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ABSTRACT 
In learning complex numbering systems, visualisation is sometimes needed as supporting tools. One way to visualise the 
system is by using computer graphic applications. This paper discusses visualisations of some fractals related to two-
dimensional and three-dimensional complex numbering systems. 
Keywords: Mendelbrot Set, JuliaSet, Quaternion. 
 
1.  Pendahuluan 
Sistem bilangan dalam aritmatika adalah sistem bilangan yang digambarkan pada sebuah garis bilangan (dimensi satu). 
Pada garis bilangan tersebut terdapat beberapa jenis bilangan diantaranya adalah : Bilangan bulat, bilangan cacah, 
bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan pecahan, dan lain-lain, yang masing-masing dalam bentuk bilangan positif dan 
negatif. Dalam bahasa pemrograman bilangan-bilangan tersebut dinyatakan dalam integer, float, double, dan 
pengembangannya. Pada tiap bilangan tersebut dapat dilakukan perhitungan aritmatika tambah, kurang, kali, bagi, 
kuadrat, dan akar. Semua hasil perhitungan aritmatika dapat dipetakan dalam garis bilangan dimensi satu, kecuali akar 
bilangan negatif. Nilai akar bilangan negatif berpindah ke dalam “dunia lain”, yaitu dunia dimensi dua.  
 
Semua bilangan yang tidak dapat dipetakan ke dalam garis bilangan dimensi satu disebut bilangan kompleks. Secara 
umum bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai a+bi, dengan i= 1−  (imajiner) dan a dan b masing-masing adalah 
konstanta yang menyatakan suku bilangan nyata (real) dan suku bilangan imajiner. Kalau suku bilangan nyata dipetakan 
pada sumbu x pada sistem koordinat Cartesius dan suku bilangan imajiner dipetakan pada sumbu y, maka nilai bilangan 
kompleks tersebut dapat dipetakan pada suatu sistem koordinat dua dimensi. Perkembangan lebih lanjut dari bilangan 
kompleks adalah bilangan Quaternion, yaitu bilangan kompleks yang dinyatakan pada dimensi tiga dan empat.  
 
Paper ini akan membahas fraktal yaitu obyek yang terbentuk dari fungsi atau prosedur iteratif yang berkaitan dengan 
bilangan kompleks tersebut di atas. Obyek hasil perhitungan iteratif dari fungsi bilangan kompleks tersebut 
divisualisasikan dengan menggunakan OpenGL. 
 
2.  Fraktal Dimensi Dua 
Fraktal dimensi dua yang berkaitan dengan bilangan kompleks adalah Mandelbrot Set dan Julia Set. Mandelbrot Set 
adalah himpunan nilai-nilai yang dihasilkan oleh suatu fungsi iteratif 
 zn+1 = zn

2 + k (1) 
dimana k adalah konstanta.  
Kalau iterasi dimulai dari n=0 maka 
 z1 = z0

2 + k 
dan iterasi selanjutnya adalah 
 z2 = z1

2 + k 
 z3 = z2

2 + k 
 z4 = z3

2 + k 
 z5 = z4

2 + k 
 : 
 dan seterusnya. 
 

Tabel 1. Orbit Persamaan Iteratif (1) dengan z0 = 0 
Beberapa nilai k (riil) zi 0 1  -0.65  -1 -1.6 -1.75 -1.8 

z0 0 0 0 0 0 0 0 
z1 0 1 -0.65 -1 -1.6 -1.75 -1.8 
z2 0 2 -0.2275 0 0.96 1.3125 1.44 
z3 0 5 -0.59824 -1 -0.6784 -0.02734 0.2736 
z4 0 26 -0.2921 0 -1.13977 -1.74925 -1.72514 
z5 0 677 -0.56468 -1 -0.30092 1.309884 1.176119 
z6 0 besar -0.33114 0 -1.50945 -0.0342 -0.41675 
: : : : : : : : 
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Deretan bilangan-bilangan z0, z1, z2, … disebut sebagai orbit z0 dalam persamaan iterasi 1 [5] . Dengan menggunakan nilai 
k yang berbeda-beda dan z0 = 0 akan dihasilkan orbit yang berbeda pula. Sebagai contoh, perhatikanlah Tabel 1 di bawah 
ini yang menunjukkan orbit yang dihasilkan dari nilai k yang berbeda-beda. 
 
Nilai orbit pada Tabel 1 dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Grafik dari Orbit dengan Variasi Nilai k 
 
Untuk k = 0 orbit konstan pada z = 0; untuk k = 1 nilai z menuju tak hingga; untuk k = -0.65 orbit berosilasi makin lama 
makin kecil dan menjadi konstan; k = -1 orbit berosilasi secara teratur dengan periode 2 iterasi, sedangkan untuk k = -1.6 
orbit berosilasi secara tidak teratur. Hampir sama dengan k = -1, pada k = -1.75 orbit berosilasi secara teratur dengan 
periode 3 iterasi. Lain dari pola-pola sebelumnya, untuk k = -1.8 orbitnya berosilasi tidak teratur, tetapi setelah tiga iterasi 
ketidak teraturannya berulang. Pola ini disebut intermittent[5] .  
 
Hal di atas adalah contoh beberapa  pola orbit fungsi iteratif dari persamaan (1) dengan nilai awal z0 = 0. Kalau mau 
diamati lebih lanjut, maka masih banyak pola lainnya, tetapi secara umum pola tersebut dibagi menjadi dua yaitu : orbit 
yang menuju tak hingga, dan orbit berhingga. Mandelbrot Set adalah gambaran dari dikotomi seperti ini dengan kasus 
khusus dimana nilai awalnya selalu nol. Dengan kata lain, Mandelbrot Set adalah himpunan rekaman “nasib” orbit 0 
(hingga, atau tak hingga) dalam fungsi iterasi seperti pada persamaan (1). Untuk  k bernilai riil dihasilkan pola orbit yang 
berbentuk kurva, sedangkan untuk k bernilai bilangan kompleks dihasilkan pola orbit yang berbentuk bidang (planar). 
Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Orbit Dengan k Bernilai Bilangan Imajiner 
Beberapa nilai k (kompleks, a + bi) zi i 2i 

z0 0 0 
z1 i 2i 
z2 -1+i -4+2i 
z3 -i 12-14i 
z4 -1+i 52-334i 
z5 -i Besar 
z6 -1+i Besar 
: : : 

 
Hampir sama dengan k bernilai riil, dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk k bilangan kompleks (terdiri dari suku riil dan 
imajiner, a+bi), pola orbitnya juga membentuk dikotomi takhingga atau terbatas. 
 
Kalau komponen riil a diplot pada sumbu x dan komponen imajiner b di plot pada sumbu y, yang membentuk satu titik 
atau pixel (x,y), serta jumlah iterasi sampai mencapai nilai maksimum (batas penetuan tak hingga) dikonversi dengan 
warna tertentu, untuk selang (range) x dan selang y tertentu, maka akan membentuk suatu pola, yang disebut pola 
Mandelbrot (lihat Gambar 2). 
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Gambar 2. Mandelbrot Set dengan xmin= -1.75,  xmax= 1.75,  ymin = -1.5, ymax= 1.5,  Batas Nilai Terhingga = 4, dan 
Iterasi Maksimum = 512 

 
Perbedaan antara Mandelbrot Set dengan Julia Set dapat dilihat pada fungsi iteratif persamaan 1. Kalau pada Mandelbrot 
set, iterasi, dimulai dari z0 = 0 dan nilai konstanta k yang berbeda-beda, maka pada Julia Set konstanta k tetap pada nilai 
tertentu dan nilai awal z0 berbeda-beda. Dengan demikian Mandelbrot Set berada pada bidang k sedangkan Julia Set 
berada pada bidang z. 
 

 
 

Gambar 3. Julia Set Dengan Parameter Suku Bilangan Nyata = 0.3 dan Parameter Suku Bilangan Imajiner = 0.6, 
xmin = -2.0, xmax = 2.0, ymin =-1.5, dan ymax =1.5 

 
Untuk mempercepat perhitungan maka persamaan 1 diubah menjadi bentuk inverse untuk z0, yaitu :  
 z0 = +- sqrt(z1 – k)      (2) 
Dengan menerapkan persamaan ini secara berulang-ulang maka titik-titik yang dihasilkan akan konvergen menuju ke 
batas Julia Set dengan cepat. Pada setiap langkah iterasi nilai positif dan negatifnya dipilih secara acak. Pseudocode-nya 
dibuat seperti di bawah ini. 

z = 1 (atau sembarang nilai) 
loop   
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  if (random number < .5) then   
    z = sqrt(z-c)   
  else   
    z =-sqrt(z-c)   
  endif   
  plot z   
end loop   

Hasil visualisasi dari perhitungan Julia Set dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
3.  Fraktal  Dimensi Tiga 
Pada ruang tiga dimensi titik-titik fraktal dari bilangan imajiner dinyatakan dengan Quaternion. Quaternion adalah 
bilangan kompleks yang dikuantisasi dengan menggunakan  satu suku bilangan nyata dan tiga suku bilangan imajiner, 
yang dinyatakan dengan persamaan berikut ini. 
 q = s + ia + jb + kc      (3) 
dengan a,b, dan c adalah bilangan nyata pada suku imajiner, dan s disebut suku skalar. Sifat dari parameter i, j, dan k 
adalah sebagai berikut: 
 i2 = j2 = k2 = -1, ij = -ji = k     (4) 
Sifat-sifat tersebut membangkitkan sifat baru berikut ini 
 jk = -kj = i, ki = -ik = j      (5) 
Perkalian skalar terhadap quaternion mirip dengan perkalian skalar terhadap vektor dan bilangan kompleks, yaitu 
mengalikan setiap suku quaternion dengan nilai skalar pengalinya. Demikian juga berlaku untuk penjumlahan, yaitu 
menjumlahkan elemen bilangan nyata pada setiap sukunya. 
 q1 + q2 = (s1 + s2) + i (a1 + a2) + j (b1 + b2) + k (c1 + c2)    (6) 
Dengan menggunakan sifat-sifat perkalian dan penjumlahan di atas maka kita dapat membuat fungsi kuadrat terhadap 
dirinya sendiri dan jika dilakukan secara iteratif maka akan membentuk permukaan obyek fraktal.   
 

   
Gambar 4. Kuadratik Quaternion 

 
4.  Kesimpulan 
Dengan visualisasi fraktal bilangan kompleks maka dapat diperoleh obyek-obyek yang artistik baik dua dimensi maupun 
tiga dimensi. Dengan cara ini maka kita dapat mengerti lebih dalam tentang sifat-sifat bilangan kompleks. 
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