int 

threshold) 

 { 

  int median; 

  if(right - left < threshold) 

  { 

   insertionSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  if (left < right) { 

   median = (int) Math.floor((left + right) / 2); 

   mergeSort(unsortedData, left, median); 

   mergeSort(unsortedData, median + 1, right); 

   merge(unsortedData, left, median, right); 

  } 

 } 

  

 public void quickSortInseritonSort(int unsortedData[], int left, int 

right, int threshold) 

 { 

  if(right - left < threshold) 

  { 

   insertionSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  int pivot = 0;  



 
 

  if(left < right) 

   pivot = partition(unsortedData, left, right); 

  else  

   return;  

  quickSortInseritonSort(unsortedData, left, pivot-1, threshold); 

  quickSortInseritonSort(unsortedData, pivot+1, right, threshold); 

   

 } 

  

 public void quickSortInseritonSortMedianOf3(int unsortedData[], int 

left, int right, int threshold) 

 { 

  if(right - left < threshold) 

  { 

   insertionSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  int pivot = 0;  

  if(left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 

  else  

   return;  

  quickSortInseritonSortMedianOf3(unsortedData, left, pivot-1, 

threshold); 

  quickSortInseritonSortMedianOf3(unsortedData, pivot+1, right, 

threshold); 

 } 

  

 public void quickSortMergeSort(int unsortedData[], int left, int right, 

int depth_limit) 

 { 

  if(depth_limit == 0) 

  { 

   mergeSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  int pivot = 0;  

  depth_limit--;  

  if(left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 

  else  

   return;  

  quickSortMergeSort(unsortedData, left, pivot-1, depth_limit); 

  quickSortMergeSort(unsortedData, pivot+1, right, depth_limit); 

   

 } 

  

 public void quickSortHeapSort(int unsortedData[], int left, int right, 

int depth_limit) 

 { 

  if(depth_limit == 0) 

  { 

   heapSort(unsortedData, left, right); 

   return;  

  } 

  int pivot = 0;  

  depth_limit--;  



 
 

  if(left < right) 

   pivot = median_of_3_partition(unsortedData, left, right); 

  else  

   return;  

  quickSortHeapSort(unsortedData, left, pivot-1, depth_limit); 

  quickSortHeapSort(unsortedData, pivot+1, right, depth_limit); 

   

 } 

  

 public int[] generateSortedInput(int length) { 

  int[] output = new int[length]; 

  for (int i = 0; i < length; i++) { 

   output[i] = i+1; 

  } 

  return output; 

 } 

  

 public int[] generateReverseInput(int length) { 

  int[] output = new int[length]; 

  for (int i = 0; i < length; i++) { 

   output[length-i-1] = i+1; 

  } 

  return output; 

 } 

  

 public int[] generateRandomInput(int length) { 

  int[] output = new int[length]; 

  Random randGenerator = new Random(); 

  int randValue = 0; 

  for (int i = 0; i < length; i++) { 

   randValue = randGenerator.nextInt(length); 

   output[i] = randValue; 

  } 

  return output; 

 } 

 

 public int[] generateMedianOf3Killer(int length) { 

  int output[] = new int[length]; 

  if (length % 2 == 1) { 

   return null; 

  } 

  int k = length / 2; 

  for (int i = 1; i <= k; i++) { 

   if ((i % 2) == 1) { 

    output[i - 1] = i; 

    output[i] = k + i; 

   } 

   output[k + i - 1] = 2 * i; 

  } 

  return output; 

 } 

} 

 


