
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Graf adalah bagian dari bidang ilmu matematika yang dapat digunakan untuk 

mencari suatu solusi dalam permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, graf 

dapat digunakan sebagai visualisasi objek-objek dengan menggambarkan 

bermacam-macam struktur sehingga lebih mudah dimengerti. Contoh graf yang 

sering dijumpai di kehidupan sehari-hari yaitu bagan alir dan rangkaian listrik. 

 

Sejarah teori graf berawal pada abad ke-18 dari masalah jembatan Konigsberg 

yang melalui sungai Pregel di Kaliningrat, Rusia dan diselesaikan oleh Leonhard 

Euler. Terdapat tujuh jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh 

sungai Pregel. Permasalahannya adalah menentukan apakah mungkin melakukan 

perjalanan yang dimulai dari satu daratan dan melalui setiap jembatan tersebut 

hanya satu kali serta kembali ke tempat semula.  

 

Pada tahun 1736 Leonhard Euler membuktikan masalah tersebut dengan 

memodelkan masalah kedalam bentuk graf dan Leonhard Euler berhasil 

menyelesaikan masalah tersebut bahwa tidak mungkin melewati jembatan tersebut 

hanya satu kali jika jumlah derajat tiap titik tidak genap, sehingga model graf 

tersebut dikenal sebagai graf Eulerian.  
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Daya tarik teori graf adalah penerapan yang sangat luas, mulai dari ilmu 

komputer, kimia, fisika, biologi, sosiologi, teknik kelistrikan, ekonomi, 

manejemen, pemasaran, hingga pemecahan teka-teki dan permainan asah otak. 

 

Tree (pohon) merupakan salah satu struktur yang ada di dalam suatu graf dan 

banyak digunakan dalam merepresentasikan suatu masalah khususnya dalam ilmu 

komputer dan teknologi. Kode Huffman adalah string biner yang digunakan untuk 

mengkodekan setiap karakter di dalam kode. Dalam pemrosesannya kode 

Huffman menggunakan struktur pohon/tree. Fungsi utama dari pohon Huffman 

adalah proses Encoding dan Decoding. Encoding adalah cara menyusun string 

biner dari data yang ada. Proses ini dimulai dengan membuat pohon Huffman, 

kemudian kode untuk satu karakter dibuat dengan menyusun nama string biner 

yang dibaca dari akar hingga daun pohon Huffman.  Decoding adalah kebalikan 

dari proses encoding, dimana mengembalikan data string menjadi data semula. 

 

Menurut Ramdan dan Hermawan (2012), mengkonversi suatu graf tree menjadi 

sebuah kode atau sebaliknya dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah 

satunya adalah menggunakan  matriks adjacency. Matriks adjacency dalam 

kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk optimasi rute jalan. Namun 

penggunaan matriks adjacency terdapat kekurangan yaitu tidak dapat 

merepresentasikan tree yang memiliki arah.  Matriks adjacency hanya berupa 

tabel yang berisikan 0 dan 1 yang tidak mempunyai arah. Salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk merepresentasikan tree berarah menjadi sebuah kode 

maupun sebaliknya adalah Blob code. 
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Zayadi (2010) melakukan penelitian tentang pengkodean suatu tree menggunakan 

metode Blob code dan Prufer code, memberikan ciri-ciri suatu kode, dan 

memberikan pemahaman dalam menentukan konstruksi tree dari suatu 

pengkodean Blob code dan Prufer code, dalam penelitian ini Zayadi (2010) belum 

mengembangkan aplikasi untuk pengkodean tersebut. 

 

Pada penelitian ini dikembangkan aplikasi untuk encode dan decode tree dengan 

menggunakan Blob code dan memberikan studi kasus optimasi biaya instalasi 

pipa air dengan Blob Code. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan 

masalah yang dikaji dari penelitian ini yaitu bagaimana membangun sistem 

encode dan decode tree menggunakan Blob code. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode encode dan decode tree hanya menggunakan metode Blob code. 

2. Metode Blob code yang digunakan hanya diterapkan pada graf berarah. 

3. Titik tree yang digunakan maksimal 50 titik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem encode dan decode tree 

menggunakan Blob code. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengguna dapat dengan mudah 

mengkonstruksi kode Blob menjadi tree dan dari tree menjadi kode Blob.  

 


