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Abstrak— Mandelbrot set adalah salah satu algoritma geometri fraktal. geometri 

fraktal adalah suatu struktur yang dikonstrukasi dari suatu unsur geometri (titik, garis, 

bidang, dan ruang) dan unsur tersebut mengalami patahan-patahan persamaannya 

tidak kontinu, tidak monoton naik saja atau turun saja, grafiknya melingkar, menyatu 

serta memusat ke tengah, dan ukurannya skala pada tiap substrukturnya sama. Hal ini 

sama dengan prinsip pembelahan sel mitosis yaitu proses pembelahan sel yang  

memisah menjadi dua sel dan setiap sel memiliki kromososm yanag sama dengan 

induknya. Mitosis biasanya diikuti dengan sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma 

untuk dua sel anak yang identik dengan induknya. Tahap-tahap pembelahan mitosis 

terdiri dari profase, metafese, anafase, telofase dan interfase. Dari kelima tahap 

tersebut hanya diperoleh dua tahap yang  dapat  dicari  persamaannya  melalui 

algoritma Mandelbrot Set, yaitu tahap  metafase dan anafase. Persamaan matematik 

yang dapat menghasilkan kurva metafase adalah          , sedangakan yang 

menghasilkan tahap anafase adalah          
     . 

Kata kunci: Mandelbrot Set, Pembelahan Sel Mitosis. 

I. PENDAHULUAN 

In’am menjelaskan bahwa bangun geometri garis, lingkaran, dan segitiga yang selama ini dipelajari 
merupakan hasil dari pemikiran Euclid pada tahun 300 SM [1].  Dalam fenomena alam, terdapat banyak 
bangun-bangun yang dapat dengan mudah direpresentasikan dalam persamaan matematika dan dapat 
digambarkan dengan mudah. Misal, tiang listrik yang diasumsikan pada prsamaan garis, bulan purnama 
pada persamaan lingkaran, dan almari pada bangun ruang. Tetapi ketika gunung dilihat dari kejauhan 
tampaklah sebuah bangun segitiga, bila dilihat lebih dekat lagi akan terlihat bangun-bangun kerucut atau 
piramida. Berikutnya bagaimana dengan pohon yang memiliki cabang-cabang atau gumpalan awan yang 
bertebaran di langit, dapatkah disebutkan nama bentuk geometrinya dan memvisualkannya? 

Pohon, jika diambil bagian dahannya lalu dipadankan dengan pohon tersebut maka akan tampak dahan 
tersebut merupakan replika dari induknya. Demikian juga awan, jika diambil bagiannya maka tampak 
serupa dengan bagian induknya. Hal ini sesuai dengan konsep geometri fraktal. Makki menjelaskan bahwa 
geometri fraktal adalah suatu struktur yang memiliki substruktur, masing-masing substruktur  tersebut 
memiliki substruktur lagi begitu seterusnya dengan ukuran yang equivalent. Artinya setiap substruktur 
tersebut merupakan replika kecil dari struktur yang besar yang memuatnya [2]. Miller menyebutkan contoh 
geometri fraktal adalah The T-Square Fractal adalah suatu persegi yang menghasilkan persegi-persegi 
yang sebangun. Contoh fraktal dalam lingkungan kita adalah pohon cemara dan tumbuhan paku, karena 
setiap cabangnya merupakan replika dari pohon tersbut. Tepian pantai, karena setiap bagian lekungan 
pantai sebangun dengan lekungan-lekungan lainnya [3]. Dalam ilmu biologi, pada pembelahan sel mitosis 
juga merupakan contoh dari geometri fraktal. Karena hasil pembelahan tersebut identik dengan sel 
induknya. 

          
 

GAMBAR 1. THE T-SQUARE FRACTAL 
        

GAMBAR 2. TUMBUHAN PAKU 

Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel ke dua sel identik yang 

dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan 
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membran sel. Proses ini menghasilkan dua sel anakan yang identik, yang memiliki distribusi organel dan 

komponen sel yang nyaris sama. Mitosis dan sitokenesis merupakan fase mitosis (fase M) pada siklus sel, 

di mana sel awal terbagi menjadi dua sel anakan yang memiliki genetik yang sama dengan sel awal [4] 

&[5]. Berdasarkan uraian tersebut, hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut dengan 

judul “Visualisasi Pembelahan Sel Mitosis melalui Mandelbrot Set”. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan survey literature, yang menelusuri semua teori yang relevan dengan 

topik penelitian.  Dan tahapan penelitian yang akan dilakuan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan persamaan matematika yang sesuai dengan kurva pembelahan mitosis.  

2. Kemudian  membentuk algoritma yang tepat sehingga terbangun kurva pembelahan sel mitosis. 

3. Merangkum penemuan utama studi ini dan menarik kesimpulan serta implikasi kebijakan. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan dan peralatan yang diperlukan untuk mengkaji persamaan matematika yang ada pada 

kurva pembelahan mitosis adalah litertur-literatur yang menunjang penelitian baik berupa buku teks 

maupun artikel atau jurnal. Sedangkan untuk membantu dalam mengkonstruksi geometri fraktal maka 

digunakan perangkat komputer yang terprogram MATLAB R2008a. 

C. Prosedur Penelitian 

Secara garis besar prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga tahap, 

yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanakan, dan tahap pembuatan laporan. 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian teori tentang geometri fraktal dan kurva 

pembelahan sel mitosis dan (b) menyiapkan perangkat komputer yang terprogram MATLAB 

R2008a. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah membuat dan menerapkan algoritma geometri fraktal 

pada komputer. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini, peneliti membuat laporan hasil penelitian mengenai visualisai pembelahan sel mitosis 

melalui Mandelbrot Set. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk memperoleh persamaan 

matematika yang sesuai dengan kurva pembelahan sel mitosis. Tahap-tahap pembelahan mitosis terdiri dari 

profase, metafese, anafase, telofase dan interfase. Agar mengetahui persamaan matematik dari kurva 

pembelahan sel mitosis (pada tahap pembelahan mitosis) maka dikaji persamaan kurva Mandelbrot Set. 

Selanjutnya persamaan tersebut diaplikasikan pada program  Matlab R2008a. Persamaan  matematika  

kurva  Mandelbrot Set adalah        
   . Selanjutnya dari persamaan tersebut dilakukan perubahan-

perubahan sehingga memperoleh kurva  yang sesuai dengan pada tahap pembelahan mitosis. 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa melalui agoritma Mandelbrot Set dan persamaan           

menghasilkan kurva sesuai dengan tahap metafase, yaitu kromosom sel berkumpul ditengah. Berikut kurva  

tahap metafase berdasarkan hasil uji coba dengan Matlab R2008a. 
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GAMBAR 3. KURVA TAHAP METAFASE 

 

Tahap selanjutnya, melalui agoritma Mandelbrot Set juga dan persamaan         
      

dihasilkan kurva sesuai dengan tahap anafase, yaitu kromosom sel yang semula berkumpul ditengah 

beranjak memisahkan diri. Berikut kurva  tahap anafase berdasarkan hasil uji coba dengan Matlab R2008a. 

 
 

GAMBAR 4. KURVA TAHAP ANAFASE 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Mandelbrot set adalah salah satu algoritma geometri fraktal. geometri fraktal adalah suatu struktur yang 

dikonstrukasi dari suatu unsur geometri (titik, garis, bidang, dan ruang) dan unsur tersebut mengalami 

patahan-patahan persamaannya tidak kontinu, tidak monoton naik saja atau turun saja, grafiknya 

melingkar, menyatu serta memusat ke tengah, dan ukurannya skala pada tiap substrukturnya sama. Hal ini 

sama dengan prinsip pembelahan sel mitosis yaitu proses pembelahan sel yang  memisah menjadi dua sel 

dan setiap sel memiliki kromososm yanag sama dengan induknya. Mitosis biasanya diikuti dengan 

sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma untuk dua sel anak yang identik dengan induknya. Tahap-tahap 

pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafese, anafase, telofase dan interfase. Dari kelima tahap 

tersebut hanya diperoleh dua tahap yang  dapat  dicari  persamaannya  melalui algoritma Mandelbrot Set, 

yaitu tahap  metafase dan anafase. Persamaan matematik yang dapat menghasilkan kurva metafase adalah 

         , sedangakan yang menghasilkan tahap anafase adalah          
     . 
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