
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rangkaian digital merupakan salah satu representasi dari Aljabar Boolean. 

Terkadang Fungsi Boolean terlalu panjang, sehingga rumit untuk membuat 

rangkaian digital. Fungsi tersebut dapat disederhanakan dengan cara mencari 

fungsi lain yang ekuivalen dan lebih efisien, sehingga lebih mudah untuk 

membuat rangkaian digital. Penyederhanaan Fungsi Boolean dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu dengan cara Aljabar, Peta Karnaugh, dan Metode 

Quine-McCluskey. 

 

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zahroh 

(2013) dengan menggunakan Metode Quine-McCluskey. Metode Quine-

McCluskey merupakan metode dengan cara mengubah peubah Fungsi 

Boolean menjadi bentuk biner, kemudian sebanyak mungkin peubah 

dihilangkan secara maksimal, sehingga didapat Fungsi Boolean yang paling 

sederhana. Pada penelitian sebelumnya, aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean pada masukan tidak dapat menerima peubah yang tidak berurutan 

sesuai alfabet dan panjang minterms tidak berbeda-beda. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini dimodifikasi aplikasi tersebut, sehingga dapat 
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menerimamasukan Fungsi Boolean dengan peubah dapat tidak berurutan 

sesuai alfabet dan panjang minterms dapat berbeda-beda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terbentuk berdasarkan latar belakang penelitian ini 

adalah memodifikasi aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean dengan 

menerapkan: 

a. Bubble Sort pada peubah, sehingga pada masukan Fungsi Boolean peubah 

yang tidak berurutan sesuai alfabet dapat berurutan secara otomatis sesuai 

alfabet. 

b. Klasifikasi pada minterms, sehingga pada masukan Fungsi Boolean 

minterms dengan panjang yang berbeda-beda dapat dikombinasikan sesuai 

prosedur Metode Quine-McCluskey. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada penambahan 

Bubble Sort dan klasifikasi pada modifikasi aplikasi penyederhanaan Fungsi 

Boolean. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menyempurnakan aplikasi penyederhanaan 

Fungsi Boolean dengan dapat menerima masukan Fungsi Boolean dengan 
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peubah dapat tidak berurutan sesuai alfabet dan panjang minterms dapat 

berbeda-beda. 

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berdasarkan tujuannya. Manfaat 

dari penelitian ini adalah: 

a. Aplikasi penyederhanaan Fungsi Boolean lebih berkembang dengan dapat 

menerima masukan Fungsi Boolean dengan peubah dapat tidak berurutan 

sesuai alfabet dan panjang minterms dapat berbeda-beda. 

b. Sebagai alat untuk membantu dalam menyederhanakan rangkaian digital. 

c. Menjadi bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian selanjutnya atau 

penelitian yang sejenis. 


