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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Graf adalah suatu diagram yang digunakan untuk mencari solusi dalam 

permasalahan sehari-hari.  Graf digunakan sebagai gambaran objek-objek yang 

terstruktur sehingga menghasilkan visual diagram yang mudah dimengerti.  Garis 

pada diagram dapat berarah ataupun tidak berarah sehingga dapat membentuk 

objek-objek yang saling terhubung.  Graf mempunyai banyak konsep, salah 

satunya adalah konsep tree (pohon).  Konsep ini mampu mendukung penerapan 

graf dalam berbagai bidang ilmu yang digunakan dalam masalah pengkodean.  

Aplikasi yang menggunakan konsep tree misalnya distribusi jaringan listrik, air, 

dan transportasi. 

 

Algoritma Genetika (GA) merupakan salah satu metode heuristik.  Penerapan GA 

menggunakan algoritma Minimum Spanning Tree dalam jaringan skala kecil 

menghasilkan kinerja komputasi yang baik, namun ketika GA diterapkan dalam 

jaringan dengan skala besar, kinerja komputasi GA menjadi buruk.  Untuk itu 

dibutuhkan representasi tree terbaik dengan menggunakan kode Dandelion 

(Sabattin. Dkk, 2011). 
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Pengkodean memiliki kesamaan karekteristik dengan desain jaringan.  

Pengkodean digunakan dalam dunia ilmu komputer berupa bahasa pemrograman.  

Desain jaringan dengan titik yang banyak dapat dipresentasikan menggunakan 

pengkodean. 

 

Untuk merepresentasikan suatu tree (pohon) ada beberapa cara pengkodean yang 

dapat dilakukan, misal dengan Prufer Number, Matriks Adjacency, Dandelion, 

dan Blob.  Prufer Number dan Matriks Adjacency hanya digunakan untuk graf 

tidak berarah, sedangkan kode Dandelion dan Blob digunakan untuk graf yang 

berarah. 

 

Amalia (2010) melakukan penelitian tentang encoding dan decoding yang 

berfokus pada kode Dandelion, tetapi tidak mengembangkan aplikasinya.  Pada 

penelitian ini dikembangkan aplikasi untuk encoding dan decoding tree dengan 

menggunakan kode Dandelion dan akan diberikan studi kasus optimisasi biaya 

instalasi gardu listrik menggunakan kode Dandelion. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang terbentuk berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengembangan aplikasi dapat mempermudah encoding dan 

decoding tree menggunakan kode Dandelion. 

 

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 kode Dandelion. 

3. Encoding dan Decoding tree kode Dandelion dalam aplikasi ini hanya  

memuat 50 titik. 

 

1.4  Tujuan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun aplikasi encoding dan 

decoding tree menggunakan kode Dandelion.  

 

1.5  Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memberi pemahaman mengenai pengembangan aplikasi encoding dan 

decoding tree menggunakan  kode Dandelion. 

2. Memberi bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya dalam pengembangan  

aplikasi lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


