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Abstrak— Fraktal Fibonacci word dibangun berdasarkan pada barisan Fibonacci 

word dengan menggunakan aturan penggambaran ganjil-genap. Barisan yang 

dihasilkan berisi angka 1 dan 0 yang mempunyai makna geometris menggambarkan 

segmen garis pada arah tertentu. Dengan sifat keserupaan diri dalam bentuk segmen 

garis pada arah tertentu, fraktal Fibonacci word dapat dibangkitkan dengan L-system. 

Panjang segmen pada suatu iterasi secara parametric dapat dinyatakan sebagai fungsi 

tertentu dari panjang segmen iterasi sebelumnya. Tulisan ini memberikan gambaran 

tentang penerapan L-system untuk membangun fraktal Fibonacci word dalam dimensi 

dua. Selain itu, dilakukan modifikasi bentuk fraktal jika parameter panjang segmen 

untuk menggambar segmen garis kosong divariasikan bahkan dengan nilai nol 

ataupun negatif. Dengan mengunakan L-system, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pola kurva fraktal dari variasi yang dihasilkan hampir sama dengan fraktal 

Fibonacci word sebelumnya. Variasi tersebut hanya mempengaruhi ukuran bentuk 

fraktal yang dihasilkan. Namun demikian, rasio antara kurva fraktal Fibonacci word 

antara satu generasi dengan generasi berikutnya secara geomteris relatif terjaga, yaitu 

       

Kata kunci: aturan penggambaran ganjil-genap, fraktal Fibonacci word, L-system 

I. PENDAHULUAN 

Konstruksi objek fraktal dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan matematis. Segitiga Sierpinski 
dapat dibangkitkan dengan melakukan transformasi affine dalam bentuk dilasi, translasi, dan rotasi pada 
suatu objek yang berbentuk segitiga sama sisi. Objek awal yang dibangkitkan tersebut, dengan 
transformasi affine, ternyata dapat diperluas dalam bentuk objek geometri yang lebih umum [1]. 
Mengingat bentuk fraktal segitiga Sierpinski dapat dinyatakan sebagai segmen garis pada arah tertentu, 
maka pembangkitannya juga dapat dilakukan dengan menggunakan L-System [2]. Dengan menetapkan 
aksioma awal dan aturan produksi tertentu, didapatkan segitiga Sierpinski sebagaimana pada transformasi 
affine. Sedangkan, himpunan Mandelbrot dan himpunan Julia dapat dibangkitkan dengan memanfaatkan 
bentuk rekursif dari suatu fungsi kuadrat yang melibatkan variabel dan parameter bilangan kompleks [3]. 

Kurva Fibonacci word dibangun menggunakan aturan penggambaran ganjil-genap (odd-even drawing 
rule) dari simbol barisan Fibonacci word. Barisan Fibonacci word adalah suatu barisan khusus dari 
bilangan biner (yaitu 0 dan 1) yang terdefinisi secara induktif (yaitu                      
        ). Barisan dengan menggunakan aturan tersebut menghasilkan kurva fraktal yang kemudian 
diistilahkan dengan fraktal Fibonacci word [4]. Dengan suatu aksioma dan aturan produksi pada L-system, 
dapat dihasilkan  fraktal Fibonacci word sesuai dengan bentuk kurva Fibonacci word dari aturan 
penggambaran ganjil-genap. 

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran terkait penerapan metode L-system untuk membangun 
fraktal Fibonacci word dalam dimensi dua. Dalam hal ini, dilakukan variasi beberapa nilai panjang 
pembentuk segmen garis kosong. Variasi panjang segmen garis kosong dilakukan untuk mengetahui 
pengaruhnya pada bentuk kurva fraktal Fibonacci word yang dihasilkan. 

II. METODE PENELITIAN 

Dalam artikel ini suku ke-n dari barisan Fibonacci disimbolkan dengan   , yaitu secara keseluruhan 

dituliskan 

                             

dimana             . Sedangkan, barisan tak hingga Fibonacci word atau secara singkat disebut 

barisan Fibonacci word didefinisikan dengan  

                                             , …. 

T - 22 
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Konstruksi kurva fraktal Fibonacci word pada iterasi ke-n (yaitu disimbolkan dengan   ) dilakukan 

berdasarkan barisan Fibonacci word pada iterasi ke-n (yaitu disimbolkan dengan   ). Barisan Fibonacci 

word berisikan digit 0 atau 1 dan secara geometris dimaknai sebagai penggambaran segmen garis dengan 

panjang dan arah horizontal atau vertikal. Penggambaran segmen garis ini mengikuti aturan 

penggambaran ganjil-genap. Secara umum aturan tersebut adalah: 

1. Apabila digitnya adalah 0, maka gambarkan segmen garis dan setelahnya berbelok ke kanan atau ke 

kiri, yaitu berbelok ke kanan jika digit 0 terletak pada suku ganjil dan berbelok ke kiri jika digit 0 terletak 

pada suku genap. 

2. Apabila digitnya adalah 1, maka gambarkan segmen garis dan tidak berbelok setelahnya. 

Aturan penggambaran ganjil-genap tersebut selanjutnya digunakan untuk mengkonstruksi L-system 

yang dapat menggambarkan kurva fraktal Fibonacci word. Dalam hal ini himpunan yang memuat 

komponen-komponen dalam L-system adalah: 

                         
 

    
    

 

    
       

dengan aksioma 

       (1) 

dan aturan produksi 

                     

    
           (2) 

                     

    
           (3) 

             (4) 

             (5) 

Pengertian huruf dan simbol pada aksioma (1) dan aturan produksi (2) – (5) adalah 

+  : berbelok ke kiri atau berlawanan arah jarum jam sebesar sudut  
 
; 

   : berbelok ke kanan atau searah jarum jam sebesar sudut  
 
; 

           : gambarkan segmen garis dengan panjang x satuan; 

           : gambarkan segmen garis kosong dengan panjang x satuan; 

Bentuk    

    
  dan    

    
  memberikan pengertian perintah menggambar segmen garis kosong dengan 

panjang   

    
  atau berarti  

    
  dari panjang segmen pada iterasi sebelumnya. 

Dengan aksioma dan aturan produksi pada (1) – (5), akan dilakukan variasi terhadap nilai panjang 

segmen yang membentuk segmen garis kosong, yaitu    

    
  dan    

    
 . Dalam hal ini kurva fraktal 

Fibonacci word yang dihasilkan akan dibandingkan dengan variasinya, yaitu jika    

    
  diganti dengan 

              
 
 , dan        serta    

    
  diganti dengan               

 
 , dan       . 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan aksioma dan aturan produksi pada (1) – (5), didapatkan beberapa generasi L-
system seperti pada Tabel 1. 

TABEL 1. BEBERAPA GENERASI L-SYSTEM 

 

Generasi    menyatakan segmen garis horizontal sepanjang l satuan. Generasi    dapat diinterpretasikan 
sebagai kurva seperti pada Gambar 1. 
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GAMBAR 1. KURVA YANG TERBENTUK PADA GENERASI KE-1 

Posisi awal dalam hal ini menghadap arah timur, lalu berputar sebesar sudut 
 

 
, lalu menggambar segmen 

garis vertikal sebesar l satuan, dan seterusnya seperti pada Gambar 1. Penggambaran simbol    

    
  

menunjukkan menggambar segmen garis kosong (yaitu garis putus-putus di bawah huruf K) sebesar  

    
 

satuan.  

Dengan cara yang sama, didapatkan kurva pada generasi ke-2 seperti pada Gambar 2 dan kurva 
generasi ke-3 pada Gambar 3. 

 

GAMBAR 2. KURVA YANG TERBENTUK PADA GENERASI KE-2 

 

GAMBAR 3. KURVA YANG TERBENTUK PADA GENERASI KE-3 

Dalam hal ini perlu dicatat bahwa kurva yang terbentuk pada generasi ke-1 pada Gambar 1 adalah 
berbentuk seperti kurva fraktal Fibonacci word   . Banyaknya segmen garis pada generasi ke-1 adalah 
sebanyak digit pada barisan Fibonacci word    atau suku ke-5 dari barisan Fibonacci, yaitu          . 
Demikian juga, kurva yang terbentuk pada generasi ke-2 pada Gambar 2 adalah seperti kurva fraktal 
Fibonacci word   . Banyaknya segmen garis pada generasi ke-2 adalah sebanyak digit pada barisan 
Fibonacci word    atau suku ke-8 dari barisan Fibonacci, yaitu           . Sedangkan, kurva yang 
terbentuk pada generasi ke-3 pada Gambar 3 adalah seperti kurva fraktal Fibonacci word    . Banyaknya 
segmen garis pada generasi ke-3 adalah sebanyak digit pada barisan Fibonacci word     atau suku ke-11 
dari barisan Fibonacci, yaitu             . 

Kurva pada generasi ke-4 sampai dengan generasi ke-8 dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
Kurva yang didapat dengan L-system ini secara berurutan seperti kurva fraktal Fibonacci word 
                dan    . Dalam hal ini dapat dicatat pula bahwa perbandingan ukuran kurva-kurva 

tersebut membentuk rasio sebesar      atau sekitar 2,414. 
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GAMBAR 4. KURVA YANG TERBENTUK PADA GENERASI KE-4, KE-5, DAN KE-6 

 

GAMBAR 5. KURVA YANG TERBENTUK PADA GENERASI KE-7 DAN KE-8 

Sekarang perintah menggambar segmen garis kosong akan divariasikan dengan       dan      . 
Variasi untuk panjang segmen garis kosong sebesar –l dapat dilihat pada Gambar 6. Pada generasi ke-3 
gambar kurva cukup berbeda dengan fraktal Fibonacci word. Namun demikian, gambar kurva pada 
generasi ke-7 sudah tidak bisa dibedakan lagi, terlihat mirip dengan fraktal Fibonacci word. Dapat dilihat 
juga pada Gambar 6 bahwa secara keseluruhan rasio ukuran kurva dari generasi ke-3 ke generasi ke-7 tetap 

terjaga, yaitu sebesar        . 

 

GAMBAR 6. KURVA PADA GENERASI KE-3 DAN KE-7 UNTUK VARIASI NILAI -l 

Variasi untuk menampilkan segmen garis kosong sama dengan      dan      dapat dilihat pada 
Gambar 7. Pada generasi ke-3 gambar kurva cukup mirip dengan fraktal Fibonacci word. Perbedaannya 
adalah tidak memuat segmen garis kosong.  Pada generasi ke-7 gambar kurva sudah tidak bisa dibedakan 
lagi, terlihat hampir sama dengan fraktal Fibonacci word. Dapat dilihat juga pada Gambar 7 bahwa rasio 

ukuran kurva dari generasi ke-3 ke generasi ke-7 tetap terjaga, yaitu sebesar        . 
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GAMBAR 7. KURVA PADA GENERASI KE-3 DAN KE-7 UNTUK VARIASI NILAI 0 

Variasi untuk menampilkan segmen garis kosong dengan   
 

 
  dan   

 

 
  dapat dilihat pada Gambar 8. 

Pada generasi ke-3 dan generasi ke-7 gambar kurva memiliki pola yang sama dengan fraktal Fibonacci 
word sebelum divariasikan. Perbedaannya hanyalah pada segmen garis kosong yang lebih pendek. 

Demikian juga, rasio ukuran kurva dari generasi ke-3 ke generasi ke-7 tetap, yaitu sebesar        . 

 

GAMBAR 8. KURVA PADA GENERASI KE-3 DAN KE-7 UNTUK VARIASI NILAI l/4 

Terakhir, variasi untuk menampilkan segmen garis kosong dengan        dan        dapat dilihat 
pada Gambar 9. Terlihat bahwa segmen garis kosong cukup panjang. Pada generasi ke-3 dan generasi ke-7 
gambar kurva memiliki pola yang sama dengan fraktal Fibonacci word sebelum divariasikan. 
Perbedaannya hanyalah pada segmen garis kosong yang jauh lebih panjang. Namun demikian, rasio ukuran 

kurva dari generasi ke-3 ke generasi ke-7 bukan sebesar        . Dalam hal ini perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut. 

 

GAMBAR 9. KURVA PADA GENERASI KE-3 DAN KE-7 UNTUK VARIASI NILAI 20l 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Secara umum kurva fraktal Fibonacci word yang dihasilkan pada variasi ini menghasilkan pola yang 
hampir sama dengan kurva fraktal sebelum divariasikan. Yang membedakan adalah ukuran kurva 
keseluruhannya. Rasio antara kurva fraktal Fibonacci word antara satu generasi dengan generasi berikutnya 

relatif terjaga, yaitu      atau sekitar 2,414. Namun demikian, terkait dengan rasio ukuran kurva antara 
generasi berurutan ini, perlu dilakukan kajian analitik lebih lanjut. 
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