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ABSTRACT 

 

APPLICATION TO ENCODE AND DECODE TREE 

USING PRUFER CODE 

 

by 

 

Tri Widya Ayuningtias 

 

Tree Structure is used widely to represent problems in daily life, especially in 

computer science and technology. One method that is used to represent a tree is 

Prufer Code. In this research, we developed an application to Encode and Decode 

Tree using Prufer Code. This application aims to simplify the process of changing 

tree into a Prufer code (encode) and the process of changing Prufer code into the 

form of tree (decode).  
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ABSTRAK 

 

APLIKASI ENCODE DAN DECODE TREE 

MENGGUNAKAN PRUFER CODE 

 

oleh: 

 

Tri Widya Ayuningtias 

 

Tree merupakan salah satu bentuk dari graf yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah ilmu komputer dan teknologi. 

Salah satu metode yang digunakan untuk merepresentasikan suatu tree adalah 

Prufer Code. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan aplikasi Encode dan 

Decode Tree menggunakan Prufer Code. Aplikasi ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam proses perubahan dari suatu tree menjadi kode Prufer 

(encode) dan proses merubah kode Prufer menjadi bentuk tree kembali (decode).  

 

Kata Kunci : encode, decode, tree, representasi tree, kode Prufer. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang banyak 

menggunakan gambar berupa edge (garis) dan vertex (titik). Dalam kehidupan 

sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang 

ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah 

dimengerti. 

 

Teori graf  ditemukan oleh seorang matematikawan Swiss, Leonhard Euler pada 

tahun 1736 yang terkait dengan  permasalahan jembatan Konigsberg ( Konigsberg 

problem)  yaitu bagaimana melewati tujuh jembatan yang menghubungkan empat 

daratan yang dibelah oleh sungai Pregal di Polandia, masing-masing tepat satu 

kali dan kembali ke tempat semula. Euler memodelkan masalah ini kedalam 

bentuk graf, daratan yang dihubungkan oleh jembatan dinyatakan sebagai vertex 

(titik) dan jembatan sebagai edge (garis). 

 

Graf dapat dibedakan atas dua jenis berdasarkan pelabelan yaitu graf berlabel dan 

graf tidak berlabel. Graf G berlabel merupakan suatu graf yang diberi label pada 

setiap titik atau garis di G, sedangkan graf  tidak berlabel merupakan suatu graf 

yang tidak diberi label pada setiap titik ataupun garis G. 
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Pada penelitian ini akan digunakan graf berlabel pada tree. Tree dipilih dalam 

penelitian ini karena tree merupakan kasus khusus graf yang banyak digunakan 

secara aplikatif dalam ilmu komputer dan teknologi. Menurut Zayadi (2010) 

beberapa metode encode dan decode tree antara lain Prufer code, Blob code, 

dandelion code, happy code, dan grey code. 

 

Pada penelitian ini dibuat suatu sistem untuk mengkodekan suatu tree 

menggunakan  Prufer code. Metode Prufer code adalah metode pengkodean tree 

yang dilakukan dengan menentukan leaf (daun) terkecil yang diberi label ℓ1 pada 

setiap langkahnya.  Kemudian ℓ1 dan edgenya dibuang dari tree dengan kode awal 

yang ditulis adalah succ (ℓ1). Dengan proses yang sama dilakukan pengulangan 

hingga terbentuk konstruksi akhir, yaitu suatu vertex menuju root (0). Aplikasi 

dalam penelitian ini dapat merepresentasikan suatu graf pada suatu sistem, 

sehingga dapat memudahkan dalam menentukan kode (encoding) dan 

menguraikan kode  (decoding) ke bentuk graf semula menggunakan Prufer code. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan 

aplikasi yang dapat mempermudah encode dan decode tree menggunakan  

Prufer code. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan aplikasi menggunakan PHP. 
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2. Metode encoding dan decoding tree yang difokuskan pada penggunaan 

metode Prufer code. 

3. Encoding dan Decoding tree dengan metode Prufer code dalam aplikasi 

ini hanya memuat 50 titik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman dalam menentukan 

pengkodean dan konstruksi suatu tree menggunakan Prufer code. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam penjelasan dan 

pemahaman encode dan decode tree sehingga dapat dipelajari dan 

dikembangkan lebih kompleks. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Graf 

Suatu graf G = (V, E) adalah suatu struktur yang terdiri dari  himpunan vertex 

(titik) V berhingga yang tak kosong V={V1,V2, ...) dan himpunan titik E (mungkin 

kosong) yang merupakan himpunan edge (garis) yang menghubungkan pasangan 

vertex. Suatu barisan berhingga yang terdiri dari edge dan vertex bergantian, 

dengan setiap garis bertetangga dengan titik sebelum dan sesudahnya disebut 

walk. Walk yang diawali dan diakhiri dengan vertex yang sama disebut walk 

tertutup, sedangkan walk yang diakhiri dan diawali dengan vertex berbeda disebut 

walk terbuka (path). Walk tertutup dengan tidak ada vertex yang dilewati lebih 

dari satu kali  (kecuali vertex awal dan vertex ujung) disebut sirkuit (Deo, 1989). 

Hubungan atau lintasan antar titik dalam sebuah graf dapat  dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Walk adalah lintasan dari suatu titik ke titik yang lain. 

2. Closed walk adalah walk yang titik awal sama dengan titik akhir. 

3. Trail adalah walk yang semua garisnya berlainan, artinya yang 

diperhatikan adalah lintasannya. 

4. Cycle adalah path yang tertutup, artinya titik awal sama dengan titik akhir. 
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5. Girth adalah cycle terpendek  dari cycle-cycle yang dimiliki oleh sebuah 

graph. 

6. Circumference adalah cycle terpanjang dari cycle-cycle yang dimiliki oleh 

sebuah graph (Wibisono, 2010). 

 

2.2 Tree (Pohon) 

Pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Pohon adalah suatu graf  

yang mempunyai n titik, n-1 garis atau  edge dan tidak mempunyai siklus (circle 

free) serta merupakan graf terhubung. Diagram pohon dapat digunakan sebagai 

alat untuk merepresentasikan suatu persoalan (Deo, 1989). 

 

Suatu titik dalam graf dapat mempunyai satu atau lebih garis yang menempel 

padanya atau tidak ada satupun garis yang menempel padanya. Derajat suatu titik 

adalah banyaknya garis yang menempel pada titik tersebut. Titik ganjil adalah 

titik yang derajatnya ganjil. Titik genap adalah titik yang derajatnya genap.  

Digraph adalah graf G yang terdiri dari himpunan titik – titik V=V(G) yang 

elemen – elemennya disebut titik atau garis, dan E = E(G) dari pasang – pasangan 

titik terurut yang disebut busur atau garis berarah (Lipschutz dan Lipson, 2002). 

Sifat-sifat yang dimiliki pohon atau tree adalah sebagai berikut: 

a) Di dalam suatu pohon, lintasan antara dua titik bersifat tunggal (unik, 

khas). 

b) Di dalam sebuah pohon, banyaknya titik adalah satu lebihnya daripada 

banyaknya garis. 

c) Pohon dengan satu atau lebih titik memiliki sedikitnya dua daun 

(Liu, 1995). 
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Derajat sebuah titik pada digraph dapat dibagi menjadi dua, yaitu:  

- Indegree sebuah titik adalah jumlah garis  yang masuk ke suatu titik. 

- Outdegree sebuah titik adalah jumlah garis yang keluar dari suatu titik.  

Titik yang indegree = 0 disebut sumber/ asal/ source.  Titik yang 

outdegree = 0 disebut tujuan / sink (Wibisono, 2010). 

 

2.3 Encode dan Decode 

Encode adalah suatu metode untuk melakukan suatu pengkodean ulang terhadap 

suatu data, sehingga data hasil pengkodean ulang tersebut apabila dilihat tidak 

akan sama dengan asalnya, dengan tanpa merusak informasi didalamnya. Hal ini 

digunakan agar data yang dikirim tidak bisa diketahui oleh pihak yang tidak 

berkepentingan. Decode adalah suatu metode pembacaan suatu data yang telah 

dikirimkan dalam bentuk sandi, kemudian diterjemahkan kembali ke dalam 

bentuk asalnya (Feri, 2005). 

 

2.4 Prufer Code 

Prufer code merupakan metode pengkodean tree yang dilakukan dengan 

menentukan leaf  terkecil yang diberi lebel ℓ1 pada setiap langkahnya.  Kemudian 

ℓ1 dan edgenya dibuang dari tree dengan kode awal yang ditulis adalah succ (ℓ1).  

Dengan proses yang sama dilakukan pengulangan hingga terbentuk konstruksi 

akhir, yaitu suatu vertex menuju root (0) (Amstrong, 2009). 

 

Langkah-langkah Encode tree menggunakan Prufer code adalah : 



7 
 

L1. Tentukan vertex (titik) dengan index terbesar (n). 

L2. Tentukan leaf dari tree yang diberikan. 

L3. Tentukan i = 0. 

L4. Tentukan Pi = (), dengan Pi adalah himpunan kode ke i. 

L5. Sorting leaf dari index yang terkecil sampai index yang terbesar. 

L6. Ganti i = i + 1. 

L7. Jika i ≤ n – 1 masuk ke L8, jika tidak maka proses selesai. 

L8. Buang ℓ1 (leaf dengan index terkecil) dan mencetak kode Pi=( Pi – 1, succ (ℓ1)). 

L9. Jika indegree succ (ℓ1) = 0 maka tambahkan succ (ℓ1) ke L ( himpunan leaf ) 

dan kembali ke L5, jika tidak kembali ke L6. 

 

Gambar 2.1 Flowchart Encode Tree menggunakan metode Prufer Code 

 

Berikut merupakan contoh  Encode Tree (Zayadi, 2010) 

Diberikan tree dengan 10 vertex dan 9 ed ge 
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Langkah-langkah untuk memperoleh kode Prufer dari tree tersebut adalah: 

1. Buang leaf dengan index terkecil (1) dari L={1,7,8,9,10}, lalu ambil 

succ(1)=2 sebagai kode pertama (P1). 

 

                 P1 = (2) 

2. Buang leaf dengan index terkecil (7) dari L={7,8,9,10}, lalu ambil succ(7)=6 

sebagai kode kedua (P2). 

 

P2 = (2 6) 

3. Buang leaf dengan index terkecil (8) dari L={8,9,10}, lalu ambil succ(8)= 2 

sebagai kode ketiga (P3). 

 

P3 = (2 6 2) 

4. Buang leaf dengan index terkecil (2) dari L={2,9,10}, lalu ambil succ(2)= 3 

sebagai kode keempat (P4). 

 

P4 = (2 6 2 3) 
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5. Buang  leaf dengan index terkecil (3) dari L={3,9,10}, lalu ambil succ(3)= 4 

sebagai kode kelima(P5).  

 

P5 = (2 6 2 3 4) 

6. Buang leaf dengan index terkecil (4) dari L={4,9,10}, lalu ambil succ(4)= 5 

sebagai kode keenam (P6).  

 

P6 = (2 6 2 3 4 5) 

7. Buang  leaf dengan index terkecil (5) dari L={5,9,10}, lalu ambil succ(5)= 6 

sebagai kode ketujuh (P7).  

 

P7 = (2 6 2 3 4 5 6) 

8. Buang leaf dengan index terkecil (9) dari L={9,10}, lalu ambil succ(9)= 6 

sebagai kode kedelapan (P8).  

 

P8 = (2 6 2 3 4 5 6 6) 

9. Proses Encode selesai dan diperoleh P = (2 6 2 3 4 5 6 6). 

 

Decode tree merupakan invers dari proses encode tree.  Pada proses decode tree 

dengan Prufer code digunakan Pi ( Himpunan kode pada langkah ke i ) dan Li ( 

himpunan leaf  pada langkah ke i ) sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan 



10 
 

tree dengan mengetahui bahwa himpunan leaf pertama (L1) adalah semua 

bilangan yang tidak tampil pada suatu kode. 

 

Langkah-langkah decode tree menggunakan  Prufer code adalah : 

L1. Tentukan  i =1. 

L2. Masukkan  Pi ( himpunan kode ke-i ) dan Li ( himpinan leaf  ke-i) 

L3. Sorting  Li dari leaf  dengan index  terkecil sampai index terbesar 

L4. Jika i ≤ n-1 maka masuk ke L5,  jika tidak maka masuk ke L9 

L5. Tambahkan edge ℓ1→ p1, dengan ℓ1 adalah leaf  dengan  index terkecil dan p1 

adalah  kode Prufer pada elemen pertama  

L6. Buang ℓ1 pada Li dan p1 pada Pi 

L7. Jika p1Є Pi maka lanjut ke L8, jika tidak maka tambahkan p1 pada Pi dan 

lanjut ke L8. 

L8. Ganti i = i + 1 dan kembali ke L3. 

L9. Jika P n-1 = () maka proses selesai. Jika tidak maka tambahkan edge ℓ1→p1, 

ℓ2→p1,...,ℓn→p1 dan lanjut ke L10. 

L10. Tambahkan vertex dengan  outdegre = 0 → root (0) dan proses selesai. 
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Gambar 2.2 Flowchart Decode Tree menggunakan metode Prufer Code 

 

Berikut merupakan contoh decode tree (Zayadi, 2010). 

Diberikan kode P = (2 6 2 3 4 5 6 6) dan Pi (j) menyatakan posisi ke-i dari kode 

Prufer dan j adalah angka dari posisi ke-i dari P. 

Konstruksi tree dengan langkah sebagai berikut:  

1. Tentukan indegree pada setiap vertex. 

Vertex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

indegree 0 2 1 1 1 3 0 0 0 0 

 

2. Bentuk konstruksi tree dari informasi indegree pada setiap vertex 

Tentukan P1 dan L1 sebagai berikut: 

P1 = (2 6 2 3 4 5 6 6)   dan L1 ={1,7,8,9,10} 
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3. Bentuk konstruksi leaf dengan  index terkecil (1) → bilangan pertama (2) pada 

P1, Buang p1 (2) dan l1 (1), lalu bentuk P2 dan L2. 

P2 = (6 2 3 4 5 6 6) dan L2= {7,8,9,10} 

 

4. Bentuk konstruksi leaf dengan index terkecil (7) → bilangan pertama (6) pada 

P2, Buang p2 (6) dan l2 (7), lalu bentuk P3 dan L3. 

P3 = (2 3 4 5 6 6) dan L3= {8,9,10} 

 

5. Bentuk konstruksi leaf dengan index terkecil (8) → bilangan pertama (2) pada 

P3,  Buang p3 (2) dan l3 (8).  Pada langkah ini, muncul leaf baru (2) karena pada 

saat bilangan pertama (2) dibuang dari P3,  (2) tidak muncul pada himpunan P.  

Maka (2) akan dimasukkan pada leaf yang baru (L4).  Lalu bentuk P4 dan L4. 

P4 = (3 4 5 6 6) dan L4= {2,9,10} 

 

6. Bentuk konstruksi  leaf dengan index terkecil (2) → bilangan pertama (3) pada 

P4,  Buang  p4 (3) dan l4 (2).  Pada langkah ini, muncul leaf  baru (3) karena 

pada saat bilangan pertama (3) dibuang dari P4, (3) tidak muncul pada 

himpunan P.   Maka (3) akan dimasukkan pada leaf  yang baru (L5).  Lalu 

bentuk P5 dan L5. 

P5 = (4 5 6 6) dan L5= {3,9,10} 
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7. Bentuk konstruksi leaf  dengan index  terkecil (3) → bilangan pertama (4) pada 

P5,  Buang  p5 (4) dan l5 (3).  Pada langkah ini, muncul leaf  baru (4) karena 

pada saat bilangan pertama (4) dibuang dari P5, (4) tidak muncul pada 

himpunan P.  Maka (4) akan dimasukkan pada leaf  yang baru (L6).  Lalu 

bentuk P6 dan L6. 

P6 = (5 6 6) dan  L6= {4,9,10} 

 

8. Bentuk konstruksi leaf  dengan  index  terkecil (4) → bilangan pertama (5) 

pada P6, Buang  p6 (5) dan l6 (4).  Pada langkah ini, muncul leaf  baru (5) 

karena pada saat bilangan pertama (5) dibuang dari P6, (5) tidak muncul pada 

himpunan P.  Maka (5) akan dimasukkan pada leaf yang baru (L7).  Lalu 

bentuk P7 dan L7 

P7 = (6 6) dan L7= {5,9,10} 

 

9. Bentuk konstruksi leaf dengan index terkecil (5) → bilangan pertama (6) pada 

P7, Buang  p7 (6) dan l7 (5). (5) tidak muncul pada himpunan L baru, karena 

masih terdapat angka 6 pada himpunan P.  Lalu bentuk P8 dan L8 

P8 = (6) dan L8= {9,10} 

 

10. Bentuk konstruksi leaf dengan index terkecil (9) → bilangan pertama (6) pada 

P8, Buang  p8 (6) dan l8 (9).  Pada langkah ini, muncul leaf  baru (6) karena 
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pada saat bilangan pertama (6) dibuang dari P6, (6) tidak muncul pada 

himpunan P.  Maka (6) akan dimasukkan pada leaf yang baru (L9).  Lalu 

bentuk P9 dan L9 

P9 = () dan L9= {6,10} 

 

11. Karena himpuan P kosong (), maka Bentuk konstruksi leaf  dari L9, sehingga 

P10 = () dan L10= {}, maka proses decode tree selesai. 

 

 

2.5 PHP (Hypertext  Preprocessor) 

PHP adalah bahasa pemrograman yang berfungsi untuk membuat website dinamis 

dan aplikasi web.  PHP berbeda dengan HTML, HTML hanya bisa menampilkan 

konten statis, sedangkan PHP dapat menampilkan konten yang dinamis dari 

sebuah website. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag based seperti 

HTML. PHP termasuk bahasa yang cross-platform, artinya PHP dapat berjalan 

pada sistem operasi yang berbeda-beda (Windows, Linux, ataupun Mac). 

 

Program PHP ditulis dalam file plain text  (teks biasa) dan ditandai dengan 

akhiran ”.php”.  PHP ditulis oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995.  Pada awalnya 

PHP hanya digunakan oleh Ramsus sebagai pencatat jumlah pengunjung pada 

website pribadinya. Karena itu PHP dinamakan juga Personal Home Page (PHP) 

Tools. Akan tetapi, karena perkembangannya yang cukup disukai maka Ramsus 

merilis bahasa PHP tersebut ke publik dengan lisensi open source. Kemudian 
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pada tahun 1997, PHP dikembangkan kembali oleh perusahaan Zend menjadi 

lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat.  Pada juni 1998, Zend merilis PHP 3.0 

dan mengganti singkatan PHP menjadi akronim berulang PHP Hypertext 

Preprocessor.  

 

PHP adalah produk open source yang dapat dipakai secara gratis tanpa harus 

membeli. PHP membutuhkan web server untuk memproses file-file PHP dan 

mengirimkan  hasil pemrosesan untuk ditampilkan di Browser client.  Oleh karena 

itu,  PHP termasuk server-side scripting yaitu script yang diproses di sisi server.  

Web server sendiri adalah software yang diinstal pada komputer lokal ataupun 

komputer lain yang berada di jaringan intranet / internet yang berfungsi untuk 

melayani permintaan-permintaan web dari client.  Sintak PHP diawali dengan tag 

<?, kemudian diakhiri dengan tag ?>.  Aturan penulisan yang akan ditampilkan 

dalam server dapat menggunakan print atau echo (Yuliano, 2009). 

 

2.6 Metode Waterfall 

Metode ini diilustrasikan  pada Gambar  2.3 Model ini terkenal sebagai model air 

terjun atau siklus hidup perangkat lunak. Tahap-tahap utama dari Metode 

Waterfall memetakan kegiatan-kegiatan pengembangan dasar yaitu: 

1. Analisis dan definisi persyaratan disini tujuan dan batasan sistem ditentukan 

melalui konsultasi dengan user sistem. Persyaratan ini kemudian didefinisikan 

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras 

atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur secara keseluruhan.  

Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi abstrak 
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sistem perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. Dalam 

tahap ini semua kebutuhan yang telah dianalisis dirancang menjadi usecase 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan user interface. 

2. Implementasi dan pengujian unit pada tahap ini perancangan perangkat lunak 

direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program.  Pengujian unit 

melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasinya. 

3. Integrasi dan pengujian sistem, unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa 

persyaratan sistem telah dipenuhi setelah pengujian sistem, perangkat lunak 

dikirim kepada kepada pelanggan. 

4. Operasi dan pemeliharaan biasanya (walaupun tidak harus ada), ini merupakan 

fase siklus yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai, pemeliharaannya 

mencakup koreksi dari berbagai eror yang tidak ditemukan pada tahap-tahap 

terdahulu, perbaikan atas implementasi unit sistem dan pengembangan 

pelayanan sistem, sementara persyaratan-persyaratan baru ditambahkan 

(Pressman, 2002). 

 

Gambar 2.3 Metode  Waterfall 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan  Alam (MIPA) Universitas Lampung.  Waktu penelitian adalah pada 

semester Genap 2015 / 2016. 

Untuk dapat membangun aplikasi pencatatan data survey watermeter dibutuhkan 

beberapa perangkat baik berupa  hardware dan software. 

 

3.2.1 Hardware 

Untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan sebuah unit komputer, sedangkan untuk 

mengembangkan sistem ini hardware yang digunakan dalam pengembangan 

sistem ini adalah Laptop  Acer Aspire 4253  dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. AMD E350 Radeon 

2. 2 GB RAM DDR3 

3. 320 GB Harddisk 

4. 14.0” HD LED LCD 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

3.2 Spesifikasi  Perangkat 
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3.2.2 Software 

Software yang digunakan dalam pengembangan sistem ini antara lain: 

1. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 32 Bit 

Sistem operasi ini digunakan sebagai perangkat lunak utama yang akan 

menjalankan perintah operator terhadap mesin dan software lainnya. 

2. Adobe Dreamweaver 8 

Adobe dreamweaver digunakan untuk membuat desain UML. 

3. Google Crome 4.0 

Google Crome digunakan sebagai tempat atau lokasi (Plat Form) untuk 

mengetes sistem. 

4. XAMPP Server Version 1.8.1 

Software ini digunakan sebagai server lokal (localhost) dan server MySQL 

pada sistem. 

5. Notepad c++ 

Software ini digunakan sebagai source code editor. 

6. Paint 

Digunakan untuk membuat dan mengedit icon, gambar, dan angka. 

Pada penelitian ini digunakan pengembangan sistem dengan Metode Waterfall 

(Pressman, 2002). Tahap-tahap utama dari Metode Waterfall memetakan kegiatan-

kegiatan pengembangan dasar yaitu: 

 

 

 

3.3 Pengembangan Sistem 
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Analisis yang dilakukan peneliti dengan memasukkan fungsi kebutuhan dari 

user sistem.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun aplikasi 

encode dan decode tree menggunakan Prufer code dan batasan yang dimiliki 

sistem yakni pengembangan aplikasi menggunakan PHP, metode difokuskan 

pada penggunaan Prufer code, dan dalam aplikasi ini hanya memuat 50 titik. 

Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini, tahap selanjutnya yaitu tahap desain.  

Dalam tahap ini semua kebutuhan yang telah dianalisis dirancang menjadi use 

case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan user interface. 

Sistem ini digunakan oleh seorang actor yaitu user.  User dapat 

menginputkan decode tree dan juga dapat mengiinputkan encode tree 

sesuai usecase pada Gambar 3.1. 

3.3.1 Analisis dan definisi persyaratan 

 

3.3.2 Desain 

 

3.3.2.1 Usecase Diagram 
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Gambar 3.1 Usecase Diagram 

 

Activity Diagram dibuat berdasarkan dengan usecase diagram.  Dalam 

sistem ini memiliki 2 buah aktivitas yaitu menginputkan encode tree dan 

decode tree. Aktivitas encode tree merupakan proses memasukkan tree 

menjadi kode Prufer, proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.  Aktivitas 

decode tree merupakan proses memasukkan kode Prufer menjadi bentuk 

tree,  proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

3.3.2.2 Activity Diagram 
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Gambar 3.2 Activity Diagram Encode Tree 

 

 

 
Gambar 3.3 Activity Diagram Decode Tree 
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Langkah selanjutnya dari tahap desain adalah pembuatan sequence 

diagram. Jumlah sequence diagram yang dibuat harus sesuai dengan 

activity diagram. Pada Gambar 3.4 dijelaskan tentang sequence diagram 

encode tree, dimana user meminta interface encode tree kemudian 

menginputkan tree sehingga di hasilkan kode Prufer.  Pada Gambar 3.5 

dijelaskan tentang sequence diagram dencode tree, dimana user meminta 

interface dencode tree kemudian menginputkan kode Prufer sehingga 

dihasilkan gambar berupa tree. 

 

 
 

Gambar 3.4 Sequence diagram encode tree 

 

 

3.3.2.3 Sequence Diagram 
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Gambar 3.5 Sequence diagram decode tree 

 

User Interface merupakan desain pada sistem yang nantinya akan tampil 

di halaman awal ketika user mengoperasikan sistem. Gambar 3.6. 

menjelaskan User Interface dari Decoding tree, dan Gambar 3.7 

menjelaskan User Interface dari Encoding Random (menginputkan 

angka-angka pada titik / node).  Gambar 3.8. menjelaskan User Interface 

dari Encoding manual pada sistem ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.6. User interface dari decoding tree 

Decoding 

 Pisahkan Kode dengan Spasi 

Masukkan Kode : {                  } 

3.3.2.4 User Interface 
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Gambar 3.7. User interface dari encoding random 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. User interface dari encoding manual 

 

Aplikasi encoding dan decoding tree menggunakan Prufer code dibangun pada 

tahap ini.  Aplikasi dibangun berdasarkan pada tahap desain sebelumnya.  

Pembangunan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP.  Bahasa 

pemrograman tersebut didukung oleh softwere XAMPP.  

 

Encoding Random 

 

Masukkan Banyak Node :  

Encoding Manual 

 

Jumlah NODE :  

3.3.3 Implementasi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi Encoding dan Decoding Tree Menggunakan Prufer code 

mempermudah dalam menyelesaikan proses Encode dan Decode Prufer 

code sesuai kebutuhan. 

2. Fungsi encode telah berhasil mengubah tree menjadi Prufer code, dan 

fungsi decode telah berhasil mengubah Prufer code menjadi  tree. 

3. Aplikasi menghasilkan output berupa file pdf. 

5.2   Saran 

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dalam pengembangan aplikasi yang selanjutnya dapat digunakan lebih 

dari 50 titik untuk membuat tree.  

2. Dalam pengembangan aplikasi yang selanjutnya dapat merapikan kembali 

titik-titik tree sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih. 

3. Karena keterbatasan pemrograman PHP, disarankan penelitian berikutnya 

dapat menggunakan OOP yang lain seperti java, C++, dan lain-lain. 

4. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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