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Kekeliruan Dalam Komputasi
Saintifik

Pemodelan matematika merupakan suatu proses dimana permasalahan dalam
dunia nyata disajikan dalam bentuk permasalahan matematika, seperti sekumpu-
lan persamaan linier, persamaan taklinier, persamaan diferensial yang memuat
masalah nilai awal dan syarat batas, persamaan integral, masalah optimalisasi
dan lain sebagainya.

Pekerjaan selanjutnya adalah mencari penyelesaiannya (bila penyelesaian-
nya ada), kemudian memberikan visualisasi dan interpretasi terhadap penyele-
saian tersebut. Secara umum model matematika tidak mempunyai penyelesaian
eksak, oleh karena itu penyelesaian numerik menjadi alternatif yang dapat ditem-
puh.

Secara tradisional, perancangan dan analisis terhadap algoritma untuk pe-
mecahan masalah dalam sains dan keteknikan dikenal dengan analisis numerik.
Namun seiring kemajuan dibidang teknologi komputer, analisis numerik berkem-
bang menjadi bidang tersendiri yang dewasa ini disebut komputasi saintifik (sci-
entific computation). Menurut Golub dan Ortega (1992):

Scientific computing is the collection of tools, techniques, and
theories required to solve on a computer mathematical models of prob-
lems in science and engineering.

Jadi komputasi saintifik melibatkan perangkat keras berupa komputer, latar be-
lakang teoritis berupa teori-teori matematika, metoda-metoda dan algoritma
serta perangkat lunak yang digunakan untuk memecahkan masalah berbantuan
komputer. Tujuan utama dari komputasi saintifik adalah mengembangkan metoda
yang efisien dan akurat untuk mengaproksimasi suatu kuantitas yang sulit atau
tidak mungkin diperoleh secara eksak.

Karena hasil yang diperoleh berupa suatu penyelesaian aproksimasi maka
faktor kekeliruan (error) merupakan unsur penting yang harus diperhatikan dalam
melakukan metoda aproksimasi. Kekeliruan ini dapat berupa kekeliruan bawaan
maupun kekeliruan proses aproksimasi.
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1.1 Sumber Kekeliruan dalam aproksimasi

Menurut Heath (1997) terdapat dua macam sumber kekeliruan dalam melakukan
aproksimasi penyelesaian model matematika, yaitu :

1. Sebelum komputasi mencakup kekeliruan dalam

– Pemodelan

– Pengukuran empiris

– Komputasi terdahulu

2. Selama komputasi mencakup kekeliruan dalam

– Diskretisasi atau pemotongan proses takhingga

– Pembulatan

Akurasi hasil akhir dapat dipengaruhi oleh semua kemungkinan sumber keke-
liruan ini. Sebagai contoh kita perhatikan perhitungan luas kulit bumi dengan
menggunakan rumus :

A = 4πr2.

Dalam mengggunakan rumus ini kita banyak melakukan kesalahan aproksimasi,
diantaranya

• Bumi dimodelkan sebagai bola, yang sesungguhnya tidak persis seperti bola.

• Nilai jari-jari bumi didasarkan pada pengukuran empiris dan perhitungan
terdahulu.

• Nilai untuk π merupakan hasil dari pemotongan deret takberhingga.

• Nilai data yang dimasukkan dan hasil dari operasi aritmatika telah dibu-
latkan oleh komputer.

1.2 Aritmatika komputer dan kekeliruan pem-

bulatan

Perhitungan yang dilakukan oleh komputer atau kalkulator berbeda dengan
perhitungan dalam kalkulus atau aljabar. Ketika kita menghitung nilai

√
3 pada

kalkulator atau komputer maka akan diperoleh angka desimal 1.73205080756888.
Hasil ini bukanlah nilai eksak dari

√
3 tetapi hanya sebagai pendekatan, lebih

tepat ditulis sebagai √
3 ≈ 1.73205080756888.

Hal ini disebabkan bilangan irrasional tidak dapat disajikan dalam bentuk desimal
dengan digit terbatas, sedangkan kalkulator ataupun komputer hanya mampu
menyajikan bilangan desimal dengan banyak digit berhingga. Dikarenakan sifat
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inilah maka kalkulasi dengan komputer (
√

3) × (
√

3) tidak persis sama dengan
3 namun terdapat kekeliruan walaupun sangat kecil. Kekeliruan yang diberikan
oleh komputer atau kalkulator ketika kita melaku-kan kalkulasi bilangan real
disebut kekeliruan pembulatan (rounding error).

1.2.1 Representasi bilangan pada komputer

Pada pelajaran komputer dasar anda tahu bahwa setiap informasi yang dima-
sukkan komputer berbentuk barisan yang terdiri dari bit 0 dan 1. Khusus untuk
penyajian bilangan real, umumnya komputer dewasa ini mengacu pada format
yang dikeluarkan oleh Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
yang disebut dengan Binary Floating Point Arithmetic Standard 754-1985. Sis-
tem ini melibatkan 3 parameter, yaitu s, c dan f dimana:

• s terdiri dari satu bit 0 atau 1 manyatakan tanda bilangan, positif atau
negatif.

• c diperoleh dari 11 bit berikutnya, yang menunjukkan eksponen. Basis
untuk eksponen ini adalah dua.

• f diperoleh dari 52 bit terakhir yang merupakan bagian pecahan binair,
disebut juga mantisa.

Bahasa mesin komputer yang menganut format IEEE DP berupa barisan dengan
64-bit :

×××× · · ·×︸ ︷︷ ︸
64−bit

yang terdiri dari 0 dan 1. Dengan format ini, bilangan real yang disajikan dalam
bentuk 64-bit tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

(−1)s × 2c−1023 × (1 + f).

Dengan format ini, nilai c berjalan pada interval 0 < c < 2047. Sehingga dengan
batasan ini, eksponen yang dapat dijangkau berada dalam interval (−1023, 1024).

Contoh 1.2.1. Misalkan suatu bilangan mesin komputer direpresentasikan se-
bagai berikut :

0 10000000011 1011100100010000000000000000000000000000000000000000.

Tentukan bilangan real apa yang sedang disajikan oleh bahasa ini.

Penyelesaian. Bit paling kiri adalah s = 0. Sebelas bit berikutnya 10000000011
memberikan eksponen, yaitu ekuivalen dengan bilangan desimal

c = 1.210 + 0.29 + · · ·+ 0.22 + 1.21 + 1.20 = 1024 + 2 + 1 = 1027.
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Selanjutnya, 52 bit terahir sebagai mantisa berarti

f = 1.

(
1

2

)1

+ 1.

(
1

2

)3

+ 1.

(
1

2

)4

+ 1.

(
1

2

)5

+ 1.

(
1

2

)8

+ 1.

(
1

2

)12

.

Jadi bilangan mesin ini sesungguhnya menyajikan bilangan desimal berikut, yaitu

(−1)s × 2c−1023 × (1 + f)

= (−1)0.21027−1023

(
1 +

(
1 +

1

2
+

1

8
+

1

16
+

1

32
+

1

256
+

1

4096

))

= 27.56640625

Contoh 1.2.2. Coba sajikan bilangan 32.75 dalam bahasa mesin seperti di atas.

Penyelesaian.

32.75 = (−1)0 × 25 ×
(

1 +
0.75

25

)

= (−1)0 × 25 ×
(

1 +
(1/2)1 + (1/2)2

25

)

= (−1)0 × 25 × (
1 +

[
(1/2)6 + (1/2)7

])

Jadi diperoleh :

s = 0

c− 1023 = 5 =⇒ c = 1028

f =

(
1

2

)6

+

(
1

2

)7

= 0.

(
1

2

)1

+ · · ·+ 1.

(
1

2

)6

+ 1.

(
1

2

)7

+ 0.

(
1

2

)8

· · ·+ 0.

(
1

2

)52

Jadi barisan bit untuk c dan f diperoleh sebagai berikut :

c = 1028 = 1024 + 4 = 210 + 22

sehingga dalam basis dua atau 11 bit menjadi

10000000100.

Sedangkan untuk mantisa f diperoleh representasi berikut :

0000011000000000000000000000000000000000000000000000.

Sehingga bahasa mesin untuk menyajikan bilangan 32.75 b=adalah

0100000001000000011000000000000000000000000000000000000000000000.
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Latihan 1.2.1. Bilangan real apakah yang disajikan oleh bahasa mesin berikut

a. 1 100011000010 1010100100010000000000000100000000000000000000000001

b. 0 00001000001 10100001000100000000000000011000000000000000000000000

Latihan 1.2.2. Nyatakan bilangan desimal berikut dalam bentuk bahasa mesin

a. 65.125

b. -13.50

Latihan 1.2.3. Buktikan mengapa c berjalan pada 0 < c < 2047 dan mengapa
pangkat atau eksponen yang dapat dijangkau berada dalam interval (−1023, 1024).
Jelaskan !

1.2.2 Bilangan positif terkecil dan terbesar

Berdasarkan matematika teoritis, tidak ada bilangan bilangan positif terkecil dan
bilangan positif terbesar. Namun dalam realisasi numerik, bilangan yang ”sangat
besar” diperlakukan oleh komputer sebagai takberhingga ∞ dan bilangan positif
yang ”sangat kecil” dianggap oleh komputer sebagai nol. Bilangan positip terkecil
yang dapat disajikan bersesuaian dengan s = 0,c = 1 dan f = 0, yaitu ekuivalen
dengan bilangan desimal:

2−1022.(1 + 0) ≈ 0.2225× 10−307.

Sedangkan bilangan positip terbesar bersesuaian dengan s = 0,c = 2046 dan
f = 1− 2−52, yaitu bilangan desimal:

21023.(1 + (1− 2−52)) ≈ 0.17977× 10309.

Latihan 1.2.4. Gunakan kalkulator dan/atau program aplikasi komputer semisal
EXCEL Coba tentukan nilai M sehingga 10M menghasilkan nilai takhingga (mungkin
dalam notasi E, inf, dll) dan tentukan nilai m sehingga 10m menghasilkan nol.
Lakukan dengan coba-coba (trial and error).

1.2.3 Bilangan titik mengambang

Bentuk umum penyajian bilangan real pada program komputer menganut sistem
bilangan titik mengambang yang berbentuk :

y = ±
(

d1 +
d1

β
+

d2

β2
+ · · ·+ dk

βk

)
βE

dengan
0 ≤ di ≤ β − 1, i = 1, 2, · · · , k, dan L ≤ E ≤ U.
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Dalam bentuk ini, β sebagai basis, k disebut presisi, [L,U ] merupakan range
eksponen dan d1d2 · · · dk disebut mantisa. Untuk sistem IEEE DP menggunakan
range [L,U ] = [−1022 1023]. Paling banyak komputer menggunakan sistem binair
(β = 2). Tapi untuk lebih sederhananya kita asumsikan bilangan mesin disajikan
dalam bentuk desimal normal sebagai berikut :

±0.d1d2d3 · · · dk × 10n, 1 ≤ d1 ≤ 9, 0 ≤ di ≤ 9

untuk setiap i = 2, 3, · · · , k. Bilangan dalam bentuk ini disebut bilangan mesin
desimal k-digit. Sesungguhnya bilangan positip y disajikan dalam bentuk digit
takberhingga berikut :

y = 0.d1d2d3 · · · dkdk+1dk+2 · · · × 10n, 1 ≤ d1 ≤ 9, 0 ≤ di ≤ 9.

Bentuk titik mengambang (floating-point) dari y, ditulis fl(y) diperoleh dengan
mengahiri mantisa y pada digit ke k. Dua cara untuk mengambil fl(y) pada digit
ke k, yaitu :

1. Pemotongan (chooping), yaitu dengan membuang langsung digit sisanya
dkdk+1dk+2 · · · .

2. Pembulatan (rounding), yaitu jika digit ke k + 1 kurang dari 5 maka digit
sisanya dibuang tetapi jika digit ke k + 1 nya lebih dari atau sama dengan
5 maka 1 ditambahkan ke digit ke k, kemudian digit sisanya dibuang.

Contoh 1.2.3. Bilangan rasional π mempunyai ekspansi desimal sebagai
π = 3.14159265 · · · . yang dapat ditulis dalam bentuk desimal normal :

π = 0.314159265 · · · × 101

Bentuk titik mengambang 5 digit untuk π dengan cara pemotongan langsung
adalah

fl(π) = 0.31415 · · · × 101 = 3.1415.

Sedangkan dengan cara pembulatan diperoleh

fl(π) = 0.31416 · · · × 101 = 3.1416.

Selain kekeliruan pembulatan terdapat pula kekeliruan lain yang disebabkan
pemotongan deret takhingga atau penghentian barisan iterasi sebelum konvergen.
Kekeliruan ini disebut kekeliruan pemotongan (truncating error).

Kekeliruan dalam teknik aproksimasi dapat berakibat sangat fatal. Sebagai
ilustrasi, diperhatikan kasus perancangan rudal scud Amerika dengan pengen-
dalian dan perhitungan otomatis menggunakan komputer :

Dalam perang teluk tahun 1991, rudal patriot yang diluncurkan oleh
tentara Amerika dari Saudi Arabia gagal mengikuti dan menghen-
tikan laju rudal scud yang diluncurkan tentara irak hanya dikare-
nakan masalah presisi. Akibatnya, rudal scud berhasil menghan-
tam barak tentara dan menewaskan 28 orang Amerika. Masalah-
nya adalah komputer yang digunakan untuk mengontrol rudal patriot
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dibuat jauh sebelumnya sekitar tahun 1970 dengan menggunakan sis-
tem aritmatika 24-bit. Dalam pelacakan, waktu direkam oleh sistem
waktu dalam skala sepersepuluh detik tetapi dikonversikan dengan bi-
langan titik mengambang 24-bit. Setelah 100 jam melakukan operasi
terus menerus, perhitungan waktu dalam detik adalah 359999.6567
padahal seharusnya 360000, dan kesalahan 0.3433 detik ini mengaki-
batkan kesalahan jarak 687 meter. Alhamdulillah.


