Metode Numerik

BAB 1 PENDAHULUAN
Metode numerik adalah metode menggunakan komputer untuk mengaproksimasi solusi masalah
matematika melalui kinerja dari sejumlah operasi dasar pada angka.
Alasan penggunaan metode numerik:
1. Masalah matematika sulit dicari solusi analitiknya.
Contoh:
Hitunglah ∫
Carilah y sehingga
.
2. Memerlukan perhitungan dalam skala besar dan banyak.
Contoh: Mencari solusi dari sistem persamaan linier berukuran besar.
Tahap-tahap penyelesaian masalah secara numerik:
a.
b.
c.
d.

Pemodelan, yaitu memformulasikan masalah fisik menjadi masalah matematika.
Pemilihan metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika tersebut.
Pemrograman: pembuatan algoritma dan proses koding
Penafsiran hasil

Contoh:
1. Perhatikan masalah gelombang 2D berikut ini:

Masalah di atas dinyatakan dalam masalah diskrit seperti di bawah ini:

Masalah diskrit dapat diselesaikan menggunakan persamaan matriks vektor berikut ini:

Dengan demikian solusi persamaan diferensial untuk 2D flow problems didapat dengan
menyelesaikan persamaan di atas, dengan bantuan komputer.

1.1 Pemrograman
Pemrograman terstruktur
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Pemrograman modular: terbagi dalam modul-modul / prosedur
dengan nama: Function dan Subroutine
Main program
.................................
.................................

y = Euler(dt, ti, yi)
..................................
End main program
Function Euler(dt,ti,yi)
.......................................
End function

1.2 Aproksimasi
Dalam mencari aproksimasi dari solusi masalah fisik, perlu
dipahami mengenai akurasi dan presisi. Pada gambar dibawah
ini perbedaan keduanya dinyatakan dalam grafik.
Akurasi meningkat

Bagaimana galat (error) didefinisikan dalam suatu perhitungan? Misal A adalah
solusi eksak dan ̅ adalah solusi hasil aproksomasi. Terdapat beberapa definisi:
̅
a. Galat :
b. Galat mutlak/absolut:
c. Galat relatif:

| ̅
| |

| ̅
|

|

Dalam prakteknya, mendapatkan batas atas dari galat mutlak adalah penting
| ̅
|
, dimana E harus kecil. Galat relatif biasanya dinyatakan dalam
persentasi. Besar galat yang sama dari solusi eksak yang berbeda tidak
menyatakan kualitas aproksimasi yang sama. Perhatikan di bawah ini:
A

̅

1000
1

| ̅
|
| |
(sangat
bagus)
(bagus)
1 (jelek)

Sumber galat dalam komputasi:
1. Kesalahan manusia (human error)
Contoh: kesalahan penjumlahan, kesalahan pemrograman
2. Galat pemotongan
3. Galat pembulatan
Pada perhitungan selanjutnya human error diasumsikan tidak ada karena sulit
dideteksi kecuali hasil perhitungan jelas salah. Oleh karena itu penting untuk
memeriksa kembali perhitungan.

1.3 Galat pemotongan
Galat pemotongan terjadi bila sejumlah tak hingga proses
diaproksimasi dengan sejumlah hingga proses, karena komputer
tidak dapat melakukan proses yang tak hingga jumlahnya. Contoh
pada perhitungan nilai
menggunakan ekspansi Taylor :

Kapan kita berhenti menghitung? Tidak akan pernah berhenti.
Apabila berhenti, maka kita tidak mendapat nilai eksak. Misal
perhitungan berhenti pada suku ke-5 sehingga ̅
maka

̅

terdapat galat pemotongan (truncation error) yaitu:

Biasanya galat ini sulit dihitung. Dalam kasus ini, galat
pemotongannya dapat diaproksimasi juga yaitu:
|

|

(

)
(

)
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1.4 Galat pembulatan
Perhatikan perhitungan dari sebelumnya:
̅
̇

̇

dimana suku ke-4 dan ke-5 adalah pembulatan sampai 4 angka
signifikan. Hasil ̅ dibulatkan sampai 6 desimal (6 angka di belakang
koma) adalah
. Perhatikan bila desimal ke-7 adalah 1,2,3
atau 4, maka dibulatkan ke bawah, sedangkan bila 5,6,7,8,dan 9
maka dibulatkan ke atas. Galat pembulatan
sampai 6 desimal
dibatasi oleh
. Galat total yang terjadi adalah:
| |

|

|

|

|

Jadi galat yang mendominasi adalah galat pembulatan.
1.5 Perhitungan Langsung dan Tak Langsung

̇

Perhitungan langsung adalah proses pencarian solusi menggunakan
rumus-rumus yang ada tanpa memerlukan tebakan awal dan proses
iterasi. Biasanya perhitungan langsung menghasilkan solusi eksak.
Sedangkan perhitungan tak langsung memerlukan tebakan awal dan
proses perhitungan diulang (iterasi) untuk memperbaiki nilai tebakan
sehingga galat yang diberikan cukup kecil.

Latihan:
1. Hitung nilai
menggunakan ekspansi Taylor sampai suku ke4, lalu hitung galat pemotongan dan pembulatan sampai 5
angka di belakang koma.
2. Hitung nilai
menggunakan ekspansi Taylor sampai suku
ke-5, lalu hitung galat pemotongan dan pembulatan sampai 5
angka di belakang koma.
3. Diketahui SPL berikut:

Hitung solusinya menggunakan cara langsung dan tak langsung
dengan
.

