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Deskripsi dan Tujuan Perkuliahan

Mata kuliah ini berisi tentang metoda aproksimasi dasar untuk penyelesaian
model matematika yang banyak muncul dalam sains dan keteknikan. Lebih
umum, mata kuliah ini merupakan bagian dari disiplin ilmu komputasi sainti�k
(scienti�c computing).

�Scienti�c computing is the collection of tools, techniques, and
theories required to solve on a computer mathematical models of
problems in science and engineering�, (Golub & Ortega, 1992).

Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang
berkaitan dengan metoda aproksimasi dan keterampilan melakukan komputasi
menggunakan komputer.

I Bagaimana latar belakang sebuah metoda diciptakan.

I Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan sebuah metoda.

I Bagaimana melakukan implementasi numerik sebuah metoda secara
manual (hand calculation) dan berbantuan komputer (MATLAB).

I Analisis kesalahan aproksimasi (error).

I Apa saja kelemahan dan kelebihan sebuah metoda aproksimasi.



KEGIATAN PERKULIAHAN DAN PENILAIAN

I SISTEM PERKULIAHAN

I Kuliah TEORI (Ceramah dosen, LKM, presentasi mahasiswa,
diskusi)

I Praktikum LAB (Implementasi MATLAB, diskusi, responsi)
I Penugasan terstruktur (diberikan dosen)
I Kegiatan mandiri (pengembangan mahasiswa)

I SISTEM PENILAIAN

I Kuliah teori (60%)+Praktikum LAB (40%).
I Komponen penilaian

I Kuliah Teori: Presensi (10%), Tugas (20%), UTS (30%), UAS
(30%), Keaktifan (10%).

I Praktikum LAB: Kehadiran (20%), Keaktifan (30%), Responsi
(50%).

I Mahasiswa yang tidak mengambil praktikum LAB penilaian
diambil dari kuliah teori (100%).

I Rencana Perkuliahan Semester dan Program Praktikum
terlampir.



MATERI PERKULIAHAN, REFERENSI dan SOFTWARE

1. Pendahuluan Komputasi Sainti�k

2. Aproksimasi Akar Persamaan Taklinear

3. Interpolasi Polinomial

4. Hitung Numerik Diferensial dan Integral

5. Sistem Persamaan Linear

I REFERENSI

I Hernadi, J, 2012, Matematika Numerik dengan Implementasi
Numerik, Andi Ofset, Yogyakarta.

I Douglas Faires and Richard Burden, Numerical Method.

I SOFTWARE

I MATLAB, version 6.5 or sesudahnya.



PENDAHULUAN KOMPUTASI SAINTIFIK

I Pemodelan Matematika: Permasalahan dunia nyata diformulasikan dalam
bentuk permasalahan matematika berupa sekumpulan persamaan baik
linear maupun taklinear, persamaan diferensial yang memuat masalah
nilai awal dan syarat batas, persamaan integral, masalah optimisasi dan
lain sebagainya.

I Metoda penyelesaian permasalahan matematika

I Analitik atau eksak, jika memungkinkan
I Numerik atau aproksimasi jika solusi eksak sulit atau tidak mungkin.

I Penyelesaian permasalahan matematika diinterpretasikan kembali untuk
masalah dunia nyata semula.

Permasalahan matematika yang berasal dari masalah dunia nyata pada
umumnya tidak mempunyai solusi eksak, sehingga harus diaproksimasi.

I Dua aspek yang harus diperhatikan dalam metoda numerik:

I Nilai aproksimasi
I Kemungkinan error yang dapat terjadi



CONTOH: MODEL MATEMATIKA PEMBUATAN ATAP

Sebuah atap berbentuk seng gelombang terbuat dari plat tipis rata seperti

Gambar berikut.

Diinginkan membuat seng gelombang yang pajangnya 120 cm, tinggi
gelombang dari garis pusat 1 cm, dan setiap gelombang mempunyai periode
sekitar 2π cm. Berapa panjang bahan dasar yang dibutuhkan. Permasalahan
ini diterjemahkan ke dalam matematika: menghitung panjang busur kurva
y = f (x) = sin x dari x = 0 sampai dengan x = 120, yaitu

L =

ˆ
120

0

√
1 + (f ′(x))2 dx =

ˆ
120

0

√
1 + cos2 x dx .

Integral ini tidak dapat diselesaikan secara analitik sehingga harus diselesaikan
dengan metoda numerik.



CONTOH: APROKSIMASI DATA TABULAR

Misalkan sebuah mobil berjalan pada jalan tol. Jarak tempuh dan kecepatan
mobil tersebut dicatat pada beberapa titik waktu tertentu, dengan data sebagai
berikut.

Waktu (detik) 0 3 6 8 12

Jarak (m) 0 75 130 210 325

Kecepatan (m/det) 25 29 31 27 26

I Di mana posisi mobil dan berapa kecepatannya pada saat t = 10 detik,

I Kapan mobil berada pada posisi 150 m dari posisi awal berangkat,

I Apakah mobil pernah melebihi kecepatan yang diperbolehkan di jalan tol,
misalnya 80km/jam.

Semuanya tidak dapat dijawab melalui data tabel sehingga harus dilakukan
aproksimasi.



STRATEGI APROKSIMASI
1. Mengganti proses takhingga menjadi proses berhingga,

ˆ b

a

f (x) dx := lim
n→∞

n∑
k=1

f (xk)(xk − xk−1) 7→
100∑
k=1

f (xk)(xk − xk−1).

e = lim
n→∞

(
1 + 1 +

1

2!
+

1

3!
+ · · ·+ 1

n!

)
7→ e = 1+1+

1

2!
+

1

3!
+· · ·+ 1

50!

2. Mengganti fungsi rumit dengan fungsi sederhana,√
1 + cos2 x 7→ P2(x) := ax2 + bx + c.

3. Mengganti masalah taklinear menjadi masalah linear,

F (X ) = 0 7→ AX = b,

di mana A sebuah matriks.

4. Mengganti sistem persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar biasa,
mis pada metoda selisih terbagi atau metoda elemen hingga.

5. Mengganti ruang dimensi takhingga dengan ruang dimensi hingga, misal

f (x) ∈ L2(Ω) 7→
N∑

k=1

αkφk(x) ∈ VN := span{φ1, · · · , φN}



SUMBER KESALAHAN APROKSIMASI

I SEBELUM KOMPUTASI

I Kesalahan pemodelan.
I Kesalahan pada pengukuran empiris terdahulu, misal hasil

instrumen laboratorium.
I Komputasi terdahulu.

I SELAMA KOMPUTASI

I Kesalahan dikarenakan pemotongan deret takhingga atau
diskretisasi bentuk kontinu (digitalisasi bentuk analog)

I Kesalahan pembulatan oleh sistem komputer.

I CONTOH: Luas permukaan bumi biasanya dihitung menggunakan
formula

A = 4πr2

di mana r = 6370km menyatakan jari-jari bumi dan π = 3.1416.
Identi�kasilah sumber kesalahan yang dapat terjadi pada aproksimasi luas
permukaan bumi dengan rumus ini.



KESALAHAN APROKSIMASI (ERROR)

I Akurasi: kedekatan nilai terukur atau terhitung terhadap nilai
eksak.

I Presisi: kedekatan nilai-nilai terukur terhadap satu sama
lainnya.

I Kesalahan mutlak dan relatif: Misalkan p
∗adalah nilai yang

digunakan untuk mengaproksimasi nilai eksak p maka dua
macam kesalahan berikut sering digunakan dalam mengukur
kualitas aproksimasi, yaitu

kesalahan mutlak := |p∗ − p|

kesalahan relatif :=
|p∗ − p|
|p|

asalkan p 6= 0 untuk kesalahan relatif. Terkadang kesalahan
relatif disajikan dalam bentuk persentase. Kesalahan relatif
biasanya lebih informatif daripada kesalahan mutlak. Berilah
contoh untuk hal ini.



REPRESENTASI BILANGAN REAL PADA KOMPUTER
Bilangan yang diolah oleh prosesor komputer umumnya menganut sistem IEEE
DP yang dikeluarkan oleh Institute for Electrical and Electronic Engineers
(IEEE) dengan format sistem 64-bit, IEEE DP berupa array :

×××× · · ·×︸ ︷︷ ︸
64bit

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

(−1)s × 2c−1023 × (1 + f ). (1)

Dalam sistem ini digunakan basis β = 2 sehingga di = 0 atau 1,presisi t = 53,
rentang eksponen [−1022, 1023]. Sistem ini melibatkan 3 parameter, yaitu s, c
dan f:

I s terdiri dari satu bit 0 atau 1 menyatakan tanda bilangan, positif atau
negatif,

I c diperoleh dari 11 bit berikutnya, yang menunjukkan eksponen. Basis
untuk eksponen ini adalah 2,

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



CONTOH: KONVERSI BILANGAN KOMPUTER

Misalkan suatu bilangan mesin komputer direpresentasikan sebagai berikut

0 10000000011 1010100100010000000000000000000000000000000000000000

Tentukan bilangan real apa yang sedang disajikan oleh notasi ini.

I Bit paling kiri adalah s = 0. Ini sebuah bil positif.

I Sebelas bit berikutnya: 10000000011 memberikan eksponen, yaitu
ekuivalen dengan bilangan desimal

c = 1× 210 + 0× 109 + · · ·+ 0× 22 + 1× 21 + 1× 20 = 1027

I Selanjutnya, 52 bit terakhir sebagai mantisa berarti

f = 1×
(
1

2

)
1

+ 1×
(
1

2

)
3

+ 1×
(
1

2

)
5

+ 1×
(
1

2

)
8

+ 1×
(
1

2

)
12

I Jadi bilangan mesin ini sesungguhnya menyajikan bilangan desimal
berikut, yaitu

(−1)s × 2c−1023 × (1 + f ) = (−1)0 × 21027−1023(1 + f )

= 27.56640625



PEMBULATAN BILANGAN OLEH KOMPUTER
Coba tentukan bilangan real yang disajikan oleh sistem 64-bit berikut:

0 10001000011 1010100100010000000000001000000000000000100000000001

Bilangan desimal 32.75 disajikan pada komputer dalam bentuk 64-bit berikut
(lihat penjelasan pada buku teks):

0 10000000100 0000011000000000000000000000000000000000000000000000.

Bilangan ini tersajikan secara eksak pada komputer. Tetapi bilangan irrasional,
misalnya

√
2 = 1.4142135623731 · · · tidak dapat disajikan secara eksak oleh

sistem 64-bit karena banyak digitnya takterbatas dan tidak berulang. Prosesor
komputer memotongnya menjadi bentuk 64-bit. Kesalahan yang disebabkan
oleh pemotongan digit oleh komputer disebut kesalahan pembulatan (rounding
error). Bilangan x yang telah mengalami pembulatan ditulis �(x) sebagi
bentuk titik mengambang x (�oating).
Aturan pembulatan:

I Pemotongan (chooping): �(x) diambil sejumlah digit pertama tanpa
menghiraukan digit yang dibuang.

I Pembulatan terdekat (rounding): �(x) diambil bilangan titik
mengambang terdekat dengan x . Dalam kasus seimbang, diambil digit
terakhir genap.



CONTOH PEMBULATAN

Pembulatan desimal 4 digit menjadi bilangan desimal 2 digit.

bilangan pemotongan pembulatan bilangan pemotongan pembulatan

1.649 1.6 1.6 1.749 1.7 1.7

1.650 1.6 1.6 1.750 1.7 1.8

1.651 1.6 1.7 1.751 1.7 1.8

1.699 1.6 1.7 1.799 1.7 1.8

Perhatikan!
1.650 dibulatkan menjadi 1.6, sedangkan 1.750 dibulatkan ke 1.8.

I Perbedaan sebelum pembulatan |1.750− 1.650| = 0.1

I Setelah dibulatkan bedanya menjadi |1.8− 1.6| = 0.2 meningkat 100%
dari semula.

Dibulatkan ke mana bilangan 1.850, berikan komentar. Berikan contoh dan
penjelasan kesalahan kecil pada pembulatan komputer dapat berakibat fatal
(Lihat Contoh 2.9 pada buku teks).



ORDER KONVERGENSI

Dua barisan (xn) dan (yn) dapat saja sama-sama konvergen ke sebuah bilangan
c, tetapi kecepatannya berbeda.

I De�nisi: Misalkan (αn)∞n=1 konvergen ke bilangan α untuk n membesar.
Jika terdapat konstanta positif p dan K sehingga

|α− αn| ≤
K

np
untuk semua n besar, (2)

maka kita katakan bahwa (αn)∞n=1 konvergen ke α dengan rate atau order

kekonvergenan O
(

1

np

)
(dibaca: big-oh dari 1

np
).

I Dalam bentuk lain: kekonvergenan (xh) dikatakan mempunyai order
p > 0 jika terdapat konstanta positif K sehingga

|xh − x | ≤ Khp untuk h→ 0

dan ditulis O(hp). Semakin besar p semakin cepat kekonvergenannya.

I Dua barisan (xn) dan (yn) dengan xn := 1

n
, yn := 3

n2
sama-sama

konvergen ke 0 tetapi (yn) lebih cepat. Dalam hal ini (xn) dengan order
O(h) (�rst-order) dan (xn) dengan O(h2) (second order). Di sini h := 1

n
.



ILUSTRASI GRAFIS ORDER KONVERGENSI
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Figure: Peluruhan barisan xn := 1

n
dan yn := 3
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IMPLEMENTASI NUMERIK DENGAN MATLAB
(PRAKTIKUM KOMPUTASI)

1. Menyusun m-�le untuk menterjemahkan bilangan dalam bentuk sistem
64-bit ke bentuk desimal dan sebaliknya.

2. Mengamati aturan pemotongan bilangan pada MATLAB.

3. Mengilustrasikan order konvergesi dengan gra�k fungsi pada MATLAB

4. Memahami implementasi bilangan epsilon mesin komputer.

5. Memahami dan mengimplementasikan error mutlak dan error relatif pada
aproksimasi faktorial dengan formula Stirling.

n! ≈
√
2πn

(n
e

)n
6. Memahami dampak rounding error dalam aproksimasi bilangan natural e.

lim
n→∞

(
1 +

1

n

)n

= e.

7. Mengaproksimasi e dengan polynomial Taylor.

e = lim
n→∞

(
1 + 1 +

1

2!
+

1

3!
+ · · ·+ 1

n!

)
.


