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Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadlirat Allah SWT, atas semua rakhmat dan karunia-
Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan Prosiding Seminar Nasional Matematika 
UI-Unpad Tahun 2015, yang telah diselenggarakan di Departemen Matematika FMIPA 
Universitas Padjadjaran, pada tanggal 6 Juni 2015, bertempat di Kampus Jatinangor-
Sumedang. 
 
Seminar Nasional Matematika UI-Unpad Tahun 2015 ini diselenggarakan bersama 
Departemen Matematika FMIPA Unpad dan Departemen Matematika FMIPA UI, 
bekerjasama dengan IndoMS Wilayah jabar, jakarta, dan Banten, dengantema “Sinergi 
Basic Science dan Informatika Dalam Menghadapi Pemberlakuan Masyarakat 
Ekonomi Asean”. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas 
Padjadjaran yang telah menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan Seminar Nasional 
Matematika UI-Unpad Tahun 2015 . 
 
Tema yang dipilih panitia konferensi, sangatlah tepat, mengingat matematika merupakan 
bidang ilmu yang menjadi landasan dari basic science yang merupakan dasar untuk 
berfikir logis, sistematis serta kritis dan karenanya akan sangat berperan dalam 
mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan 
suatu bangsa dipengaruhi oleh pola pendidikan masyarakatnya dan secara langsung 
ataupun tidak langsung pendidikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian cita-cita 
kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan masyarakat Indonesia, terutama dalam era 
Masyarakat Ekonomi Asean. 
 
Melalui kegiatan Seminar Nasional Matematika UI-Unpad Tahun 2015, yang diikuti oleh 
peserta dari seluruh Indonesia, diharapkan dapat membantu mensosialisasikan berbagai 
informasi terkait kegiatan bidang matematika, pendidikan matematika, statistika serta 
ilmu computer maupun potensi-potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, khususnya di 
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang sebagai wilayah pendidikan tinggi dengan 
beberapa perguruan tinggi berupa Institut maupun Universitas. 

Akhirnya, kami menyadari bahwa prosiding ini masih banyak kekurangan dan masih jauh 
dari sempurna. Oleh karena saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna 
perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari. Atas saran dan masukan yang 
diberikan, kami mengucapkan terima kasih. 

       Jatinangor,  Oktober 2015 

 

        Tim Editor 
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KAITAN TEORI GRUP DENGAN ILMU-ILMU DASAR 
 
 

Ema Carnia 

Depatemen Matematika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Padjadjaran 
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor Sumedang 45363 

ema_carnia@yahoo.com  
 
 

ABSTRAK 
Teori grup merupakan salah satu topik yang dikaji dalam mata kuliah struktur 

aljabar. Banyak pihak mempertanyakan tentang kegunaan dari teori grup dan 
kaitannya dengan bidang lain. Pada kenyataannya banyak hal yang sering dijumpai 
sehari-hari yang sebenarnya merupakan aplikasi dari teori grup. Salah satunya adalah 
konsep simetri. Apabila suatu benda memiliki simetri tertentu, maka kumpulan simetri 
tersebut membentuk suatu grup. Di sini akan dibahas kaitan antara konsep simetri 
dengan teori grup serta aplikasi dari kedua konsep tersebut pada ilmu-ilmu dasar lain 
seperti fisika, kimia, serta biologi. 

 
Kata kunci:  aplikasi grup, simetri  

 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Struktur aljabar merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan pada 
mahasiswa prodi matematika. Menurut Dubinsky, Dautermann, Leron, dan Zazkis 
(1994), untuk beberapa mahasiswa, struktur aljabar adalah mata kuliah pertama di 
mana mereka harus belajar bergerak melampaui cara belajar dan prosedur untuk 
memecahkan masalah yang biasa mereka dapat di kelas. Bagi kebanyakan mahasiswa, 
tentu saja ini merupakan salah satu pengalaman pertama mereka dalam menghadapi 
gagasan-gagasan abstraksi matematika yang memerlukan bukti cukup sulit.  
 
Salah satu kajian yang dipelajari dalam mata kuliah struktur aljabar dalah Teori grup. 
Topik tersebut merupakan topik dasar yang diberikan kepada mahasiswa sebelum 
mereka diperkenalkan beragam konsep yang penting dalam struktur aljabar. Namun, 
hal yang sering dihadapi oleh pengajar banyak mahasiswa yang mempertanyakan 
alasan mengapa mereka harus mempelajari struktur aljabar, khususnya teori grup. 
 
Di sisi lain, dari sudut pandang pengajar (dosen), penelitian merupakan salah satu 
tridharma yang harus dijalankan. Namun sayangnya pada umumnya, institusi telah 
memiliki kriteria tertentu dalam penelitian yang harus dilakukan oleh para pengajar 
(dosen) yang harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Perguruan Tinggi 
tersebut. Hal ini terkadang menjadi suatu kendala bagi dosen yang berkiprah di ilmu 
murni, karena penelitian yang dilakukan pada umumnya dituntut untuk dapat 
diaplikasikan dan terkait dengan bidang ilmu lain. Sehingga dalam kesempatan ini akan 
dibahas mengenai kaitan teori grup yang selama ini dipandang sebagai ilmu murni 
dengan bidang lain seperti fisika, kimia, biologi, serta teknologi informasi. 

mailto:ema_carnia@yahoo.com
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2. Tentang Teori Grup 
 
 
2. 1 Sekilas Tentang Teori Grup  
 
Konsep teori grup pertama kali ditemukan oleh Evariste Galois pada awal tahun 1800an.  
Menjelang akhir abad kesembilanbelas, para peneliti teori grup baru dapat membuat 
suatu konsep tentang grup yang hingga kini digunakan. 
 
Suatu grup (�,∗) didefinisikan sebagai suatu himpunan, bersama dengan suatu operasi 
biner ∗, yang memetakan pasangan terurut (�,�) dari elemen-elemen di G ke � ∗ � di G, 
yang memenuhi empat aksioma tertentu. Apakah keempat aksioma tersebut? 
 
Pertama, ketertutupan: � ∗ � merupakan elemen dari G untuk setiap �,� yang juga 
merupakan anggota dari G. Tanpa sifat ketertutupan, kita tidak dapat 
mempertimbangkan pernyataan matematika seperti (� ∗ �) ∗ � karena jika � ∗ � berada 
di luar G maka hasilnya dengan mengoperasikan kembali dengan c tidak akan 
terdefinisi.  
 
Kedua, Keasosiatifan: (� ∗ �) ∗ � = � ∗ (� ∗ �) untuk setiap �,�, � elemen-elemen G. 
Salah satu keuntungan dari sifat asosiatif adalah memberikan arti yang tidak ambigu 
dari pangkat. Kita menotasikan ekspresi � ∗ � ∗ � ∗ … ∗ �, dengan faktor sebanyak n, 
sebagai �� dengan analogi dengan perkalian bilangan. Tanpa sifat asosiatif, maka notasi 
tersebut akan menjadi sangat ambigu. Misalkan untuk ��dapat berarti �(� ∗ �) ∗ �� ∗ � 
atau mungkin (� ∗ �) ∗ (� ∗ �) atau �� ∗ (� ∗ �)� ∗ � atau � ∗ ((� ∗ �) ∗ �) atau bahkan � ∗ (� ∗ (� ∗ �)). Tanpa sifat asosiatif, �� dapat merepresentasikan lima bentuk yang 
berbeda-beda. Penjumlahan dan perkalian dari bilangan, polinomial, dan matrix bersifat 
asosiatif. Tetapi, tidak semua operasi matematika bersifat asosiatif. Sebagai contoh, hasil 
kali silang tiga buah vektor tidak bersifat asosiatif. 
 
Pada aljabar biasa (aritmatika), biasanya operasi-operasi dasar dapat dibalik. 
Penjumlahan dapat dibalik oleh pengurangan, perkalian dengan elemen tak nol dapat 
dibalik dengan pembagian. Hal ini dapat dilakukan karena adanya inverse seperti −� 
dan ��. Konsep inverse sangat penting dalam teori grup. Namun, sebelum berbicara 
tentang inverse, elemen identitas harus dimiliki terlebih dahulu. Berikut ini adalah 
aksioma ketiga dan keempat. 
 
Ketiga, memiliki elemen identitas: terdapat � elemen di G sehingga untuk setiap � 
anggota di G berlaku � ∗ � = � ∗ � = �. 
 
Keempat, setiap anggotanya memiliki inverse: untuk setiap � di � terdapat � anggota � 
sehingga berlaku � ∗ � = � = � ∗ �. 
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Untuk grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan, identitasnya adalah 0. Dalam 
grup lain, identitas dapat berupa matriks nol, atau vector nol. Sedangkan untuk grup 
bilangan real terhadap operasi perkalian identitasnya adalah 1. Pada grup lain dapat 
berupa matriks identitas. 
 
Untuk grup bilangan real terhadap operasi penjumlahan, inverse dari � adalah −�, 
sedangkan untuk perkalian adalah ��� atau ��. Tetapi tidak semua bilangan real 
mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan. Sebagai contoh, 0 tidak mempunyai 
inverse. Ini berarti ketika berbicara himpunan bilangan real di bawah operasi perkalian, 
kita harus mengeluarkan nol apabila kita ingin membuat suatu grup.  
 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi dari grup (�,∗) adalah suatu 
himpunan G dengan operasi biner ∗ yang memenuhi aksioma berikut  

1. Tertutup. � ∗ � ∈ � ∀�,� ∈ � 
2. Asosiatif. (� ∗ �) ∗ � = � ∗ (� ∗ �)∀�,�, � ∈ � 
3. Identitas. ∃� ∈ � ∋ � ∗ � = � ∗ � = � ∀� ∈ � 
4. Inverse. ∀� ∈ �∃� ∈ � ∋ � ∗ � = � = � ∗ � 

Kardinalitas dari G disebut order dari grup G dan sering dinotasikan |�|, dan bisa tak 
hingga. Apabila operasi ∗ tidak hanya bersifat asosiatif, tetapi juga komutatif (artinya � ∗ � = � ∗ � untuk setiap g dan h elemen di G), maka G disebut grup abelian. Beberapa 
grup dibangun oleh satu elemen. Misalkan Z yang merupakan grup yang dibangun oleh 1 
dan -1. [5] 
 
Jenis grup yang menjadi fokus utama di sini adalah grup hingga. Grup hingga 
merupakan grup yang jumlah elemenya hingga. Terdapat sangat banyak contoh dari 
grup hingga. Namun, di sini hanya akan dibahas beberapa jenis grup hingga. Beberapa 
jenis grup hingga tersebut antara lain, grup dihedral, grup permutasi, grup siklik.  
 
 
2.2 Beberapa Jenis Grup Hingga 
 
Pada bagian ini akan dibahas beberapa jenis grup hingga, antara lain grup dihedral, grup 
permutasi, dan grup siklik. 
 
2.2.1 Grup Dihedral 
 
Grup dihedral merupakan salah satu contoh dari grup hingga. Grup dihedral 
didefinisikan sebagai grup yang elemennya merupakan simetri-simetri dari suatu 
polygon regular, meliputi rotasi dan refleksi [5]. Sebuah poligon dengan n sisi mempunyai 
2n simetri yang berbeda: n simetri rotasi dan n simetri refleksi. Rotasi dan refleksi 
terkait membentuk kelompok dihedral Dn. Jika n ganjil, setiap sumbu simetri 
menghubungkan titik tengah satu sisi ke sisi yang berlawanan vertex. Jika n genap, ada 
n / 2 sumbu simetri yang menghubungkan titik-titik tengah dari sisi yang berlawanan 
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dan n / 2 sumbu simetri menghubungkan simpul yang berlawanan. Dalam kedua kasus, 
ada n sumbu simetri dan 2n elemen dalam kelompok simetri. Merefleksikan satu sumbu 
simetri diikuti dengan merefleksikan pada sumbu simetri lain menghasilkan rotasi dua 
kali melalui sudut antara sumbu. Gambar berikut menunjukkan efek dari enam belas 
elemen D8 di tanda berhenti: 

 
(sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Dihedral_group) 

Gambar 1. Enambelas anggota grup “tanda berhenti” 
 
 

2.2.2 Grup Siklik 
 
Suatu grup G dikatakan siklik jika terdapat suatu elemen � di G sedemikian hingga 
berlaku � = {��|� ∈ �}. Elemen tersebut dinamakan generator dari G. Grup siklik G 
yang dibangun oleh � dinotasikan dengan � = 〈�〉. [5] 
 
Beberapa contoh grup siklik antara lain, (�, +), (��, +) dimana � ≥ �, (�(��),⋅). Di 
bawah ini akan dijelaskan beberapa teorema/sifat yang terkait dengan grup siklik. 
 
Teorema 1. Misalkan � adalah suatu elemen dengan order � dalam suatu grup. 
Misalkan pula � adalah bilangan bulat positif, maka berlaku 〈�〉� = 〈����(�,�)〉 dan ���� = �/��� (�,�). 
 
Akibat dari munculnya teorema tersebut adalah sebagai berikut 
 
Akibat 2. Pada suatu grup siklik, order dari suatu elemen membagi order dari grup itu 
sendiri. 
 
Teorema 3 (Teorema Fundamental Grup Siklik). Setiap subgroup dari grup siklik 
merupakan grup siklik. Lebih lagi, jika |〈�〉| = �, maka order dari sembarang subgroup 
dari 〈�〉 merupakan pembagi dari dari � dan untuk setiap � bilangan bulat positif, maka 
grup 〈�〉 mempunyai tepat satu buah subgroup dengan order �. 
 
2.2.3 Grup Permutasi 
 
Suatu permutasi dari himpunan � adalah suatu fungsi dari � ke � yang bersifat satu 
satu dan pada. Grup permutasi dari himpunan � adalah himpunan permutasi dari � 
yang membentuk grup dibawah operasi komposisi [5]. 
 
Terdapat notasi yang biasa digunakan untuk permutasi tertentu. Notasi tersebut adalah 
cycle. Notasi cycle pertama kali diperkenalkan oleh Cauchy pada tahun 1815. Misalkan 
permutasi  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dihedral_group)
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� = �� � �� � �      � � �      � � �� 
Dalam notasi cycle, permutasi tersebut dapat ditulis (� � � �)(� �) atau (� �)(� � � �). 
Ekspresi dalam bentuk (��  �� …��) disebut dengan cycle dengan panjang m atau m- 
cycle 
 
Teorema 4. Setiap permutasi dari suatu himpunan hingga dapat ditulis sebagai sebuah 
cycle atau perkalian dari disjoin cycle. 
 
2.3 Teori grup dan Konsep Simetri 
 
Merupakan suatu hal yang jelas bahwa alam sekitar kita menunjukkan banyak simetri, 
baik yang tepat maupun hanya sekedar perkiraan. Hal tersebut diantaranya adalah, 
kelopak pada beberapa jenis bunga ataupun pola yang terdapat pada beberapa jenis buah 
(pinus, misalnya). Contoh lain adalah bentuk tubuh dari bintang laut, pola yang terdapat 
pada kulit zebra, dan lain sebagainya.  
 
 

 

 
 

(http://www.gh.wits.ac.za/chemnotes/honours/Andreas_Lemmere) 
Gambar 2. simetri di alam sekitar kita  

 
Kita sering mengatakan bahwa sesuatu dikatakan simetris jika terlihat sama dari 
berbagai sudut pandang. Simetri dapat didefinisikan sebagai suatu sifat invarian dari 
sistem di bawah satu set transformasi [3]. Misalnya, wajah kita memiliki perkiraan 
refleksi simetri, karena kita melihat kurang lebih sama dalam sebuah foto seperti dalam 
cermin. Sebagai contoh lain, sebuah bola memiliki simetri rotasi karena terlihat sama 
tidak peduli bagaimana diputar. Manusia mempunyai simetri yang bersifat bilateral, sisi 
kanan dan sisi kiri terlihat serupa. Bintang laut mempunyai simetri yang bersifat 
pentradial, kelima tanganya terlihat serupa 
 
Grup mempunyai hubungan dengan simetri karena simetri-simetri dari suatu objek 
dapat digambarkan dengan menggunakan penyusunan kembali bagian-bagian dari objek 
tersebut. Para matematikawan dan ilmuwan lainnya menggunakan teori grup untuk 
menggambarkan simetri dalam objek-objek fisik. 

http://www.gh.wits.ac.za/chemnotes/honours/Andreas_Lemmere
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Terdapat beberapa pendapat tentang kaitan antara teori grup dan simetri. Ada yang 
berpendapat bahwa Grup adalah kata yang digunakan oleh matematikawan untuk 
menggambarkan koleksi dari simetri-simetri. Ada pula yang mengatakan bahwa teori 
grup dapat dilihat sebagai bahasa matematika untuk simetri. Carter (2009) berpendapat 
bahwa setiap grup dapat dilihat sebuah koleksi berbagai cara untuk menyusun kembali 
sekumpulan benda.  

 
3 Teori Grup pada Ilmu-ilmu Dasar lainnya 

 
3.1 Teori Grup di Bidang Fisika 
Pada tahun 1910 James jeans, seorang fisikawan, mengatakan bahwa fisikawan tidak 
perlu mengkaji teori grup karena topic tersebut tidak akan pernah terpakai dalam fisika. 
Namun, beberapa decade kemudian, Hessenberg berpendapat bahwa fisikawan perlu 
untuk menerima konsep mengenai simetri-simetri dasar [14]. Ini menunjukkan bahwa 
telah lama teori grup merupakan konsep yang penting yang digunakan pada banyak 
kajian fisika, baik teoritis maupun aplikatif. 
 
Sebelum membahas penerapan teori grup dalam fisika, sebelumnya akan diperkenalkan 
terlebih dahulu beberapa jenis grup. 
 
Definisi 5 (Special Unitary Group). Grup SU(n) atau  Special Unitary Group adalah 
grup yang anggotanya merupakan matriks uniter U yang berukuran � × �, dimana �∗� = � dan ���� = � [11]. 
 
Definisi 6 (Special Orthogonal Group). Grup SO(3) adalah grup yang anggotanya 
merupakan matriks orthogonal O berukuran � × � dengan ��� = � dan ���� = � [11]. 
 
Beberapa kajian di bidang fisika yang mengaplikasikan konsep teori grup diantaranya: 
a) Crystallography. Kajian ini merupakan yang pertama menggunakan konsep teori 

grup. Pada awalnya peniliti ingin membuat daftar semua jenis Kristal (terdapat 230 
jenis dalam 3 dimensi, yang diklasifikasikan ke dalam 32 kelas Kristal sehingga 
diperlukan klasifikasi dari Kristal-kristal tersebut) [7]. Klasifikasi tersebut diperoleh 
dengan menggunakan teori grup (khususnya point grup) 

b) Spektroskopi (kajian spektrum-spektrum pada atom). Pada tahun 1930an 
penggunaan grup rotasi SO3, membuat kemajuan besar dalam mengungkapkan 
spektrum atom. 

c) Dalam mempelajari atom dan molekul, teori grup digunakan untuk 
menyederhanakan data spektroskopi yang besar 

d) Dalam menggambarkan sifat simetri atau invariant dari system fisika menggunakan 
grup  klein. 

e) Partikel-partikel elementer. Sejak awal tahun 60an, kajian partikel fisika didominasi 
oleh konsep teori grup. Salah satunya yaitu model quark (partikel dasar dalam fisika) 
original, seluruhnya didasari pada representasi SU(3). 
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3.2 Teori Grup di Bidang Kimia 
 
Konsep simetri sangat berguna dalam kimia. Dengan menganalisis simetri dari suatu 
molekul, banyak manfaat yang dapat diperoleh. Manfaat tersebut antara lain, 
memprediksi spektrum inframerah, menggambarkan orbital yang digunakan dalam 
ikatan, memprediksi aktivitas optik, menafsirkan spektrum elektronik, dan mempelajari 
sejumlah sifat tambahan molekul. Sebelum membahas lebih jauh tentang manfaat teori 
grup di bidang kimia, terlebih dahulu akan dibahas beberapa istilah yang terkait. 
 
Semua molekul dapat digambarkan berdasarkan simetri yang mereka miliki. Molekul 
atau benda lainnya yang mungkin mengandung unsur-unsur simetri seperti bidang 
cermin, sumbu rotasi, dan pusat inversi. Refleksi, rotasi, atau inversi disebut operasi 
simetri. Untuk memuat suatu unsur simetri yang diberikan, sebuah molekul harus 
memiliki tampilan yang sama persis seperti sebelumnya setelah operasi tersebut 
dilakukan. Dengan kata lain, hasil foto molekul (jika mungkin) yang diambil pada saat 
sebelum dan sesudah operasi simetri dilakukan tidak dapat dibedakan. Jika operasi 
simetri yang dilakukan pada suatu molekul menghasilkan molekul yang dapat 
dibedakan dari aslinya (awalnya), operasi tersebut bukan merupakan operasi simetri 
molekul. 
 
Operasi identitas (E) tidak menyebabkan perubahan pada molekul. Sebuah operasi 
identitas adalah karakteristik dari setiap molekul, bahkan jika molekul tersebut tidak 
memiliki simetri yang lain [10]. 
 
Operasi rotasi (��), atau disebut juga rotasi sejati, adalah operasi putaran ����/� 
sekitar sumbu rotasi. Rotasi positif adalah rotasi yang dilakukan berlawanan dengan 
arah jarum jam [10]. 
 
Operasi refleksi (�) molekul merupakan operasi yang memuat bidang cermin. tubuh 
manusia memiliki bidang cermin kiri-kanan (jika hal-hal detil seperti gaya rambut dan 
lokasi organ internal diabaikan) [10]. Banyak molekul yang memiliki bidang cermin, 
meskipun bidang cermin tersebut tidak jelas untuk diidentifikasi. Operasi refleksi 
menukarkan kiri dan kanan, seolah-olah setiap titik telah bergerak tegak lurus melalui 
bidang ke posisi jauh dari bidang saat ketika mulai. Benda linier, seperti pensil kayu, 
atau molekul, seperti asetilena dan karbon dioksida, memiliki jumlah tak terbatas bidang 
cermin yang mencakup garis tengah objek. 
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Gambar 3. Refleksi (Miessler, et al, 2014) 

 
Inversi (i) adalah operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan operasi-operasi 
sebelumnya [10]. Setiap titik bergerak melalui pusat molekul ke posisi yang berlawanan 
dengan posisi aslinya dan jauh dari titik pusat seperti di mana ia mulai.  

 
 

Gambar 4. Inversi ((Miessler, et al, 2014)) 
 
Operasi rotasi refleksi (Sn), atau rotasi tak sejati, memerlukan rotasi ����/�, diikuti oleh 
refleksi melalui bidang tegak lurus terhadap sumbu rotasi [10].  
 
Molekul-molekul diklasifikasikan dan dikelompokan berdasarkan simetrinya. Molekul-
molekul dengan simetri yang sama dikelompokan ke dalam point grup yang sama. Suatu 
point grup memuat suatu objek yang mempunyai elemen-elemen (unsur) simetri yang 
sama. 
 
Operasi simetri didefinisikan sebagai suatu operasi yang dikenakan pada suatu molekul 
sedemikian rupa sehingga mempunyai orientasi baru yang seolah-olah tak terbedakan 
dengan orientasi awalnya. Unsur simetri didefinisikan sebagai suatu titik, garis atau 
bidang sebagai basis operasi simetri. 
 

Simbol  Unsur Operasi 

E Unsur 
identitas 

Membiarkan obyek tidak berubah 
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Cn Sumbu rotasi Rotasi seputar sumbu dengan derajat 
rotasi 360/n (n adalah bilangan bulat)  

S Bidang 
simetri 

Refleksi melalui bidang simetri 

I Pusat/titik 
inversi 

Proyeksi melewati pusat inversi ke sisi 
seberangnya dengan jarak yang sama dari 
pusat 

Sn Sumbu rotasi 
tidak sejati 
(Improper 
rotational 
axis) 

Rotasi mengitari sumbu rotasi diikuti 
dengan refleksi pada bidang tegak lurus 
sumbu rotasi  

 
3.3 Teori Grup di Bidang Biologi 
 
Pada setiap tahap sepanjang evolusi alam semesta mulai dari gravitasi kuantum, 
partikel fundamental, atom, bintang-bintang pertama, galaksi, planet-terdapat 
penggunaan dari teori simetri. kosmologis, bintang, dan abstraksi partikel atom dapat 
dinyatakan secara kuat dalam teori grup. Teori grup menyediakan kerangka kerja untuk 
membangun analogi atau model dari abstraksi, serta manipulasi abstraksi tersebut 
untuk merancang sistem baru, membuat prediksi baru dan mengusulkan hipotesis baru. 
 
Sebelumnya telah dibahas bahwa grup adalah suatu struktur aljabar yang melibatkan 
suatu himpunan objek-objek. Di sini, kita mempunyai empat objek yang terbagi ke dalam 
dua kelas yang berbeda dengan masing-masing dua anggota, yaitu Kelas purin (A G), 
dan kelas pirimidin (CT atau CU). 
 

 
Gambar 5. Pembagian kelas kode DNA 

 
Awalnya kita memiliki dua kelas terpisah, purin dan pirimidin, mengandung dua elemen 
masing-masing: Adenin dan Guanin di kelas pertama dan Sitosin dan Timin atau Urasil 
di kelas kedua. 
 
Kode genetik adalah seperangkat aturan, dimana informasi yang dikodekan dalam 
urutan DNA atau mRNA diterjemahkan menjadi protein (Crick, 1988). Kode genetik 
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mendefinisikan pemetaan antara triplet nukleotida mRNA, disebut kodon, dan asam 
amino yang membentuk tulang punggung dari suatu protein (Ridley, 2006) 
 
Daerah koding dari suatu gen dapat dipandang sebagai suatu instruksi pendek yang 
dibangun oleh huruf-huruf dari alfabet DNA. Kode genetik bersifat “degenerate”, karena 
terdapat 64 variasi triplet nukelotida, tetapi hanya 20 asam amino dan sebuah translasi 
“stop signal” yang dikodekan. Akibatnya, beberapa asam amino di encode beberapa kali 
dan banyak kombinasi dari kodon dapat membangun protein yang sama. 
 
suatu kodon (kode genetik) dapat direpresentasikan sebagai elemen dari direct product 
dari  tiga himpunan yang identik, �� = �� = �� = {�,�,�,�} 
 �� ∗ �� ∗ �� = {�,�,�,�} ∗ {�,�,�,�} ∗ {�,�,�,�} 
 
Triple cross product tersebut mempunyai 64 kemungkinan triplet. Pada tahun 60an 
peneliti menggunakan pengetahuan empiris dari struktur molekul untuk memperoleh 
hal tersebut. 
 
Setelah itu, pendekatan sederhana untuk menggambarkan kode genetik yang 
melibatkan simetri dari kode doublet. Danckwerts & Neubert (1975) menggunakan grup 
klein-4 untuk menggambarkan simetri dari kode doublet.  Mereka mempartisi himpunan 
dinukleotida ke dalam dua subhimpunan. 
 �� = {��,��,��,��,��,��,��,��} �� = {��,��,��,��,��,��,��,��} 
 
Misal didefinsikan operator pertukaran e, α, β, dan γ sebagai berikut �:� ↔ �         � ↔ � �:� ↔ �         � ↔ � �:� ↔ �         � ↔ � 
 
Dengan logika pertukaran sebagai berikut  

• α menukarkan basis purin dengan basis pirimidin non komplementer  
• β menukarkan basis komplementer, yang dapat mengalami pertukaran ikatan 

hidrogen  
• γ menukarkan purin dengan purin lain, pirimidin dengan pirimidin lain 

Tabel cayley untuk operasi tersebut adalah  
 

 e  α  β  γ  

e  e α  β  γ  

α  α  e  γ  β  

β  β  γ  e  α  

γ  γ  β  α  e  
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Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kode genetik standar adalah 
merepresentasikan kode genetik terebut ke dalama multicube dan hypercube. 
 
Kajian lanjutan lainnya yang dapat dilakukan adalah mengkaji kode genetik bagi gen 
yang mengalami mutasi atau evolusi. 
 

 
5. Simpulan 

 
Dari uraian di atas, terlihat bahwa terdapat kaitan antara teori grup dengan ilmu dasar 
(fisika, kimia, dan biologi). Untuk penelitian lebih lanjut, teori grup yang digunakan tidak 
hanya grup yang hingga, tetapi banyak diperlukan teori grup tak hingga. Group Lie dan 
turunan dari grup tersebut seperti grup Heissenberg dan grup Schrodinger merupakan 
grup kontinu yang banyak digunakan dalam penelitian lanjut 
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ABSTRAK 
Setiap matriks Toeplitz normal kompleks dapat diklasifikasikan dalam dua Tipe yaitu, Tipe I 

atau Tipe II, dengan perbedaannya pada unsur-unsur matriks Toeplitz tersebut. Hal ini 
ditunjukkan dengan persamaan polinomial trigonometri kompleks. Selanjutnya, dalam matriks 
Toeplitz normal riil, ditunjukkan dengan polinomial aljabar riil, yang mempunyai salah satu dari 
Tipe-Tipe : simetri, simetri-miring, sirkulan atau sirkulan-miring. Untuk menunjukkan Tipe-Tipe 
tersebut akan digunakan sifat atau teorema.  

 
Kata kunci:  Matriks Normal, dan Matriks Toeplitz. 
 

 
 
 

ABSTRACT 
Every complex normal Toeplitz matrix is classified as either of Type I or Type II is given by 

difference equations on elements in the matrix. That can be proof in complex case used  trigonometric  
polynomial equations. And then in the real normal Toeplitz matrix case used  algebraic polynomials, 
it must be one of four Types: symmetric, skew-symmetric, circulant, or skew-circulant.  To show those 
types used theorem.  
 
Keywords: Normal Matrices, and Toeplitz matrices. 

 
  

1. Pendahuluan 
 
Pada teori matriks, bentuk matriks secara umum � berukuran � × � dinotasikan matriks ��×� atau � = �����, � × �.  Matriks tersebut apabila entri-entrinya bilangan kompleks dinamakan matriks kompleks 
dan apabila entri-entrinya bilangan riil dinamakan matriks riil. Menurut jenis-jenis matriks antara lain: 
matriks transpos dinotasikan ��×�adalah �� berukuran � × �; ��×� matriks simetri apabila �� = �  atau ��� = ��� untuk setiap �, �; ��×� matriks simetri-miring apabila �� = −� atau ��� = −��� untuk setiap �, � ; 
konyugate dari � dinotasikan �̅, �̅ = [���] untuk setiap �, �; ��×� matriks Hermite apabila ����� = �,  ��� = ������,  notasi �∗ = ����� ; ��×� matriks Hermit-miring apabila ����� = −�,��� = −������ untuk setiap �, �;  ��×� matriks normal apabila ��∗ = �∗�.  
Selanjutnya matriks secara khusus yang dikenal dengan matriks Toeplitz yaitu matriks persegi di mana 
entri-entrinya bernilai sama pada setiap diagonal yang paralel dengan diagonal utama. Dengan demikian 
dapat ditunjukkan matriks Toeplitz normal untuk kasus kompleks dengan polinomial trigonometri ke dalam 
salah satu Tipe dari Tipe I  : �(�) = ���(�)������ dengan |��| = 1 atau Tipe II : �(�) = ���(�)���(���)� dengan |��| = 1. Sedangkan untuk kasus bilangan riil dengan polinomial aljabar dapat ditunjukkan ke 
dalam salah satu Tipe dari Tipe: simetri, simetri-miring, sirkulan atau sirkulan-miring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:euis_hartini@yahoo.co.id
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2. Matriks Toeplitz 
 
Matriks Toeplitz berukuran � + 1 ditulis :  

� = ⎣⎢⎢
⎢⎡ �� ��� ��� … ����� �� ��� … ��(���)… … … … ⋮���� ���� ���� … ����� ���� ���� … �� ⎦⎥⎥

⎥⎤  
untuk �� = ���  setiap  � = 1,2, …,N dapat ditulis � = ⎣⎢⎢

⎢⎡ 0 �� �� … ���� 0 �� … ����… … … … ⋮���� ���� ���� … ���� ���� ���� … 0 ⎦⎥⎥
⎥⎤. 

Matriks Toeplitz � dikatakan normal jika ��∗ − �∗� = 0.  
Selanjutnya berlaku Teorema berikut ini.  

Teorema 1: [2] � matriks Toeplitz berbentuk � = ⎣⎢⎢
⎢⎡ 0 �� �� … ���� 0 �� … ����… … … … ⋮���� ���� ���� … ���� ���� ���� … 0 ⎦⎥⎥

⎥⎤ 
�  normal jika dan hanya jika berlaku persamaan : ����� + ������������� = ����� + ������������� untuk setiap � dan �                                                        (1) 
Bukti. �  matriks normal maka R= ��∗ − �∗� = 0. Misalkan � = {��,�}��, ��,� = 0, untuk setiap � ≥ 0, � ≥ 0. 
Untuk  � ≤ � (� = �, � < �). maka 
 ������ + ��������� + ⋯+ ����������+ ���������� + ⋯+ ���������� + ��������� + ⋯+ ��������� = ������ + ⋯+ ����������+ ���������� + ⋯+ ���������� + (��������� + ⋯+ ���������)                                 (2)                         
Dengan ����,��� − ��,� = 0, untuk 1 ≤ � ≤ �, maka berlaku persamaan  ����� − �������+ ������������� − ������������� = 0                                                                            (3)  
atau ����� + ������������� = �������+ �������������                                                                                   (4) 
untuk � > � dengan proses yang sama tidak memenuhi Teorema 1. 
Dengan demikian Teorema 1 terbukti untuk setiap p dan q cukup dibuktikan dengan 1 ≤ � ≤ � . 
Untuk memperjelas pembuktian Teorema 1 di atas diberikan ilustrasi sebagai berikut. 
Ilustrasi Teorema 1.  � matriks Toeplitz normal berukuran 2 × 2.  
   � = � 0 ���� 0 � ⟹ �� = � 0 ���� 0 � ⟹ �� � = �∗ = � 0 �������� 0 � ��∗ = � 0 ���� 0 � � 0 �������� 0 � = ������ 00 �������� �∗� = � 0 �������� 0 � � 0 ���� 0 � = �������� 00 ��� ��� ��∗ − �∗� = 0 ⟹ ������ − ������� 00 ������� − ��� ���=�0 00 0� ����� − ������� = 0 ������� − ��� �� = 0 
 Jadi,  ����� − ������� = ������� − ��� �� atau ����� − ������� − ������� + ��� �� = 0. 
Selanjutnya � matriks Toeplitz normal berukuran 3 × 3 � = � 0 �� ���� 0 ���� �� 0 � ⟹   �� = � 0 �� ���� 0 ���� �� 0 � ⟹ �� � = �∗ = � 0 ����� �������� 0 ���������� ��� 0 �  ��∗ = � 0 �� ���� 0 ���� �� 0 � � 0 ����� �������� 0 ���������� ��� 0 � = ������ + ������� ����� �������������� ������� + ����� ������������ ������� �������+ �������� 
          �∗� = � 0 ����� �������� 0 ���������� ��� 0 � � 0 �� ���� 0 ���� �� 0 � = �������� + ������� ������� �������������� ��� �� + ������� ��� ����� �� ������� ������� + ��� ��� 
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           ��∗ − �∗� = 0 ������ + ������� ����� �������������� ������� + ����� ������������ ������� �������+ ��������− �
������� + ������� ������� �������������� ��� �� + ������� ��� ����� �� ������� ������� + ��� ��� = 0 

 ������� + �������� − (������� + �������) ����� − ������� ������� − �������������� − ������� �������� + ����� � − (��� �� + �������) ������� − ��� ������� − ��� �� ������� − ������� (������� + �������) − (������� + ��� ��)� = �0 0 00 0 00 0 0� 
Dengan demikian diperoleh 
 (������� + �������) − �������� + ��� ��� = ������ + �������� − (������� + �������)  
atau (������� + �������) − �������� + ��� ��� + (������� + �������) − ������ + �������� = 0.  
 
  
 
 
 

3. Klasifikasi Matriks Toeplitz Normal  
 
3.1 Matriks Toeplitz Normal dalam kasus kompleks  � matriks Toeplitz normal dalam kasus kompleks merupakan Tipe I atau Tipe II yang ditunjukkan melalui 

polinomial trigonometri �(�) dan �(�) dengan koefisien ��, ��, … , �� dan ���, ���, … , ���, yaitu  �(�) = ����� + ������ + ⋯+ ������ 

  �(�) = ������� + �������� + ⋯+ �������� . 

Tipe I jika dan hanya jika untuk suatu ��, dengan |��| = 1 dan  [��� ��� … ���] = ��[��� ��� … ���]. 
Tipe II jika dan hanya jika untuk suatu ��, dengan |��| = 1, [��� ��� … ���] = ��[�� ���� … ��].  
Dengan demikian Tipe I  : �(�) = ���(�)������ dengan |��| = 1.  

                              Tipe II :  �(�) = ���(�)���(���)� dengan |��| = 1.  

Selanjutnya berlaku Teorema berikut ini:  

Teorema 2:[1] Setiap matriks Toeplitz normal merupakan salah satu Tipe dari Tipe I atau Tipe II.  

Bukti. Menurut Teorema I matriks Toeplitz normal berlaku ����� + ������������� = ����� + ������������� atau ����� + �(���)����(���)�� = ����� + ��(���)���(���)�� untuk p=m, q=n dan 1 ≤ �,� ≤ � maka ����� + �(���)����(���)�� = ����� + ��(���)���(���)�� dengan �� = ��� dan �� = ��� 

maka ����� − ������� + ������������� − ��(�����)���(�����)��                                                                        (5) 

Persamaan (5) dikalikan dengan ��������� maka   �������������� − ���������������� + ���������������������� − ��(�����)�������(�����)  ����� = 0 

atau �(�)�(�)������ − �(�)�������(�) + �(�)�������(�)��(���)(���) − �(�)�(�)��������(���)(���) = 0.                                                  (6)        

Jika � = �, persamaan (6) menjadi �(�)�(�)������ − �(�)�(�)������ = 0,  atau |�(�)| = |�(�)|, untuk setiap �. Untuk suatu �� 

dan �(��) ≠ 0 terdapat � dan � sehingga �(��) = ��(��) dan �(��) = ��(��)�������, dengan |�| = |�| = 1. 

Misalkan � = �� dan persamaan (6) dibagi oleh �(��)������� menjadi  �(�)�� − �(�)������� + �(�)����������(���)(����) − �(�)��(���)(����) = 0                                                                             (7) 

dan diperoleh  
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�(�)������ = �(�)������ + �(�)���������(���)(����) − �(�)�̅��(���)(����).                                                                                    (8) 

Selanjutnya substitusikan persamaan (8) ke dalam persamaan (7) maka diperoleh ��(�) − �(�)���(���)(����)���(�)������ − �(�)������� = 0.                                                                                                   (9)  

Dengan �� = �� dan �� = ����(���)�� , persamaan (9) berlaku untuk ��(�) − �(�)���(���)(����)� ≠ 0 maka   �(�)������ − �(�)������ = 0 atau �(�) = �� �(�)������ = ���(�)������ , hal ini merupakan Tipe I. (Terbukti) 

Sedangkan untuk �(�)������ − �(�)������ ≠ 0, maka �(�) − �(�)���(���)(����) = 0 atau 

 �(�) = �(�)�����(���)(����) = ���(�)���(���)�, hal ini merupakan Tipe II. (Terbukti)  

 

3.2 Matriks Toeplitz Normal dalam kasus riil � matriks Toeplitz normal dalam kasus riil diklasifikasikan dalam salah Tipe berikut : simetri, simetri-miring, 

sirkulan atau sirkulan-miring, masing-masing mempunyai sifat 1 : 

 � simetri jika dan hanya jika             [��� ��� … ���] = [�� �� … ��] � simetri miring  jika dan hanya jika [��� ��� … ���] = −[�� �� … ��] � sirkulan jika dan hanya jika           [��� ��� … ���] = [�� ���� … ��] � sirkulan miring jika dan hanya jika[��� ��� … ���] = −[�� ���� … ��] 
Dengan demikian akan ditunjukkan Teorema berikut ini.  

Teorema 3:[1] Setiap matriks Toeplitz Normal adalah salah satu dari Tipe : simetri, simetri-miring, sirkulan atau 

sirkulan-miring.  

Bukti. Didefinisikan polinomial aljabar �(�) dan �(�), yaitu �(�) = ��� + ���� + ⋯+ ���� = [�� �� … ��] �(�) = ���� + ����� + ⋯+ ����� = [��� ��� … ���] 
dan  ��(�) = ��� + ������ + ⋯+ ���� = [�� ���� … ��] 
 ��(�) = ���� + ����� + ⋯+ ����� = [��� ��(���) … ���] 
 

Sedemikian hingga menurut Teorema 1, matriks Toeplitz Normal � setelah dipersamakan dengan proses pada 

Teorema 2, maka: 

 ���� − ������ + ������������ − ��(�����)��(�����)  = 0(1 ≤ �,� ≤ �).                                             (10)                                         

Jika persamaan 10 dikalikan dengan ���� maka diperoleh ����. ���� − �����. ����� + ��������. �������� − ��(�����)�� . ��(�����)  ��. =0 

Hal ini bisa ditulis dalam bentuk  �(�)�(�) − �(�)�(�) + ��(�)��(�) − ��(�)��(�) = 0                                                                                             (11) 

Untuk (�) = �����(1 �⁄ ) = ����(������ + ������ + ⋯+ ������) 

                                            = ���� + ������ + ⋯+ ����) 

                                             = ��(�) 

dan (�) = �����(1 �⁄ ) = ����(����� + ����� + ⋯+ ����� 

                                                    = ���� + ������ + ⋯+ ��� 
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                                                    = �̅(�). 

Jadi ��(�) = �����(1 �⁄ ) dan �̅(�)�����(1 �⁄ ).  

 

Jika � = 1 �⁄  maka persamaan 11 menjadi 

 �(�)� (1 �⁄ ) − �(�)�(1 �⁄ ) + �̅(�)�̅(1 �⁄ ) − ��(�)��(1 �⁄ ) = 0, selanjutnya dikalikan dengan ���� 

diperoleh �(�). ����� (1 �⁄ ) − �(�). �����(1 �⁄ ) + �̅(�). �����̅(1 �⁄ ) − ��(�). ������(1 �⁄ ) = 0. �(�). �̅(�) − �(�). ��(�) + �̅(�). �(�) − ��(�). �(�) = 0, 

dengan demikian berlaku �(�)�̅(�) = �(�). ��(�). 

Jika � = � dan persamaan 11 dikalikan dengan ��(�) diperoleh: 

 ��(�). ��(�) − ��(�). ��(�) + �̅�(�). ��(�) − ��(�). ��(�),                                                                        (12) 

dengan demikian  berlaku ��(�) = ��(�) dan ��(�)�̅�(�) = ��(�)���(�). 

Jadi, persamaan (12) dapat ditulis  ��(�). ��(�) − ��(�). ��(�) + ��(�). ���(�) − ��(�). ��(�) atau ���(�) − ��(�)�(��(�) − ���(�) = 0. 

Andaikan ��(�) − ��(�) ≠ 0 maka ���(�) − ���(�)� = 0 

                                                            ��(�) = ���(�) 

                                                            �(�) = ±��(�).                                                                                     (13) 

Andaikan (��(�) − ���(�) ≠ 0 maka  ���(�) − ��(�)� = 0 

                                                              ��(�) = ��(�) 

                                                              �(�) = ±�(�) 

Dengan demikian menurut sifat dan pendefinisian polinomial sebelumnya, Teorema 3  terbukti yaitu : untuk �(�) = �(�) menunjukkan matriks Toeplitz normal simetri, untuk �(�) = −�(�) menunjukkan simetri-miring, 

untuk  �(�) = ��(�) menunjukkan sirkulan dan sirkulan-miring untuk �(�) = −��(�).  

 

.  
 

4. Simpulan 
 

Matriks Toeplitz � berukuran (� + 1) × (� + 1) ditulis � = ⎣⎢⎢
⎢⎡ �� ��� ��� … ����� �� ��� … ��(���)… … … …���� ���� ���� … ����� ���� ���� … �� ⎦⎥⎥

⎥⎤  
 atau  �� = ��� ,  untuk setiap � = 1,2, … ,�, dan �� = 0 ditulis � = ⎣⎢⎢

⎢⎡ 0 �� �� … ���� 0 �� … ����… … … …���� ���� ���� … ���� ���� ���� … 0 ⎦⎥⎥
⎥⎤
 

Setiap matriks Toeplitz normal berlaku persamaan ����� + ������������� = ����� + ������������� untuk setiap � dan �, 1 ≤ � ≤ � . Matriks Toeplitz normal dalam kasus kompleks dengan polinomial trigonometri 
 �(�) = ����� + ������ + ⋯+ ������ dan  �(�) = ������� + �������� + ⋯+ �������� ,  dapat diklasifikasikan 
ke dalam Tipe I : �(�) = ���(�)������ dengan |��| = 1 atau Tipe II : �(�) = ���(�)���(���)� dengan |��| = 1. 
Sedangkan matriks Toeplitz normal dalam kasus riil dengan polinomial aljabar �(�) = ��� + ���� + ⋯+ ���� 
dan �(�) = ���� + ����� + ⋯+ �����  dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu Tipe dari Tipe : simetri jika 
dan hanya jika �(�) = �(�), simetri-miring jika dan hanya jika �(�) = −�(�), sirkulan jika dan hanya jika �(�) = ��(�) atau sirkulan-miring jika dan hanya jika �(�) = −��(�).  
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ABSTRAK 
Dalam makalah ini, dibahas metode mencari solusi deret pangkat persamaan diferensial linear 
tingkat-2 dengan koefisien variabel, baik homogen maupun tak homogen. Selanjutnya konvergensi 
solusi deret pangkatnya diperlihatkan dengan menggunakan Persamaaan Diferensial Cauchy-Euler 
sebagai pembanding. 
Kata kunci : homogen, tak homogen, binomial leibniz, deret pangkat, koefisien variabel,   
                            konvergensi. 

ABSTRACT 
In this paper we discuss the method of  finding the power series solutions of second order linear 
equations with variable coefficients. The convergence of these power series solution is also shown by 
using the Cauchy-Euler equation as a comparison. 
Keywords : homogen,nonhomogen, leibniz binomial, series power, variable coefficients,  
                         convergence. 
 
Pendahuluan 
Perhatikan persamaan diferensial linear tak homogen tingkat-2 dengan koefisien variabel : �(�)�′′(�) + �(�)�′(�) + �(�)�(�) = �(�) dengan �(��) ≠ 0, dimana (��) titik ordinary PD. 
Banyak masalah fisika-matematika yang menggunakan persamaan diferensial di atas seperti 
persamaan Bessel :  ���′′ + ��′ + (�� − ��)� = 0 dengan v konstan, dan persamaan Legendre : (1 − ��)�′′ − 2��′ + �(� + 1)� = 0 dengan � konstan. 
Kita sudah mengetahui bagaimana menentukan solusi persamaan diferensial di atas dengan 
menggunakan metode deret pangkat ([1,5]).  
Disini akan dikaji ulang bagaimana metode tersebut digunakan. Selanjutnya juga akan dibahas 
konvergensi solusi deret pangkat persamaan diferensial linear tingkat-2 dengan koefisien variabel, 
baik homogen maupun tak homogen. 
 

1. Landasan Teori 
 

2.1 Formula Binomial Leibniz Untuk Turunan 
Misalkan �(�) dan �(�) mempunyai turunan ke-1, 2, 3,..., n, maka : 

(��)(�) = ����� �(�)�(���)�
��� . 

Formula ini dikenal sebagai formula binomial leibniz untuk turunan ([2]). 
Definisikan : � = (�� (�), ����(�), … , ��(�)) dan � = (�(�)(�), ����(�), … , �(�)) dengan ��(�)  memiliki turunan ke-
1,2,...n, maka : 

mailto:eddymath2014@gmail.com
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(�.�)(�) = ������(�).�(���)�
��� . 

Formula ini mirip dengan formula sebelumnya, dimana perkalian biasa digantikan dengan hasil 
kali titik. 
1.2 Persamaan Diferensial Linear Tak Homogen Tingkat-2 Dengan Koefisien Variabel 
Perhatikan persamaan diferensial linear tak homogen tingkat dua dengan koefisien variabel : 
                                   �(�)�′′(�) + �(�)�′(�) + �(�)�(�) = �(�)  ... (2.2.1) 
dengan �(��) ≠ 0, �� titik ordinary PD. Salah satu metode untuk menentukan solusi persamaan 
diferensial (2.2.1) adalah dengan menggunakan deret pangkat. Asumsikan koefisien-koefisien �(�), �(�), �(�),��� �(�) dapat diekspansikan dalam deret pangkat yang konvergen di sekitar � = �� 
dengan jari-jari konvergensi positif dan �(��) ≠ 0. Misalkan �(�) solusi persamaan diferensial (2.2.1) 
yang akan dicari, yang berbentuk deret pangkat di sekitar ��. Dengan mendefinisikan �� =�(�)(��),� = 0,1,2,3, …, maka bentuk �(�) dapat ditulis sebagai :     �(�) = ����! (� − ��)�∞

���                                                                                                                                       … (�.�.�) 

Serupa dengan �(�), tulislah koefisien-koefisien �(�), �(�), �(�), dan �(�) sebagai berikut : 

�(�) = � a��! (t − ��)� ,    �(�) = � b��! (t − ��)�∞

���
∞

��� ,    �(�) = � c��! (t − ��)�∞

���  ,      
�(�) = � f��! (t − t�)�∞

��� ,������ �� = �(�)(��), �� ≠ 0, �� = �(�)(��), �� = �(�)(��) 

��� �� = �(�)(��). 
Misalkan �(�) adalah solusi persamaan diferensial (2.2.1) dengan syarat awal �(��) = �� ,   �′(��) = �� , ���� ∶ ���� + ���� + ���� = ��                       �� = �� − ���� − ������  

Diferensialkan persamaan diferensial (2.2.1) di titik � = ��, maka diperoleh : (���� + ����) + (���� + ����) + (���� + ����) = �� �� = �� − ���� − ���� − ���� − ���� − ������  

Langkah diferensiasi ini dilanjutkan terus menerus sampai langkah ke- �, sehingga diperoleh 
hubungan menurut formula Binomial Leibniz sebagai berikut : 

����� �(�)�(�����) + ����� �(�)�(�����) + ����� �(�)�(���) = �(�)�
���

�
���

�
��� ]����,  

���� ������ + ������������� + ����� (���
���

�
��� ������ + ������) = ��  ,� ≥ 1                              … (�.�.�) 

Dari relasi rekursif (2.2.3), diperoleh solusi deret pangkat (2.2.2). 
Contoh tinjau PD Airy : �′′ − �� = 0 dengan syarat awal �(0) = 0, �′(0) = 1. 
Perhatikan bahwa : �� = 0, �� = 1  , �(�) = 1 , �(�) = 0 , �(�) = −�, sehingga :  
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�� = �10    , � = 0, � ≠ 0  �� = 0 ,∀� = 0,1,2, … �� = �−10   , � = 1, � ≠ 1 Ini memberikan ∶  �� = −���� − ������ = 0 

dan dari relasi rekursif (2.2.3) dengan �� = 0, nilai-nilai ��, ��, ��, … dapat ditentukan dari 
hubungan rekursif :  ���� + ��1� (������) = 0  atau  ���� − ����� = 0,� ≥ 1  
                                                               
Untuk � = 1 : �� − �� = 0 → �� = 0 
Untuk � = 2 : �� − 2�� = 0 → �� = 2 
Untuk � = 3 : �� − 3�� = 0 → �� = 0 
Untuk � = 4 : �� − 4�� = 0 → �� = 0 
Untuk � = 5 : �� − 5�� = 0 → �� = 2�5 
Untuk �= 6 : �� − 6�� = 0 → �� = 0 
Untuk � = 7 : �� − 7�� = 0 → �� = 0 
Untuk � = 8 : ��� − 8�� = 0 → ��� = 2�5�8 
dan seterusnya. Ini berarti �� = �� = �� = �� = �� = ⋯ = ��� = ����� = 0 dan 
 �� = 2, �� = 2�5, … , ����� = 2�5�8�… �(3� − 1). 
Jadi solusi persamaan diferensial Airy adalah :  �(�) = ����! (� − ��)� = � + 2��4! + 10��7! + ⋯+ 2�5�… �(3� − 1)�����(3� + 1)! + ⋯∞

���  

 
2. Pembahasan 

3.1 Kekonvergenan Solusi Deret PD Linear Homogen Tingkat-2 Dengan Koefisien 
Variabel : 

Perhatikan persamaan diferensial linear homogen tingkat-2 dengan koefisien variabel :                                            �′′(�) + �(�)�′(�) + �(�)�(�) = 0 
Misalkan �(�) adalah solusi persamaan diferensial di atas yang diekspansikan dalam deret pangkat 
di sekitar �� = 0 sebagai berikut :   

�(�) = ����! ��∞

���  

Tanpa mengurangi perumuman, misalkan �(�) = � ���! ��  ���  ∞

��� �(�) = ����! ��∞

���  

Konvergen untuk |t|<1.  
Masalahnya bagaimana menunjukkan solusi deret pangkat konvergen untuk |t|<1. 
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Karena deret-deret untuk �(�) dan �(�) konvergen, maka koefisien-koefisiennya terbatas.  Jadi ∶ |��|�! ≤ �  ; |��|�! ≤ �    ;� = 0,1,2, … 

Untuk suatu B dan C konstanta positif. Tinjau fungsi − fungsi berikut ∶  �1− � = ����  ��� ∞

���
�(1− �)� = ��∞

��� (� + 1)�� 

 
Untuk |�| < 1. Definisikan : ��� = � � !���  ��̅ = �(� + 1)!, maka diperoleh :   

1. |��| ≤ � � ! = ���                                 2. |��| ≤ ��! < �(� + 1)! =  ��̅ 

3.  �1 − � = � ����! ��∞

���                                     4. �(1− �)� = � ��̅
(�+1)! (� + 1)�� =∞

��� ���̅�! ��∞

���  

Tinjau persamaan diferensial Cauchy-Euler : �′′(�) − ���� �′(�) − �(���)� �(�) = 0   ;�(0) = ��0 ,�′(0) =  ��1 

Solusi yang dicari berbentuk : �(�) = (1− �)�� , |�| < 1.  
Perhatikan bahwa : �′(�) = �(1 − �)������� �′′(�) = �(� + 1)(1− �)����. 
Jika �(�),�′(�),�′′(�) disubstitusikan ke persamaan diferensial Cauchy-Euler di atas, maka 
diperoleh :  �(� + 1)(1 − �)���� − �1 − � �(1 − �)���� − �(1 − �)� (1− �)�� = 0 (1− �)����(�(� + 1) − �� − �) = 0. 
Karena |�| < 1 maka (1 − �)���� ≠ 0, sehingga didapat : �� − (� − 1)� − � = 0 . Akar akarnya adalah  ��.� = ���� ± ���(� − 1)� + 4�. Karena r� ≠  �� maka solusi umumnya : �(�) =  �� (1 − �)��� +  ��(1− �)��� , dengan  α� ,�� konstanta sembarang. Dengan menggunakan 
syatat awal : �(0) = ��0 ,�′(0) =  ��1 , dapat dicari α� ,�� , sehingga diperoleh solusi �(�). 
Tulislah ∶  �(�) =   �����!∞

��� �� dengan ��� = �(�)(0) . 
 Dengan menggunakan (2.2.3), dan mengingat koefisien �′′ adalah 1, maka didapat : 

����� −������
��� ���� ������� + ��̅������ = 0  ;  � ≥ 1. 

Perhatikan bahwa : jika ���  ≥ 0 , ��� ≥ 0 , maka ��� ≥ 0 , ∀� , karena �� > 0 dan �� > 0 ∀� 
Akan diperlihatkan bahwa  |��| ≤ ��� ,∀� . 
Ambil �� = ��� , �� = ��� ,maka �� = −���� − ���� dan |y�|=|���� + ����| ≤ |��||��| + |��||��| ≤ ������ +��̅��� = ���. 
 
 
 
Dengan menggunakan (2.2.3) dan mengingat �(�) = 1 , maka ∶ 
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|����| = �������
��� (��  ������ + ������)� ≤ ������

��� ����  ������� + ��̅������ = ����� 
Jadi |��| ≤ ��� ,∀�. 
Menurut uji banding ([3,4]), �(�) =  ����!∞

��� ��  konvergen untuk |�| < 1. 
 
3.2 Kekonvergenan Solusi Deret PD Linear Tak Homogen  Tingkat-2 Dengan Koefisien 
Variabel 
Perhatikan persamaan diferensial linear tak homogen tingkat-2 dengan koefisien variabel :                       �′′(�) + �(�)�′(�) + �(�)�(�) = �(�)                                                                          ... (3.2.1) 
Misalkan �(�) adalah solusi persamaan diferensial di atas yang diekspansikan dalam deret pangkat 
di sekitar �� = 0 sebagai berikut : �(�) = ����!∞

��� �� 

Tanpa mengurangi perumuman, misalkan  �(�) = � ���! ��,∞

���          �(�) = ����! ��,        �(�) = ����! ��∞

���
∞

���  

masing-masing konvergen untuk |�| < 1. Masalahnya bagaimana menunjukkan solusi deret 
pangkat di atas konvergen untuk|�| < 1 . Karena deret-deret untuk �(�), �(�),��� �(�) konvergen, 
maka koefisien-koefisiennya terbatas.  Jadi: |��|�! ≤ �  ;   |��|�! ≤ �   ; |��|�! ≤ �, � = 0,1,2, …                                                                                      (�.�.�) 

Untuk suatu B,C, dan F konstanta-konstanta positif. Ambil B,C, dan F, sehingga  � = � − 1 + �(� − 1)� + 4(� + �)2  

merupakan bilangan bulat positif. Hal ini dimungkinkan karena B,C, dan F dapat diperbesar 
sehingga ketaksamaan (3.2.2) berlaku. Jadi r salah satu akar dari persamaan :  �(� + 1) − �� − (� + �) = 0. Misalkan : �(�) = (1 − �)��;  |�| < 1. 
 
Perhatikan : �′(�) = �(1 − �)���� ��� �′′(�) = �(� + 1)(1 − �)����,   ���� �′′(�) − �1 − � �′(�) − �(1− �)� �(�) = �(� + 1)(1− �)���� − �1− � �(1 − �)���� − �(1− �)� (1 − �)�� 
                                                                = (1 − �)����(�(� + 1) − �� − �)                                                                                                                          = �(1− �)���  .                                                                                          

Jadi �(�)memenuhi persamaan ∶ �′′(�) − �1 − � �′(�) − �(1− �)� �(�) = �(1 − �)��� .            
Tulislah :   
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�1 − � = ����∞

���  

�(1− �)� = ��(� + 1)��∞

���  

�(1− �)��� = �� (� + � + 1)�! ��∞

���  

Definisikan : ��� = � � ! , ��̅ = �(� + 1)!,��� ��� = �(� + � + 1)! maka diperoleh :  1. |��| ≤ � � ! =  ��� 2. |��| ≤ � � ! < �(� + 1)! = ��̅ 3. |��| ≤ � � ! < �(� + � + 1)! = ���  4. �1 − � = � ����! ��∞

���  

5. �(1− �)� = � � ̅n(� + 1)! (� + 1)�� = ���̅�! ��∞

���
∞

���  

6. �(1− �)��� = ��∞

���
(� + � + 1)!�! �� = �����! ��∞

���  
Tulislah ∶  �(�) = �����! ��,∞

��� ������ ��� = �(�)(0). 
Akan ditunjukkan bahwa |��| ≤ ���,∀�. 
Ambil �� = ��0 ,  �� = ��1 , ���� �� = �� − ���� − ���� ��� |��| ≤ |��| + |���� + ����| ≤ |��| + |��||��| +|��||��| ≤ ��� + ��0��1 + �����0 = ��2 . 
Dengan menggunakan (2.2.3) dan mengingat �(�) = 1, maka : 

���� + ����� (�������� + ������) = ���
���  

|����| ≤ |��| + �������
��� (�� ������ + ������)� 

≤ ��� + ������
��� ���k ������� + ��̅������ = ����� 

Jadi |��| ≤ ���,∀�.    Menurut uji banding ([3,4]), �(�) =  ����!∞

��� ��  konvergen untuk |�| < 1.  
4.Simpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk persamaan diferensial linear homogen tingkat-2 dengan koefisien variabel : �′′(�) + �(�)�′(�) + �(�)�(�) = 0, konvergensi solusi deret di sekitar t=0 dibandingkan dengan 

solusi deret persamaan diferensial Cauchy-Euler : 
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�′′(�) − �1 − � �′(�) − �(1 − �)� �(�) = 0  ;�(0) = ��0,�′(0) = ��1 
    dimana solusi berbentuk : �(�)  =  (1 − �)�� , |�| < 1. 
2. Untuk persamaan diferensial linear tak homogen tingkat-2 dengan koefisien variabel : �′′(�) +�(�)�′(�) + �(�)�(�) = �(�), konvergensi solusi deret di sekitar                       

  � = 0 dibandingkan dengan solusi deret persamaan diferensial Cauchy-Euler : �′′(�) − �1 − � �′(�) − �(1 − �)� �(�) = �(1 − �)��� 
dengan r memenuhi persamaan : �(� + 1) − �� − (� + �) = 0 ���   �(�) = (1− �)�� , |�| < 1. 
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ABSTRAK 

Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana membangun solusi persamaan diferensial linear eksak tingkat dua 

dengan koefisien variabel. Sebelumnya akan diperlihatkan terlebih dahulu bentuk persamaan diferensial linear 

eksak tingkat-1 dengan koefisien variabel dengan pembuktiannya serta bentuk solusinya.  

Kata kunci : tingkat dua, linear, eksak, koefisien variabel, solusi. 

 

ABSTRACT 
This paper is intended to discuss how to find the solution of second order linear exact differential equations 

with variable coefficients. Formerly we show the form of first order linear exact differential equations with 

variable coefficients and it’s proof and also the form of solution. 
Keywords : second order, linear, exact, variable coefficients, solution. 

 

1. Pendahuluan 
Peranan matematika sebagai suatu ilmu pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari ilmu 
pengetahuan lainnya. Dalam ilmu fisika, kimia, biologi, ekonomi, bidang industri, keuangan, 
teknik sipil, dan ilmu lainnya, peranan matematika sangat terlibat di dalamnya. Salah satu hal 
yang membuat ilmu matematika berperan di dalamnya adalah mengenai pemodelan matematika. 
Banyak fenomena di dunia nyata yang sangat kompleks sehingga diperlukan penyederhanaan 
dari permasalahan tersebut.  
 
Persamaan diferensial adalah salah satu ilmu matematika yang banyak digunakan untuk 
menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah-masalah fisis tersebut dapat dimodelkan ke dalam 
bentuk persamaan diferensial.  
 
Jika model matematika berbentuk persamaan diferensial, maka masalahnya adalah bagaimana 
menentukan solusi persamaan diferensial itu. Misalnya untuk persamaan diferensial dengan 
koefisien konstan akan sangat mudah untuk menentukan solusinya, tetapi dalam penerapannya 
pada dunia nyata, banyak persamaan diferensial yang memiliki koefisien yang berupa variabel. 
 
Isi dari makalah ini lebih menekankan bagaimana mencari solusi persamaan diferensial linear 
eksak tingkat dua yang koefisiennya berupa variabel. 
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2.  Teori penunjang 
 

Definisi :  Sebuah persamaan diferensial yang berbentuk �(�) ���� + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 
dinamakan persamaan diferensial linear eksak tingkat satu jika dapat ditulis sebagai      �(�) ���� + �(�)� ≡ {�(�)�}� = 0, [2]. 
 
Teorema (2.1) : Sebuah persamaan �(�) ���� + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 dinamakan 
persamaan diferensial linear eksak tingkat satu ⇔ �′(�)− �(�) = 0. 
Bukti: 
(Þ) Diketahui persamaan �(�) ���� + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 yang merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat satu dan akan dibuktikan bahwa �′(�)− �(�) = 0.  
Perhatikan �(�) ���� + �(�)� = 0, kemudian dengan mengalikan dx pada kedua ruas dari 
persamaan di atas maka diperoleh �(�)�� + �(�)� �� = 0.                       ... (1) 
Pandang � (�,�)  =  �(�)� ��� �(�,�)  =  �(�)   
Karena persamaan (1) merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat satu, maka berlaku   ��(�,�)�� = ��(�,�)��  ���� [1,4], ��ℎ����� ��(�,�)�� = ��� (�(�)�) = �(�)  dan                      ��(�,�)�� = ��� (�(�)) = �′(�).  Akibatnya �(�) = �′(�) atau �′(�)− �(�) = 0. 
(Ü) Misalkan �′(�)− �(�) = 0, maka berlaku �(�) = �′(�)dan akan dibuktikan bahwa 
persamaan diferensial �(�) ���� + �(�)� = 0  merupakan persamaan diferensial linear eksak 
tingkat satu.  
Perhatikan bahwa {�(�)�}′ ≡ �(�) ���� + �′(�)� = 0. Karena  �′(�) = �(�), maka     
 �(�) ���� + �(�)� ≡ {�(�)�}′ = 0. Jadi �(�) ���� + �(�)� = 0 merupakan persamaan diferensial 
linear eksak tingkat satu. 
 
Teorema (2.2) : Persamaan �(�) ���� + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 yang merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat satu mempunyai solusi yang berbentuk � = ��(�) dengan � 
merupakan konstantan sembarang. 
 
Bukti: 
Dari definisi, diketahui bahwa �(�) ���� + �(�)� ≡ {�(�)�}′ = 0 sehingga dengan 
mengintegralkan kedua ruas didapat �(�)� = �, karena �(�) ≠ 0, maka � = ��(�) .           
 
Contoh. Periksa apakah persamaan (2�� + 1) ���� + (4�)� = 0 merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat satu? Jika ya, cari solusinya! 
Dari soal didapat �(�) = 2��  +  1, dan �(�)  =  4�. Perhatikan bahwa �′(�) = 4� = �(�). 
Berdasarkan teorema (2.1) karena �′(�) = �(�) atau �′(�) − �(�) = 0, maka persamaan di atas 
merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat satu, sehingga solusi dari persamaan 
tersebut adalah = ������ . 
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3. Pembahasan 
 

Definisi 3.1 : Persamaan diferensial yang berbentuk �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�) � =  0 dengan �(�) ≠ 0 dinamakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1 jika ada fungsi �(�), dimana �(�) ≠ 0 sehingga  �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�) � =  0 ≡ {�(�)�}′′ = 0, [2]. 
 
Teorema 3.1 : Persamaan diferensial yang berbentuk �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�) � =  0  dengan �(�) ≠ 0 dinamakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1 jika dan hanya 
jika �′′(�)− �′ (�) + �(�) = 0 .  
 
Bukti: 
(Þ) Misalkan �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�) � =  0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1 dan akan dibuktikan bahwa                  
   �′′(�)− �′ (�) + �(�) = 0.  
Perhatikan {�(�)�}′′ ≡ �(�)�′′ + 2�′(�)�′ + �′′(�)� = 0. 
Dari sini diperoleh   �(�) = �(�), �(�) = 2�′(�),��� �(�)  =  �′′(�). 
Akibatnya �′′(�) − �′(�)  + �(�) = �′′(�) − 2�′′(�) + �′′(�) = 0. 
(Ü) Misalkan �′′(�)− �′(�) + �(�) = 0 dan akan dibuktikan bahwa             
           �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 
merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1. 
 
Dari definisi diketahui bahwa persamaan diferensial                                             
        �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� ≡ {�(�)�}′′ = 0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1 jika ada fungsi �(�) dimana �(�) ≠ 0. Akibatnya, 
penulis dapat memilih �(�) yang memenuhi                                               
   �′′(�)− �′(�) + �(�) = 0.  ����ℎ �(�) = �(�), �(�) = 2�′(�), dan �(�) = �′′(�),  
sehingga �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = �(�)�′′ + 2�′(�)�′ + �′′(�)� ≡ {�(�)�}′′ = 0. 
Jadi �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua 
jenis ke-1. 
 
Teorema 3.2 : Persamaan diferensial yang berbentuk �(�)�′′+ �(�)�′+ �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1 mempunyai 
solusi yang berbentuk � = �������(�)  dengan �� dan �� merupakan konstanta sembarang. 
Bukti: 
Dari definisi diketahui bahwa �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� ≡ {�(�)�}′′ = 0 dengan �(�) ≠ 0, 
sehingga dengan mengintegralkan sebanyak dua kali pada ke dua ruas diperoleh         
  �(�)� = ��� + ��. Karena �(�) ≠ 0, maka solusinya adalah = �������(�)  .  
 
Definisi 3.2 : Suatu persamaan �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan 
persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-2 jika ada fungsi �(�) dan �(�),  dimana  �(�) ≠ 0 sehingga �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� ≡ {�(�)�′ }′ + {�(�)�}′ = 0 .  
Teorema 3.3 : Persamaan �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan 
persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-2 jika dan hanya jika �′′(�)  − �′(�)  + �(�) = 0 .  
Pembuktian teorema ini sebagian telah dipaparkan oleh [2].         
 
Bukti: 
(Þ) Misalkan �(�)�′′+ �(�)�′+ �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 merupakan persamaan 
diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-2 dan akan dibuktikan bahwa                   �′′(�)  − �′(�)  + �(�) = 0. 
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Dari definisi diketahui bahwa �(�)�′′+ �(�)�′ + �(�)� ≡ {�(�)�′ }′ + {�(�)�}′ = 0. 
Selanjutnya {�(�)��}′ + {�(�)�}′ = �(�)�′′+ �′(�)�′ + �(�)�� + �′(�)� 
                                            = �(�)�′′+ {��(�) + �(�)}�′ + �′(�)�. 
Dari sini diperoleh �(�) = �(�), �(�)  = �′(�) + �(�), dan �(�) = �′(�). 
Akibatnya �′′(�) − �′(�) + �(�) = �′′(�) − {�′′(�) + �′(�)} + �′(�) = 0. 
(Ü) Misalkan �′′(�) − �′(�) + �(�) = 0 dan akan dibuktikan bahwa �(�)�′′+ �(�)�′+ �(�)� = 0 
dengan �(�) ≠ 0 merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis 
ke-2. 
 
Dari definisi akan ditentukan ada fungsi �(�) dan (�), �(�) ≠ 0, sehingga 
 �(�)��� + �(�)�� + �(�)� ≡ {�(�)��}′ + {�(�)�}′ = 0 dengan �(�) ≠ 0. Akibatnya 
penulis dapat memilih �(�) dan �(�) agar memenuhi �′′(�) − �′(�) + �(�) = 0.  
Pilih �(�)  =  �(�),�(�) = �′(�) + �(�), dan �(�) = �′(�), sehingga �(�)��� + �(�)�� + �(�)� = �(�)��� + {��(�) + �(�)}�� + ��(�)� ≡  {�(�)��}′+ {�(�)�}′ = 0. 
 
Jadi �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 merupakan persamaan diferensial linear eksak 
tingkat dua jenis ke-2. 
 
Teorema 3.4 : Persamaan �(�)�′′ + �(�)�′ + �(�)� = 0 dengan �(�) ≠ 0 yang merupakan 
persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-2 mempunyai solusi yang berbentuk � = ��� ∫ �∫�(�)�(�)�(�)�(�) �� + ��� ��∫�(�)�(�)�� dengan ��dan �� merupakan konstanta sembarang. 

 
Bukti: 
Dari definisi diketahui bahwa �(�)�′′+ �(�)�′ + �(�)� ≡ {�(�)��}′+ {�(�)�}′ = 0 
dengan �(�) ≠ 0, sehingga dengan mengintegralkan kedua ruas diperoleh     
 �(�)�′+ �(�)� = ��, karena �(�) ≠ 0 maka �′ + �(�)�(�)� = ���(�).                                            … (�) 

Misalkan �(�)  = �(�)�(�) dan �(�)  = ���(�), maka (2) menjadi �� + �(�)� = �(�)                                                                                                                        . . . (3) 
Perhatikan bahwa persamaan (3) merupakan persamaan diferensial linear tingkat satu yang 
solusinya berbentuk � = �∫ �(�). �∫�(�)���� + �����∫�(�)�� sehingga � = �∫ ���(�) . �∫  �(�)�(�)���� + ��� ��∫  �(�)�(�)��  [1,4]. 
 
 
Contoh  
Akan diselidiki apakah persamaan (4�� + 2�� + 2)��� + (24�� + 8�)�� + (24� + 4)� = 0 merupakan persamaan diferensial 
linear eksak tingkat 2 ? Jika ya, tentukan masuk jenis keberapakah persamaan di atas dan 
kemudian tentukan solusinya! 
 
Dari soal di atas didapat �(�) =  4�� + 2�� + 2;  �(�) = 24�� + 8�;  �(�) = 24� + 4. 
Perhatikan bahwa �′′(�)− �′(�) + �(�) = 24� + 4 − (48� + 8) + 24� + 4 = 0. 
Jadi persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial linear eksak tingkat 2, 
karena memenuhi �′′(�)− �′(�) + �(�) = 0. 
 
Misalkan �(�) =  4�� + 2�� + 2,���� �(�) = 4�� + 2�� + 2,  
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�(�) = 24�� + 8� = 2 (12�� + 4�) = 2��(�),��� �(�) = 24� + 4 = ���(�). 
Karena �(�) = �(�), �(�) = 2�′(�), dan �(�) = �′′(�), maka persamaan diferensial di atas 
termasuk ke dalam persamaan diferensial linear eksak tingkat dua jenis ke-1,sehingga 
persamaan diferensial di atas dapat disederhanakan menjadi                                         
   (4�� + 2�� + 2)��� + (24�� + 8�)�� + (24� + 4)� ≡ {(4�� + 2�� + 2)�)}′′ = 0.  
Jadi solusi dari persamaan diferensial di atas adalah  � = ��������������� .  
 
 

4. Simpulan 
 

Berdasarkan pembahasan pada pasal sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
mencari bentuk solusi persamaan diferensial yang berbentuk �(�) ���� + �(�)� = 0,  pertama-
tama diselidiki terlebih dahulu apakah persamaan diferensial tersebut memenuhi  �′(�) = �(�). 
Jika hal tersebut memenuhi, maka bentuk solusi dapat ditentukan berdasarkan persamaan yang 
telah ditentukan. 
Selanjutnya untuk mencari bentuk solusi persamaan diferensial yang berbentuk       �(�)��� + �(�)�� + �(�)� = 0 
adalah dengan melakukan : 
 
1. Periksa apakah persamaan diferensial tersebut memenuhi persamaan �′′(�) − �′(�) + �(�) = 0. 

Jika tidak memenuhi, maka bentuk solusi persamaan diferensial tersebut tidak dapat 
diketahui, tetapi apabila memenuhi, maka bentuk solusi dapat diketahui. 

2. Tentukan termasuk jenis keberapa persamaan diferensial tersebut, apakah jenis pertama atau 
jenis kedua. Jika �(�) = �(�), �(�) = 2�′(�),��� �(�) = �′′(�), maka persamaan 
diferensial tersebut masuk ke jenis pertama.  
Jika  �(�) = �(�), �(�) = ��(�) + �(�), dan �(�)  =  �′(�), maka persamaan diferensial 
tersebut masuk ke jenis kedua. 

3. Sederhanakan persamaan diferensial tersebut berdasarkan jenisnya. 
4. Cari bentuk solusi persamaan diferensial tersebut berdasarkan persamaan yang telah 

disebutkan sesuai dengan jenisnya. 
 
 

5. Daftar Pustaka 
[1]. Boyce,willianE., and DiPrima,Richard C.,1992, Elementary Differential Equations and 

Boundary Value Problem,5th edition,New York : John Wiley & Sons, Inc. 
[2]. Hutahaen, Effendy, Makalah Persamaan Diferensial Linear Eksak Orde n. 
[3]. Purcell, Edwin J., dan Varberg, Dale, 1998, Kalkulus dan Geometri Analitis, edisi ke 

lima, Jakarta : Erlangga. 
[4]. Ross,Sheldon M.,1984, Differential Equations,New York : John Wiley & Sons, Inc. 

 



TU_TI2015
Typewritten text
.

















TU_TI2015
Typewritten text
.



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Keuangan 38 
 

 Penilaian Saham Menggunakan Model Dividend Discount Dengan 
Tingkat Pertumbuhan Mengikuti Deret Waktu 

 
 

Sukono1, Sudradjat Supian2, Dwi Susanti3 

1,2,3Program Studi Matematika, Departemen Matematika 
 Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran 

Jl. Raya Jatinangor Km 21, Jatinangor (45363), Sumedang, Jawa Barat 
1Email: fsukono@yahoo.com, 2Email: adjat03@yahoo.com, 3Email:  dwi_susanti65@yahoo.com 

 
 

ABSTRAK 
Dalam paper ini dibahas tentang penilaian saham menggunakan model divident discount 

berfluktuasi seiring dengan perubahan waktu. Diasumsikan bahwa devidend yang diharapkan 
berfluktuasi mengikuti model deret waktu. Untuk mengestimasi besarnya dividend yang 
diharapkan dilakukan dengan menggunakan model autoregressive integrated moving average 
(ARIMA). Sedangkan untuk menentukan harga teoritis saham dilakukan dengan menggunakan 
model dividend discount, yang meliputi beberapa tingkat pertumbuhan. Berdasarkan model 
dividend discount, harga saham pada periode ke 1+n  menunjukkan nilai sekarang dari seluruh 
pembayaran dividend selama periode 2 ( 1+n  sampai waktu tak berhingga). 

 
Kata kunci:  dividend, model ARIMA, model dividend discount,  tingkat pertumbuhan dividend. 

 
ABSTRACT 

 In this paper discussed about the valuation of the theoretical price of the stock using the 
dividend discount models fluctuate with changes in time. It is assumed that the expected dividend 
fluctuate with time series model. To estimate the magnitude the expected dividend was performed 
using a model autoregressive integrated moving average (ARIMA). As for determining the theoretical 
price of the stock is done by using the dividend discount models, which include some level of growth. 
Based on the dividend discount model of stock prices in the period to 1+n  shows the current value of 
all dividend payments over a period of 2 ( 1+n  through infinite time). 
 
Keywords: dividend, ARIMA model, dividend discount models, the growth rate of dividends. 

 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Salah satu bentuk investasi yang sering dipilih oleh investor untuk berinvestasi adalah saham. 
Agar keputusan investasinya dapat menghasilkan return seperti yang diharapkan, investor perlu 
melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap saham-saham yang akan dipilihnya (Adebiyi, 
Adewumi & Ayo, [1]; Charumathi & Suraj, [4]). Penilaian saham ini penting dilakukan untuk 
menghasilkan informasi nilai intrinsik selanjutnya akan dibandingkan dengan harga pasar saham 
untuk menentukan posisi jual atau beli terhadap suatu saham perusahaan. Model dividen discount 
merupakan salah satu alat yang berguna untuk menentukan harga intrinsik saham. Penilaian 
harga intrinsik saham tersebut dilakukan dengan menetapkan berbagai asumsi tentang tingkat 
pertumbuhan dividen (Olweny, [10]). Asumsi yang biasa digunakan adalah mulai dividen tanpa 
pertumbuhan, dividen dengan pertumbuhan konstan, deviden dengan beberapa tingkat 
pertumbuhan, dividen dengan dua tingkat pertumbuhan, dan dividen dengan tiga tingkat 
pertumbuhan (Gray & Hull, [6]). Permasalahannya, bagaimana kalau diasumsikan bahwa tingkat 
pertumbuhan dividen mengikuti model deret waktu. 
 Berkenaan dengan penilaian harga, Gottwald [5] melakukan pengukuran volatilitas harga 
saham menggunakan model dividend discount. Olweny [10] melakukan penilaian keandalan model 
dividend discount dalam valuasi harga saham pasar modal di Nairobi. Gray & Hall [6] melakukan 
estimasi biaya ekuitas menggunakan model dividend discount. Baik Gottwald maupun Olweny 
serta Gray & Hall, menentukan return yang disaratkan dengan menggunakan regresi Capital Asset 
Pricing Model (CAPM). Selanjutnya, terkait dengan model deret waktu, Adebiyi, et al. [1] 
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melakukan prediksi harga saham menggunakan model autoregressive integrated moving average 
(ARIMA). Sedangkan, Mondal, et al. [7] melakukan studi tentang efektivitas model deret waktu 
(ARIMA) dalam peramalan harga saham. Hasil studi menunjukkan bahwa model ARIMA cukup 
efektif untuk meramalkan harga saham yang dianalisis. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa 
tingkat pertumbuhan dividen juga dapat diprediksi menggunakan model deret waktu (ARIMA). 
 Berdasarkan uraian di atas, dalam paper ini dilakukan analisis penilaian saham 
menggunakan model divident discount berfluktuasi seiring dengan perubahan waktu, yakni 
menggunakan pendekatan model ARIMA. Tujuannya adalah untuk mendapatkan salah satu 
alternative metode penilaian harga saham menggunakan dividend discount yang lebih cocok. 
Sebagai ilustrasi numerik, dalam paper ini dianalisis sebuah saham yang diperdagangkan pada 
pasar modal di Indonesia. 
 

2. Metode Penelitian 
 
Pembahasan dalam bagian ini dijelaskan tentang model dividend discount yang meliputi: 
pertumbuhan nol, pertumbuhan konstan, pertumbuhan tidak konstan, dan pertumbuhan mengikuti 
deret waktu, serta penentuan tingkat return yang disyaratkan.. 
 
2.1 Model Dividend Discount 
  
Model dividend discount untuk menentukan estimasi harga saham dengan mendiskontokan semua 
aliran dividen yang akan diterima di masa datang. Secara matematis, model dividend discount 
dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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di mana 0
~P  nilai intrinsik saham dengan model dividend discount, tD ( ¥= ,...,2,1t ) dividen yang 

akan diterima di masa datang, dan k  tingkat return yang disyaratkan (Ang & Liu, [2]). 
 
2.2 Model Dividend Discount Pertumbuhan Nol 
  
Dalam model dividend discount dengan pertumbuhan nol (zero growth), diasumsikan bahwa 
perusahaan membagi dividen dalam jumlah yang sama selama umur saham. Secara matematis, 
model dividend discount dengan pertumbuhan nol dapat dinyatakan sebagai: 

k
DP 0

0
~

= ,                                                                                (2) 

di mana 0
~P  nilai intrinsik saham dengan model dividend discount, 0D  dividen yang akan diterima 

di masa datang, dan k  tingkat return yang disyaratkan (Gottwald, [5]; Mungikar & Muralidhar, 
[8]). 
 
2.3 Model Dividend Discount Pertumbuhan Konstan 
  
Model dividend discount dengan pertumbuhan konstan mengasumsikan bahwa dividen tumbuh 
secara konstan (tetap) sepanjang umur saham, di mana tt gg =+1  untuk semua waktu ¥= ,...,2,1t . 
Secara matematis, model dividend discount pertumbuhan konstan dapat dinyatakan sebagai: 
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Jika gk > , maka persamaan (3) dapat disederhanakan menjadi: 
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gk
DP
-

= 1
0

~ ,                                                                            (4) 

di mana g  tingkat pertumbuhan dividen, dan k  tingkat return yang disyaratkan (Gottwald, [5]; 
Mungikar & Muralidhar, [8]). 
 
2.4 Model Dividend Discount Pertumbuhan Tidak Konstan (Ganda) 
  
Model dividend discount pertumbuhan tidak konstan (ganda), diasumsikan bahwa pembayaran 
dividen yang meningkat dengan beberapa tingkat pertumbuhan. Secara khusus, pertumbuhan 
dividen dikelompokkan dalam beberapa rentang waktu. Setiap rentang waktu memiliki tingkat 
pertumbuhan tertentu, berbeda dengan tingkat pertumbuhan pada rentang waktu lainnya. Pada 
rentang waktu terakhir, dividen tumbuh secara konstan. Asumsi lainnya, bahwa pertumbuhan 
dividen pada rentang waktu lebih awal, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada rentang waktu 
berikutnya (Norman et al., [9]). 
 Proses penilaian harga saham menggunakan model dividend discount pertumbuhan tidak 
konstan dapat dilakukan dengan persamaan: 
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di mana 0
~P  nilai intrinsik saham dengan pertumbuhan tidak konstan, n  jumlah tahun selama 

periode pembayaran dividen supernormal (dividen di atas normal), 0D  dividen tahun pertama 
(awal), 1g  pertumbuhan dividen supernormal, nD  dividen pada akhir tahun pertumbuhan 
supernormal, cg  pertumbuhan dividen yang konstan, dan k  tingkat return yang disyaratkan 
(Gottwald, [5]; Mungikar & Muralidhar, [8]). 
 Kelemahan cara penilaian harga saham menggunakan model dividend discount pertumbuhan 
tidak kostan ini adalah, bahwa pembagian rentang waktu sangat bergantung pada subyektivitas 
analis. 
 
2.5 Model Dividend Discount Pertumbuhan Mengikuti Deret Waktu 
  
Estimasi tingkat pertumbuhan dividen yang  mengikuti deret waktu dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan model autoregressive moving average (ARMA). Misalkan tD  
merupakan data tingkat pertumbuhan dividen yang mengikuti pola deret waktu, model 
ARMA derajat p  dan q  ditulis  sebagai ARMA( p , q ), yang secara umum memiliki 
persamaan (Mondal, Shit & Goswami, [7]): 

å å
= =

-- -++=
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i

q

j
tjtitit aaDD

1 1
10 qff ,                                          (6) 

Di mana }{ ta  barisan residual yang white nois, serta p  dan q  bilangan bulat tak-negatif.  
Serta  if  ( pi ,...,1,0= )   parameter   koefisien      autoregressive,  dan jq   ( qj ,...,1= ) parameter 
koefisien moving average. 
 Proses estimasi tingkat pertumbuhan dividen yang mengikuti deret waktu dilakukan 
dengan tahapan sebagai berikut: (i) Pengujian stasioneritas data return; (ii) Identifikasi 
model; (iii) Estimasi parameter model; (iv) Pengujian diagnostik model; dan (v) Prediksi l-
periode ke depan (Tsay, [12]). 
 Sehingga, berdasarkan persamaan (5) estimator tingkat pertumbuhan dividen dapat 
dinyatakan sebagai: 

å å
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Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (7), prediksi tingkat pertumbuhan dividen 
pada l-periode ke depan adalah: 
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di mana T  titik pangkal prediksi dilakukan. 
 Merujuk persamaan (1), model dividend discount yang mengikuti deret waktu dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 
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di mana 0
~P  nilai intrinsik saham dengan model dividend discount, lTD +ˆ ( ¥= ,...,2,1l ) dividen yang 

akan diterima di masa datang, T  titik pangkal prediksi, dan k  tingkat return yang disyaratkan. 
 Namun perlu diketahui, bahwa prediksi untuk pada l-periode ke depan yang semakin 
jauh dari titik pangkal  T , nilainya akan semakin bias. Sehingga kondisi ini adalah menjadi 
kelemahan pada penilaian harga saham menggunakan model dividend discount yang mengikuti 
deret waktu. 
 
2.6 Menentukan Return yang Disyaratkan 
  
Penentuan tingkat return yang disyaratkan k , salah satunya dapat dilakukan dengan prediksi 
model CAPM, yaitu: 

)(ˆ fmf kkkk -+= b ,                                                                      (10) 
dengan fk  return bebas risiko, dan mk  return pasar, serta b  parameter koefisien kemiringan 
(slope). Penentuan tingkat return yang disyaratkan dengan menggunakan CAPM ini, diasumsikan 
bahwa faktor-faktor fundamental sudah termasuk yang dicerminkan oleh return pasar (Shamim, 
Abid & Shaikh, [11]; Wakyiku, [13]). 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Dalam bagian ini dibahas tentang: pertama, ilustrasi numerik penilaian harga saham yang 
menggunakan model dividend discount, dan kedua, penilaian harga saham menggunakan model 
dividend discount yang mengikuti deret waktu. 
 
3.1 Ilustrasi Penilaian Harga Saham Menggunakan Model Dividend Discount 
 
• Model dividen tetap  
  Saham sebuah perusahaan tiap tahun membagikan dividen sebesar Rp 750,00 per lembar. 
Apabila investor menetapkan tingkat diskonto sebesar 15% p.a., hitunglah harga wajar saham 
tersebut. 
 
Dari permasalahan tersebut dapat dinyakan bahwa D = Rp 750,00; dan k = 15% = 0,15. Sehingga, 
dengan menggunakan persamaan (2) dapat ditentukan bahwa: 

 k
DP =0 = 

0,15
750,00 Rp = Rp 5.000,00 per lembar 

 
· Model dividen tumbuh konstan  
      Sebuah saham baru saja membagikan dividen sebesar Rp 750,00. Dividen  tahun depan 
diproyeksikan tumbuh sebesar 12% per tahun. Seandainya investor memproyeksikan return saham 
sebesar 20% atas investasi yang  dilakukan, tentukan harga wajar saham tersebut.  
 
Permasalah tersebut dapat dinyatakan bahwa 0D = Rp 750,00; g = 12% = 0,12; dan k = 20% = 0,20. 
Sehingga, dengan mengguakan persamaan (4) dapat ditentukan bahwa: 

)1(01 gDD += = Rp 750,00(1+0,12) = Rp 840,00 
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0 = 

)12,020,0(
840,00 Rp
-

= Rp 10.500,00 

 
• Dividen tumbuh tidak tetap  
  Sebuah saham baru saja membagikan dividen sebesar Rp 250,00 diprediksi tumbuh setiap 
tahun 30% selama 2 tahun ke depan. Setelah periode supernormal ini, dividen hanya tumbuh 
sebesar 12% per tahun. Jika investor mengharapkan return tahunan sebesar 20%, tentukan harga 
wajar dari saham ini.  
 
Berdasarkan uraian permasalahan di atas ini dapat dinyakan bahwa: 

0D = Rp 250,00; sg = 30% = 0,30; g = 12%= 0,12; k = 20% = 0,20; dan n =2 tahun. 

Sehingga, menggunakan persamaan (5) penentuan harga saham dapat dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 

)1(01 sgDD +=  = Rp 250,00(1+0,30) = Rp 325,00 

)1(12 sgDD += = Rp 325,00 (1+0,30) = Rp 422,50 

)1(21 gDDn +=+ = Rp 422,50(1+0,12) = Rp 473,20 
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=P  = Rp 4.671,88  

3.2 Kedua, Penentuan Harga Saham dengan Dividen Tumbuh Mengikut Deret Waktu 
  
Data saham suatu bank berjumlah  n = 2489 yang merupakan hasil observasi dari tanggal 14 Juli 
2004 hingga 25 Maret 2014. Selanjutnya, data harga saham ditentukan nilai-nilai rutern.  
Menggunakan data return dilakukan estimasi model rataan dengan pendekatan deret 
waktu. Pertama, dilakukan uji stasioneritas terhadap data return saham menggunakan 
statistik unit root test. Uji stasioneritas dilakukan dengn bantuan software Eviws 7, dan 
hasilnya menunjukkan bahwa data return saham sudah stasioner. Kedua, data return yang 
sudah stasioner selanjutnya dilakukan estimasi model rataan. Estimasi tersebut dilakukan 
dengan menggunakan model ARMA merujuk pada persamaan (6). Estimasi dilakukan 
meliputi tahapan: identifikasi model rataan, estimasi parameter model, uji verifikasi 
parameter, dan uji diagnostik. Semua tahapan dilakukan dengan menggunakan bantuan 
software Eviews 7, dan hasil estimasi model rataan menunjukkan telah signifikan. 
Berdasarkan proses estimasi diperoleh model ARMA(3,3) dengan persamaan: �� = 0.542394���� − 0.581179ε��� + ε� 
Sehingga model prediktornya adalah: ��� = 0.542394���� − 0.581179ε��� 
 Menggunakan model prediktor, dilakukan prediksi untuk 5 periode ke depan dan hasilnya 
adalah sebagai berikut: 
 

l  1 2 3 4 5 

lTD +ˆ  
(1000) 

0,1193479 0,0900207 0,1004083 0,0693625 0,0523181 

 
Apabila diasumsikan return yang disyaratkan  k = 15% = 0,15 harga teoritis saham tersebut 
adalah: 

54320
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          = Rp 303,539 
  
 Analisis data deret waktu dapat digunakan untuk memrediksi kondisi pasar modal dan untuk 
menentukan keputusan investasi (misalnya kapan harus menjual atau membeli saham). Analis 
akan menyarankan investor suatu saham apabila tingkat return di atas tingkat return yang 
disyaratkan. Di lain pihak, analis akan menyarankan penjualan suatu saham apabila tingkat 
return berada di bawah tingkat return yang disyaratkan. Metode ini berguna apabila data historis 
menunjukkan suatu fluktuasi secara acak, yang mana ada kalanya harga naik dan ada kalanya 
harga turun. 
 Dari pembahasan analisis teknikal di atas dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan 
obyek utama analisis. Analis teknikal tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental yang 
menyebabkan terjadinya perubahan harga saham. Hal ini dikarenakan analis beranggapan bahwa 
faktor-faktor tersebut telah tercermin pada harga saham pada saat dilakukan analisis. 

 
5. Simpulan 

 
Dalam paper ini telah dibahas tentang penilaian saham menggunakan model dividend discount 
dengan tingkat pertumbuhan mengikuti deret waktu. Pada pendekatan dividend discount tumbuh 
mengikuti model deret waktu, dividen akan tumbuh atau meluruh berfluktuasi seiring dengan 
perubahan waktu. Analisis pertumbuhan dividen mengikuti deret waktu, adalah termasuk analisis 
teknikal yang tidak memperhatikan faktor-faktor  fundamental, karena telah diasumsikan 
tercermin pada harga saham saat dilakukan analisis.  Analisis pertumbuhan dividen mengikuti 
deret waktu, memiliki kelemahan pada massalah prediksi, yaitu prediksi dividen untuk waktu 
semakin jauh dari titik pangkal  akan semakin besar penyimpangannya. 
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ABSTRAK 
Nilai sekarang aktuaria adalah jumlah yang sama atau nilai yang diprediksi sepadan  dari suatu 
pembayaran arus kas yang perhitungannya berdasarkan peluang kematian seseorang yang 
diasumsikan mengikuti tabel kehidupan (life table). Perhitungan nilai sekarang pada anuitas hidup 
dilakukan berdasarkan pada teori aktuaria konvensional yang masih menggunakan asumsikan 
suku bunga selalu tetap. Faktanya, suku bunga selalu berubah karena pertumbuhan maupun 
kebijakan ekonomi. Untuk mendapatkan nilai sekarang aktuaria dari anuitas hidup yang lebih 
tepat, digunakan model suku bunga stokastik dengan Proses Gerak Brown dan Proses Poisson. 
Analisis data digunakan untuk mendapatkan hasil eksplisit dan untuk mengetahui pengaruh suku 
bunga stokastik pada nilai sekarang aktuaria. 
 
 
Kata kunci : Nilai Sekarang Aktuaria, Anuitas, Suku Bunga Stokastik 

ABSTRACT 

Actuarial present value is quantity or a value of money which is same with a series of a cash flow 
which is calculated based on survival distribution function that assumed following life table. 
Recently, calculating actuarial present value using the assumption that interest rate is constant. In 
fact, the interest rate always growth rapidly as the economics ,policy, markets rates, and so on. In 
spite of get the more realistic actuarial present value, interest rate model with Brownian Motion and 
Poisson Process used for this paper. Data analysis  used to get explicit result to know effects of 
interest rate model based on Brownian Motion and Poisson Process to actuarial present value. 
 
Keywords : Actuarial Present Value,annuities, Stochastic Interest Rate 

 
 

1. Pendahuluan 
 
 Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang dilakukan 
secara berkala atau periodik dimana setiap pembayaran akan dilakukan sampai dengan akhir dari 
masa pembayaran (jatuh tempo). Anuitas memegang peran penting dalam asuransi jiwa dan dana 
pensiun. Penentuan rencana pensiun karyawan suatu perusahaan ataupun penentuan premi 
asuransi seseorang dihitung dengan menggunakan konsep anuitas dengan memasukkan faktor lain 
yang mempengaruhi banyaknya premi atau cicilan yang akan dibayarkan [3]. Nilai sekarang 
aktuaria (actuarial present value) anuitas adalah nilai hari ini dari pembayaran sejumlah dana 
tertentu yang dilakukan secara teratur dalam periode yang telah ditentukan, dengan 
perhitungannya berdasarkan pada peluang kematian seseorang yang diasumsikan mengikuti tabel 
kehidupan. Biasanya suku bunga yang digunakan pada perhitungan nilai sekarang anuitas 
biasanya menggunakan asumsi tingkat suku bunga tetap. Padahal, fakta yang terjadi dalam 
kenyataan adalah tingkat suku bunga bergerak fluktuatif seiring dengan perubahan kondisi atau 
kebijakan ekonomi. Sebagai akibatnya, pehitungan nilai sekarang dari anuitas tersebut tidak tepat. 
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Paper ini membahas mengenai hasil dan pengaruh nilai sekarang aktuaria dari  anuitas kontinu 
dengan tingkat suku bunga stokastik. Keunggulan dalam metode ini adalah tingkat suku bunga 
akan bergerak sesuai dengan waktu mengikuti keadaan ekonomi, sehingga nilai sekarang aktuaria 
(actuarial present value) tidak akan meleset jauh dari keadaan sebenarnya, kemudian akan 
dibandingkan hasil eksplisit nilai sekarang aktuaria dari anuitas hidup menggunakan tingkat 
bunga stokastik dengan nilai sekarang aktuaria dari anuitas hidup dengan tingkat suku bunga 
konstan, lalu akan dibahas pengaruh dari tingkat bunga stokastik terhadap nilai sekarang aktuaria 
dari anuitas hidup. 

 
2. Metode Penelitian 

 
Misal � adalah suku bunga tahunan, � adalah faktor diskon dan � adalah suku bunga kontinu. 
Maka, nilai sekarang aktuaria dari anuitas kontinu adalah  � = ���� = ���        (1) 
Misal ���  menyatakan peluang seseorang berusia � akan hidup hingga mencapai usia � + �tahun. 
Misal �� adalah variabel nilai sekarang dari anuitas hidup kontinu pada usia x tahun dengan 
pembayaran sebesar satu per tahun, maka [1]  �� = ���⌉ ,� ≥ �  
Untuk suatu � = � − � ≥ 0 dimana � adalah usia saat terjadinya kematian  
Maka, nilai sekarang aktuaria untuk anuitas hidup ini adalah  ��� = �(��) = �����|���� = ∫ ���� �� �����      (2)  
Dengan cara yang sama, misal ��:�|������ adalah variabel nilai sekarang dari anuitas hidup berjangka 
kontinu pada usia � tahun dengan pembayaran sebesar 1 setiap tahun selama � tahun, didapatkan : ��:�|������ = � ��|������      ���������|����� ≥ �         

Maka, nilai sekarang aktuaria untuk anuitas hidup ini adalah  ���:�|������ = ����:�|������� = ∫ ���� �� �����        (3) 
 
Secara simultan, misal ���|  adalah variabel acak dari nilai sekarang aktuaria dari anuitas hidup 
kontinu yang ditunda selama n tahun dengan pembayaran sebesar 1 setiap tahun, didapatkan [3] : ���| = ��,          � ≤ �� < ���.������⌉�� ≥ �   

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Seseorang yang berusia 30 tahun membeli sebuah anuitas seumur hidup  sebesar Rp5.000.000,00 
per tahun dan membiayai pembayaran anuitas tersebut secara kontinu. Diasumsikan bahwa 
peluang kematian orang tersebut mengikuti distribusi uniform (0,100). Dengan force of interest 5 %, 
Tentukan nilai sekarang aktuaria dari anuitas hidup tersebut! 
 
Dengan teori anuitas konvensional menggunakan suku bunga force of interest konstan 5 %, maka : ���⌉(�) = � ���� �� ����

�  = ∫ ���� ��� �����   = � ���,��� �1 − �70����
�  = 14.38197067 �̅�⌉(�) = 5.000.000[14.38197067] =  75336897 

dengan suku bunga acak, diasumsikan fungsi akumulasi dari suku bunga adalah  �(�)(�) = �(�) + ��(�) + ��(�)  
Dimana 
- {�(�), � ≥ 0}adalah Proses Gerak Brown Standar 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Keuangan 47 
 

- {�(�), � ≥ 0} adalah proses poisson dengan laju � = 0,01 . 
- �(�) dan �(�) saling bebas 
- �,� dan � saling bebas(mutuallyindependent) dan tidak berkorelasi dengan 

 
Maka, perhitungan nilai sekaranga aktuaria dari anuitas ini adalah : ���⌉(�) = � ���(�)���(�)���(�)�

� �� ���  = � ���(�)���������(�����)�
� �1 − �70�  �� =  � ���,�����(�,�)����,���(���,����)�
� �1 − �70�  �� �̅�⌉(�) = 5.000.0000(15.25248510) = 80324227 

Tabel 1 : Perbandingan nilai sekarang aktuaria anuitas kontinu seumur hidup 
 

Anuitas Kontinu Seumur Hidup 

Usia (�) ���⌉(�) ���⌉(�) �̅�⌉(�) �̅�⌉(�) Selisih (Rp) 

20 15.067 16.065 75336897 80324227 4987330 

25 14.748 15.686 73737610 78428720 4691109 

30 14.382 15.252 71909853 76262426 4352572 

35 13.960 14.753 69800903 73762855 3961952 

40 13.468 14.169 67340461 70846690 3506229 
 
 
Tabel 2. Perbandingan nilai sekarang aktuaria anuitas kontinu berjangka 
 

Anuitas Hidup Kontinu Berjangka 

Usia 
(�) 

Jangka 
Waktu 

(n) 
���:�⌉(�)

 ���:�⌉(�)
 �̅�:�⌉(�)

 �̅�:�⌉(�)
 Selisih (Rp) 

20 20 11.321 11.737 56606028 58683300 2077272 
 30 13.327 13.976 66632619 69879656 3247037 
 40 14.323 15.140 71616618 75701141 4084524 

30 20 11.132 11.537 55662310 57686122 2023812 
 30 13.011 13.634 65053424 68171313 3117889 
 40 13.899 14.672 69495210 73358274 3863064 

 
Tabel 3. Perbandingan nilai sekarang aktuaria pada anuitas kontinu ditunda 

Anuitas Hidup Kontinu ditunda � tahun 

Usia 
(�) 

Waktu 
Tunda 

(n) ���| � (�)
 

���| � (�)
 �̅�| � (�)

 �̅�| � (�)
 Selisih (Rp) 
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20 20 3.746 4.328 18730869 21640927 2910058 
 30 1.741 2.089 8704278 10444571 1740292 
 40 0.744 0.925 3720279 4623085 902806 

30 20 3.250 3.715 16247544 18576304 2328760 
 30 1.371 1.618 6856429 8091113 1234683 

 
4. Kesimpulan 

Pada paper ini, suku bunga diasumsikan sebagai variabel acak yang dimodelkan menggunakan 
gerak brown dan proses poisson. Dengan membandingkan nilai sekarang aktuaria dengan suku 
bunga konstan dan suku bunga stokastik untuk anuitas kontinu, didapatkan hasil nilai sekarang 
aktuaria yang lebih besar dengan menggunakan suku bunga stokastik. 
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ABSTRAK 
Dalam paper ini dibahas tentang prediksi return beberapa saham syariah menggunakan model 

ARMAX-GARCH. Diasumsikan return saham mengikuti model deret waktu. Untuk menentukan return 
saham dilakukan dengan menggunakan model log-return. Diasumsikan pula bahwa harga saham itu 
dipengaruhi oleh sentimen pasar, sehingga dalam paper ini rataan return saham diestimasi dengan 
menggunakan model Autoregressive Moving Average Exogen (ARMAX). Sedangkan volatilitasnya diestimasi 
menggunakan model Generelized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH). Hasil analisis ini 
adalah prediksi return saham Syariah untuk beberapa periode yang akan datang. Dari prediksi tersebut 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. 

 
 

Kata kunci:  Return Saham, ARMA, ARMAX, GARCH. 
 
 

ABSTRACT 
In this paper the prediction of Sharia stocks return using ARMAX-GARCH models are discussed. Stock 

returns are assumed to follow the time series model. To determine stocks return are done by using the log-
return model. It is assumed also that the stocks price are affected by market sentiment, so in this paper the 
mean of stocks return are estimated using Autoregressive Moving Average Exogenous (ARMAX) models, while 
the volatility is estimated using Autoregressive Generelized Condisional Heteroscedastic (GARCH) models. The 
results of this analysis are the prediction of stock return of Sharia for some period in the future. These 
predictions can be used as consideration for investor in investing. 

 
Keywords: Stock Return, ARMA, ARMAX, GARCH 

 
 

4. Pendahuluan 
 

Investasi yang telah umum dilakukan oleh banyak bank adalah melalui pasar modal, yaitu membeli 
atau menjual saham untuk mendapatkan keuntungan. Investasi melalui pembelian dan atau penjualan 
saham selalu mengandung risiko kerugian (loss). Besar kecilnya kerugian bisa terjadi sangat dipengaruhi 
oleh volatilitas pergerakan saham itu sendiri. Saham semakin volatile karena dipengaruhi oleh banyak 
faktor, misalnya sentiment pasar, isu politik, keadaan ekonomi, kebijakan moneter, dan lain sebagainya 
(Sukono et al, [7]). 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memodelkan return saham dengan menggunakan model 
ARMA, ARIMA, GARCH dan lain sebagainya. Ramadhan [1], melakukan penelitian mengenai analisis 
perbandingan metode ARIMA dan GARCH dalam melakukan prediksi harga saham perusahaan yang 
terdaftar di sektor telekomunikasi, yakni TLKM, ISAT, dan EXCL.  

Nursalam [3], mengamati akan kesulitan investor untuk melakukan tindakan membeli atau 
menjual suatu saham, sehingga dalam penelitiannya dideteksi pergerakan fluktuasi harga saham 
yang naik turun menggunakan salah satu perluasan dari GARCH yaitu Exponential GARCH, 
dimana untuk mengestimasi parameternya dilakukan dengan menggunakan metode Quasi-Newton.  

Suprihat et al. [8], membahas tentang model untuk memprediksi perunbahan harga indeks saham 
Nikkei saat dikeluarkan berita ekonomi dari suatu Negara dengan selang prediksi 25 menit, model yang 

mailto:endangsoeryana@yahoo.co.id
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digunakan adalah berdasarkan model eksplanatoris dan pengaruh berita terbesar, dan kemudian persentasi 
error dari model tersebut kemudian dibandingkan dengan pergerakan pasar. 

 Dalam paper ini akan dianalisis harga saham yang dipengaruhi oleh indikator sentimen pasar, 
sehingga rataan return saham itu diestimasi dengan menggunakan model ARMAX (Autoregressive Moving 
Average Exogen) sedangkan volatilitasnya diestimasi menggunakan model GARCH (Generelized 
Autoregressive Condisional Heteroscedastic).  
 
 

5. Metode Penelitian 
 

Dalam bagian ini akan didiskusikan model-model yang akan digunakan dalam perhitungan pemodelan, 
yakni Return Saham Syariah, model ARMA, model ARMAX dan model GARCH. 
 
2.1 Return Saham Syariah 

 
Misalkan tP  adalah harga saham syariah i  pada waktu t , dan tr  return saham syariah pada waktu t . 

Nilai tr  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, 

1-

æ ö
= ç ÷

è ø
ln t

t
t

Pr
P

      (2) 

dimana 1= ,...,t T  dengan T  banyaknya saham yang diobservasi (Tsay, [9] ; Sukono et al., [7]). 
 
2.2 Indikator Sentimen Pasar 

 
Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa perubahan harga saham seringkali dipengaruhi oleh faktor  

sentiment pasar. Oleh karena itu, investor perlu memiliki pengetahuan untuk mengenali ada tidaknya 
pengaruh sentiment pasar. Dalam paper ini, diusulkan indikator untuk mengenali pengaruh sentiment 
pasar didefinisikan sebagai berikut: 

     
1

0
1

;
;
;

t

t

t

P K
I K P K

P K

m s
m s m s

m s

+ > +ì
ï= - < < +í
ï - < -î

                 (3) 

Indikator sentimen pasar  pada persamaan (3) ini yang kemudian akan digunakan sebagai variabel 
exogen pada proses ARMA menjadi ARMAX. Dimana m  adalah rataan, s  adalah simpangan baku dan K  
adalah suatu konstanta bernilai positif. Nilai +1 mengindikasikan adanya pengaruh sentiment positif, 0 
mengindikasikan tidak adanya pengaruh sentiment pasar, dan -1 mengindikasikan adanya pengaruh 
sentiment negative. 
 
2.3 Model ARMA 

 
Model autoregressive moving average (ARMA) adalah gabungan antara model AR dan MA. Model 

autoregressive moving average derajat p  dan q  ditulis sebagai ARMA( p ,q ), dan memiliki persamaan 
sebagai berikut 

1 1 1 1j j q q- - - -= + + + + + +... ...t t p t p t t q t qr r r a a a    (4) 

Di mana barisan residual { }ta  berdistribusi normal white noise dengan rataan 0 dan varian 2s , sedangkan 
p  dan q  bilangan bulat tak negatif. Barisan { }tr  adalah model ARMA( p ,q ) dengan rataan mt , jika 

{ }m-t tr  adalah model ARMA( p ,q ).  (Gujarati, [2] ; Shewhart et al., [5]).  
Tahapan untuk pemodelan rataan meliputi: identifikasi model, estimasi model ARMA, tes diagnostik 

dan peramalan (Tsay, [9]). 
 
2.4 Model ARMAX 

 
Salah satu model runtun waktu yang dapat dipandang sebagai perluasan model runtun waktu ARMA 

adalah model ARMAX, yakni model ARMA dengan variable eXogen. Dalam model ini faktor-faktor yang 
mempengaruhi variabel dependen r  pada waktu ke-t  tidak hanya oleh  fungsi variabel X   dalam waktu  t   
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tetapi juga oleh variabel-variabel independen lainnya pada waktu ke-t . Secara umum, bentuk model 
ARMAX( p ,q ) adalah sebagai berikut 
 

1 1 1 1 1 1j j q q d d- - - -= + + + + + + + + +... ... ...t t p t p t t q t q t i itr r r a a a X X   (5) 
Dimana tr : return harga saham syariah pada waktu t ; jp : parameter autoregressive ke p ; ta :  nilai 
residual pada waktu t ; qq : parameter moving average ke q ; di : parameter exogen ke i ; itX : variabel 
exogen ke i  pada waktu ke  t .  

Dalam model ini itX  dan tr , 1 2= , ,...,i k  adalah data runtun waktu dan diasumsikan stationer. Jika 
hanya tr  yang tidak stationer (mengandung tren), model ARMAX dapat digunakan dengan menambhkan 
komponen model integrated (deferens) ke dalam tr . Sedangkan jika tr  stationer tetapi itX , 1 2= , ,...,i k   
tidak stationer model tersebut dapat langsung digunakan. Namun jika tr   dan itX , 1 2= , ,...,i k  tidak 
stationer namun berkointegrasi, kita bisa menggunakan model koreksi kesalahan (error correction model).  

Selanjutnya, jika tr  dan itX , 1 2= , ,...,i k  tidak stationer dan keduanya tidak berkointegrasi, kita dapat 
melakukan pemodelan terhadap diferens dari tr  maupun itX , 1 2= , ,...,i k . Langkah-langkah pemodelan 
ARMAX secara umum sama dengan pemodelan ARMA, namun dalam estimasi model, komponen variabel-
variabel independen lainnya ditambahkan kedalam model (Rosadi, [4]). 
 
 
2.5 Model GARCH 

 
Model volatility pada deret waktu secara umum dapat di analisis menggunakan model GARCH. 

Misalkan { }tr  adalah return saham syariah pada waktu t   yang bersifat stasioner, residual dari  odel 
rataan untuk saham syariah pada waktu t  adalah m= -t t ta r . Barisan residual { }ta  megikuti model 
GARCH( ),g s  dimana masing-masingnya mengikuti persamaan berikut, 

2 2 2
0

1 1
,

g s
t t t t k t k j t j t

k j
a as e s a a b s e- -

= =
= = + + +å å    (6) 

dengan { }et  adalah barisan untuk model volatilitas residual, yakni barisan dengan variabel acak yang 
independen dan berdistribusi identik (IID) dengan rataan 0 dan varians 1. Koefisien dari parameter-
parameternya memenuhi sifat-sifat  0 0a > , 0a ³k , 0b ³j , dan 1 1a b= + <åmax( , )g s

k jk . (Shi-Jie Deng, [6]; 
Tsay, [9]). 

Proses pemodelan volatilitas adalah meliputi : estimasi model rataan, uji efek ARCH (Autoregressive 
Conditional Heteroskedastics), identifikasi model volatilitas, uji diagnostik, dan prediksi. (Tsay, [9]) 
 
2.6 Pengukuran Kesalahan Peramalan 
 

Model yang diduga terbaik adalah model yang memiliki kesalahan peramalan terkecil. Dalam paper ini 
pengukuran kesalahan peramalan dilakukan dengan menghitung Root Mean Square Error (RMSE), Mean 
Absolute Error (MSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Rumus masing-masingnya secara 
berurut diberikan pada persamaan (7), (8) dan (9). 

 

( )2

1=
-

= =
å ˆ
n

t t
i

r r
RMSE MSE

n
.     (7) 

1=
-

=
å ˆ
n

t t
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r r
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n
      (8) 
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1100 =

-

=
å

ˆn t t

i t

r r

r
MAPE

n
      (9) 

 
 

6. Hasil dan Pembahasan 
 

Dalam bagian ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan dari metodologi yang diterapkan dalam data 
yang meliputi, keterangan data yang dianalisis, perhitungan return saham syariah, estimasi model ARMA, 
estimasi model ARMAX, estimasi model GARCH, prediksi return saham syariah, dan analisis. 

 
3.1 Data yang Dianalisis 
 

Data yang digunakan dalam paper ini adalah data deret waktu harga saham syariah TLKM dan LPKR. 
Data yang digunakan adalah data penutupan dari 1 Januari 2008 sampai 30 juni 2013 yang diperoleh dari 
situs www.finance.yahoo.com. Data saham tersebut akan diproses dengan menggunakan program Eviews 7. 
 
3.2 Menghitung Return Saham Syariah 
 

Persamaan return saham syariah yang digunakan dalam paper ini adalah berdasarkan persamaan (2). 
grafik pada Gambar 1 menunjukkan data kelima saham syariah yang dianalisis dalam paper ini. 
 
    (a)     (b) 

   
Gambar 1. Grafik data return saham syariah (a) TLKM dan (b) LPKR 

 
Berdasarkan uji akar unit dengan metode ADF untuk return TLKM dan LPKR masing-masing 

diperoleh statt = -28.41472, -33.24196  yang keduanya memiliki prob=0.0000. Jika ditentukan taraf 
kepercayaan  a =0.05, diketahui bahwa tabelt =-3.413123,  jelas bahwa prob<a , maka data return berada 
pada daerah penolakan, dengan kata lain data return TLKM dan LPKR stasioner. 
 

 
3.4 Estimasi Model ARMAX 
 

Pada model ARMAX ini  dilakukan  penambahan  variabel  exogen  pada proses pemodelan 
ARMA( ,p q ) sebelumnya, yakni indikator sentimen pasar pada persamaan (3). Konstanta K yang 
digunakan untuk data return TLKM dan LPKR untuk indikator sentiment pasar I  pada (3) 
masing-masing adalah 1 dan 0.5. 

Dengan melihat pola ACF dan PACF maka dugaan model sementara untuk data return TLKM 
dan LPKR adalah ARMAX(2,3) dan ARMAX(1,0). Uji verifikasi parsial menunjukkan bahwa untuk 
model return TLKM koefisien X, AR(2), MA(3) signifikan dengan masing-masing nilai prob= 0.0050, 
0.0024, 0.0187. Begitu pula pada model return LPKR koefisien X, AR(1)  signifikan dengan masing-
masing nilai prob adalah 0.0107 dan 0.0001. Kemudian dilakukan uji validasi diagnostik, yang 
menunjukkan bahwa model signifikan, dimana prob (F-statistic) data return TLKM dan LPKR 
masing-masing adalah sebesar 0.000046 dan 0.000034, dengan mengambil taraf kepercayaan  a
=0.05. Kemudian dilakukan uji white-noise residual, dengan menggunakan korelogram residual Q-
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stat, yang menunjukkan bahwa residual data bersifat white noise, dimana diperoleh Q-stat untuk 
residual data return TLKM dan LPKR adalah masing-masing sebesar 25.086 dan 23.977 dengan prob 
masing-masing sebesar 0.346 dan 0.463. 

Persamaan model ARMAX(2,3) dan ARMAX(1,0) ( tr ) untuk return saham syariah TLKM serta 
estimatornya secara berurutan sebagai berikut: 

2 30 002823 0 082750 0 064151. ..t t t tr x r a a- -= - - +    (10) 

2 30 002823 0 082750 0 064151ˆ . . .t t tr x r a- --= - .    (11) 
Sedangkan untuk return saham syariah LPKR serta prediksinya secara berurutan sebagai berikut:  

10 002649 0 104086. .t t tr x r a-= + +                              (12) 

10 002649 0 104086. .t̂ tr x r -= + .                                          (13) 
 
3.5 Estimasi Model GARCH 
 

Identifikasi model data saham syariah adalah dilakukan dengan melihat pola Autocorelation 
Function (ACF) dan Partial Autocorelation Function (PACF). Model terbaik data return TLKM dan 
LPKR yang diduga adalah ARMAX(2,3) dan ARMAX(1,0). Uji efek ARCH pada residual model 
ARMAX(2,3) dan ARMAX(1,0) dengan menggunakan Residual Kuadrat melalui korelogram atau Uji 
ARCH-LM diperoleh prob F keduanya adalah bernilai 0.0000 dan masing-masing Obs*R-squared 
untuk TLKM dan LPKR bernilai 146.0182 dan 42.02560. Jika diambil taraf signifikansi a =0.05 
maka probF<a =0.05, artinya residual model ARMAX(2,3) dan ARMAX(1,0) ini mengandung efek 
ARCH. 

Dengan menggunakan korelogram dengan melihat pola ACF dan PACF diestimasi model 
dugaan sementara data return TLKM dan LPKR adalah ARMAX(2,3)-GARCH(1,0) dan ARMAX(1,0)-
GARCH(1,0). Uji konstanta C dan koefisien ARCH(1) menunjukkan  bahwa kontanta pada 
ARMAX(2,3)-GARCH(1,0) dan ARMAX(1,0)-GARCH(1,0) adalah signifikan. Kemudian dilakukan pengujian 
white-noise residual melalui korelogram (Q-stat) dan diperoleh masing-masing nilai statQ  adalah 
24.888 dan 25.290 dengan masing-masing prob adalah 0.356 dan 0.390, yang mengidentifikasikan 
data residual white-noise atau tidak signifikan jika ditentukan a =0.05. 

Pengujian pada residual (uji ARCH-LM) pada lag 1, untuk data return TLKM dan LPKR adalah 
ARMAX(6,6)-GARCH(1,0) dan ARMAX(5,5)-GARCH(1,0) diperoleh masing-masing prob F= 0.8297 dan 
0.6534 dimana masing-masing prob Chi square=0.8296 dan 0.6531. Jika ditentukan , maka dapat 
dikatakan residual model ARMAX(2,3)-GARCH(1,0) dan ARMAX(1,0)-GARCH(1,0) masing-masing tidak 
memiliki efek ARCH. 

Model terbaik yang akan digunakan untuk peramalan adalah ARMAX(2,3)-GARCH(1,0) untuk 
data return TLKM dan model ARMAX(1,0)-GARCH(1,0) untuk data return LPKR. 
(i). Model Rataan TLKM 

2 30 002949 0 116872 0 065967. . .t t tt x r ar a- -= - - +    (14) 
(ii). Model Variansi TLKM 

2
1

2 0 000315 0 325750. .t t ta es -= ++     (15) 
(iii). Model Rataan LPKR 

10 002752 0 066909. . tt tx rr a-+ +=     (16) 
 

(iv). Model Variansi LPKR 
2

1
2 0 000 0 135753441 ..t t tas e- += +     (17) 

 
 

3.6 Prediksi Return Saham Syariah 
 

Dari berbagai proses yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh model rataan prediksi 
return saham syariah TLKM adalah sebagai berikut 

 2 30 002949 0 116872 0 065967. .ˆ .t t tx r ar - -- -=        (18) 
dengan model prediksi variansi TLKM adalah  
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2 2
10 000315 0 325750ˆ . . tt as -= +         (19) 

sedangkan model rataan prediksi return saham syariah LPKR adalah sebagai berikut 
10 002752 0 066909ˆ . . tt xr r -+=            (20) 

dan model prediksi variansi LPKR adalah  
2 2

10 00044 3 751 0 1 5 3ˆ .. tt as -= +        (20) 
 
 Dengan menggunakan persamaan estimator mean (18) dan (20) dapat dilakukan prediksi return 
TLKM dan LPKR untuk sepuluh hari kedepan. Hasil prediksi masing-masing ditampilkan dalam bentuk 
kurva pada Gambar 2a dan 2b. Simbol RF pada Gambar 2 adalah menunjukkan grafik peramalan data 
return. 
 
   (a)      (b) 

 
Gambar 2. Forecast Dynamic (a) data return TLKM (b) data return LPKR 

 
 
3.7 Analisis 
 
 Hasil prediksi rataan harga saham TLKM dan LPKR selama periode pengujian dengan 
menggunakan model ARMAX(2,3)  dan ARMAX(1,0) diperoleh nilai rata-rata akar kuadrat kesalahan 
peramalan (RMSE) masing-masng sebesar 0.021585 dan 0.022824, rata-rata absolut kesalahan masing-
masing sebesar (MAE) 0.015397 dan 0.014583, dan rata-rata persentase absolut kesalahan (MAPE) sebesar 
82.95266 dan 60.06207. 
 
 

7. Simpulan 
 

Dalam paper ini dibahas tentang prediksi return saham syariah menggunakan model ARMAX-
GARCH. Di mana  sebagai ilustrasi digunakan data saham syariah TLKM dan LPKR yang 
merupakan pasar model di Indonesia. Analisis menunjukkan bahwa data saham yang diproses 
adalah masing-masing mengikuti model adalah ARMAX(2,3)-GARCH(1,0) dan ARMAX(1,0)-
GARCH(1,0), dimana variabel exogen pada metode ARMAX yang dianalisis adalah berupa sentimen 
pasar. Berdasarkan hasil yang diperoleh, indikator sentimen pasar dapat dilibatkan dalam 
pemodelan prediksi return saham untuk beberapa periode yang akan datang. Dimana dari prediksi 
tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi. 
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ABSTRAK 

Misalkan � suatu graf nontrivial dan terhubung.  Suatu pewarnaan busur pada graf � disebut pelangi (rainbow) 
jika terdapat lintasan pelangi (rainbow) yaitu lintasan yang pewarnaannya pada setiap busur berbeda.  Jika 
pewarnaan busur �:�(�) → {1,2, … , �}, � ∈ Ν, membuat  lintasan (path) yang menghubungkan dua simpul di 
graf �  adalah lintasan pelangi  (lintasan pelangi)  maka banyak warna minimal �  yang digunakan disebut 
sebagai bilangan keterhubungan pelangi (rainbow connection number), ditulis sebagai ��(�) . Jika 
pewarnaannya adalah pewarnaan  rainbow geodesic, yaitu setiap simpul � dan �  terhubung dengan lintasan 
rainbow dengan panjang �(�, �), maka banyak warna minimal yang digunakan disebut sebagai   strong rainbow 
connection number, dan ditulis sebagai ���(�). Penelitian ini membahas ��(�) dan ���(�) pada graf 1 ��� −(��)  menggunakan metode deduktif aksiomatik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada graf 1 ��� − (��)  untuk � ≥ 3  terdapat pewarnaan dimana ����(�) = ��(�) = ���(�) ≤ �  dan ����(�) ≤��(�) ≤ ���(�) ≤ � dengan � adalah jumlah busur pada graf 1 ��� − (��).  

Kata kunci: rainbow connection number, graf split, graf 1 ��� − (��). 

ABSTRACT 

Let � be a nontrivial and connected graph. An edge colouring in � graph calls rainbow if there is a rainbow 
path which has different colour in adjacent edges. If edge colouring �:�(�) → {1,2, … , �}, � ∈ Ν has rainbow 
path then rainbow � −colouring calls rainbow connection number, written by ��(�). The edge colouring calls 
rainbow geodesic if every vertices � and � are connected with rainbow path which has length �(�, �).  Then the 
minimum �  colours which be used calls strong rainbow connection number, and written by ���(�) . This 
research discuss on ��(�) and ���(�) of 1 ��� − (��) graph which using a deductive axiomatic method. The 
result is for � ≥ 3 , there are colouring which ����(�) = ��(�) = ���(�) ≤ �  and ����(�) ≤ ��(�) ≤���(�) ≤ � which � is sum of edges in 1 ��� − (��) graph.  

Kata kunci: rainbow connection number, strong rainbow connection number, split graph, 1 ��� − (��) graph. 

 
1. Pendahuluan 

 
Misalkan �  suatu graf nontrivial dan terhubung yang didefinisikan memiliki 

pewarnaan busur sebagai berikut �:�(�) → {1,2, … ,�},� ∈ Ν. Jika �  membuat lintasan 
(path) yang menghubungkan dua simpul di graf �  adalah lintasan pelangi (lintasan 
pelangi). Chartrand dkk [1] mendefinisikan bahwa minimal � warna dimana graf � yang 
memiliki lintasan pelangi (lintasan pelangi) disebut bilangan keterhubungan pelangi 
(rainbow connection number (��)). Penelitian ini menjelaskan bahwa pada suatu graf 
terdapat bilangan keterhubungan pelangi yang berbeda, dalam hal ini adalah graf 1��� −(��).  

mailto:mitalby.ma@gmail.com
mailto:kiki@sci.ui.ac.id
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Bagaimanakah definisi graf 1��� − (��)? Pertama, kita melihat apa itu graf split (���).  S.K. Vaidya dkk [2] mendefinisikan graf split secara umum adalah graf yang 
diperoleh dengan menambahkan beberapa baru yaitu � ′,  untuk setiap simpul �,  yang 
bertetangga dengan setiap simpul �  di � . Graf split-cycle (1 ��� − (��))  dapat dilihat  
pada Gambar 1. Graf split-cycle (1 ��� − (��))  memiliki himpunan simpul dalam {��, ��, … , ��}  dan himpunan simpul {��,�,��,�, … , ��,�}  adalah himpunan simpul luar. 
Sehingga terdapat 3 jenis busur pada graf ini yaitu busur ������, busur ������,�, dan busur ������,�  untuk � = 1,2, … ,� . Untuk busur ������  adalah himpunan busur {����, ����, … , ����} . Kemudian busur ������  adalah himpunan busur 
{����,�, ����,�, … , ������,�,����,� }, dan untuk busur ������,�  adalah himpunan busur {����,�, ����,�, … , ������,�,����,�}. Tujuan peneliti adalah untuk menemukan bilangan 
keterhubungan pelangi pada graf 1��� − (��). Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 1. 

Berdasarkan Chartrand dkk [1] diketahui bahwa ����(�) ≤ ��(�) ≤ ���(�) ≤ � 
dengan ���� adalah diameter pada graf atau lintasan terpanjang yang bisa dibuat pada 
graf dan � adalah banyaknya busur pada graf �.  

 

Gambar 1. Graf �1 ��� − (��)� 
 

2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode deduktif aksiomatik, yaitu 
dengan menurunkan aksioma/teorema yang telah ada kemudian diterapkan dalam 
menemukan nilai keterhubungan pelangi pada graf 1��� − (��).  Dalam penelitian ini 
pertama-tama menentukan banyak warna pada graf 1��� − (��) dengan � = 3 kemudian 
meningkat hingga sebanyak � . Kemudian dilanjutkan dengan pendektesian pola pada 
bilangan keterhubungannya sedemikian sehingga mendapatkan hasil pada penelitian ini. 
 

3. Hasil Pewarnaan dan Pembahasan 

Teorema 1. Untuk setiap bilangan bulat � ≥ 3, 
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���1 ��� − (��)� =
⎩⎪⎨
⎪⎧�� + 32 � ,� = 0,3 ��� 4,� ≥ 3� + 12 ,� = 1 ��� 4,� ≥ 5� + 22 ,� = 2 ��� 4,� ≥ 6  

Bukti: 

Misalkan graf 1 ��� − (��) memiliki simpul-simpul yaitu pada ��: ��, ��, … , ��, ���� =��  dan simpul-simpul luar {��,�, ��,�, … , ��,�} untuk setiap � dengan 1 ≤ � ≤ �. Misalkan 
busur-busur dalamnya dinotasikan dengan ������, dan busur-busur luar dengan ������,� 
dan ������,�. Pembuktian akan dilakukan dengan membagi kasus seperti di bawah ini: 

· Kasus 1:  untuk � ∈ {3,4,5} 
Pada kasus ini, ����1 ��� − (��)� ≥ ���1 ��� − (��)� ≥ �����1 ��� − (��)� = 3 
Definisikan �:��1 ��� − (��)� → {1,2,3} sebagai �(������) =1, ��������,�� = 2 dan ��������,�� = 3, untuk 1 ≤ � ≤ �. 
Misalkan �, �  adalah dua simpul sembarang pada graf �1 ��� − (��)� , akan 
dibuktikan terdapat lintasan pelangi dari �  ke �.  Maka pembuktian akan dibagi 
menjadi 3 kasus sebagai berikut: 
· Apabila simpul � merupakan simpul dalam dan simpul � merupakan simpul luar. 

Misalkan � = �� dan � = ��,� Maka lintasan berikut pasti lintasan pelangi:  
§ � − �: �� − ���� − ��,� untuk � = � + 2 dan � = � + 3 
§ � − �: �� − ���� − ��,� untuk � = � 

· Apabila simpul �, �  merupakan simpul luar. Misalkan � = ��,�  dan � = ��,� . 
Maka lintasan berikut pasti lintasan pelangi: 
§ � − �: ��,� − ���� − �� − ��,� untuk � = � dan � = � + 1 
§ � − �: ��,� − ��,� untuk � = � dan � = � + 1 

· Apabila simpul �, � merupakan simpul dalam. Misalkan � = �� dan � = ��. Maka 
lintasan berikut pasti merupakan lintasan pelangi: 
§ � − �: �� − �� untuk � = � + 1 

Berdasarkan konstruksi di atas maka terbukti bahwa untuk � ∈ {3,4,5}, ���1 ��� −(��)� = 3. 
· Kasus 2: untuk � = 6 

Definisikan �:��1 ��� − (��)� → {1,2,3,4}  sebagai berikut: �(������) = 1  untuk � 
ganjil, �(������) = 2  untuk �  genap, ��������,�� = 3  dan ����,������ = 4  untuk 1 ≤ � ≤ � .  Sehingga ��� ��� − (��)� ≤ 4 . Kemudian akan ditunjukkan ������ −(��)� ≥ 4 . Karena ��� ��� − (��)� ≥ ����� ��� − (��)� = 3  untuk � = 6 , maka ��� ��� − (��)� ≥ 3 . Asumsikan ��� ��� − (��)� = 3 . Misalkan �′  adalah 
pewarnaan pelangi 3 warna. 
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o Kasus 2.1. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan �′�������,�� ≠ �′�������,�� , �′�������,�� = 1 dan �′�������,�� =  2 untuk 1 ≤ � ≤ � dengan � = 6. Selanjutnya 
akan dilihat lintasan-lintasan sebagai berikut: 
· Apabila simpul � merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan simpul 

luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�.  
§ Perhatikan lintasan � − �: �� − ��,� . Karena ��(������) = 3 , maka 

mengakibatkan �� − ��,� tidak menjadi lintasan pelangi. 
Maka hal ini kontradiksi dengan asumsi awal. 

Karena tidak semua asumsi awal itu terbukti benar, maka hal ini dianggap 
kontradiksi dengan asumsi awal. 
o Kasus 2.2. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan �′�������,�� =�′�������,�� = 1  untuk ≤ � ≤ �  dengan � = 6 . Hal ini memaksakan ��(������) = 2  untuk 1 ≤ � ≤ 6; � ganjil  dan ��(������) = 3  untuk 1 ≤ � ≤6; � genap. Selanjutnya akan dilihat lintasan berikut: 

· Apabila simpul �, � merupakan simpul luar. Misalkan � = ��,� dan � = ��,�.  
§ Perhatikan lintasan � − �: ��,� − �� − �� − ��,� . Sehingga, karena  �′�������,�� = �′�������,�� = 1 , maka lintasan tersebut bukan lintasan 

pelangi. 
§ Perhatikan lintasan � − �: ��,� − �� − �� − ��,� . Sehingga, karena  �′�������,�� = �′�������,�� = 1 , maka lintasan tersebut bukan lintasan 

pelangi. 
Hal ini kontradiksi dengan asumsi awal. 

Karena tidak semua asumsi awal itu terbukti benar, maka hal ini dianggap 
kontradiksi dengan asumsi awal. 
Dengan demikian ��� ��� − (��)� ≥ 4. Karena berdasarkan konstruksi pewarnaan 
diperoleh  ��� ��� − (��)� ≤ 4,  maka ��� ��� − (��)� = 4 untuk � = 6. 

· Kasus 3: untuk � ≠ 2 ��� 4 
¨ Kasus 3a:  � = 0,1,7 ��� 8,� ≥ 7 

Misalkan ����� � = �  untuk � = 0,7 ��� 8  dan ���� = �  untuk � = 1 ��� 8 . 

Definisikan sebagai �(��)  suatu pewarnaan �:��1 ��� − (��)� → {1,2,3, … , �} 
dengan �(������) = �(��� � − 2) . Selanjutnya untuk ��������,�� = � − 1  dan ��������,�� = � untuk 1 ≤ � ≤ �. 
o Untuk � = 7 ��� 8 . Karena �����1 ��� − (��)� = ���� , maka ���� ≤���1 ��� − (��)� ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ �.  

o Untuk � = 0 ��� 8 . Karena ���1 ��� − (��)� ≥ �����1 ��� − (��)� =���� , maka ���� ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� − (��)� ≤�.  
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o Untuk � = 1 ��� 8 . Karena �����1 ��� − (��)� = ���� , maka ���� ≤���1 ��� − (��)� ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ �. 

Selanjutnya untuk ketiga �  di atas, klaim ���1 ��� − (��)� ≥ � . Akan 
ditunjukkan bahwa ���1 ��� − (��)� ≠ � − 1 . Kemudian, asumsikan ���1 ��� − (��)� = ���� = � − 1 . Misalkan ��(��)  merupakan pewarnaan 
pelangi (� − 1) warna. Tanpa mengurangi keumuman, kasus dibagi menjadi: 
- Kasus 3a.1. Misalkan �′�������,�� = �′�������,�� . Maka �′�������,�� =�′�������,�� = � − 1 . Anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ����  diberikan 

warna sebanyak � − 2  warna dan anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ���� 
diberikan warna sebanyak � − 2 warna, sehingga � dan � menghasilkan 
lintasan pelangi. Maka hal ini akan memaksakan ���� − ���� diberikan 
warna yang berbeda, anggap saja ��(��������) = � − 1. Sehingga jika 
terdapat simpul-simpul �, � pada �: 
· Apabila simpul-simpul �, � merupakan simpul luar. Misalkan  � = ��,� 

dan � = ����,� . Maka lintasan berikut: � − �: ��,� − ����,�  untuk 1 ≤ � ≤ �,  tidak ada lintasan pelangi karena �′�������,�� =�′�������,��. 
Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 

- Kasus 3a.2. Misalkan �′�������,�� ≠ �′�������,��.  
¨ Kasus 3a.2.1. Maka untuk setiap � , �′�������,�� = � − 1  dan �′�������,�� = � − 2 . Oleh karena itu, anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ����  diberikan warna sebanyak � − 3 warna dan anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ��  diberikan warna sebanyak � − 3  warna, 

sehingga �  dan �  membentuk lintasan pelangi. Hal ini memaksakan ��(��������) = � − 1  dan ��(��������) = � − 2 dan ��(������) =� − 1. Sehingga jika terdapat simpul-simpul �, � pada �: 
· Apabila simpul-simpul �, �  merupakan simpul dalam. Misalkan � = ��  dan � = �� . Maka lintasan: � − �: �� − ��  untuk � + 1 ≤� ≤ �, tidak semua ada lintasan pelangi yaitu ketika � = ���� dan � = �� atau lintasan-lintasan lain yang melaluinya. 

Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 
¨ Kasus 3a.2.2. Maka �′�������,�� = � dengan 1 ≤ � ≤ �;� = � − 1; 1 ≤� ≤ � − 1; �  ganjil, dan �′�������,�� = �  dengan 1 ≤ � ≤ �;� = � −1; 1 ≤ � ≤ � − 1; �  genap. Oleh karena itu, anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ����  diberikan warna sebanyak � − 1 warna dan anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ����  diberikan warna sebanyak � − 2  warna, 

sehingga � dan � membentuk lintasan pelangi. Sehingga jika terdapat 
simpul-simpul �, � pada �: 
§ Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul � 

merupakan simpul luar. Misalkan � = ��  dan � = ��,� . Maka 
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lintasan berikut: � − �: �� − �� − ��,� untuk � + 1 ≤ � ≤ � − 3 dan � = � + 1  adalah tidak semua memiliki lintasan pelangi yaitu 
ketika � = ���� dan � = ����,�.  
Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 

¨ Kasus 3a.2.3. Maka �′�������,�� = � − 1  untuk �  ganjil dan �′�������,�� = � − 2  untuk �  genap. Kemudian �′�������,�� = � − 2 
untuk � ganjil dan �′�������,�� = � − 1 untuk � genap. Oleh karena itu, 
anggap �� − ���� , �: ��, ��, … , ����  diberikan warna sebanyak � − 3 
warna dan anggap �� − �� , �: ��, ��, … , ��  diberikan warna sebanyak � − 3 warna, sehingga � dan � membentuk lintasan pelangi. Sehingga 
hal ini memaksakan ��(��������) = � − 1, ��(��������) = � − 2, dan ��(������) = � − 1. Jika terdapat simpul-simpul �, � pada �: 
§ Apabila simpul-simpul �, �  merupakan simpul luar. Misalkan � = ��,�  dan � = ����,� . Maka lintasan berikut: � − �: ��,� −����,�  untuk 1 ≤ � ≤ �  adalah tidak semua ada lintasan pelangi 

yaitu ketika � = ��,� dan � = ����,�. 
Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 

Dengan demikian, ��(1��� − (��)) ≥ �.  Karena berdasarkan konstruksi 
pewarnaan diperoleh ��(1��� − (��)) ≤ � , maka ��(1��� − (��)) = �  untuk � ≢ 2���4;� = 0,1,7 ��� 8. 

¨ Kasus 3b: � = 3,4,5 ��� 8,� ≥ 11 
Dalam kasus ini, walaupun rumus (��)  dari graf � 1��� − (��)�  untuk � =3,4 ��� 8 berbeda dengan � = 5 ��� 8, namun bilangan keterhubungan pelangi 
ini memiliki nilai yang sama. Misalkan ����� � = �  untuk � = 3,4���8  dan ���� = �  untuk � = 5 ��� 8 . Didefinisikan sebagai �(��)  suatu pewarnaan �:��1 ��� − (��)� → {1,2,3, … , �} dengan �(������) = �. Maka �′�������,�� = � 
dengan 1 ≤ � ≤ �; � = � − 1; 1 ≤ � ≤ � − 1; �  ganjil, dan �′�������,�� = � 
dengan 1 ≤ � ≤ �; � = � − 1; 1 ≤ � ≤ � − 1; � genap.  
o Kasus 3b.1.Untuk � = 3 ��� 8 . Karena �����1 ��� − (��)� = ���� , maka ���� ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ �.  

· Kasus 3b.1.1. Misalkan �′�������,�� = �′�������,�� = � − 1. Apabila kita 
ingin melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��  maka akan menyebabkan ��(����) = � − 2 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��  maka akan 
menyebabkan ��(����) = � − 3  dan seterusnya. Sehingga hal ini 
menyebabkan busur-busur dalam diwarnai dengan � − 2  warna secara 
melingkar dengan searah jarum jam. Akibatnya, akan terdapat 2 busur 
bersebelahan yang memiliki warna sama (anggap �� − �� ). Selanjutnya 
akan dilihat lintasan-lintasan rainbow pada �: 
· Apabila simpul �  merupakan busur dalam dan simpul �  merupakan 

busur luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
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§ � − �: ���� − ��,� dan semua yang melintasi  �� − �� bukan lintasan 
pelangi. 

§ � − �: �� − ��,� untuk � = ����  adalah lintasan pelangi. 
· Apabila simpul-simpul �, �  merupakan busur dalam. Misalkan � = �� 

dan � = �� . Maka lintasan berikut: � − �: �� − ��  untuk � + 1 ≤ � ≤ � 
adalah tidak semua ada lintasan pelangi yaitu ketika � = �� dan � = �� 
ataupun yang melewati lintasan tersebut. 

Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 
· Kasus 3b.1.2. Misalkan �′�������,�� ≠ �′�������,�� . Misalkan �′�������,�� = � − 1  dan �′�������,�� = � − 2 . Maka apabila kita ingin 

melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��,� akan memaksakan ��(����) = � −3 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��,�  juga memaksakan ��(����) =� − 4 dan seterusnya. Sehingga busur-busur dalam diwarnai dengan � − 3 
warna melingkar searah jarum jam. Sehingga terdapat 6 busur yang 
bersebelahan dan memiliki warna yang berturut-turut sama (anggap ���� − ��). Jika dilihat lintasan-lintasan pada �: 
· Apabila simpul �  merupakan busur dalam dan simpul �  merupakan 

busur luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
§ � − �: ���� − ��,� dan semua yang melintasi  �� − �� bukan lintasan 

pelangi. 
§ � − �: �� − ��,� untuk � = ����  bukan lintasan pelangi. 

Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. Dengan 
demikian untuk � = 3 ��� 8, ��(1��� − (��)) ≥ � = ���� . 

o Kasus 3b.2. Untuk � = 4 ��� 8 . Karena ��(1��� − (��)) ≥ ����(1��� −(��)) = ���� , maka ���� ≤ ��(1��� − (��)) ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� −(��)� ≤ �.  
· Kasus 3b.2.1. Misalkan �′�������,�� = �′�������,�� = � − 1. Apabila kita 

ingin melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��  maka akan menyebabkan �(����) = � − 2 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��  maka akan 
menyebabkan ��(����) = � − 3  dan seterusnya. Sehingga hal ini 
menyebabkan busur-busur dalam diwarnai dengan � − 2  warna secara 
melingkar dengan searah jarum jam. Akibatnya, akan terdapat 4 busur 
bersebelahan yang memiliki warna sama (anggap ���� − ��). Selanjutnya 
akan dilihat lintasan-lintasan rainbow pada �: 
· Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan 

simpul luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
§ � − �: ���� − ��,�  dan semua yang melintasi  ���� − ��  bukan 

lintasan pelangi. 
§ � − �: �� − ��,� untuk � = �� bukan lintasan pelangi. 

Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015     ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Kombinatorik 75 
 

· Kasus 3b.2.2. Misalkan c ′�������,�� ≠ �′�������,�� . Misalkan 
c ′�������,�� = � − 1  dan �′�������,�� = � − 2 . Maka apabila kita ingin 
melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��,� akan memaksakan ��(����) = � −3 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��,�  juga memaksakan ��(����) =� − 4 dan seterusnya. Sehingga busur-busur dalam diwarnai dengan � − 3 
warna melingkar searah jarum jam. Jika dilihat lintasan-lintasan pada �: 
· Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan 

simpul luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
§ � − �: �� − ��,�  untuk � = ��  dengan lintasan �� − �� −⋯− ���� −��,� bukan lintasan pelangi. 
§ � − �: �� − ����,�  untuk � = ��  dengan lintasan �� − �� −⋯−����� − ����,� adalah lintasan pelangi. 

Berdasarkan hal di atas, karena tidak semua adalah lintasan pelangi, maka 
kontradiksi dengan asumsi awal. Dengan demikian untuk � = 4���8 , ��(1��� − (��)) ≥ � = ���� . 

o Kasus 3b.3. Untuk � = 5 ��� 8 . Karena ��(�) ≥ ����(�) = ���� , maka ���� ≤ ��(�) ≤ ����  atau � − 1 ≤ ���1 ��� − (��)� ≤ �.  

· Kasus 3b.3.1. Misalkan �′�������,�� = �′�������,�� = � − 1. Apabila kita 
ingin melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��  maka akan menyebabkan ��(����) = � − 2 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��  maka akan 
menyebabkan ��(����) = � − 3  dan seterusnya. Sehingga hal ini 
menyebabkan busur-busur pada subgraf �� diwarnai dengan � − 2 warna 
secara melingkar dengan searah jarum jam. Akibatnya, akan terdapat 6 
busur bersebelahan yang memiliki warna sama (anggap ���� − �� ). 
Selanjutnya akan dilihat lintasan-lintasan pelangi pada �: 
· Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan 

simpul luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
§ � − �: ���� − ��,�  dan semua yang melintasi  ���� − ��  bukan 

lintasan pelangi. 
§ � − �: �� − ��,� untuk � = ����  bukan lintasan pelangi. 

Berdasarkan hal di atas maka kontradiksi dengan asumsi awal. 
· Kasus 3b.3.2. Misalkan �′�������,�� ≠ �′�������,�� . Misalkan �′�������,�� = � − 1  dan �′�������,�� = � − 2 . Maka apabila kita ingin 

melihat lintasan pelangi pada ��,� − ��,�  akan memaksakan ��(����) =� − 3 . Begitu pula dengan lintasan ��,� − ��,�  juga memaksakan ��(����) = � − 4 dan seterusnya. Sehingga busur-busur dalam diwarnai 
dengan � − 3 warna melingkar searah jarum jam. Maka terdapat 2 busur 
bersebelahan yang memiliki warna sama (anggap �� − ��). Jika dilihat 
lintasan-lintasan pada �: 
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· Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan 
simpul luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut: 
§ � − �: �� − ��,�   untuk � = ��   dengan lintasan �� − �� −⋯−���� − ��,� bukan lintasan pelangi. 
§ � − �: �� − ��,�  dan semua lintasan yang melewati �� − ��  bukan 

lintasan pelangi. 
Berdasarkan hal di atas, karena tidak semua adalah lintasan pelangi, maka 
kontradiksi dengan asumsi awal. Dengan demikian untuk untuk � =5 ��� 8, ���1��� − (��)� = � = ���� . 
Dengan demikian untuk � = 3,4,5 ��� 4, terbukti bahwa ��(1��� − (��)) ≥ �. 
Kemudian berdasarkan konstruksi di atas terbukti bahwa ��(1��� − (��)) ≤ �. 
Jadi, terbukti bahwa ��(1��� − (��)) = �  yaitu untuk � = 3,4���8  maka ��(1��� − (��)) = ����� � dan untuk � = 5  ��� 8 maka ��(1��� − (��)) = ���� . 

· Kasus 4: untuk � = 2 ��� 4;� ≥ 10. 
Misalkan ���� = �. Definisikan sebagai �(��) suatu pewarnaan �:��1 ��� − (��)� →{1,2,3, … ,�}  dengan �(������) = �(��� � − 2) . Selanjutnya untuk ��������,�� =� − 1 dan ��������,�� = �.  
Karena ��(�) ≥ ����(�) = �� = � − 1 . Kita klaim bahwa ��(�) ≥ � . Asumsikan 

menggunakan kontradiksi bahwa ��(�) = �� = � − 1. Misalkan �′ adalah pewarnaan 
pelangi (� − 1) warna, maka tanpa menghilangkan keumuman, anggap busur-busur 
dalam akan diwarnai maksimal � − 1  warna. Karena �  akan selalu bernilai genap 
akibat nilai � yang genap, maka kita anggap � − 1 selalu bernilai ganjil. Sehingga 
jumlah busur dalam dengan � genap adalah genap juga. Misalkan terdapat simpul-
simpul ��, ����  sedemikian hingga �� − ����,   �: ��, ��, … , ����  adalah lintasan 
pelangi dan �� − ����,  �: ��, ��, … , ���� adalah lintasan pelangi, dengan pewarnaan � sama seperti � yaitu sebanyak � − 1. Kemudian, misalkan ��(�� − ��) = 1, maka 
akan memaksakan ����� − ��,�� = � − 1. Selanjutnya kita periksa: 

· Apabila simpul �  merupakan simpul dalam dan simpul �  merupakan simpul 
luar. Misalkan � = �� dan � = ��,�. Maka lintasan berikut:  
§ ���� − ����,�  melalui ���� tidak menjadi lintasan pelangi dengan lintasan: ���� − ���� − ���� − ����,� 
§ ���� − ����,�  melalui ��  juga tidak menjadi lintasan pelangi dengan 

lintasan: ���� − �� − �� − ����,� 

Karena terdapat lintasan-lintasan yang tidak lintasan pelangi, maka kontradiksi 
dengan asumsi awal. 

Dengan demikian, ��(1��� − (��)) ≥ �. Karena berdasarkan konstruksi di atas ��(1��� − (��)) ≤ � , maka ��(1��� − (��)) = � . Sehingga terbukti bahwa ��(1��� − (��)) = � untuk � = 2 ��� 4;� ≥ 10. 
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4. Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, didapat kesimpulan bahwa nilai keterhubungan 
pelangi pada graf 1��� − (��) bergantung pada � dimana nilai � bermodulo 4, yaitu untuk  � = 0,3���4, � ≥ 3,  nilai keterhubungannya adalah ����� � , untuk � = 1���4,� ≥ 5 , 

nilai keterhubungannya adalah ���� , dan untuk � = 2���4,� ≥ 6, nilai keterhubungannya 

adalah ���� . Namun walaupun memiliki rumus yang berbeda pada �  dengan modulo 
berbeda, nilai keterhubungan pelanginya berurutan dan berpola. Selain itu, pada � = 3,4,5  
nilai keterhubungan pelanginya sama dengan diameternya dan selain itu berbeda atau 
dalam hal ini nilai keterhubungannya lebih dari diameternya.   
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ABSTRAK 
Matriks antiadjacency merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan suatu graf 

berarah. Misalkan �  adalah sebuah graf berarah dengan (�) = {��, ��,⋯ ,��}  . Matriks 
adjacency dari graf berarah � adalah matriks � = (���)  berukuran � × �, dengan ���  = 1 jika 
terdapat busur berarah dari �� ke  �� dengan � ≠ � dan lainnya akan bernilai 0. Matriks � = �− � 
disebut sebagai matriks antiadjacency dari graf berarah � dengan  � adalah matriks berukuran � × �  yang semua entrinya adalah 1. Pada makalah ini, dibahas mengenai sifat nilai eigen 
matriks antiadjacency dari graf asiklik..  

 
Kata kunci:  matriks antiadjacency, nilai eigen, graf asiklik 

 
 

ABSTRACT 
Antiadjacency matrix is one of the ways to represent a directed graph . Let G be a directed 

graph with  �(�) = {��, ��,⋯ ,��}. The adjacency matrix of G is  a  matrix  � = (���)  of order � × �, with ��� = �  if there is an edge from �� to  ��, for � ≠ �, otherwise ���  will equals 0. The 
matrix � = �− � is called the antiadjacency matrix of G, with  � is a matrix of order  � × � with 
all entries equal to 1. In this paper, it will showed the propertiesof eigenvalue of antiadjacency 
matrix of acyclic graph.  
 
Keywords: acyclic graphs, antiadjacency matrix, upper bound of eigenvalue.  

 

 

1. Pendahuluan 
 
Graf berarah (directed graph atau digraph) �(�,�) adalah pasangan terurut dari dua 
himpunan � dan � dengan � adalah himpunan berhingga yang tak kosong disebut juga 
himpunan simpul dan � merupakan koleksi dari pasangan terurut dari anggota � yang 
berbeda disebut juga himpunan busur berarah. Selanjutnya himpunan �(�)disebut 
himpunan simpul (vertices) dan himpunan �(�) disebut himpunan busur berarah (arcs 
atau directed edges). Graf berarah �  disebut graf berarah sederhana jika �  tidak 
memuat loop dan busur berarah yang sejajar. [3] 

 

Ada dua tipe graf berarah � yaitu graf berarah simetrik dan graf berarah asimetrik 
atau biasa disebut graf terorientasi. Graf berarah � dikatakan simetrik jika pada graf 
tersebut terdapat busur berarah ��  maka busur ��  juga ada. Sedangkan graf 
terorientasi hanya mempunyai busur berarah �� atau �� saja. [3] 

 

mailto:@sci.ui.ac.id
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Busur berarah yang mempunyai simpul asal dan simpul ujung yang sama disebut 
gelang (loop), serta busur-busur berarah yang mempunyai pasangan terurut dari 
simpul yang sama disebut busur sejajar (parallel). Graf berarah yang tidak mempunyai 
gelang dan busur yang berarah sejajar disebut graf sederhana (simple directed 
graph).[5] 

    
 

Gambar 1.1 Graf simetrik �� dan graf asimetrik �� 
 

Berdasarkan keberadaan suatu subgraf lingkaran berarah dalam sebuah graf, graf 
berarah dapat dikelompokkan menjadi dua kelas, yaitu kelas graf berarah siklik dan 
asiklik. Graf berarah yang memiliki subgraf lingkaran berarah disebut graf berarah 
siklik. Sedangkan graf berarah yang tidak memiliki subgraf lingkaran berarah disebut 
graf berarah asiklik. [3]. Pada Gambar 1.1 graf simetrik ��  merupakan salah satu 
contoh dari graf siklik dan graf asimetrik �� merupakan salah satu contoh graf asiklik. 

 

Berdasarkan sifat matriks antiadjacency yang belum banyak ditemukan maka, penulis 
tertarik untuk menemukan sifat nilai eigen matriks antiadjacency dari graf asiklik. 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dengan 
mempelajari buku, makalah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan untuk 
digunakan sebagai dasar teori dalam menentukan sifat nilai eigen matriks 
antiadjacency dari graf asiklik. 

  

Sebelum diberikan sifat nilai eigen matriks antiadjacency dari graf asiklik, berikut ini 
akan diberikan beberapa definisi dan Teorema yang diperlukan untuk pembahasan 
selanjutnya. 

 

Definisi 1 [1] 

Matriks adjacency dari graf berarah � adalah matriks � = ����� berukuran � ×  � yang 
didefinisikan sebagai berikut : ��� = �1, untuk � ≠ � jika terdapat busur berarah dari �� ke ��0, untuk selainnya.  

Matriks antiadjacency dari graf berarah G adalah matriks � = � − �, dengan � adalah 
matriks berukuran n × n yang semua entrinya adalah 1. 
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Definisi 2 [2] 

Misalkan �  adalah suatu matriks berukuran � × � , skalar �  adalah nilai eigen dari 
matriks � jika terdapat vektor  ��×� ≠ 0 yang memenuhi persamaan �� = ��. Vektor � 
yang memenuhi kesamaan tersebut dinamakan vektor eigen yang bersesuaian dengan 
nilai eigen �. Polinomial karakteristik dari � adalah bentuk polinom dari det(�� − �). 
Akar-akar polinomial karakteristik tersebut merupakan nilai eigen dari matriks �. 

 

Definisi 3 [7] 

Suatu submatriks dari suatu matriks adalah susunan matriks yang diperoleh dengan 
menghapus sembarang kombinasi baris dan kolom matriks dari matriks �. Suatu 
submatriks utama berukuran � × � dari matriks ��×� adalah suatu submatriks yang 
berada pada himpunan yang sama dari � baris dan kolom. Suatu minor utama 
berukuran � × � adalah determinan dari submatriks utama berukuran � × �. Dengan 
kata lain, suatu minor utama berukuran � × �  diperoleh dengan menghapus himpunan 
yang sama dari (� − �) baris dan kolom, dimana banyaknya adalah ���� minor utama. 

 

Definisi 4 [4] 
sifat penjumlahan modulus dari bilangan kompleks yaitu, |� + �| ≤ |�| + |�|.  

 

Teorema 1 [6] 
Misalkan � adalah suatu graf berarah yang asiklik dengan �(�) = {��,��,⋯ , ��}. 
Misalkan � adalah matriks antiadjacency dari graf berarah � dengan polinomial 
karakteristiknya adalah  

 �(�) = �� + ������ + ������ + ⋯+ ����� + �� = 0 

 

Maka ‖��‖, � = 1, 2, 3, … ,�, menyatakan banyaknya lintasan berarah dari graf berarah � dengan 
panjang � − 1. 
 
 
 
 
 
Teorema 2 [8] 
Misalkan polinomial berderajat �, �(�) = ���� + ������ + ⋯+ ����� + �� = 0, dengan ��, ��, … , �� 
adalah akar-akar dari polinomial �(�), maka berlaku 
 1.  �� + �� + �� + ⋯+ �� = � ��� = −���� 2.  (���� + ���� + ⋯+ ����) + (���� + ���� + ⋯+ ����) + ⋯+ ������ = � ������� = ���� 3.  (������ + ������ + ⋯+ ������) + (������ + ������ + ⋯+ ������) + ⋯+ ����������= 
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� ����������� = −���� ⋮ 4.  �������� … �� = � �� = (−1)� ��������� . 
 
 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Teorema 3 

Misalkan � adalah graf berarah asiklik, dengan � simpul, � busur dan matriks � 
adalah matriks antiadjacency dari graf �. Jika �(�) = �� + ������ + ������ + ⋯+����� + �� = 0 merupakan persamaan karakteristik dari � dan ��, … , �� merupakan 
akar-akar persamaan karakteristik matriks �, maka  � ������� = �. 
 

Bukti. 

Berdasarkan Teorema 2, untuk � = 1, diperoleh 

 � ������� = (−1)� ���� = −���� = −��. 
 

Berdasarkan Teorema 1, diketahui bahwa ‖��‖ merupakan banyak lintasan berarah 
dengan panjang 0, artinya �� merupakan banyak simpul yaitu �. 
Karena ‖��‖ merupakan nilai mutlak dari ��, maka −�� = ‖��‖ = �, sehingga 

 � ������� = −�� = ‖��‖ = � 

 � ������� = � .∎ 

 

 

Akibat 1 
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Misalkan � adalah graf berarah asiklik, dengan � simpul, � busur dan matriks � 
adalah matriks antiadjacency dari graf �. Jika �(�) = �� + ������ + ������ + ⋯+����� + �� = 0 merupakan persamaan karakteristik dari � dan ��, ��, … , �� merupakan 
akar-akar persamaan karakteristik matriks �, maka  � |��|����� ≥ �. 
 

 

 

Bukti. 

Berdasarkan definisi 4, diperoleh 

� = � ������� ≤ � � ������� � ≤ � |��|�����  

 � ≤ � |��|�����  

� |��|����� ≥ � .∎ 

 

 

Teorema 4 

Misalkan � adalah graf berarah asiklik, dengan � simpul, � busur dan matriks � 
adalah matriks antiadjacency dari graf �. Jika �(�) = �� + ������ + ������ + ⋯+����� + �� = 0 merupakan persamaan karakteristik dari � dan ��, ��, ��, … , �� 
merupakan akar-akar persamaan karakteristik matriks �, maka  � �������� = �� − 2�. 
 

Bukti. 

Berdasarkan Teorema 2, untuk � = 2, 
 � ����������� = (−1)� ���� = ���� = �� 
 

Berdasarkan Teorema 1, ‖��‖ menyatakan banyak lintasan berarah pada graf berarah 
sederhana dengan panjang 1, atau sama dengan banyak busur yaitu �.  
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Karena ‖��‖ merupakan nilai mutlak dari ��, maka �� = ‖��‖ = �, sehingga 

 � ����������� = �� = ‖��‖ = �. 
 

Berdasarkan Teorema 3, 

 

� � ������� �� = �� 
 � �������� + 2 � ����������� = �� 
 � �������� + 2� = �� 
 � �������� = �� − 2� .∎ 

 

 
 
 
 
 
 
 
Akibat 2 
Misalkan � adalah graf berarah asiklik, dengan � simpul, � busur dan matriks � 
adalah matriks antiadjacency dari graf �. Jika �(�) = �� + ������ + ������ + ⋯+����� + �� = 0 merupakan persamaan karakteristik dari � dan ��, ��, ��, … , �� 
merupakan akar-akar persamaan karakteristik matriks �, maka  

 � ���������� ≥ �� − 2�. 
 
Bukti. 
Berdasarkan Definisi 4, diperoleh 
 �� − 2� = � �������� ≤ � � �������� � ≤ � ����������  �� − 2� ≤ � ����������  
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� ���������� ≥ �� − 2� .∎ 

 

 

 

5. Simpulan 
 

Matriks antiadjacency merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan suatu graf. Pada 
makalah ini, telah diperoleh beberapa sifat nilai eigen matriks antiadjacency dari graf asiklik 
yaitu, terlihat pada Teorema 3 dimana jumlah semua nilai eigen yang memenuhi polinomial 
karakteristik matriks antiadjacency untuk graf asiklik adalah ∑ ������ = �. Begitu juga, di 
Teorema 4 dimana jumlah semua kuadrat nilai eigen matriks antiadjacency untuk graf 
asiklik adalah  ∑ ������� = �� − 2�.  
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ABSTRAK 

 

Misalkan���(�),�(�)� adalah suatu graf dengan �(�) merupakan himpunan simpul tak kosong dan �(�) merupakan himpunan busur dengan � simpul dan � busur. Suatu graf ���(�),�(�)� dikatakan harmonis 
ganjil jika terdapat fungsi injektif �:�(�) → {0,1,2, … ,2� − 1} sedemikian sehingga menginduksi pemetaan �∗(��) = �(�) + �(�)  yang merupakan fungsi bijektif � ∶ �(�) → {1,3,5, … ,2� − 1}.  Pada makalah ini 
diberikan konstruksi pelabelan harmonis ganjil pada graf Tower ��,�,�  untuk � ≡ 0,3(���4) , ℎ ≥ 3  dan � ≥ 3. 

 

Kata kunci: pelabelanharmonisganjil, graf Tower 

 

 

ABSTRACT 

 

Let ���(�),�(�)� be a graph with a nonempty set of vertices �(�)and  a nonempty set of edges�(�),  
with � vertices and � edges. A graph ���(�),�(�)� is calledodd harmoniousgraph if there is aninjective 
function �:�(�) → {0,1,2, … ,2� − 1}whichinduced a mapping �∗(��) = �(�) + �(�) which is a bijective 
function �∗:�(�) → {1,3,5, … ,2� − 1}.. In this paper we gave odd harmonious labeling construction of Tower 
graph ��,�,�with � ≡ 0,3(���4), ℎ ≥ 3and� ≥ 3. 

 

Keywords: odd harmonious labeling, Towergraph 
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1. Pendahuluan 
 

Misalkan�(�, �) adalah suatu graf dengan � simpul dan � busur dengan himpunan simpul � 
dan himpunan busur � . Suatu graf �(�, �)  dikatakan harmonis ganjil jika terdapat fungsi 
injektif �:�(�) → {0, 1, 2, … , 2� − 1} sedemikian sehingga menginduksi pemetaan�∗(��) = �(�) +�(�)  yang merupakan fungsi bijektif  �∗:�(�) → {1, 3, 5, … ,2� − 1}. Graf 
yangmemilikipelabelanharmonisganjildisebutgrafharmonisganjil.[2]. 
Liang dan Bai [2]telahmenemukansyaratperluuntukeksistensipelabelanharmonisganjilpadagraf. 

1. Jika� adalah graf harmonis ganjil, maka � adalah graf bipartite 

2. Jika�(�, �) adalah graf harmonis ganjil, maka 2�� ≤ � ≤ 2� − 1 

Ada beberapa hasil mengenai kelas graf yang mempunyai pelabelan harmonis seperti yang 
disajikan di [3]. Hasil lain mengenai pelabelan graf dan pelabelan harmonis ganjil secara 
khusus dapat dilihat di [1]. 

 
Graf Tower 

Graf Tower ��,�,� adalah graf yang pusatnya merupakan suatu graf �� × ��danpadacycle ke-
2 sampaidengancycle ke-ℎ − 1 setiap simpulnya terhubung ke k simpul cabang. Maka himpunan 
simpul-simpul pada graf ��,�,� adalah � = �����0 ≤ � ≤ �− 1, 0 ≤ � ≤ ℎ − 1} ∪ {�� ,�� |0 ≤ � ≤ �−1, 1 ≤ � ≤ ℎ − 2, 0 ≤ � ≤ � − 1} dan himpunan busur-busur 
padagraf��,�,�adalah� =��������� �0 ≤ � ≤ � − 1, 0 ≤ � ≤ ℎ − 1� ∪ ����������0 ≤ � ≤ �− 1, 0 ≤ � ≤ ℎ − 2� ∪ {����� ,�� |0 ≤ � ≤ �−1, 1 ≤ � ≤ ℎ − 2, 0 ≤ � ≤ � − 1} dimana indeks pada ��� dioperasikan dengan modulo �. 
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2. MetodePenelitian 

 

Metode yang 
digunakandalampenelitianiniadalahmencaripolapelabelanpadapusatdansimpulgraf��,�,�lalumen

jadikannyafungsi yang memenuhisyaratpelabelanharmonisganjil. 

 

 

3. HasildanPembahasan 
 
Teorema 

Graf Tower��,�,� untuk � ≡ 0,3(���4), ℎ ≥ 3 dan � ≥ 3adalahharmonisganjil. 

Bukti. 
Fungsipelabelanuntuksimpul-simpulpadagraf ��,�,�  dengan � ≡ 0 ��� 4  dengan 3 ∤ � 

adalah sebagai berikut 

������  = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 2�� + �(�, �),   � − � �����, 0 ≤ �(�, �) ≤ � − 22�� + �(�, �).  � − � ������ , 1 ≤ �(�, �) ≤ �2 − 12�� + �(�, �) + 2, � − � ������ ,�2 + 1 ≤ �(�, �) ≤ � − 1 

���� ,�� �  = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 2(2ℎ− 1− �)�+ 2(ℎ − � − 2)�� + 2(�− �(�, �)) + 2�� − �(�, �) − 1,   � − �  �����, 0 ≤ �(�, �) ≤ �− 22(2ℎ − 1− �)�+ 2(ℎ− � − 2)�� + 2(�− �(�, �)) + 2�� − �(�, �)− 1.  � − � ������ , 1 ≤ �(�, �) ≤ �2 − 12(2ℎ − 1− �)�+ 2(ℎ− � − 2)�� + 2(�− �(�, �)) + 2�� − �(�, �)− 3, � − � ������ ,�2 + 1 ≤ �(�, �) ≤ �− 1 

dimana�(�, �) =  � − � − ����� �� 

Selanjutnyaakanditunjukkanbahwapelabelansimpul �  merupakan fungsi injektif dengan 
meninjau beberapa kasus 
1. Label simpuldalam ����� dengan label simpul dalam �����  yang terbagi lagi menjadi tiga 

subkasus, yaitu: 
a. Untuk �� ≠ �� , �� = ��  mengakibatkan ����� ≠ ����� . Dapat dibuktikan bahwa �������� ≠�(�����). 

b. Untuk �(��, ��) = �(��, ��) , �� ≠ ��  mengakibatkan ����� ≠ ����� . Dapat dibuktikan bahwa �������� ≠ �(�����). 

c. Untuk �(��, ��) ≠ �(��, ��) , �� ≠ ��  mengakibatkan ����� ≠ ����� . Dapat dibuktikan bahwa �������� ≠ �(�����). 

2. Label simpulcabang ���,���� dengan label simpul cabang  ���,����  yang 

terbagilagimenjaditujuhsubkasus, yaitu: 
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a. Untuk �� ≠ �� , �� = �� , �� = ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

b. Untuk �� = �� , �� ≠ �� , �� = ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

c. Untuk�(��, ��) = �(��, ��), �� = �� , �� ≠ ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan 

bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

d. Untuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� = �� , �� ≠ ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan 

bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

e. Untuk�(��, ��) = �(��, ��), �� ≠ �� , �� ≠ ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan 

bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

f. Untuk �� = �� , �� ≠ �� , �� = ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

g. Untuk �� = �� , �� ≠ �� , �� ≠ ��  mengakibatkan ���,����  ≠ ���,���� . Dapat dibuktikan bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 3. Label simpuldalam���dengan label simpul cabang  ��,��  
 

Kasus 1 
Label simpuldalam�����dengan label simpul dalam �����. 
Akan dibuktikanbahwauntuk����� ≠ �����, maka �������� ≠ �(�����) 

 
Kasus 1.a 

Untuk�� ≠ ��, �� = �� mengakibatkan ����� ≠ �����. Akan dibuktikan bahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.a.1 
Untuk�(��, �), �( ��, �) genap. 
Misalkan�(��, �) > �(��, �), maka ������ � = 2�� + �(��, �) > 2�� + �(��, �) = �(���� ) 

Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �), �( ��, �) genap, terbuktibahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.a.2 
Untuk�(��, �) genap, �(��, �) ganjil. 
Kasus 1.a.2.a 

Untuk1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 

Karena ������ � = 2�� + �(��, �)  bernilai genap dan ������ � = 2�� + �(��, �)  bernilai ganjil, maka ������ � ≠ ������ �.  
Kasus 1.a.2.b 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015      ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Kombinatorik 89 
 
 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 

Karena������ � = 2�� + �(��, �) bernilai genap dan ������ � = 2�� + �(��, �) + 2 bernilai ganjil, maka ������ � ≠ ������ �.  
Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �) genap, �(��, �) ganjil, terbuktibahwa�������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.a.3 
Untuk�(��, �), �( ��, �) ganjil.  
Kasus 1.a.3.a 

Untuk0 ≤ �(��, �), �(��, �) ≤ �� − 1 

Misalkan�(��, �) > �(��, �), maka ������ � = 2�� + �(��, �) > 2�� + �(��, �) = �(���� ) 

Kasus 1.a.3.b 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1, 0 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1,  

Karena�(��, �) > �(��, �), maka ������ � = 2�� + �(��, �) + 2 > 2�� + �(��, �) = �(���� ) 

Kasus 1.a.3.c 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, �), �(��, �) ≤ �− 1 

Misalkan�(��, �) > �(��, �), maka ������ � = 2�� + �(��, �) + 2 > 2�� + �(��, �) + 2 = �(���� ) 

Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �), �( ��, �) ganjil, �� = ��, terbuktibahwa�������� ≠ �(�����). 

Dari kasus 1.a.1, 1.a.2 dan 1.a.3 untuk�� ≠ ��, �� = ��,terbuktibahwa�������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.b 

Untuk �(��, ��) = �(��, ��) , �� ≠ ��  mengakibatkan ����� ≠ ����� . Akan dibuktikan bahwa �������� ≠�(�����). 

 
Kasus 1.b.1 
Untuk�(��, ��) = �(��, ��) genap 
Misalkan�� > ��, maka  �������� = 2��� + �(��, �) > 2��� + �(��, �) = �(�����) 

Makauntuk�(��, ��) = �(��, ��) genap, �� ≠ �� terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.b.2 
Untuk�(��, ��) = �(��, ��) ganjil 
Kasus 1.b.2.a 

Untuk1 ≤ �(��, ��) = �(��, ��) ≤ �� − 1 

Misalkan�� > ��, maka  �������� = 2��� + �(��, �) > 2��� + �(��, �) = �(�����) 

Kasus 1.b.2.b 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, ��) = �(��, ��) ≤ � − 1 
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Misalkan�� > ��, maka  �������� = 2��� + �(��, �) + 2 > 2��� + �(��, �) + 2 = �(�����) 

Makauntuk�(��, ��) = �(��, ��) ganjil, �� ≠ �� terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

Dari kasus 1.b.1 dan 1.a.2 untuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� ≠ ��, terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.c 

Untuk �(��, ��) ≠ �(��, ��) , �� ≠ ��  mengakibatkan ����� ≠ ����� . Akan dibuktikan bahwa �������� ≠�(�����) 

 
Kasus 1.c.1 
Untuk�(��, ��), �( ��, ��) genap. 
Untuk�(��, ��) > �(��,��), �� > ��, maka�������� = 2��� + �(��, ��) > 2��� + �(��, ��) = �(�����) 

Untuk �(��, ��) > �(��,��) , �� < �� , karena �(��, ��) − �(��, ��) ≤ � − 1 , maka �������� = 2��� +�(��, ��) < 2��� + �(��, ��) = �(�����) 

Makauntuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �(��, ��), �( ��, ��) genap, terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.c.2 
Untuk�(��, ��) ganjil, �( ��, ��) genap. 
Kasus 1.c.2.a 

Untuk1 ≤ �(��, ��) ≤ �� − 1 

Karena�������� = 2��� + �(��, ��) bernilai ganjil dan �������� = 2��� + �(��, ��) bernilai genap, maka �������� ≠ �(�����). 

Kasus 1.c.2.b 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, ��) ≤ � − 1 

Karena�������� = 2��� + �(��, ��) + 2  bernilai ganjil dan �������� = 2��� + �(��, ��)  bernilai genap, 

maka �������� ≠ �(�����). 

Makauntuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �(��, ��) ganjil, �( ��, ��) genap, terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 1.c.3 
Untuk�(��, ��), �(��, ��) ganjil 
Kasus 1.c.3.a 

Untuk1 ≤ �(��, ��), �(��, ��) ≤ �� − 1 

Misalkan�(��, ��) > �(��, ��), �� > ��, maka �������� = 2��� + �(��, ��) > 2��� + �(��, ��) = �(�����) 

Misalkan �(��, ��) > �(��, ��) , �� < �� , karena �(��, ��) − �(��, ��) < �� , maka �������� = 2��� +�(��, ��) < 2��� + �(��, ��) = �(�����) 

Kasus 1.c.3.b 
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Untuk1 ≤ �(��, ��) ≤ �� − 1, �� + 1 ≤ �(��, ��) ≤ �− 1 

Misalkan�� > ��, karena �(��, ��) − �(��, ��) < � maka �������� = 2��� + �(��, ��) > 2��� + �(��, ��) +2 = �(�����) 

Misalkan�� < ��, maka �������� = 2��� + �(��, ��) < 2��� + �(��, ��) + 2 = �(�����) 

Kasus 1.c.3.c 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, ��), �(��, ��) ≤ � − 1 

Misalkan �(��, ��) > �(��, ��) , �� > �� , maka �������� = 2��� + �(��, ��) + 2 > 2��� + �(��, ��) + 2 =�(�����) 

Misalkan �(��, ��) > �(��, ��) , �� < �� , karena �(��, ��) − �(��, ��) < �/2  maka �������� = 2��� +�(��, ��) < 2��� + �(��, ��) + 2 = �(�����) 

Makauntuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �(��, ��), �( ��, ��) ganjil, terbukti bahwa �������� ≠ �(�����). 

Makapada label simpuldalam�����dengan label simpul dalam �����. 
Terbuktibahwauntuk����� ≠ �����, maka �������� ≠ �(�����). 

 
Kasus 2 

Label simpul�(��,�� ), terdapat beberapa kasus untuk membuktikan ���� ,�� � injektif 

 
Kasus 2.a 
Untuk�� ≠ ��, �� = �� dan �� = �� 
 
Kasus 2.a.1 
Untuk�(��, �), �(��, �) genap 
Misalkan �(��, �) < �(��, �) , maka �(�� , �) = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)��  + 2�� − �(��, �)� +2�� − �(��, �) − 1 > 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� +           2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 1 =�(��, �). 
Sehinggafungsi�(��,�� )  monoton turun untuk  �(��, �) ≠ �(��, �) , �(��, �), �(��, �)  genap, �� = ��  dan �� = ��. 
Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �), �(��, �) genap, �� = �� dan �� = �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.a.2 
Untuk�(��, �), �(��, �) ganjil 
Kasus 2.a.2.a 

Untuk1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 

Misalkan �(��, �) < �(��, �) , maka �(�� , �) = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� +  2�� − �(��, �)� +2�� − �(��, �) − 1 > 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 1 = �(��, �). 
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Sehinggafungsi�(��,�� ) monoton turun untuk  �(��, �) ≠ �(��, �), �(��, �), �(��, �)  ganjil, 1 ≤ �(��, �) ≤�� − 1, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1, �� = �� dan �� = ��. 
Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �), �(��, �) ganjil, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1, �� = �� dan �� = �� 
terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

Kasus 2.a.2.b 

Untuk1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 

Misalkan �(��, �) < �(��, �) , maka �(�� , �) = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� +2�� − �(��, �) − 1 > 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 3 = �(��, �). 
Sehiggafungsi�(��,�� ) monoton turun untuk  �(��, �) ≠ �(��, �), �(��, �), �(��, �) ganjil, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� −1, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1, �� = �� dan �� = ��. 
Makauntuk �� ≠ �� , �(��, �), �(��, �)  ganjil, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 , �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ �− 1 , �� = ��  dan �� = �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

Kasus 2.a.2.c 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 

Misalkan �(��, �) < �(��, �) , maka �(�� , �) = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� +2�� − �(��, �) − 3 > 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 3 = �(��, �). 
Sehiggafungsi�(��,�� ) monoton turun untuk  �(��, �) ≠ �(��, �), �(��, �), �(��, �) ganjil,�� + 1 ≤ �(��, �) ≤� − 1, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ �− 1, �� = �� dan �� = ��. 
Makauntuk �� ≠ �� , �(��, �), �(��, �)  ganjil, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ �− 1 , �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 , �� = �� 
dan �� = �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.a.3 
Untuk �(��, �) ganjil, �(��, �) genap 
Kasus 2.a.3.a 

Untuk1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 

Karenauntuk �(��, �)  ganjil, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 ,  �����,�� � = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� +2�� − �(��, �)�+ 2�� − �(��, �) − 1  bernilai genapdanuntuk �(��, �)  genap, �����,�� � = 2(2ℎ − 1−�)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 1bernilaiganjil, maka�����,�� � ≠ �����,�� �. 
Makauntuk �� ≠ �� , �(��, �)  ganjil, �(��, �)  genap, 1 ≤ �(��, �) ≤ �� − 1 , �� = ��  dan �� = ��  terbukti 

bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

Kasus 2.a.3.b 

Untuk�� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 
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Karenauntuk �(��, �)  ganjil, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ � − 1 ,  �����,�� � = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� +2�� − �(��, �)�+ 2�� − �(��, �) − 1  bernilai genapdanuntuk �(��, �)  genap, �����,�� � = 2(2ℎ − 1−�)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2�� − �(��, �) − 1bernilaiganjil, maka�����,�� � ≠ �����,�� �. 
Makauntuk�� ≠ ��, �(��, �) ganjil, �(��, �) genap, �� + 1 ≤ �(��, �) ≤ �− 1, �� = �� dan �� = �� terbukti 

bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.b 
Untuk�� = ��, �� ≠ �� dan �� = �� 
Misalkan�� < ��, maka ����,��� � = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2(� − �(�, �)) + 2��� − �(�, �) −1 < 2(2ℎ − 1− �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(�, �)� + 2��� − �(�, �) − 1 = �(�� ,��� ) 

Sehiggafungsi�(��,�� ) monoton naik untuk  �(��, �) = �(��, �),�� ≠ �� dan �� = ��. 
Makauntuk�� = ��, �� ≠ �� dan �� = �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.c  
Untuk�(��, ��) = �(��, ��), �� = �� dan �� ≠ �� 
Misalkan �� < �� , maka �����,��� � = 2(2ℎ − 1− ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2(� − �(��, ��)) + 2�� −�(��, ��) − 1 > 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2�� − �(��, ��)� + 2�� − �(��, ��) − 1 = �(���,��� ) 

Sehiggafungsi�(��,�� ) monoton turun untuk  �(��, ��) = �(��, ��), �� = �� dan �� ≠ ��. 
Maka�(��, ��) = �(��, ��), �� = �� dan �� ≠ �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.d 
Untuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� = �� dan �� ≠ �� 
Andaikan �����,��� � = �����,��� � , maka 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2(� − �(��, ��)) + 2�� −�(��, ��) − 1 = 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2�� − �(��, ��)� + 2�� − �(��, ��) − 1 ⟺2�(�� + ��� − �� − ���) = �(��, ��) − �(��, ��) ≤ � − 1. Karena ��, ��, � ∈ ℤ, maka �� = ��.  
Kontradiksidenganpremis. Sehingga�����,��� � ≠ �����,��� �. 
Makauntuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� = �� dan �� ≠ �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
 
Kasus 2.e 
Untuk�(��, ��) = �(��, ��), �� ≠ �� dan �� ≠ �� 
Andaikan �����,��� � = �����,��� � , maka 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2(� − �(��, ��)) + 2�� −�(��, ��) − 1 = 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2�� − �(��, ��)� + 2�� − �(��, ��) − 1 ⟺ �� +��� − �� − ��� = �� − �� ≤ � − 1. Karena ��, ��, � ∈ ℤ, maka �� = ��.  
Kontradiksidenganpremis. Sehingga�����,��� � ≠ �����,��� �. 
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Maka�(��, ��) = �(��, ��), �� ≠ �� dan �� ≠ �� terbukti bahwa �����,���� � ≠ �(���,���� ). 

 
Kasus 2.f 
Untuk�� ≠ ��, �� ≠ �� dan �� = �� 
Andaikan �����,��� � = �����,��� � , maka 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2(� − �(��,�)) + 2��� −�(��, �) − 1 = 2(2ℎ − 1 − �)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(��, �)� + 2��� − �(��, �) − 1 ⟺ �� − �� =���(��,�)��(��,�)��� ≤ �(���)�� . Maka �� = �� atau �� = �� + 1dan�|3�, � ∈ ℤ. 

Kontradiksidenganpremis.  
Makauntuk�� ≠ ��, �� ≠ �� dan �� = �� terbukti bahwa �����,��� � ≠ �����,��� � 
 
Kasus 2.g  
Untuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� ≠ �� dan �� ≠ �� 
Ambil  �� = �� + 1. Label terbesar untuk ��  didapat saat  � = � − 1  dan �(��, ��) = 0  dan label 
terkecil ��didapat saat � = 0 dan �(��, ��) = � − 1 
Label terbesaruntuk�� adalah 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2� + 2�� − 1 
Label terkeciluntuk ��  adalah 2(2ℎ − 1 − ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + � − 2 = 2(2ℎ − ��)� +2(ℎ − �� − 1)�� +� − 3 
Selisihdari label terkeciluntuk��  dan label terbesar untuk ��  adalah 2(2ℎ − ��)� + 2(ℎ − �� −1)�� +� − 3 − (2(2ℎ − 1− ��)� + 2(ℎ − �� − 2)�� + 2� + 2�� − 1) = � − 2. 
Makauntuk�(��, ��) ≠ �(��, ��), �� ≠ �� dan �� ≠ �� terbukti bahwa �����,��� � ≠ �����,��� �. 
 
Kasus 3 
Dari kasus 1 dan 2 didapatbahwa label terbesardari��� diperoleh saat � = ℎ − 1 dan �(�, �) = � −1 yaitu ������ = 2�(ℎ − 2) + � + 1 dan label terkecil untuk ��,��  diperoleh saat� = ℎ − 1, �(�, �) =� − 1  dan � = 0  yaitu ���� ,�� � = 2(2ℎ − 1 − (ℎ − 2))� + 2(ℎ − (ℎ − 2) − 2)�� + 2(� − (� − 1)) +2�. 0 − (� − 1) − 3 = 2�(ℎ − 1) −� . Karenatidakadasimpul ��� dimana ������ = 2�(ℎ − 1) −� , 

maka ������ ≠ �(�� ,� � ). 

Perhatikanbahwa label terkecildari���  diperoleh saat � = 0 dan �(�, �) = 0yaitu ������ = 2�(0) +0 = 0 , label terbesar dari �� ,��  diperoleh saat  � = 0 , �(�, �) = 0  dan � = � − 1  yaitu ���� ,�� � =2(2ℎ − 1− 0)� + 2(ℎ − 0 − 2)�� + 2(� − 0) + 2�(� − 1) − 0 − 1 = 2(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�)�− 1 dan 
dari kasus 1, 2 dan 3 makadapatdisimpulkanbahwa�:� → {0,1,2,3, … ,2(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�)� − 1} 
injektif. 
Akan ditunjukkanfungsipelabelanbusur�:� → {1,3,5, … ,2(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�)� − 1} bijektif. 
 
Kasus 1  
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Untukbusur yang dihubungkanolehsimpul-simpulpusatdalamsuatucycle, 
fungsipelabelannyaadalahsebagaiberikut 

�∗��������� � =
⎩⎪⎪
⎨⎪
⎪⎧ 4�� + 2�(�, �) + 1,   � − � ������,   1 ≤ �(�, �) ≤ �2 − 14�� + 2�(�, �) + 1,   � − � �����,   0 ≤ �(�, �) ≤ �2 − 24�� + 2�(�, �) + 3,   � − � ������, �2 + 1 ≤ �(�, �) ≤ � − 34�� + 2�(�, �) + 3,   � − � �����, �2 ≤ �(�, �) ≤ � − 24�� + � + 1,   � − � = � + 1

 

Label busuruntuk��������  adalah � = {1, 3, … , 2� − 1, 4� + 1, 4� + 3, … ,4�(ℎ − 1) + 1, 4�(ℎ − 1) +3, … , 4�(ℎ − 1) + 2� − 1} 
 
Kasus 2 
Untukbusur yang dihubungkanolehsimpul-simpulpusatantarcycle. 

Perhatikanfungsi�(�, �) = � − � − ����� ��.  

Untuk1 ≤ �(�, �) ≤ � − 1, maka �(�, � + 1) = � − � − 1 − ������� �� = � − � − 1− ����� �� = �(�, �) − 1. 

Untuk�(�, �) = 0, maka �(�, � + 1) = � − � − 1 − ������� �� = � − � − 1 − ������ �− 1�� = � − 1. 

Makafungsipelabelannyaadalahsebagaiberikut 

�∗���������� = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 4�� + 2�(�, �) + 2� − 1,   1 ≤ �(�, �) ≤ �2 + 14�� + 2�(�, �) + 2� + 1, �2 + 2 ≤ �(�, �) ≤ � − 14�� + 3� + 1,   �(�, �) = 0  

Label busuruntuk �������� adalah � = {2� + 1, 2� + 3, … , 4� − 1, 6� + 1, 6� + 3, … , 4�(ℎ − 2) +1, 4�(ℎ − 2) + 3, 4�(ℎ − 2) + 4� − 1} 
 
Kasus 3 
Untukbusur yang dihubungkanolehsimpulpusatpadacycle dansimpulsimpulcabang yang 
berpadanan. 
Fungsipelabelannyaadalahsebagaiberikut �∗��� ,�� ���� = 2(2ℎ − 1)� + 2(ℎ − � − 2)�� + 2�� − �(�, �)� + 2�� − 1 

Label busuruntuk �� ,�� ���  adalah � = {4�(ℎ − 1) + 2� + 1, 4�(ℎ − 1) + 2� + 3, … , 2�(2ℎ − 1 +(ℎ − 2)�) − 3, 2�(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�) − 1} 
Karena � ∩ � ∩ � = {1, 3, … , 2� − 1, 4� + 1, 4� + 3, … ,4�(ℎ − 1) + 1, 4�(ℎ − 1) + 3, … , 4�(ℎ − 1) +2� − 1} ∩ {2� + 1, 2� + 3, … , 4� − 1, 6� + 1, 6� + 3, … , 4�(ℎ − 2) + 1, 4�(ℎ − 2) + 3, 4�(ℎ − 2) +4� − 1} ∩ {4�(ℎ − 1) + 2� + 1, 4�(ℎ − 1) + 2� + 3, … , 2�(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�) − 3, 2�(2ℎ − 1 +(ℎ − 2)�) − 1} = ∅  dan � ∪ � ∪ � = {1, 3, … , 2� − 1, 4� + 1, 4� + 3, … ,4�(ℎ − 1) + 1, 4�(ℎ − 1) +3, … , 4�(ℎ − 1) + 2� − 1} ∪ {2� + 1, 2� + 3, … , 4� − 1, 6� + 1, 6� + 3, … , 4�(ℎ − 2) + 1, 4�(ℎ −2) + 3, 4�(ℎ − 2) + 4� − 1} ∪ {4�(ℎ − 1) + 2� + 1, 4�(ℎ − 1) + 2� + 3, … , 2�(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�) −3, 2�(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�) − 1} = {1, 3, 5, … , 2�(2ℎ − 1 + (ℎ − 2)�) − 1},  
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makafungsi�:� → {0,1,2, … ,2(ℎ + (ℎ − 2)�)� − 1} bijektif. 
MakagrafTower��,�,� untuk � ≡ 0,3(���4), ℎ ≥ 3 dan � ≥ 3adalahharmonisganjil. 

 
 

4. Kesimpulan 
 

Graf Tower��,�,� untuk � ≡ 0,3(���4), ℎ ≥ 3 dan � ≥ 3adalahharmonisganjil. 
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ABSTRAK 
 

Representasi suatu graf berarah ke dalam matriks memberikan suatu informasi 
mengenai karakteristik dari graf tersebut. Matriks antiadjacency merupakan salah satu 
cara merepresentasikan graf ke dalam matriks. Misalkan � adalah graf berarah dengan � = {1,2, … ,�} dan � = {��, ��, … , ��}. Matriks adjacency dari � , dilambangkan dengan �(�), adalah suatu matriks berukuran � × � yang didefinisikan sebagai berikut : baris-
baris dan kolom-kolom dari �(�) diindeks oleh �. Untuk � ≠ �, jika terdapat busur dari 
simpul � ke �, maka ��� = 1 dan ��� = 0 untuk lainnya. Matriks �(�) = � − �(�) disebut 
sebagai matriks antiadjacency dari � dengan � adalah matriks berukuran � × � dengan 
semua entrinya bernilai 1 . Dalam makalah ini, dibahas sifat-sifat polinomial 
karakteristik matriks antiadjacency dari sebuah kelas graf yang diberi nama eyeglasses. 
Kelas graf eyeglasses, yang dinotasikan dengan ��(�, �)  dengan � ≥ 3  dan � ≥ 2 , 
merupakan suatu graf yang sesuai namanya berbentuk seperti kacamata yang terdiri 
dari 2  buah graf lingkaran berarah (berbentuk siklus), �� , dengan �  simpul yang 
dihubungkan oleh dua lintasan berarah yang masing-masing mempunyai � simpul dan 
arah dari lintasan tersebut masing-masing kearah keluar dari simpul lingkaran.  

 
Kata kunci:  graf eyeglasses, graf berarah cyclic, matriks antiadjacency, polinomial karakteristik 

 
 

ABSTRACT 
Matrix representation of  a digraph will give some information on the characteristic of the graph. 

Antiadjacency matrix is one of the way to represnted a graph in a matrix form. Let G be a directed graph 
with � = {�,�, … ,�} and � = {��, ��, … , ��}. Adjacency matrix of a graph �, denoted by �(�), is a matrix 
of order� × �which is defined as follows: for � ≠ �, and there is an edge from vertex � to vertex �, then ��� = � and ��� = � for other cases. Matrix �(�) = � − �(�) is called antiadjacency matrix of �, where � is 
an � × � matrix with all entries are �′�. In this paper, it will be discussed the characteristic polynomial of 
eyeglasses graph. Eyeglasses graph, denoted by ��(�, �) with � ≥ � and � ≥ �, is a graph which consists of 
two directed cycles which is connected by a path �� with the edge direction is going to the midle vertex of ��. 
 
Keywords: antiadjacency matrix, characteristic of polynomial, directed cyclic graph, eyeglasses graph. 
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4. Pendahuluan 
 

Graf berarah G�V(G), E(G)� adalah pasangan terurut dari himpunan V(G) dan E(G), di mana V(G) 
merupakan himpunan berhingga tak kosong yang disebut dengan himpunan simpul dan E(G) adalah 
himpunan berhingga dari pasangan terurut anggota dari V(G) yang disebut sebagai busur [2]. Graf 
berarah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya subgraf lingkaran berarah, yaitu 
kelas graf acyclic dan cyclic. Kelas graf acyclic adalah kelas graf berarah yang tidak memuat subgraf 
lingkaran berarah, sedangkan jika dalam suatu kelas graf terdapat subgraf berupa lingkaran berarah, 
disebut dengan kelas graf cyclic. Sebuah graf berarah dapat direpresentasikan ke dalam suatu matriks. 
Pada makalah ini, dibahas salah satu representasi graf yaitu matriks antiadjacency. Sebelumnya, 
diperkenalkan tentang matriks adjacency dari suatu graf berarah. Matriks adjacency dari suatu graf 
berarah � , dilambangkan dengan A(G) = [a��] , adalah matriks berukuran n × n  yang didefinisikan 
sebagai berikut : Untuk i ≠ j, jika terdapat busur dari simpul i ke simpul j, maka a�� = 1 dan a�� = 0 
untuk lainnya. Matriks B(G) = J − A(G) disebut sebagai matriks antiadjacency dari G dengan J adalah 
matriks berukuran n × n dengan semua entrinya bernilai 1 [1].  
 

Nilai mutlak dari koefisien-koefisien polinomial karakteristik matriks antiadjacency suatu graf 
berarah acyclic menyatakan banyaknya lintasan berarah di � [3]. Pada makalah ini, dibahas mengenai 
sifat dari koefisien polinomial karakteristik matriks antiadjacency dari suatu graf berarah cyclic. 
Penelitian dilakukan dengan mengambil sebuah kelas graf berarah cyclic yaitu kelas graf eyeglasses. 
Kelas graf eyeglasses merupakan suatu graf berarah yang memiliki dua graf lingkaran berarah �� yang 
dihubungkan oleh dua lintasan berarah yang masing-masing mempunyai � simpul dan arah dari lintasan 
tersebut masing-masing kearah keluar dari simpul lingkaran. Notasi umum graf eyeglasses adalah ��(�, �).  
 
 

5. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah studi literatur dengan 
mempelajari materi-materi terkait dengan obyek penelitian. Hasil dari studi literatur 
selanjutnya digunakan sebagai dasar teori untuk mempelajari sifat-sifat dari koefisien 
polinomial karakteristik matriks antiadjacency dari graf berarah Eyeglasses. Berikut ini dasar 
teori yang diperoleh dari studi literatur meliputi karakteristik determinan dan polinomial 
karakteristik matriks antiadjacency graf berarah acyclic. 

 

Teorema 1. Misal �  adalah graf berarah acyclic dengan �(�) = {1,2, … ,�}  dan �(�)  merupakan 
matriks antiadjacency dari � . Jika �  memiliki lintasan Hamilton maka �����(�)� = 1  dan untuk 
lainnya �����(�)� = 0 [1]. 
 

Teorema 2. Jika �� + ������ + ������ + ⋯+ ����� + �� = 0  adalah persamaan karakteristik untuk 
matriks � berukuran � × � maka �� = (−1)�����(�)��

���  dengan � = 1,2, … ,� 

di mana ���(�)� adalah minor utama berukuran � × � dari matriks � dan � = 1,2, … ,� dengan � adalah 
banyaknya minor utama yang berukuran � × � dari matriks � [4]. 
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Misalkan � adalah graf berarah dan � adalah suatu busur di � serta �, � adalah dua buah simpul di �. 
Jika busur � memiliki simpul awal � dan simpul ujung �, maka � dikatakan bertetangga ke (adjacent to) 
simpul �  dan � dikatakan bertetangga dari (adjacent from) simpul �. Himpunan tetangga pada graf 
berarah dibagi menjadi dua, yaitu himpunan tetangga dalam dan himpunan tetangga luar. Himpunan 
tetangga dalam simpul � dari suatu graf berarah � adalah himpunan semua simpul yang bertetangga ke �, dinotasikan dengan ��(�), sedangkan himpunan tetangga luar simpul � dari suatu graf berarah � 
adalah himpunan semua simpul yang bertetangga dari �, dinotasikan dengan ��(�). 

 
 

6. Hasil dan Pembahasan 
 

Pada bagian 3, pertama dibahas mengenai deskripsi kelas graf eyeglasses, dilanjutkan dengan 
pembahasan karakteristik determinan matriks antiadjacency dari subgraf-subgraf terinduksi ��(�, �). 
Terakhir, pembahasan mengenai sifat-sifat dari koefisien polinomial karakteristik matriks antiadjacency 
dari kelas graf eyeglasses.  
 
3.1 Deskripsi Kelas Graf Eyeglasses 
 
Graf eyeglasses terdiri atas dua graf lingkaran berarah dengan � simpul, �� yang dihubungkan oleh dua 
lintasan berarah yang masing-masing mempunyai � simpul dengan arah dari lintasan tersebut masing-
masing kearah keluar dari simpul lingkaran dinotasikan dengan ��(�, �) di mana � > 1. Gambar 1 
memuat sebuah contoh graf berarah eyeglasses. Graf eyeglasses dengan notasi ��(�, �) memiliki 2� +2� − 1 simpul dan 2� + 2� busur. 
 

 
Gambar 1. Contoh graf eyeglasses ��(5,2) 

 
Karakteristik yang dibahas adalah karakteristik determinan matriks antiadjacency dari 
subgraf-subgraf terinduksi yang terdapat pada graf Eyeglasses. Sebelumnya, dibahas mengenai 
hubungan antara himpunan tetangga dalam dan himpunan tetangga luar dengan determinan 
matriks antiadjacency dari suatu graf berarah. Suatu graf berarah yang memiliki dua simpul 
dengan himpunan tetangga dalam yang sama, akan memiliki representasi yang sama tehadap 
kolom-kolom pada matriks antiadjacencynya. Sedangkan sebuah graf berarah yang memiliki 
dua simpul dengan himpunan tetangga luar yang sama, akan memiliki representasi yang 
sama terhadap baris-baris pada matriks antiadjacencynya. Untuk lebih jelasnya diberikan 
sebuah ilustrasi sebagai berikut  

 

Contoh 1. Sebuah graf berarah �� adalah graf berarah dengan label simpul seperti tampak 
pada Gambar 2. Simpul 2 dan simpul 5 memiliki himpunan tetangga dalam yang sama, N�(2) = {1} = N�(5). 
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Gambar 2. Graf �� adalah graf berarah dengan 2 simpul yang  
memiliki himpunan tetangga dalam yang sama 

 

Matriks antiadjacency dari �� adalah  

⎣⎢⎢⎢
⎡1 0 11 1 0101 111 111    11011   01111⎦⎥⎥⎥

⎤. 
 

Kolom ke-2 dan ke-5 dari matriks antiadjacency graf �� memiliki nilai yang sama. Nilai 0 pada 
kolom ke-2 dan ke-5 matriks �(��) merepresentasikan secara berturut-turut himpunan 
tetangga dalam dari simpul 2 dan simpul 5. 

 

  

1

2 3

4

5

 

Gambar 3. Graf �� adalah graf berarah dengan 2 simpul yang 
memiliki himpunan tetangga luar yang sama 

 

Contoh 2. Sebuah graf berarah �� adalah graf berarah dengan label simpul seperti tampak 
pada Gambar 3. Simpul 4 dan simpul 5 memiliki himpunan tetangga luar yang sama, N�(4) ={1} = N�(5). 
Matriks antiadjacency dari �� adalah  

�(��) = ⎣⎢⎢⎢
⎡1 0 11 1 0100 111 111    11011   11111⎦⎥⎥⎥

⎤. 
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Baris ke-4 dan ke-5 matriks antiadjacency graf �� memiliki nilai yang sama. Nilai 0 pada baris 
ke-4 dan ke-5 matriks �(��) merepresentasikan secara berturut-turut himpunan tetangga 
luar dari simpul 4 dan simpul 5. 

Himpunan tetangga dalam dan himpunan tetangga luar mempengaruhi sifat determinan 
matriks antiadjacency dari suatu graf berarah mengakibatkan determinan dari matriks 
antiadjacency graf tersebut bernilai 0. Oleh karena itu, karakteristik determinan matriks 
antiadjacency yang dibahas pada makalah ini adalah subgraf-subgraf terinduksi graf 
eyeglasses yang tidak memiliki dua simpul dengan himpunan tetangga dalam dan tetangga 
luar yang sama. Pada Subbab selanjutnya, dibahas mengenai karakteristik determinan 
matriks antiadjacency dari subgraf-subgraf ��(�, �). 

 

3.2 Karakteristik Matriks Antiadjacency Subgraf-Subgraf Terinduksi ��(�, �) 
 

Terdapat 5 subgraf terinduksi dari ��(�, �) yang memiliki determinan tidak nol. Berikut 
penjelasan masing-masing subgraf tersebut. 

 

Subgraf 1 

Subgraf terinduksi dari graf Eyeglasses dapat berbentuk acyclic dan cyclic. Untuk subgraf 
terinduksi berbentuk acyclic dapat berupa graf berarah acyclic yang memiliki lintasan 
Hamilton dan yang tidak memiliki lintasan Hamilton. Berdasarkan Teorema 1, dijelaskan 
bahwa determinan matriks antiadjacency suatu graf berarah acyclic yang memiliki lintasan 
Hamilton adalah 1 dan 0 untuk lainnya. Subgraf pertama dari graf Eyeglasses merupakan 
subgraf acyclic yang memiliki lintasan Hamilton didalamnya dengan determinan matriks 
antiadjacencynya bernilai 1. Banyaknya subgraf jenis 1 pada graf Eyeglasses dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Banyaknya subgraf acyclic yang memiliki lintasan Hamilton pada graf ��(�, �) 

No Jumlah simpul (i) Banyaknya subgraf 
1 1 2� + 2� − 1 
2 2 ≤ � ≤ � − 1 2� + 2� 
3 � ≤ � ≤ � + � − 1 2� + 2� − 2� 
4 > � + � − 1 0 

 

Contoh 3. Sebuah graf ��(3,2) seperti pada Gambar 4, memiliki subgraf acyclic dengan 
lintasan Hamilton sebagai berikut : 
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Gambar 4. Graf ��(3,2) dengan pelabelan simpulnya 

 

Subgraf acyclic yang memiliki lintasan Hamilton : 1 simpul  : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}.  
         Terdapat 9 subgraf. 2 simpul          : {1− 2, 2− 3, 3− 1, 3− 4, 4− 5, 6− 5, 7− 6, 7− 8, 8− 9, 9− 7}. 
        Terdapat 10 subgraf. 3 simpul        : {2− 3− 4, 3− 4− 5, 7− 5− 4, 7− 6− 5}. 
        Terdapat 4 subgraf. 4 simpul  : {2− 3− 4− 5, 9− 7− 6− 5}. 
 Terdapat 2 subgraf. 5− 7 simpul : tidak terdapat subgraf acyclic yang memiliki lintasan Hamilton. 

  

Subgraf 2 

Subgraf yang kedua merupakan subgraf terinduksi dari graf ��(�, �) berbentuk lingkaran 
berarah ��. Subgraf ini hanya dapat dibentuk saat banyaknya simpul pada subgraf terinduksi 
adalah �. Tabel 2 menunjukan banyaknya subgraf kedua pada graf ��(�, �). Merujuk pada 
Putra, [5] determinan dari graf �� adalah � − 1. 

 

Tabel 2. Banyaknya subgraf �� pada graf ��(�, �) 

No Jumlah simpul (i) Banyaknya subgraf 
1 < � 0 
2 = � 2 
3 > � 0 
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Pada Contoh 4, subgraf berbentuk lingkaran berarah ��  hanya terdapat pada subgraf 
terinduksi dengan 3 simpul, yaitu {1− 2− 3, 7− 8− 9}. 
 

Subgraf 3 

Subgraf yang ketiga adalah subgraf yang terdiri dari gabungan dua graf ��. Banyaknya simpul 
pada graf ini adalah 2�. Gambar 5 memuat contoh dari subgraf ini. Pada Teorema 3, dijelaskan 
bahwa determinan matriks antiadjacency dari subgraf ini bernilai −(2� − 1). 

 

 

Gambar 5. Graf �� ∪ �� 
 

Teorema 3. Misal � adalah graf berarah dan �(�) adalah matriks antiadjacency dari �. Jika � adalah graf berarah gabungan dari dua graf ��, maka �����(�)� = −(2� − 1). 

 

Bukti. Dengan melakukan pelabelan ulang, diperoleh matriks antiadjacency dari � adalah 

�(�) = ��(��) �� �(��)�, 
di mana �(��) adalah matriks antiadjacency dari graf �� dan � adalah matriks berukuran (� × �) yang semua entrinya bernilai 1. Misalkan �� adalah vektor baris ke-� dan ���� adalah 
vektor kolom ke-� dari matriks �(�). Lakukan beberapa operasi baris berikut : 

(1) Untuk � = 1 sampai (2� − 1) lakukan operasi  �� = �� − ���, sehingga diperoleh 
matriks 

⎣⎢⎢⎢
⎡�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×�−1 ��×(���) 1�(���)×�1 �(���)×(���)��×(���) �(���)×�0     �(���)×(���)��×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)��×(���) ⎦⎥⎥⎥

⎤, 
di mana � adalah matriks identitas. Operasi pada langkah ini tidak mengubah nilai 
determinan matriks �(�). 

(2) Untuk � = 1 sampai (2� − 1) lakukan operasi ��� = �� + ���, sehingga diperoleh 
matriks 
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⎣⎢⎢⎢
⎡�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×�−1 ��×(���) 1�(���)×�0 �(���)×(���)��×(���) �(���)×�(2� − 1)    �(���)×(���)��×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)��×(���) ⎦⎥⎥⎥

⎤. 
Operasi pada langkah ini tidak mengubah nilai determinan matriks �(�). 

(3) Untuk � = 1 sampai (� − 1) lakukan operasi �� ↔ ��, sehingga diperoleh matriks 

⎣⎢⎢⎢
⎡ −1 ��×(���) 1�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×��(���)×�0 �(���)×(���)��×(���) �(���)×�(2� − 1)    ��×(���)�(���)×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)��×(���) ⎦⎥⎥⎥

⎤. 
Operasi pada langkah (3) mengubah nilai determinan sebanyak (� − 1) kali, sehingga 

det��(�)� = (−1)���  �� −1 ��×(���) 1�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×��(���)×�0 �(���)×(���)��×(���) �(���)×�(2� − 1)    ��×(���)�(���)×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)��×(���) ��. 
(4) Untuk � = (� + 1) sampai (2� − 1) lakukan operasi ��� ↔ ��, sehingga diperoleh 

matriks 

⎣⎢⎢⎢
⎡ −1 ��×(���) 1�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×�0�(���)×� ��×(���)�(���)×(���) (2� − 1)�(���)×�

    ��×(���)�(���)×(���)��×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)⎦⎥⎥⎥
⎤. 

Operasi pada langkah (4) mengubah nilai determinan sebanyak (� − 1) kali, sehingga det��(�)�
= (−1)���. (−1)���  �� −1 ��×(���) 1�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×�0�(���)×� ��×(���)�(���)×(���) (2� − 1)�(���)×�

    ��×(���)�(���)×(���)��×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)��. 
(5) Untuk � = 1 sampai � lakukan operasi ������ = ������ + ����, sehingga diperoleh 

matriks 

⎣⎢⎢⎢
⎡ −1 ��×(���) 0�(���)×� (−1) ∙ �(���)×(���) �(���)×�0�(���)×� ��×(���)�(���)×(���) (2� − 1)�(���)×�

    ��×(���)�(���)×(���)��×(���)(−1) ∙ �(���)×(���)⎦⎥⎥⎥
⎤. 

Operasi pada langkah (5) tidak mengubah nilai determinan matriks. Karena 
matriks pada hasil langkah (5) merupakan matriks segitiga bawah, maka 
determinan matriks antiadjacency dari � adalah det��(�)� = (−1)���. (−1)���. (−1)�. (2� − 1). (−1)��� = (−1)�(���)��. (2� − 1). 
Karena 4(� − 1) + 1 selalu bernilai ganjil, maka det��(�)� = −(2� − 1). ∎ 

 

Banyaknya subgraf ketiga pada graf ��(�, �) dapat dilihat pada Tabel 3. Subgraf ini terdapat 
pada subgraf terinduksi yang memiliki 2� simpul. Pada Contoh 3, subgraf ini dibentuk pada 
subgraf terinduksi dengan himpunan simpulnya : {1,2,3,5,6,7}. 
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Tabel 3. Banyaknya subgraf �� ∪ �� pada graf ��(�, �) 

No Jumlah simpul (i) Banyaknya subgraf 
1 < 2� 0 
2 = 2� 1 
3 > 2� 0 

  

Subgraf 4 

Subgraf keempat merupakan subgraf berbentuk gabungan antara graf lingkaran berarah �� 
dengan graf lintasan berarah �� dengan � > 0. Banyaknya simpul pada subgraf ini adalah � +� dan banyaknya busur adalah � +� − 1. Gambar 6 memuat contoh subgraf keempat, 
yaitu graf �� ∪ ��. Pada Teorema 4 dijelaskan bahwa karakteristik determinan dari subgraf ini 
menyatakan sebuah nilai konstan yaitu −1. 

 

Teorema 4. Misal � adalah graf berarah dan �(�) adalah matriks antiadjacency dari �. Jika � adalah graf berarah gabungan graf �� dan ��, maka �����(�)� = −1. 

 

Bukti. Dengan melakukan pelabelan ulang, diperoleh matriks antiadjacency dari � adalah 

�(�) = �� (� − �)(���)×(���) 10 � 1�1 �� 11    ��(� − �)(���)×(���)� �. 
Misal �� adalah vektor baris ke-� dari �(�). Lakukan operasi-operasi baris pada matriks �(�) 
sebagai berikut : 

(1) Untuk � = 1 sampai (� +�− 1) lakukan operasi  �� = �� − ����. 
(2) Untuk � = 1 sampai (� +�− 1) lakukan operasi  ���� = �� + ����. 
(3) Untuk � = 1 sampai (� − 1) lakukan operasi  �� ↔ ��. 
(4) Untuk � = 1 sampai (� − 1) lakukan operasi  ���� ↔ ����, sehingga diperoleh matriks �(−�)�×� 0 �� 1 �� 0 (−�)(���)×(���)�. 
Matriks yang dihasilkan pada langkah (1) dan (2) memiliki determinan yang sama dengan �(�) . Sedangkan matriks yang dihasilkan pada langkah (3) memiliki nilai determinan (−1)��� ∙ det��(�)� . Pada langkah (4) matriks yang dihasilkan memiliki determinan (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ det��(�)�. Sehingga diperoleh 

det��(�)� = (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ �(−�)�×� 0 �� 1 �� 0 (−�)(���)×(���)�. 
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Matriks �(−�)�×� 0 �� 1 �� 0 (−�)(���)×(���)� adalah matriks diagonal, diperoleh 

det��(�)� = (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ (−1)� ∙ 1 ∙ (−1)��� = (−1)�(�����)��. 
Karena 2(� +� − 2) + 1 selalu bernilai ganjil, maka det��(�)� = −1. ∎ 

 

 

Gambar 6. Graf �� ∪ �� 
 

Banyaknya subgraf keempat pada graf ��(�, �)  dapat dilihat pada Tabel 4. Subgraf ini 
terdapat pada subgraf terinduksi yang memiliki lebih dari � simpul hingga 2� + � − 1 simpul. 
Pada Contoh 3, subgraf keempat yang dapat dibentuk dengan 7  simpul adalah: {1, 2, 3, 9, 7, 6, 5} dan {7, 8, 9, 2, 3, 4, 5}. 
 

Tabel 4. Banyaknya subgraf keempat pada graf ��(�, �) 

No Jumlah simpul (i) Banyaknya subgraf 
1 � ≤ � 0 
2 � = � + 1 dan � = � + 2 2(2� + � − 2) 
3 � > � + 2 2(� + � + �) 

di mana : � = ��,                           untuk � < 2�0,                           untuk � ≥ 2� � = � �,                   untuk � < 2�         2� + � − �,          untuk 2� ≤ � < 2� + �0,                 untuk � ≥ 2� + �  � = �� + � − �,              untuk � < � + �0,                            untuk � ≥ � + � 
 

 

Subgraf 5 

Subgraf kelima merupakan subgraf gabungan dari dua graf �� dengan graf ��. Banyaknya 
simpul pada subgraf ini adalah 2� +� dan banyaknya busur adalah 2� +� − 1. Gambar 7 
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memuat contoh subgraf kelima, yaitu �� ∪ �� ∪ �� . Pada Teorema 5 , dijelaskan bahwa 
determinan dari subgraf ini adalah 1. Untuk graf ��(�, 1), tidak terdapat subgraf kelima 
didalamnya. 

 

 

Gambar 7. Graf �� ∪ �� ∪ �� 
 

Teorema 5. Misal � adalah graf berarah dan �(�) adalah matriks antiadjacency dari �. Jika � adalah graf berarah gabungan dua graf ��  dan sebuah graf ��, maka �����(�)� = 1. 

 

Bukti. Dengan melakukan pelabelan ulang, diperoleh matriks antiadjacency dari � adalah 

�(�) = ��(��) � �� �(��) ��� �� �1    ��(� − �)(���)×(���)� �. 
Misal �� adalah vektor baris ke-� dari �(�). Lakukan operasi-operasi baris pada matriks �(�) 
sebagai berikut : 

(1) Untuk � = 1 sampai (2� +� − 1) lakukan operasi  �� = �� − ����. 
(2) Untuk � = 1 sampai (2� +� − 1) lakukan operasi  ���� = �� + ����. 
(3) Untuk � = 1 sampai (� − 1) lakukan operasi  �� ↔ ��. 
(4) Untuk � = 1 sampai (� − 1) lakukan operasi  ��� ↔ ����. 
(5) Untuk � = 1  sampai (� − 1)  lakukan operasi  ����� ↔ ����� , sehingga diperoleh 

matriks 

�(−�)�×� � �� (−�)�×� ��� �� 1�    ���(−�)(���)×(���)�. 
Matriks yang dihasilkan pada langkah (1) dan (2) memiliki determinan yang sama dengan �(�). Sedangkan matriks yang dihasilkan pada langkah (3) memiliki nilai determinan sama 
dengan (−1)��� ∙ det��(�)�. Pada langkah (4) matriks yang dihasilkan memiliki determinan 
sama dengan (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ det��(�)� . Pada langkah (5) matriks yang dihasilkan 
memiliki determinan sama dengan (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ det��(�)� . Sehingga 
diperoleh 
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det��(�)� = (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ �(−�)�×� � �� (−�)�×� ��� �� 1�    ���(−�)(���)×(���)�. 
Matriks �(−�)�×� � �� (−�)�×� ��� �� 1�    ���(−�)(���)×(���)� adalah matriks diagonal, diperoleh 

det��(�)� = (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ (−1)��� ∙ (−1)� ∙ (−1)� ∙ (−1)� ∙ 1 ∙ (−1)���= (−1)�(���)��(���)��. 
Karena 4(� − 1) + 2(� − 1) + 2 selalu bernilai genap, maka det��(�)� = 1. ∎ 

 

Tabel 5. Banyaknya subgraf kelima pada graf ��(�, �) 

No Jumlah simpul (i) Banyaknya subgraf 
1 � ≤ 2� 0 
2 � = 2� + 1 2� − 3 
3 2� + 1 < � < 2� + � 2�� − (� − 2�)� 
 � ≥ 2� + � 0 

  

Banyaknya subgraf kelima pada graf ��(�, �) dapat dilihat pada Tabel 5. Subgraf ini terdapat 
pada subgraf terinduksi yang memiliki lebih dari � simpul hingga 2� + � − 1 simpul. Pada 
Contoh 3, subgraf keempat yang dapat dibentuk dengan 7  simpul adalah: {1, 2, 3, 9, 7, 6, 5} dan {7, 8, 9, 2, 3, 4, 5}. 
 

Setelah seluruh karakteristik determinan dari matriks antiadjacency subgraf terinduksi ��(�, �)  diketahui, selanjutnya dibahas mengenai polinomial karakteristik dari matriks 
antiadjacency graf ��(�, �).  
 

3.3 Polinomial Karakteristik Matriks Antiadjacency Graf ��(�, �) 
 

Graf ��(�, �)  memiliki banyak simpul adalah 2� + 2� − 1 , sehingga diperoleh matriks 
antiadjacency berukuran (2� + 2� − 1) × (2� + 2� − 1) . Pada Teorema 8, dijelaskan 
karakteristik setiap koefisien dari polinomial karakteristik matriks antiadjacency graf ��(�, �) 
dipengaruhi oleh banyaknya simpul dan busur pada graf tersebut. 

 

Teorema 6. Jika �� + ������ + ������ + ⋯+ ����� + �� = 0 adalah persamaan karakteristik 
dari matriks antiadjacency graf ��(�, �), maka   
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�� =
⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧  −|�(�)|,                         untuk � = 1, 2�               (−1)�|�(�)|,                 untuk 1 < � < �            (−1)���|�(�)|,               untuk � + 1 < � < 2�   (−1)�(|�(�)|− 1),    untuk � = �,� + 1      1,                                      untuk � = 2� + 1       0,                                      untuk � > 2� + 1        

 

 

Bukti. Misalkan � adalah graf ��(�, �) dan �(�) adalah matriks antiadjacency dari � dengan 
persamaan karakteristik �� + ������ + ������ + ⋯+ ����� + �� = 0. 

Misal ��(�)  adalah subgraf terinduksi ke- �  dari �  dengan �  simpul dan ��(�)  adalah 
banyaknya graf ��(�) di mana � = 1, 2, 3, 4, 5 serta ���(�)� adalah determinan dari matriks 
antiadjacency ��(�) . Karena hanya terdapat 5  subgraf terinduksi dari �  yang memiliki 
determinan tidak nol, maka berdasarkan Teorema 2 diperoleh : 

�� = (−1)�� ��(�)�(�)��
���  

= (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� ,   (4) 

di mana ��(�)�(�)�  adalah minor utama berukuran � × �  dari matriks �(�).   Berdasarkan 
Subbab 3.2 , telah diketahui bahwa det����  dengan � = 1, 2, 3, 4, 5 . Nilai ��  dengan � =1, 2, 3, 4, 5, mengacu pada Tabel 1− 5.  

 

Akan dibuktikan �� = −|�(�)|. 
Berdasarkan persamaan 4, diperoleh : �� = (−1)� ��|��(1)| ∙ ��(1)�+ �|��(1)| ∙ ��(1)�+ �|��(1)| ∙ ��(1)�+ �|��(1)| ∙ ��(1)�+ ����(1)� ∙ ��(1)�� 

= (−1) ��1 ∙ (2� + 2� − 1)� + (|��(1)| ∙ 0) + (|��(1)| ∙ 0) + (|��(1)| ∙ 0) + ����(1)� ∙ 0�� = (−1)(2� + 2� − 1)  = −|�(�)|.  
 

Akan dibuktikan  �� = (−1)�|�(�)|, untuk 1 < � < �. 
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�� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� ��1 ∙ (2� + 2�)�+ (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + ����(�)� ∙ 0�� = (−1)�(2� + 2�) = (−1)�|�(�)|. 

 

Akan dibuktikan �� = (−1)�(|�(�)|− 1).  �� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� ��1 ∙ (2� + 2� − 2�)�+ �(� − 1) ∙ 2�+ (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + ����(�)� ∙ 0�� = (−1)�(2� + 2� − 2) = (−1)�(|�(�)|− 1). 

Akan dibuktikan ���� = (−1)�(|�(�)|− 1).  ����= (−1)��� ��|��(� + 1)| ∙ ��(� + 1)�+ �|��(� + 1)| ∙ ��(� + 1)�+ �|��(� + 1)| ∙ ��(� + 1)�+�|��(� + 1)| ∙ ��(� + 1)�+ ����(� + 1)� ∙ ��(� + 1)� � 

= (−1)� ��1 ∙ �2� + 2� − 2(� + 1)��+ (|��(� + 1)| ∙ 0) + (|��(� + 1)| ∙ 0)+ �(−1) ∙ 2(2� + � − 2)� + ����(� + 1)� ∙ 0�� 
= (−1)����(2� + 2� − 2� − 2) − (4� + 2� − 4)� = (−1)���(−2� − 2� + 2) = �(−1)�(−1)� �(−1)(2� + 2� − 2)� = (−1)�(|�(�)|− 1). 

 

Akan dibuktikan �� = (−1)���|�(�)|, untuk � + 1 < � < 2�. 

Untuk � = � + 2 
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���� =(−1)��� ��|��(� + 2)| ∙ ��(� + 2)�+ �|��(� + 2)| ∙ ��(� + 2)�+ �|��(� + 2)| ∙ ��(� + 2)�+�|��(� + 2)| ∙ ��(� + 2)� + ����(� + 2)� ∙ ��(� + 2)� �  

= (−1)��� ��1 ∙ �2� + 2� − 2(� + 2)��+ (|��(� + 2)| ∙ 0) + (|��(� + 2)| ∙ 0)+�(−1) ∙ 2(2� + � − 2)�+ ����(� + 2)� ∙ 0� � 

= (−1)����(2� + 2� − 2� − 4) − (4� + 2� − 4)� = (−1)����(−1)(2� + 2�)�  = (−1)(���)��|�(�)|, 
 

Untuk � + 2 < � < � + � �� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� ��1 ∙ (2� + 2� − 2�)�+ (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + �(−1) ∙ 2(2� + 2� − �)�+ ����(�)� ∙ 0�� 
= (−1)� �(2� + 2� − 2�) + �(−1) ∙ (4� + 4� − 2�)�� = (−1)��(−1)(2� + 2�)� = (−1)���|�(�)|, 

 

Untuk � + � ≤ � ≤ 2� − 1 �� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� �(|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + �(−1) ∙ 2(� + �)� + ����(�)� ∙ 0�� = (−1)��(−1)(2� + 2�)� = (−1)���|�(�)|. 

 

Akan dibuktikan ��� = −|�(�)|. 
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��� = (−1)�� ��|��(2�)| ∙ ��(2�)�+ �|��(2�)| ∙ ��(2�)�+ �|��(2�)| ∙ ��(1)�+ �|��(2�)| ∙ ��(2�)�+ ����(2�)� ∙ ��(2�)�� 
= �(|��(2�)| ∙ 0) + (|��(2�)| ∙ 0) + �(1− 2�) ∙ 1�+ �(−1) ∙ (4� + 2� − 4�)�+ ����(2�)� ∙ 0�� = (1 − 2� − 2�) = (−1)(2� + 2� − 1)  = −|�(�)|.  

 

Akan dibuktikan ����� = 1. ����� = (−1)���� ��|��(2� + 1)| ∙ ��(2� + 1)�+ �|��(2� + 1)| ∙ ��(2� + 1)�+ �|��(2� + 1)| ∙ ��(2� + 1)� + �|��(2� + 1)| ∙ ��(2� + 1)�+ ����(2� + 1)� ∙ ��(2� + 1)�� 
= (−1) �(|��(2� + 1)| ∙ 0) + (|��(2� + 1)| ∙ 0) + (|��(2� + 1)| ∙ 0)+ �(−1) ∙ (4� + 2� − 4� − 2)�+ �1 ∙ (2� − 3)�� = (−1)�(−1) ∙ (4� + 2� − 4� − 2) + (2� − 3)� = 1. 

Akan dibuktikan �� = 0, untuk � > 2� + 1. 

Untuk 2� + 1 < � < 2� + � �� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� �(|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + �(−1) ∙ 2(2� + � − �)�+ �1 ∙ 2(2� + � − �)�� = 0, 

 

Untuk � ≥ 2� + � 
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�� = (−1)� ��|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ �|��(�)| ∙ ��(�)�+ ����(�)� ∙ ��(�)�� 
= (−1)� �(|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + (|��(�)| ∙ 0) + ����(�)� ∙ 0�� = 0. 

 

Jadi, didapat bahwa  

 

�� =
⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧  −|�(�)|,                         untuk � = 1, 2�               (−1)�|�(�)|,                 untuk 1 < � < �            (−1)���|�(�)|,               untuk � + 1 < � < 2�   (−1)�(|�(�)|− 1),    untuk � = �,� + 1      1,                                      untuk � = 2� + 1       0,                                      untuk � > 2� + 1        

 

∎ 

 

Contoh 3. Graf berarah �  merupakan graf ��(3,2)  seperti pada Gambar 4  memiliki 
polinomial karakteristik matriks antiadjacency sebagai berikut: 

 ���(�)� = �� − 9�� + 10�� − 8�� − 8�� + 10�� − 9��+ ��                                     (5) 

 

Graf � memiliki 9 simpul dan 10 busur. Dapat dilihat dalam persamaan (5), bahwa koefisien 
dari polinomial karakteristik matriks antiadjacency graf eyeglasses merupakan suatu 
pencerminan dengan titik pusatnya adalah pada koefisien � dan � + 1. 

 
 

7. Simpulan 
 

Suatu graf berarah yang memiliki dua simpul dengan himpunan tetangga dalam atau 
himpunan tetangga luar yang sama, mengakibatkan determinan matriks antiadjacency dari 
graf tersebut bernilai 0. Graf ��(�, �) adalah graf berarah cyclic yang memiliki polinomial 
karakteristik dengan koefisiennya dipengaruhi oleh banyaknya simpul dan busur pada graf ��((�, �). Koefisien dari matriks antiadjacency graf ��(�, �) merupakan suatu pencerminan 
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dengan titik pusatnya adalah pada koefisien � dan � + 1. Pada penelitian ini, belum diperoleh 
sifat polinomial karakteristik dari matriks antiadjacency graf berarah cyclic secara umum.  
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ABSTRAK 
 

Misalkan � adalah suatu graf berarah asiklik dengan �(�) = {��,��, … , ��}. Matriks 
adjacency dari graf berarah �  adalah matriks � = �����  yang berukuran � × �  yang 
didefinisikan dengan ��� = 1, untuk � ≠ � jika terdapat busur berarah dari �� ke ��  dan ��� = 0 untuk selainnya. Matriks � = � − � disebut sebagai matriks antiadjacency dari 
graf berarah � dengan � adalah matriks yang berukuran � × � dengan semua entrinya 
adalah 1. Graf bipartit lengkap berarah ���,�  untuk �, � ≥ 1  adalah graf berarah 
sederhana yang himpunan simpulnya dapat dipartisi menjadi dua himpunan yaitu 
himpunan pemancar �  (sebanyak �  simpul) dan himpunan penerima �  (sebanyak � 
simpul) yang saling lepas sedemikian sehingga setiap busur berarah pada ���,� 
mempunyai asal di � dan ujung di � dan setiap simpul � ∈ � terhubung oleh satu busur 
berarah. Graf lintasan lengkap berarah ������� untuk � ≥ 1 adalah graf berarah sederhana 
dengan � simpul di mana  �(�������) = {��,��, … , ��}  dan �(�������) = { �� , ������ = 1,2, . . . ,� − 1, � = 1,2, . . . ,� − �} . Pada 
makalah ini dibahas kaitan antara nilai eigen terbesar, derajat terkecil, dan derajat 
terbesar matrik antiadjacency dari graf bipartit lengkap berarah asiklik dan graf 
lintasan lengkap berarah asiklik. 

 
Kata kunci:  graf  berarah asiklik, graf bipartit lengkap berarah asiklik, graf lintasan 

lengkap berarah asiklik, matriks antiadjacency, nilai eigen terbesar, derajat 
terkecil, derajat terbesar. 
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ABSTRACT 

 
Let � be a directed acyclic graph with �(�) = {��,��, … ,��}. The adjacency matrix of directed 

graph � is a matrix � = ����� of order� × �, such that if there is an arc from �� to �� then ��� = �, 
otherwise ��� = �. The matrix � = �− � will be called antiadjacency matrix of directed graph � 
with � is a matrix of order � × � with all entries are 1. A complete bipartite directed graph ���,� for �, � ≥ � is a simple directed graph which the set of its vertices can be partitioned into two sets, � is 
called the transmitter set (� ��������) and � the receiver set (� ��������) that are disjoint in such 
a way that every arc has its initial point in � and its terminal point in � and every � ∈ � dan � ∈ � are incidence to an arc. A complete path directed acyclic graph ������� for � ≥ � is a simple 
directed graph with n verices in which �(�������) = {��,��, … ,��}  and �(�������) = { ��,������ =�,�, . . . ,� − �, � = �,�, . . . ,� − �}. This paper discuss the relation between the largest eigen value, 
degree minimum, degree maximum of antiadjacency matrix of complete bipartite directed acyclic 
graph and complete pathdirected acyclic graph. 
 
Keywords: directed acyclic graph, complete bipartite directed acyclic graph, complete path 

directed acyclic graph, antiadjacency matrix, the largest eigen value, degree 
minimum, degree maximum. 

 
8. Pendahuluan 

 
Graf yang dibahas dalam makalah ini adalah graf berarah sederhana asiklik. Suatu 

graf berarah � adalah pasangan terurut dari dua himpunan �(�) dan �(�).  Himpunan �(�) adalah himpunan simpul berhingga yang tak kosong dan himpunan �(�) adalah 
himpunan busur berarah yang merupakan kumpulan dari pasangan terurut anggota 
dari �(�). Graf berarah � disebut graf berarah sederhana jika � tidak memuat loop dan 
busur berarah yang sejajar. Bapat (2010) memberikan hasil penelitian mengenai kaitan 
nilai eigen terbesar matriks adjacency dengan derajat graf � tak berarah dan diperoleh 
hasil �(�) ≤ ��(�) ≤ ∆(�),  dengan �(�) , ∆(�)  secara berturut-turut adalah derajat 
terkecil, derajat terbesar graf dan ��(�)  adalah nilai eigen terbesar dari matriks 
adjacency. Sebelum diberikan kaitan nilai eigen terbesar matrik antiadjacency dengan 
derajat pada graf bipartit lengkap berarah asiklik dan graf lintasan lengkap berarah 
asiklik, berikut diberikan beberapa definisi yang diperlukan untuk pembahasan 
selanjutnya. 

 

Definisi 1 [2] 

Matriks adjacency dari graf berarah � adalah matriks � = ����� berukuran � ×  � yang 
didefinisikan sebagai berikut : 

��� = �1, untuk � ≠ � jika terdapat busur berarah dari �� ke ��0, untuk selainnya.  

Matriks antiadjacency dari graf berarah G adalah matriks � = � − �, dengan � adalah 
matriks berukuran n × n yang semua entrinya adalah 1 (Bapat 2010).  
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Definisi 2 [6] 

Misal �  adalah simpul pada graf berarah � . Derajat keluar pada simpul �  yang 
dinotasikan dengan ��(�)  adalah jumlah simpul yang bertetangga dari simpul �. 
Derajat masuk pada simpul �  yang dinotasikan dengan ��(�) adalah jumlah simpul 
yang bertetangga ke simpul �. Derajat pada simpul � yang dinotasikan dengan ���(�) 
adalah penjumlahan dari ��(�) dan ��(�). Derajat terkecil yang dinotasikan dengan �(�) dari graf berarah � adalah derajat terkecil di antara simpul dari graf �. Derajat 
terbesar yang dinotasikan dengan ∆(�) dari graf berarah � adalah derajat terbesar di 
antara simpul dari graf �. 
 

Definisi 3 [3] 

Nilai eigen matriks �  dari suatu graf �  merupakan akar-akar ��,��, … , ��  yang 
didapatkan dari persamaan karakteristik �(�) = ���(�� − �) = 0. 
 

Definisi 4 [3] 

Misalkan matriks adjacency � mempunyai � nilai eigen yang berbeda yaitu �� > �� >⋯ > �� dengan multiplisitas aljabar masing-masing adalah �(��),�(��), … ,�(��). Maka 

spektrum matriks � dari suatu graf � adalah ����(�(�) = � �� �� … �� �(��) �(��) ⋯ �(��)�. 
 

Definisi 5 [2] 

Misal � adalah graf dengan � simpul dan dengan nilai eigen �� ≥ ⋯ ≥ ��. Nilai eigen 
terbesar dan nilai eigen terkecil pada graf � berturut-turut dinyatakan dengan ��(�) 
dan ��(�). 
 

Definisi 6 [1] 

Graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� untuk �, � ≥ 1 adalah graf berarah sederhana yang 
himpunan simpulnya dipartisi menjadi dua himpunan � dan �  yang saling lepas, 
sehingga setiap busur berarah mempunyai awal di � dan akhir di �. � = {��, … , ��} dan � = {����, … , ����}. � disebut himpunan pemancar dan Y disebut himpunan penerima. 
Graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� memiliki jumlah simpul � = � + �.  
Pada Gambar 1 diberikan ilustrasi dari graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,�.  
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Gambar 1. Ilustrasi graf bipartit lengkap berarah graf ���⃗ �,� 
 

 

Lemma 1 [5] 

Spektrum matriks antiadjacency dari graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 

adalah ���� ������⃗ �,��� = �� � 01 1 � + � − 2�.  
 

Definisi 7 [4] 

Graf lintasan lengkap berarah �������⃗� dengan � ≥ 3 adalah graf berarah sederhana yang 
mempunyai himpunan simpul � = {��,��, … , ��}  dan himpunan busur berarah E = 
{�������� = 1,2, ,� − 1, � = 1,2, ,� − �}.  
Gambar 2 di bawah ini adalah ilustrasi dari graf lintasan lengkap berarah �������⃗�.  

 

1v 4v3v2v 5v nviv

 

Gambar 2. Ilustrasi graf lintasan lengkap berarah �������⃗� 

 

Lemma 2 [5] 

Spektrum matriks antiadjacency dari graf lintasan lengkap berarah �������⃗ � dengan � ≥ � adalah ���� ����������⃗ � �� = ����. 
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9. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari makalah dan 
buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya hasil studi literatur 
tersebut digunakan sebagai landasan teori untuk mendapatkan kaitan antara nilai 
eigen terbesar matriks antiadjacency dengan derajat terkecil, derajat terbesar dari graf 
graf bipartit lengkap berarah asiklik dan graf lintasan lengkap berarah asiklik 

 
 

10. Hasil dan Pembahasan 
 

3.1. Kaitan nilai eigen terbesar matriks antiadjacency dengan derajat terkecil 

dan derajat terbesar graf bipartit lengkap berarah 

Dalam Teorema 1 diberikan kaitan antara nilai eigen terbesar �� dari matriks 
antiadjacency dengan derajat terkecil � dan derajat terbesar ∆ dari graf bipartit lengkap 

berarah ���⃗ �,�.  
Teorema 1. 

Untuk graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 diperoleh  �����⃗ �,�� ≤ ∆����⃗ �,�� = ������⃗ �,�� 
Bukti. 

Akan dibuktikan untuk graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 bahwa   �����⃗ �,�� ≤ ∆����⃗ �,�� = ������⃗ �,�� 
Graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,�  dipartisi menjadi 2 himpunan simpul, misalkan � dan �.  Asumsikan banyaknya simpul di �  adalah � , dan banyaknya simpul di � 
adalah � . Setiap simpul di himpunan �  mempunyai derajat masing-masing ��(��) =�, � = 1,2, … , � . Setiap simpul di himpunan �  mempunyai derajat masing-masing ��(��) = �, � = (� + 1), (� + 2), … , (� + �).   ∆(���⃗ �,�) = maks (�, �),  dan �����⃗ �,� � = min (r, s).  Pada Gambar 3 diberikan ilustrasi dari 
pasangan derajat graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,�.  
Perhatikan bahwa ��(��) dinotasikan ��� dan ��(��) dinotasikan ���. 
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Gambar 3. Ilustrasi dari pasangan derajat ���⃗ �,� 
 

Dari Gambar 3 diketahui bahwa ��� (��) = ��(��) + ��(��) = ��,   � = 1,2, … , � �,   � = � + 1, � + 2, … , � + � 
Berdasarkan Lemma 1 diperoleh bahwa spektrum matriks antiadjacency dari graf 
bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 adalah : ���� ������⃗ �,��� = �� � 01 1 � + � − 2�. 
Semua nilai eigen matriks antiadjacency graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� adalah riil 
yaitu �, � dan 0. Sehingga nilai eigen terbesar matriks antiadjacency dari graf bipartit 

lengkap berarah ���⃗ �,�,  dengan � = � + � adalah λ�����⃗ �,�� = ��, jika � ≥ �.�, jika � < �. 
Pembuktian dibagi menjadi dua tahap yaitu : 

1. Akan dibuktikan untuk graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,�  dengan �, � ≥ 1  bahwa  
λ�����⃗ �,�� = ∆����⃗ �,��. 
Terdapat dua kasus yaitu : 
a. Jika � ≥ �, ∆����⃗ �,�� =maks (�, �) = �. 

Jadi λ�����⃗ �,�� = � = ∆����⃗ �,� �.      

b. Jika � > �,∆����⃗ �,�� =maks (�, �) = �. 
Jadi λ�����⃗ �,�� = � = ∆����⃗ �,��.      

Maka λ�����⃗ �,�� = ∆����⃗ �,��.              
 (1)  

2. Ketidaksamaan �����⃗ �,�� ≤ ∆����⃗ �,��  selalu berlaku karena pada setiap graf berlaku �(� ) ≤ ∆(� ). Jadi untuk graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 berlaku �����⃗ �,�� ≤ ∆����⃗ �,��. (2)  
Dari persamaan (1) dan (2) dapat disimpulkan untuk graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� 
dengan �, � ≥ 1 maka �����⃗ �,�� ≤ ∆����⃗ �,�� = λ�����⃗ �,��.  
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3.2. Kaitan nilai eigen terbesar matriks antiadjacency dengan derajat terkecil 

dan derajat terbesar graf blintasan lengkap berarah 

Dalam Teorema 2 diberikan kaitan antara nilai eigen terbesar �� dari matriks 
antiadjacency dengan derajat terkecil � dan derajat terbesar ∆ dari graf lintasan 

lengkap berarah �������⃗�. 
Teorema 2 
Untuk graf lintasan lengkap berarah �������⃗� dengan � ≥ 3 diperoleh  ����������⃗�� ≤ ���������⃗�� = ∆��������⃗��. 
Bukti. 

Akan dibuktikan untuk graf lintasan lengkap berarah �������⃗�, dengan � ≥ 3 bahwa ����������⃗�� ≤ ���������⃗�� = ∆��������⃗��. 
Pembuktian dibagi menjadi dua tahap yaitu : 

1. Akan dibuktikan untuk graf lintasan lengkap berarah �������⃗� dengan � ≥ 3,  
bahwa  ���������⃗�� = ∆��������⃗��.   
Pada Gambar 4 diberikan ilustrasi dari graf lintasan lengkap berarah �������⃗�. 

1v 2v 3v 4v 5v iv nv

 

Gambar 4. Graf lintasan lengkap berarah �������⃗� 

 

a. Menentukan derajat keluar ��(��) : 
§ Untuk  � = 1, maka �� → ��, �� → ��,  �� → ��, … , �� → ��. 

Sehingga ��(��) = � − 1. 
§ Untuk 2 ≤ � ≤ � − 1, maka �� → ����,�� → ����, … , �� → ���(���). 

Sehingga ��(��) = � − 2. 
Dengan cara yang sama diperoleh 
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 ��(��) = � − 3. 
   ⋮ 
 ��(����) = 1. 

§ Untuk  � = �, simpul �� mempunyai  ��(��) = 0. 
            Jadi derajat keluar ��(��) = � − � untuk � = 1, … ,�. 

b. Menentukan derajat masuk ��(��) : 
§ Untuk  � = 1. Simpul �� sebagai simpul awal maka ��(��) = 0. 
§ Untuk 2 ≤ � ≤ � − 1, maka ���(���) → �� , ���(���) → ��, … , ���� → ��.  

Sehingga ��(��) = 1. 
Dengan cara yang sama diperoleh  ��(��) = 1. 
      ⋮ ��(����) = � − 2. 

§ Untuk  � = � maka �� → ��, � = 1,2, … ,� − 1.  
Sehingga ��(��) = � − 1. 

Jadi derajat masuk ��(��) = � − 1 untuk � = 1, … ,�. 
c. Menentukan derajat : ���(��) = ��(��) + ��(��). 

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa masing-masing simpul 
mempunyai derajat ���(��) = ��(��) + ��(��) = (� − �) + (� − 1) = � − 1. 
Sehingga ���������⃗�� = ∆��������⃗�� = (� − 1).        
   (3) 

 

2. Akan dibuktikan untuk graf lintasan lengkap berarah �������⃗� dengan � ≥ 3, bahwa ����������⃗�� ≤ ���������⃗�� = ∆��������⃗��. 
Berdasarkan Lemma 2 diperoleh bahwa spektrum matriks antiadjacency dari graf 
lintasan lengkap berarah �������⃗� dengan � ≥ 3 adalah : ����(�������⃗�)  = �1��. 
Nilai eigen matriks antiadjacency graf lintasan lengkap berarah �������⃗� adalah riil yaitu 1. Sehingga nilai eigen terbesar matriks antiadjacency dari graf lintasan lengkap 
berarah �������⃗�  dengan � ≥ 3  adalah ����������⃗�� = 1. Sudah diketahui dari persamaan (3) 
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bahwa ���������⃗�� = ∆��������⃗�� = (� − 1). Jadi ����������⃗�� = 1 ≤ (� − 1) = ���������⃗�� = ∆��������⃗��. Maka ����������⃗�� ≤ ���������⃗�� = ∆��������⃗��.   

 

 

7. Simpulan 
 

 Pada graf �  tak berarah dengan representasi pada matriks adjacency, diperoleh �(�) ≤ ��(�) ≤ ∆(�).  Tetapi untuk matriks antiadjacency dari graf berarah asiklik 
pertidaksamaan ini tidak selalu berlaku, contohnya untuk graf lintasan lengkap 
berarah �������⃗�. Pada graf bipartit lengkap berarah ���⃗ �,� dengan �, � ≥ 1 diperoleh �����⃗ �,� � ≤∆����⃗ �,� � = ������⃗ �,� � . Pada graf lintasan lengkap berarah �������⃗�  dengan � ≥ 3  diperoleh ����������⃗� � ≤ ���������⃗� � = ∆��������⃗� �. 
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ABSTRAK 
Misalkan G adalah graf dengan himpunan simpul � = �(�) dan himpunan busur � = �(�). Suatu pemetaan harmonis � merupakan pemetaan injektif dari � ke �|�| 
sedemikian sehingga ketika busur �� diberi  . label dengan �(��) = �(�) + �(�)  (���|�(�)|) menghasilkan label yang berbeda. Graf daun 
amalgamasi adalah graf yang dibentuk dari operasi amalgamasi dengan menyatukan 
simpul-simpul daun n graf  D, dimana graf D adalah graf yang dibangun dari graf 
lingkaran C4 dengan talibusur,kemudian ditambahkan satu simpul �� yang terhubung 
dengan dua simpul di ��(�)  yang tidak terhubung oleh talibusur. . Pada  tulisan ini, 
akan diberikan konstruksi pelabelan harmonis pada graf daunamalgamasi �(�). 
 

  
Kata kunci:  graf  daun amalgamasi, pelabelan harmonis  

 
ABSTRACT 

 

Lets a graph �consist the set of vertices � = �(�) and the set of edges � = �(�).  A 
harmonic mapping � is an injective mapping of � to �{�} such that when the edge �� labeled with  �(��) = �(�) + �(�)  (���|�(�)|) produce different labels.  
Amalgamation leaf graph is a graph in the form of amalgamation operations by uniting 
the leaf vertices the � graph �, where the � graph is a graph built from circle graph �� 
with pendant then added a vertex �� connected to two vertices in ��(�) that are not 
connected by pendant. In this paper will be given to the construction of harmonious 
labeling of amalgamation leaf graphs. 
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11. Pendahuluan 
 
Sebuah graf � dengan � simpul dan �busur memuat  himpunan simpul �(�) = {��, … , ��} dan 
himpunan busur �(�) = {��, … , ��}, dimana setiap busurnya adalah suatu pasangan tak terurut 
dari dua simpul di �(�). Untuk penyederhanaan busur {�, �} ditulis ��. 

Graf � = (�,�) dapat dikatakan sebagai graf (�, �)  jika memiliki �simpul dan �  
busur , graf  � tersebut biasa ditulis sebagai �(�, �)[3]. 
Pelabelan/penandaan(labelling) pada suatu graf � adalah suatu  pemetaan yang 
memetakan suatu himpunan elemen-eleman pada graf ke suatu himpunan bilangan 
bulat positif. Bilangan-bilangan tersebut disebut label. Pelabelan merupakan 
pemberian nilai bilangan bulat pada simpul atau busur, ataupun simpul dan busur 
menurut aturan tertentu [2]. Terdapat berbagai jenis pelabelan graf, diantaranya 
adalah pelabelan harmonis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suatu pemetaan �:� ⟶ ��  dimana �� adalah bilangan bulat modulo � disebut 

pelabelan harmonis(harmonious labelling) jika � merupakan pemetaan sehingga 
ketika busur �� dilabel dengan �(��) = (�(�) + �(�)) (mod �) menghasilkan bobot busur 
yang berbeda yaitu �(��) ∈ {0,1,2, … , � − 1}. Untuk  graf pohon, suatu label boleh 
digunakan untuk dua simpul sehingga pelabelan harmonisnya tidak injektif. Graf yang 
memiliki pelabelan harmonis disebut graf harmonis(harmonious graph) [3].  

 

12. MetodePenelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah studi literatur dengan 
mempelajari materi-materi terkait dengan obyek penelitian, mempelajari karya-karya ilmiah 
dalam bentuk buku, artikel dan jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya 
melakukan penelitian untuk dikembangkan menjadi konstruksi pelabelan harmonis dengan 
operasi amalgamasi.  

 

13. Hasil Penelitian 
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Graf daun adalah graf yang dibangun dari graf lingkaran C�(�) dengan talibusur, 
kemudian ditambahkan satu simpul v� yang terhubung dengan dua simpul di C�(�)  yang 
tidak terhubung oleh talibusur. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh graf daun di 
Gambar 2.1. Graf daun amalgamasi D(�) adalah graf yang dibentuk dengan operasi 
amalgamasi dari n graf daun. Simpul persekutuannya dinotasikan denganv�. Graf daun 
amalgamasi D(�) mempunyai p = 4n + 1 dan q = 7n. Pada teorema berikut ditunjukkan 
bahwa graf daun amalgamasi �(�) adalah graf harmonis jika � ganjil. 

 

Graf daun amalgamasi  �(�) dimana � = ganjil dengan talibusur dan satu simpul yang 
tidak terhubung  talibusur yaitu ��, dihubungkan  dengan dua buah simpul  di ��merupakan graf harmonis. Sebagai contoh pada Gambar 2.1 diberikan konstruksi 
pelabelan harmonis untuk graf daun .  
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Gambar 2.1. Contoh pelabelan harmonis pada graf daun amalgamasi �(�) 

 
 

 

Teorema 1Graf daun amalgamasi  �(�)dengan talibusur dan satu simpul yang tidak 
terhubung  talibusur yaitu ��, dihubungkan  dengan dua buah simpul  di ��merupakan 
graf harmonis untuk n ganjil. 

 

Bukti. 
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Misalkan � adalah graf daun amalgamasi �(�)dengan � ganjil. Himpunan simpul dan 
busur D(n)   didefinisikan oleh  ���(�)� = {��}∪ �����1 ≤ � ≤ �� ∪ �����1 ≤ � ≤ �� ∪ �����1 ≤ � ≤ �� ∪ {���|1 ≤ � ≤ �} dan ���(�)� = �������1 ≤ � ≤ �} ∪ {�����|1 ≤ � ≤ �} ∪ ��������1 ≤ � ≤ �} ∪ {��1��4|1≤ �≤ �}∪���1��2�1≤ �≤ �}∪                       {������| 1 ≤ � ≤ �} ∪ ��������1 ≤ � ≤ �} 
 

Maka � = |�(��)| = 4� + 1  dan � = ����(�)�� = 7�. Selanjutkan didefinisikan pelabelan 
simpul  �:���(�)� → �� sebagai berikut : �(��) = 5 ������ = 7� − 7 , 1 ≤ � ≤ � ������ = 7� − 4 ,         1 ≤ � ≤ �                                                                                                              
(3.1) ������ = 7� − 6,           1 ≤ � ≤ � ������ = 7� − 5,           1 ≤ � ≤ � 

 

Fungsi pelabelan � akan menginduksi pelabelan �∗:���(�)� → {0,1,2,3, … , � − 1} yang 
definisikan oleh �∗(��) = �(�) + �(�)mod �, sehingga didapatkan fungsi pelabelan 
busur sebagai berikut : �∗������� = 7� − 1  mod q,     1 ≤ � ≤ � �∗������� = 7�   mod �,     1 ≤ � ≤ � �∗�������� = 14� − 13  mod �,    1 ≤ � ≤ � �∗�������� = 14� − 12  mod �,   1 ≤ � ≤ �                                                                                               
(3.2) �∗�������� = 14� − 10  mod �,   1 ≤ � ≤ � �∗�������� = 14� − 9   mod �,    1 ≤ � ≤ � �∗�������� = 14� − 11 mod �,   1 ≤ � ≤ �                             

Akan dibuktikan fungsi pelabelan simpul �(�) adalah fungsi yang injektif. 

Terdapat beberapa kasus pada pembuktian ini. 
1. Kasus antara simpul ������ = 7� − 7 , 1 ≤ � ≤ � 
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     Misalkan  ���dan ��� adalah 2 simpul sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �(���) ≠ �(���). 
     Andaikan �(���) = ������ 
     7� − 7 = 7� − 7               7� = 7�                 � = � 

Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �(���) ≠ �(���). 
 
2. Kasus antara simpul ������ = 7� − 4 ,         1 ≤ � ≤ � 
     Misalkan  ���dan ��� adalah 2 simpul sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �(���) ≠ �(���). 
     Andaikan �(���) = ������ 
     7� − 4 = 7� − 4               7� = 7�                 � = � 

Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �(���) ≠ �(���). 
 

3. Kasus antara simpul ������ = 7� − 6 ,         1 ≤ � ≤ � 
     Misalkan  ���dan ��� adalah 2 simpul sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �(���) ≠ �(���). 
        Andaikan �(���) = ������ 
     7� − 6 = 7� − 6               7� = 7�                 � = � 

Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �(���) ≠ �(���). 
 
 
 
 

4.  Kasus antara simpul �∗�������� = 14� − 12  mod �,   1 ≤ � ≤ �. Misalkan  ����an ��� adalah 
2 simpul    sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan (���) ≠ �(���). 

      Andaikan �(���) = ������ 
       7� − 5 = 7� − 5                  7� = 7�                     � = � 

Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �(���) ≠ �(���). 
 

Berdasarkan pembuktian kasus tersebut di peroleh himpunan pelabelan simpul ��������1 ≤ � ≤ �� = {7,14, … ,7� − 7}, dengan label simpul terkecil terletak pada ��� dan 
label simpul terbesar  terletak pada ���. Himpunan pelabelan simpul ��������1 ≤ � ≤ �� ={3,10,17, … ,7� − 4}, dengan label simpul terkecil pada ��� dan label simpul terbesar 
terletak pada ���. Himpunan pelabelan simpul {���������| 1 ≤ � ≤ �} = {1,15,29, … ,7� −6} dengan label simpul terkecil pada ��� dan label simpul terbesar pada ���. Himpunan 
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pelabelan simpul  {������| 1 ≤ � ≤ �} = {2,9,16, … ,7� − 5}  dengan label simpul terkecil 
pada ��� dan label simpul terbesar terletak pada ���.  
 

Selanjutnya akan dibuktikan untuk busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul 
adalah fungsi yang bijektif. 

Terdapat beberapa kasus pada pembuktian ini. 
1. Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗������� = 7� − 1  mod q,  1 ≤ � ≤ � 

Misalkan ����� dan ����� adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(�����) ≠       �∗(�����) 
Andaikan �∗(�����) = �∗(�����)   

     7� − 1 = 7� − 1                7� = 7�                  � = � 
Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(�����) ≠ �∗(�����) 

 
2. Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗������� = 7�   mod �,    1 ≤ � ≤ � 

Misalkan ����� dan ����� adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(�����) ≠       �∗(�����) 
Andaikan �∗(�����) = �∗(�����)   

     7� = 7�          � = � 
Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(�����) ≠ �∗(�����) 

 
3. Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗�������� = 14� − 13  mod �,  1 ≤ � ≤ � 
     Misalkan ������ dan ������ adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(������) ≠ �∗�������� 
     Andaikan �∗(������) = �∗��������       14� − 13 = 14� − 13 

               14� = 14�                       � = � 
     Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(������) ≠ �∗��������. 
 
4. Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗�������� = 14� − 12  mod �,   1 ≤ � ≤ � 
     Misalkan ������ dan ������ adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(������) ≠ �∗�������� 
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     Andaikan �∗(������) = �∗��������       14� − 12 = 14� − 12 

               14� = 14�                       � = �   
    Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(������) ≠ �∗�������� 
 

 

 

 

5.  Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗�������� = 14� − 10  mod �,   1 ≤ � ≤ � 

     Misalkan ������ dan ������ adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(������) ≠ �∗�������� 
     Andaikan �∗(������) = �∗��������       14� − 10 = 14� − 10 

               14� = 14�                       � = � 
     Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(������) ≠ �∗�������� 
 

6.  Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗�������� = 14� − 9   mod �,    1 ≤ � ≤ � 

     Misalkan ������ dan ������ adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(������) ≠ �∗�������� 
     Andaikan �∗(������) = �∗��������       14� − 9 = 14� − 9 

               14� = 14�                       � = � 
     Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(������) ≠ �∗�������� 

 

7.  Kasus antar busur yang dihubungkan oleh simpul-simpul �∗�������� = 14� − 11  mod � ,   1 ≤ � ≤ �                             

     Misalkan ������ dan ������ adalah 2 busur sembarang dengan a≠ �. Akan ditunjukkan �∗(������) ≠ �∗�������� 
     Andaikan �∗(������) = �∗�������� 
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      14� − 11 = 14� − 11 

               14� = 14�                       � = � 
     Kontradiksi dengan pemisalan � ≠ �. Artinya, �∗(������) ≠ �∗�������� 
 

Berdasarkan pembuktian kasus tersebut diperoleh himpunan pelabelan busur {�∗�������| 1 ≤ � ≤ �} = {6,13,20, … ,7� − 1}  dengan label busur terkecil pada ����� dan 
label busur terbesar pada �����. Himpunan pelabelan busur {�∗�������|1 ≤ � ≤ �} ={7,14,21, … ,7�}dengan label busur terkecil pada ����� dan label busur terbesar pada����� . 
Himpunan pelabelan busur  {�∗��������|1 ≤ � ≤ �} = {1,15,29, … ,14� − 13} dengan label 
busur terkecil pada  ������ dan label busur terbesar pada ������. Himpunan pelabelan 
busur ��∗���������1 ≤ � ≤ �� = {2,16,30, … ,14� − 12} dengan label busur terkecil pada ������ 
dan label terbesar pada������. Himpunan pelabelan busur {�∗(������)|1 ≤ � ≤ �} ={4,18,32, … ,14� − 10} dengan label busur terkecil pada������   dan label busur terbesar 
pada������.  Himpunan pelabelan busur {�∗��������| 1 ≤ � ≤ �} = {5,19,33, … ,14� − 9}  
dengan label busur terkecil pada ������ dan label busur terbesar  pada ������. Himpunan 
pelabelan busur {�∗��������| 1 ≤ � ≤ �} = {3,17,31, … ,14� − 11}   dengan label busur 
terkecil pada ������ dan label busur terbesar pada ������. 
 

Berdasakan  pelabelan  �  yang didefinisikan pada persamaan (3.1) setiap simpulnya 
memilki label nilai yang berbeda, kemudian pelabelan �∗  pada persamaan (2.2) yang 
diinduksi oleh pelabelan simpul �, memberikan nilai yang berbeda pada masing-masing 
busur dan  membentuk suatu himpunan bilangan {0,1,2, … , � − 1}.Sedemikian sehingga 
terbukti bahwa graf daun amalgamasi �(�) adalah  graf harmonis. Sebagai contoh pada 
Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 diberikan contoh pelabelan harmonis pada graf daun 
amalgamasi �(�) dan  �(�). 
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Gambar 3.1 Contoh pelabelan harmonis pada graf daun amalgamasi �(�). 
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Gambar 3.5 Contoh pelabelan harmonis pada graf daun amalgamasi �(�). 
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14. Simpulan 
 

 
Pada bagian sebelumnya telah diberikan konstruksi pelabelan harmonis pada graf 

daun amalgamasi �(�)diperoleh kesimpulan yaitugraf daun amalgamasi �(�)graf  
harmonis (Teorema 1)  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan untuk dapat dilanjutkan 
penelitian dengan mengkonstruksi pelabelan harmonis   graf daun amalgamasi, dengan 
operasi amalgamasi dua simpul atau lebih. Masih banyak konstruksi pelabelan 
harmonis graf baru yang belum ditemukan, terutama dengan menggunakan operasi 
amalgamasi, sehingga masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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Analisis Nested Query menggunakan Query Tree dalam Data Base Relasional 
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ABSTRAK 
 Nested query  atau  Subquery merupakan query yang mengandung perintah select  lengkap yang berarti 
terdapat select dalam perintah select yang lain yang dihubungkan dengan klausa where. Cara ini sangat baik untuk 
memecahkan masalah khususnya query yang kompleks dan membentuk ringkasan perintah dalam satu langkah. 
Nested query dapat juga disebut dengan nested select. Perintah select yang terdapat pada metode ini dibagi menjadi 
2 bagian,yaitu subquery atau inner query dan main query atau outer query. Nested query dapat dianalisis 
menggunakan query tree. 
 
Kata Kunci : Nested query, Query Tree 

 
ABSTRACT 

 Nested query or subquery is a select query that contains a complete command which means there is select 
the command select another associated with the where clause . This is very good way to solve problems , especially 
complex queries and forms a summary of commands in a single step . Nested queries can also be called by nested 
select . Select commands contained in this method is divided into two parts, the subquery and main query or inner 
or outer query query. Nested queries can be analyzed using a query tree . 
 
Keywords: Nested query, Query Tree 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Query dalam database management system (DBMS) merupakan cara yang efisien untuk mengelola data 
khususnya data dalam jumlah besar. Cara berkomunikasi antara pemakai dan basis data diatur dalam suatu bahasa 
yang disebut bahasa basis data. Bahasa ini terdiri dari sekumpulan perintah yang siap untuk dieksekusi. Salah satu 
contoh bahasa basis data adalah SQL (Structured Query Language). SQL merupakan standar bahasa untuk operasi-
operasi umum pada basis data. Terdapat banyak cara untuk melakukan proses eksekusi query. Salah satunya dengan 
menggunakan nested query (query bertingkat atau query dalam query). 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
2.1.  Struktur Basis Data Relasional 

 
 Basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang disimpan dalam komputer secara sistematik 

sehingga informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Prinsip utama dalam basis data adalah pengaturan data dan 
tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pengambilan data. Sistem basis data sudah banyak 
diterapkan di berbagai instansi karena dirasa sangat bermanfaat. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri 
atas kumpulan file (tabel) yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer) dan 
sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan beberapa pemakai dan/ atau program yang lain untuk 
mengakses dan memanipulasi file-file (tabel-tabel) tersebut.(Fathansyah,2007:9)  

 
2.2  Model Basis Data Relasional 

 Basis data relasional diperkenalkan pertama kali oleh  E.F. Codd. Model basis data relasional sering pula 
disebut model relasional atau basis data relasional. Model relasional merupakan suatu mekanisme  yang digunakan 
untuk mengelola data secara fisik dalam memori sekunder. Sebuah basis data relasional tersusun atas sejumlah tabel 
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yang saling berkaitan. Untuk menerapkan sebuah basis data dibutuhkan perangkat lunak antara lain MS-Access, 
Borland-Paradox, Oracle, Postgre dan MySql. 

 
 Struktur data pada model basis data relasional sebagai berikut : 

1. Relasi / tabel, pertemuan antara kolom dan baris.Tuple / record / row , berhubungan dengan baris dan 
banyaknya tuple dinyatakan dengan cardinality 

2. Atribut / field, berhubungan dengan kolom dan banyaknya atribut dinyatakan dalam degree 
3. Domain, himpunan nilai untuk satu atau beberapa atribut. 
4. Primary Key, identifikasi unik setiap baris dalam suatu relasi. 

 
2.3 Model E-R (Entity Relationship) 
 Ada sejumlah cara untuk mempresentasikan model data pada perancangan basis data salah satunya dengan 
model E-R (Entity Relationship). Model data ini merupakan model data yang sangat umum digunakan. Pada model 
E-R himpunan data diterjemahkan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram 
data. Komponen-komponen pembentuk model E-R terdiri dari 2 bentuk, yaitu entitas (entity) dan relasi (relation). 
Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata seperti sebuah mobil yang melintas di jalan raya dan 
sebuah buku di meja. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam ruang lingkup yang sama disebut 
himpunan entitas (entity set). Himpunan entitas sering kali disebut dengan entitas. 

 
2.3.1  Diagram E-R 

 Model E-R yang berisi entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi atribut masing-masing dapat 
digambarkan dengan menggunakan diagram E-R. ERD memiliki komponen-komponen utama sebagai berikut :  

1. Empat persegi panjang, yang menggambarkan himpunan entitas 
2. Elips, yang menggambarkan atribut 
3. Jajaran genjang, yang menggambarkan relasi/ hubungan antar entitas 
4. Garis, yang menyatukan atribut-atribut pada entitas tertentu serta menyatukan entitas-entitas dalam suatu 

relasi tertentu. 

2.4  SQL (Structure Query Language) 

 SQL (Structure Query Language) adalah sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam 
basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis 
data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan 
manajemen basis datanya.  
 
2.4.1 Bentuk Dasar query SQL 

 Bentuk dasar query SQL adalah sebagai berikut: 
 SELECT kolom  
 FROM tabel 
 WHERE kualifikasi 
 

2.5 Nested Query / Subquery 
 Nested query atau  Subquery merupakan query yang mengandung perintah select  lengkap yang berarti 
terdapat select dalam perintah select yang lain yang dihubungkan dengan klausa where 
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2.6   Relasi Antar Tabel 
  Hubungan (relasi) antar tabel tidak terlihat secara fisik/nyata. Di bawah ini merupakan relasi antar tabel 

reseller, jumlah, buku, tanggal, stok dan penerbit beserta atributnya. 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Relasi Antar Tabel 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Analisis nested query yang dilakukan, antara lain:   

1. Menyiapkan tabel relasi yang akan diuji 
2. Menuliskan perintah query yang akan dilaksanakan 
3. Menggambarkan query tree dari perintah query 
4. Melaksanakan eksekusi query 

 
3.1.  Penerapan Nested Query 
 Dalam aplikasi yang dilaksanakan disiapkan 6 buah table relasi antara lain :  

1. Tabel reseller (Kode_reseller, Nama, Alamat, No_telepon) 
2. Tabel Buku(Kode_buku, Judu__Buku, Pengarang, Penerbit) 
3. Tabel Jumlah(Kode_reseller, Kode_buku, Jumlah_pesanan) 
4. Tabel Tanggal(Kode_reseller, Tgl_pesan, Tgl_kirim) 
5. Tabel Penerbit(Kode_penerbit, penerbit, alamat) 
6. Tabel Stok( Kode_buku, Kode_penerbit, Jumlah_buku) 

 
3.2. Analisis Perintah nested query 
3.2.1. Perintah nested query tingkat 1 : 
 
Tampilkan informasi reseller yang memesan buku lebih dari 10, perintahnya adalah : 
 
select nama,alamat from reseller where kode_reseller in (select kode_reseller from jumlah where 
jumlah_pesan >= '10'); 
 
Query Tree tingkat 1: 
 

Tabel 
Reseller 

 
Kode_reseller 

nama  
alamat 

no_Telp 

Tabel Buku 
 

kode_buku 
judul_buku 
Pengarang 
Penerbit 

 

Tabel Jumlah 
 

Kode_reseller 
kode_buku 

jumlah_pesan 
 

Tabel Tanggal 
 

kode_reseller 
tgl_Pesan 

tgl_Dikirim 
 

Tabel Penerbit 
 

kode_penerbit 
penerbit 
alamat 

 

Tabel Stok 
 
 

Kode_buku 
Kode_penerbit 
Jumlah_stok 
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Hasil eksekusi query tingkat 1: 
 

 
 
 
 
3.2.2. Perintah nested query tingkat 2 : 
 
Cari data nama dan alamat reseller yang memesan buku oleh Adi Nugroho, perintahnya adalah : 
 
select nama,alamat from reseller where kode_reseller in (select kode_reseller from jumlah where kode_buku 
in (select kode_buku from buku where pengarang = 'Adi Nugroho')); 
 
Query Tree tingkat 2: 
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Hasil eksekusi query tingkat 2: 
 
 

 
 
 
3.2.3. Perintah nested query tingkat 3 : 
 
Cari data nama, alamat dari siapa saja reseller yang memesan buku dimana stok buku yang dipesan tersebut      
masih tersedia minimal sebanyak 40, perintahnya adalah : 
 
select nama,alamat from reseller where kode_reseller in (select kode_reseller from jumlah where kode_buku 
in (select kode_buku from buku where kode_buku in (select kode_buku from stok where jumlah_stok >= 
'40'))); 
 
 
 
Query Tree tingkat 3: 
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Hasil eksekusi nested query tingkat 3: 
 

 
 
 
3.2.4. Perintah Nested Query tingkat 4 
 
Cari data nama, alamat dari siapa saja reseller yang memesan buku diterbitkan oleh penerbit Andi, perintahnya 
adalah : 
 
select nama,alamat from reseller where kode_reseller in (select kode_reseller from jumlah where kode_buku in ( 
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select kode_buku from buku where kode_buku in (select kode_buku from stok where kode_penerbit in ( 
select kode_penerbit from penerbit where penerbit >= 'Penerbit Andi')))); 
 
Query Tree tingkat 4: 
 

 
 
Hasil eksekusi nested query tingkat 4 
 

 
 
 
3.2.5. Perintah Nested Query tingkat 5 : 
 
Cari data nama dan alamat dari reseller yang memesan  buku karangan  oleh Adi Nugroho, perintahnya adalah : 
select nama,alamat from reseller where kode_reseller in (select kode_reseller from jumlah where kode_buku in ( 
select kode_buku from buku where kode_buku in (select kode_buku from stok where kode_penerbit in (select 
kode_penerbit from penerbit where penerbit in (select penerbit from buku where pengarang = 'Adi Nugroho'))))); 
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Query Tree tingkat 5 : 
 

 
 
 
Hasil eksekusi nested query tingkat 5 
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Uji kasus perintah query menggunakan 6 buah tabel relasi dengan spesifikasi komputer notebook : Intel(R) 
Atom(TM) CPU N280 1,66 GHz, RAM 2 GB , Sistem Operasi Windows 7 Profesional 32-bit, dan Spesifikasi 
perangkat lunak  :  Oracle 10g XE dengan bantuan antarmuka Oracle SQL Developer. 
 
Perintah nested query  dieksekusi sebanyak 100 (seratus) kali.  
 
 

Tabel 1 : Instan tabel dari hasil eksekusi 100 kali perintah nested query  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 0.016 0.004 0.005 0.006 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.008 0.008 0.008 0.01 

96 0.016 0.004 0.005 0.005 0.006 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.009 0.008 0.009 

97 0.016 0.004 0.004 0.005 0.007 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.007 0.007 0.008 0.009 

98 0.016 0.004 0.005 0.006 0.011 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 0.007 0.007 0.008 0.009 

99 0.015 0.004 0.005 0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.007 0.008 0.007 0.009 

100 0.016 0.004 0.005 0.005 0.007 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.008 0.008 0.008 

 
 
 
Perolehan dari tabel, maka dapat digambarkan sebuah grafik di bawaj ini : 
 

 
 

 
Gambar 2 : Grafik hasil eksekusi nested query 

 
 
 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

1A 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 5c 5d 6a 6b

Waktu Eksekusi (detik)

Waktu Eksekusi (detik)

 Kecepatan eksekusi (detik) 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 5c 5d 6a 6b 

1 0.327 0.156 0.016 0.031 0.537 0.385 0.255 0.21 0.163 1.532 0.239 0.108 0.177 0.073 

2 0.047 0.015 0.015 0.107 0.049 0.005 0.008 0.17 0.005 0.006 0.007 0.009 0.008 0.011 

3 0.016 0.016 0.427 0.041 0.009 0.005 0.005 0.006 0.005 0.006 0.008 0.008 0.009 0.009 

4 0.016 0.062 0.04 0.005 0.097 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.009 0.007 0.01 

5 0.016 2.386 0.045 0.054 0.007 0.005 0.096 0.005 0.005 0.004 0.008 0.008 0.009 0.01 
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5. Simpulan 
 

 Berdasarkan uji coba dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi level nesting dari subquery atau semakin 
dalam nested query dalam query tree, maka hasil eksekusi cenderung lebih cepat dan lebih stabil. Nested query 
tingkat 5 dengan menggunakan 6 tabel relasi, proses eksekusi yang pertama kali akan dilakukan adalah perintah 
inner query paling akhir. Penempatan tabel relasi pada inner query dalam proses nested query dapat ditukar atau 
disesuaikan berdasarkan kebutuhan data yang akan dicari. 
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ABSTRAK 
Pendeteksian dini kanker kulit menjadi hal yang sangat penting untuk pencegahan dan pengobatan kanker 

pada tahap awal. Banyak penderita kanker kulit pada umumnya tidak mengetahui gejala awal kanker kulit 
yang timbul pada lapisan kulit mereka. Pada makalah ini dibahas pembangunan sebuah sistem untuk dapat 
mendeteksi gejala awal adanya kanker kulit, dengan menggunakan  peralatan yang umum, yaitu 
smartphone. Informasi yang dihasilkan adalah jenis kanker berdasarkan pada kondisi tertentu yaitu 
melanoma atau nonmelanoma. Penelitian dilakukan dengan menggunakan citra dermatoscopic sebagai 
objek. Tahapan penelitian  terdiri dari proses training dan testing. Proses training dilakukan dengan 
menggunakan pengolahan citra digital yang terdiri dari tahap segmentasi untuk memisahkan objek 
dermatoscopic dengan background citra, dan tahap ekstraksi fitur dengan menggunakan dimensi fraktal. 
Proses testing dilakukan terhadap citra uji yang ditentukan sebelumnya. Proses ini akan menghasilkan dua 
kriteria yaitu true positive dan true negative. Hasil penelitian menunjukkan sistem dapat mendeteksi gejala 
awal adanya melanoma pada citra dermatoscopic dengan tingkat akurasi 90%. 

 
Kata kunci:  citra, biomedis, kanker kulit, dimensi fraktal. 

 
ABSTRACT 

Early detection of skin cancer becomes very important for the prevention and treatment of cancer at an 
early stage. Many people with skin cancer in general do not know the early symptoms of skin cancer that arises 
in the lining of their skin. That issue was discussed construction of a system to detect the early symptoms of 
skin cancer, using smartphones. The result is a type of cancer based on certain conditions, melanoma or 
nonmelanoma. The study was conducted by image dermatoscopic as objects. The research stages 
consisted of training and testing process. The training process has done by using digital image 
processing comprising the steps of segmentation to separate dermatoscopic object with the 
background image, and the stage of feature extraction using fractal dimension. The process of testing 
carried out on a predetermined test images. This process will produce two criteria, namely true 
positive and true negative. The results show the system can detect melanoma at an early symptom 
dermatoscopic image with an accuracy rate of 90%. 

 
 
Keywords: Image, biomedist, skin cancer, fractal dimension. 

 
 
 
 

4. Pendahuluan 
 
Kanker kulit merupakan salah satu penyakit yang dapat menjadi penyebab kematian, dikarenakan 
penyakit tersebut dapat menjalar melalui jaringan kulit sehingga menimbulkan kelainan pada 
kulit, seperti adanya warna yang berbeda dengan kulit asli. Berdasarkan [3] kanker kulit 
melanoma dapat disebabkan oleh kulit yang sering terkena sinar matahari, sehingga menimbulkan 
radiasi terhadap kulit, radiasi tersebut disesbabkan oleh sinar UV. Pendeteksian kanker kulit telah 
dilakukan oleh [2], penelitian tersebut menggunakan citra digital kanker kulit atau citra 
dermatoscopic sebagai objek penelitiannya.  
 
Pengambilan feature tekstur pada penelitian lain yaitu pada penelitian [4] dan [3] yang mengolah 
data citra dermatoscopic dengan menggunakan dimensi fraktal. Penelitian lain dengan 
menggunakan citra dermatoscopic sebagai objek penelitian dalam pendeteksian kanker kulit yaitu 
[7] dan [5], melalui penelitiannya tersebut dilakukan pemisahan antara bentuk kanker kulit yang 

mailto:setiawanhadi@unpad.ac.id
mailto:dianursantika@yahoo.co.id
mailto:rudirosadi@gmail..com
mailto:ayiwahyudin40@gmail..com


SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Komputer  145 
 

terdapat pada citra dengan kulit aslinya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah para 
peneliti lain lakukan, maka kami melakukan penelitian dengan fokus penelitian pada pendeteksian 
gejala awal melanoma pada citra dermatoscopic dengan pengambilan feature berupa tekstur yang 
terdapat pada citra dermatoscopic dan menggunakan smartphone sebagai tool pendukung yang 
sering digunakan di era sekarang ini. 
 
 
 

5. Metode Penelitian 
 
Penelitian yang kami lakukan terbagi menjadi dua tahapan yaitu training dan testing. Tahap 
training terdiri dari segmentasi dan ekstraksi fitur citra dermatoscopic. Training  dilanjutkan 
dengan melakukan pengambilan nilai rentang dari hasil ekstraksi fitur. Tahap testing dilakukan 
dengan membandingkan hasil sistem dengan analisa langsung terhadap citra dermatoscopic 
sehingga didapatkan nilai true positive dan true negative. 

 

 
Gambar 1. Tahapan Penelitian 

 
1.1 Citra Dermatoscopic 
Objek penelitian yaitu citra dermatoscopic melanoma dan nonmelanoma, melalui citra tersebut 
maka dapat dikelompokkan citra yang merupakan citra kanker kulit dan tidak. Gambar 2, 
merupakan salah satu contoh citra dermatoscopic melanoma dan citra dermatoscopic nonmelanoma. 

 

 
Gambar 2. Citra dermatoscopic melanoma dan citra dermatoscopic nonmelanoma 

 
 
1.2 Segmentasi 
Citra dermatoscopic baik yang melanoma maupun yang nonmelanoma akan dilekukan proses 
segmentasi, dimana proses segmentasi tersebut dibagi menjadi 4 bagian yaitu A, B, C dan D. 
Segmentasi A terdiri dari pengolahan citra dermatoscopic dengan grayscale, otsu, dan Canny. 
Segmentasi B terdiri dari pengolahan citra dermatoscopic dengan grayscale, otsu, morfology dan 
Canny. Segmentasi C terdiri dari pengolahan citra dermatoscopic dengan grayscale, median filter, 
otsu, dan Canny. Segmentasi A terdiri dari pengolahan citra dermatoscopic dengan grayscale, 
median filter, otsu, morfology  dan Canny. Proses segmentasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Proses Segmentasi 

 
1.3 Dimensi Fraktal 
Citra hasil Segmentasi kemudian di proses dengan menggunakan metode Dimensi fraktal untuk 
mendapatkan fitur yang berupa tekstur dari citra tersebut. Penerapan dimensi fraktal terhadap 
citra dermatoscopic pada penelitian kami yaitu dengan menggunakan metode box-counting dimana 
ukuran box adalah 2kx2k dimana nilai k bergerak dari 1 sampai n-1. Nilai dimensi fraktal pada satu 
box didapatkan dari kemiringan D(r) dari fungsi log N(r) yang merupakan jumlah box yang 
memiliki objek dibagi dengan log(r) yang merupakan ukuran box, penerapan tersebut dapat 
diformulasikan pada formula (1). Formula (2) merupakan formula untuk mencari kemiringan. �(�) = ����(�)���(�)    ......................................(1) 
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Proses yang dilakukan dalam mendapatkan nilai ekstraksi fitur dapat dilihat pada Gambar 4, 
dimana citra A, B, C dan D yang telah di segmentasi akan dikenai formula 1 dan formula 2 sesuai 
dengan proses untuk mendapatkan nilai dimensi fraktal. Proses akhir pada ekstraksi fitur yaitu 
mendapatkan nilai hasil dimensi fraktal A, B, C dan D. 
Nilai yang diolah dalam tahap training yaitu nilai hasil dari proses perhitungan nilai dimensi 
fraktal, training dilanjutkan dengan mencari nilai rentang antara citra awal dan akhir baik pada 
citra dermatoscopic melanoma dan nonmelanoma. 
 

  
6. Hasil dan Pembahasan 

 
Berdasarkan tahapan penelitian, citra dermatoscopic baik yang melanoma dan nonmelanoma akan 
dilakukan proses segmentasi dan ekstraksi fitur. Hasil proses segmentasi A, B, C dan D dapat 
dilihat pada tabel 1. Pada tabel tersebut dapat dilihat perbedaan hasil antara segmentasi A, B, C 
dan D. 
 

Tabel 1. Hasil segmentasi A, B, C dan D pada citra dermatoscopic 
Citra Awal Segmentasi 

A B C D 
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Citra Awal Segmentasi 
A B C D 

 
 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Setiap citra dermatoscopic memiliki ciri-ciri tertentu setelah dilakukan proses segmentasi, citra 
hasil segmentasi A menunjukkan adanya noise berupa garis putus-putus pada kontur objek. Noise 
tersebut terus berkurang pada segmentasi B, C dan D. 
 
Proses dilanjutkan dengan ekstraksi fitur, yaitu dengan mengambil nilai dimensi fraktal dari 
segmentasi A, B, C dan D citra dermatoscopic melanoma ditampilkan pada Tabel 2, sedangkan citra 
dermatoscopic nonmelanoma ditampilkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 2. Hasil ekstrasksi fitur nilai dimensi fraktal citra dermatoscopic melanoma 
No Citra A B C D 
1 testM1.jpg -17,575158002 -15,591214513 -15,629195896 -15,291839347518167 
2 testM2.jpg -20,758358313 -17,149969405 -16,468172379 -16,067810378276974 
3 testM3.jpg -19,378953188 -16,127518980 -16,222399681 -15,879886569197621 
4 testM4.jpg -17,883814409 -16,444089259 -15,550589093 -15,51704842444371 
5 testM5.jpg -17,793289186 -15,299743636 -15,117252790 -15,09743640474998 

 
Tabel 3. Hasil ekstrasksi fitur nilai dimensi fraktal citra dermatoscopic nonmelanoma 

No Citra A B C D 
1 testN1.jpg -16,404717117 -14,430880263 -14,426546401 -14,390512646 
2 testN2.jpg -15,774296876 -14,611207313 -13,943823691 -13,934650433 
3 testN3.jpg -14,757845905 -14,521939937 -14,086837728 -14,086837728 
4 testN4.jpg -15,518534849 -14,977835903 -12,075330952 -12,075208181 
5 testN5.jpg -16,783265706 -16,288654034 -12,443131886 -12,176184608 

 
Tahap training dilanjutkan dengan melihat rentang nilai dari 30 citra dermatoscopic melanoma dan 
nonmelanoma, rentang nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, maka dapat 
terlihat nilai rentang dari hasil segmentasi A, B, C dan D. Nilai rentang yang akan digunakan yaitu 
pada hasil proses C dan D, dikarenakan memiliki nilai irisan yang signifikan dibandingkan dengan 
hasil proses A dan B. 
 
Tabel 4. Nilai rentang dimensi fraktal citra dermatoscopic melanoma dan nonmelanoma 

Proses 
Rentang 
Melanoma Nonmelanoma 
Awal Akhir Awal Akhir 
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A -20,758358313 -15,752015903 -16,783265706 -14,757845905 
B -17,149969405 -14,750252235 -16,288654034 -14,430880263 
C -16,468172379 -14,614937652 -14,426546401 -12,075330952 
D -16,067810378 -14,524394320 -14,390512646 -12,075208181 

 
Pengujian atau testing dilakukan dengan melakukan proses segmentasi dan ekstraksi fitur dengan 
menggunakan metode fraktal. Hasil tersebut akan dibandingkan dengan nilai rentang hasil 
training, sehingga menghasilkan nilai true positive dan true negative. Hasil akhir dari proses testing 
dengan menggunakan nilai rentang C dapat dilihat pada Tabel 5 sedangkan nilai rentang D dapat 
dilihat pada Tabel 6. 

 
Hasil pengujian pada Tabel 5 menunjukkan adanya satu citra yang tidak dapat terdeteksi, hal 
tersebut disebabkan citra dermastocopic awal tidak tersegmentasi dengan baik, dikarenakan objek 
dan background citra memiliki warna yang sama. Hasil pengujian dengan segmentasi C memiliki 
keakurasian pengujian dengan persentase 90%. 
 

Tabel 5. Hasil pengujian program berdasarkan segmentasi C 
Citra Uji Jenis Kanker Nilai Dimensi Fraktal Hasil Program Kesimpulan 

1 Melanoma -15,523845914 Melanoma True Positive 
2 Melanoma -15,900316967 Melanoma True Positive 
3 Melanoma -14,973328807 Melanoma True Positive 
4 Melanoma -15,815824341 Melanoma True Positive 
5 Melanoma -15,770633731 Melanoma True Positive 
6 Nonmelanoma -12,628274882 Nonmelanoma True Positive 
7 Nonmelanoma -12,831838987 Nonmelanoma True Positive 
8 Nonmelanoma -18,924355106 Tidak terdeteksi True Negative 
9 Nonmelanoma -13,577148022 Nonmelanoma True Positive 

10 Nonmelanoma -13,457369301 Nonmelanoma True Positive 
 
Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dengan segmentasi D, pada pengujian ini seluruh citra dapat 
dideteksi sehingga memiliki keakurasian 100%. 
 

Tabel 6. Hasil pengujian program berdasarkan segmentasi D 
Citra Uji Jenis Kanker Nilai Dimensi Fraktal Hasil Program Kesimpulan 

1 Melanoma -15,311915065 Melanoma True Positive 
2 Melanoma -15,785191992 Melanoma True Positive 
3 Melanoma -14,963197014 Melanoma True Positive 
4 Melanoma -15,474887796 Melanoma True Positive 
5 Melanoma -15,719142503 Melanoma True Positive 
6 Nonmelanoma -12,608227133 Nonmelanoma True Positive 
7 Nonmelanoma -12,809046981 Nonmelanoma True Positive 
8 Nonmelanoma -17,976216490 Tidak terdeteksi True Negative 
9 Nonmelanoma -13,549382815 Nonmelanoma True Positive 

10 Nonmelanoma -12,890056595 Nonmelanoma True Positive 
 
 

 
6. Simpulan 

 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem dapat mendeteksi gejala kanker melanoma dan 
nonmelanoma terhadap citra kulit dengan menggunakan metode dimensi fraktal sebagai langkah 
ekstraksi fitur dalam proses training. Metode segmentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan segmentasi C dan Segmentasi D, hasil akhir pada proses testing 
menunjukkan tingkat akurasi 90% berdasarkan segmentasi C dan 100% berdasarkan segmentasi 
D. Kondisi objek citra dermatoscopic pada tahap awal dapat mempengaruhi hasil testing, sehingga 
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diharapkan dipersiapkan dengan memberikan pemrosesan awal terhadap citra ataupun melakukan 
pencahayaan yang cukup saat proses pengambilan citra. 
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Perbandingan Komputasi Realitas Tertambah Berbasis Lokasi 
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ABSTRAK 
Makalah ini memaparkan perbandingan komputasi dalam menghitung jarak objek pada realitas 

tertambah berbasis lokasi. Pengukuran jarak antar objek dilakukan sebagai dasar untuk menentukan objek 
mana yang akan tampil pada layar telpon pintar. Metode yang digunakan dalam menghitung jarak adalah 
Great Circle Distances  dan Euclidean Distances. Data uji lokasi objek menggunakan 21 titik latitude dan 
longitude pada peta dijital (Google Maps) dengan titik pusat di Universitas Padjadjaran (-6.926137, 
107.774688). Hasil komputasi dari metode tersebut menunjukan metode Great Circle Distance dengan 
bentuk Haversine lebih mendekati hasil komputasi dari hasil komputasi Google Maps, namun untuk jarak 
yang sangat jauh dapat dipastikan terdapatan perbedaan yang cukup signifikan. Kecepatan eksekusi 
metode dapat dikatakan sama untuk eksekusi dengan processor intel core i5 yang dijadikan acuan. 

 
Kata kunci:  Great Circle Distances , Euclidian Distances, Realitas Tertambah 

 
ABSTRACT 

This paper explains computational comparison in counting distance of objects on location-based augmented 
reality.  Distance measurement between objects is conducted as basis to determine which object to be displayed on 
smartphone screen.The methods used to count the distance are Great Circle Distances  and Euclidean Distances. 
Test data of object location uses 21 points of latitude and longitude on digital map (Google maps) with the center 
point at padjadjaran University. The computational results of the method shows that Great Circle Distance method 
in the Haverine shape is closer to computational results from Google maps, but significantly different for the long 
distance computing.  The speed of method execution is considered the same using processor intel core i5 as a 
reference 
 
Keywords: Great Circle Distances , Euclidian Distances, Augmented Reality. 

 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Aplikasi yang memanfaatkan peta dijital semakin banyak digunakan dan dikembangkan dalam menjawab 
kebutuhan masyarakat di era informasi ini. Pada umumnya, aplikasi ini dipakai sebagai penunjuk lokasi 
(Paulus, 2014) dan  alat pelacak kendaraan (Garude & Haldikar, 2014). Salah satu kunci penting dalam 
pembuatan aplikasi tersebut adalah pengukuran jarak antara objek untuk ditampilkan pada layar aplikasi. 
Salah satu cara menentukan jarak adalah dengan  menggunakan waypoint pada peta digital dari lokasi 
awal dan lokasi tujuan (Hernawati, 2012). Waypoint  merupakan koordinat longitude dan latitude pada peta 
digital. Hernawati (2012) memaparkan dalam makalahnya tentang perhitungan jarak 2 waypoint pada 
aplikasi Google Maps. Oleh karena itu, penulis melakukan pengujian perhitungan jarak 2 objek pada 
permukaan bumi dengan metode yang berbeda. 
 
Ada berbagai metode pengukuran jarak namun metode mana yang paling akurat dan cepat. Salah satu 
metode pengukuran waypoint yang sering digunakan, yaitu menggunakan  rumus Haversine. Haversine 
merupakan formula yang populer digunakan untuk menemukan jarak antara 2 waypoint yang merupakan 
pengembangan dari Great Circle Distance. Selanjutnya, komputasi perhitungan jarak akan dibandingkan 
antara rumus Haversine  dan Eculidian Distance. Pengujian komputasi terhadap metode akan diukur 
berdasarkan ketepatan lokasi dan waktu komputasi. Adapun, acuan yang dipakai untuk perbadingan 
metode tersebut adalah hasil komputasi dari  google maps, aplikasi yang umum dipakai saat ini pada 
aplikasi bergerak. 
 
 

2. Metode Penelitian 
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2.1 Great Circle Distances 
 
Great Circle Distances  merupakan salah satu metode untuk menghitung jarak terpendek di antara waypoint 
pada permukaan bola, dihitung sepanjang jalur pada permukaan bola. Perhitungan jarak pada Great Circle 
Distance menggunakan geometri non-euclidian, sehingga bumi dianggap lingkaran sempurna. Rumus jarak 
lingkaran besar membutuhkan rumus pemisahan sudut pada lingkaran besar dan radius bumi. 

 

 
Gambar 1 Sisi dan sudut pada segitiga bangun datar dan segitiga bola 

 

 
Gambar 2. Segitiga bidang datar 

 a� = b� + c� − 2bc ∗ cos(A)        (1) 
 
karena  b = c = r  
 
maka: 
 �� = 2��(1 − ���(�))         (2) 
 ���� = 2(1 − ���(�))         (3) 
 ���(�) = �1 − ������ �         (4) 

 
Karena bumi berbetuk tiga dimensi, maka untuk setiap titik mempunyai koordinat (x, y, z). Sehingga rumus 
jarak euclidnya menjadi: 
 �� = (�� − ��)� + (�� − ��)� + (�� − ��)�       (5) 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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Gambar 3 Transformasi koordinat bola ke kartesius 

 
 

Nilai x,y, dan z disubsitusikan ke persamaan (5), sehingga didapat 
 ����� = 2 − 2 ��� �� ���������� ����� − 2 ��� �� ����� ��� �� ��� �� − 2 ����� �����    (6) 
 
Kemudian persamaan (6) disubsitusikan (Ingole & Nichat, 2013) ke persamaan (4), didapatkan: 
 ��� � = ��� �� ���������� ����� + ��� �� ��� �� ��� ����� �� + ����� �����  ��� � = ����� ����� + ��� ����� �� ���[�� − ��]         (7) 
 
Persamaan (7) adalah standar rumus sudut pemisahan pada lingkaran besar. 
 � = �����(����) ∗ �       (8) 
 � = �����(����� ����� + ��� ����� �� ���[�� − ��]) ∗  �   (9) 
 
Latitude dan longitude terlebih dulu harus diubah ke dalam bentuk radians. 
 ��� = �����        (10) 
 
dengan x =�� atau �� atau �� atau �� 

 
Bentuk �������� ini dapat memiliki kesalahan yang cukup besar untuk kasus jarak yang pendek. Sehingga 

agar lebih akurat dapat digunakan perhitungan jarak yang lebih kecil kesalahannya, digunakan perhitungan 
sederhana yang disebut haversine (Ingole & Nichat, 2013). 

 � = 2�. arcsin ��sin� ����������� � + cos(����) ∙ cos(����) ∙ sin� ����������� ��  (11) 
 
 
2.2 Euclidian Distances 
 

 
Euclidian distances juga merupakan metode perhitungan jarak dari 2 waypoint namun metode ini 
digunakan dalam Euclidian Space, yaitu peta dijital berbentuk 2 dimensi. Adapun rumus  perhitungan jarak 
dapat dilihat pada persamaan (12). 

 � = �(���1 − ���2)� + (���1 − ���2)�     (12) 

� 

� 

� 

� = �� sin� 

� � = � ��� � � � 
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 ��� : latitude. ��� : longitude. 
 
Dalam hal ini karena hasil masih dalam satuan desimal degree sesuai dengan format latitude dan longitude, maka 
hasil dikalikan dengan 1  derajat bumi yaitu 111.319 km. 

  
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Data yang dipakai untuk pengujian metode adalah sebanyak 21 titik. Satu titik sebagai titik pusat (gambar 
4), yaitu  lokasi Universitas Padjadjaran  dengan latitude -6.926137(LAT1) dan longitude 107.774688(LON1). 
Sedangkan 20 titik lainnya sebagai titik pembanding (lihat tabel 1).  
 

 
Gambar 4. Peta Unpad 

 
Tabel 1 Daftar titik pembanding 
 
Lat1 Lon1 Lat2 Lon2

-6.92614 107.7747 -6.925786 107.775868
-6.92614 107.7747 -6.930291 107.774849
-6.92614 107.7747 -6.928262 107.773572
-6.92614 107.7747 -6.925794 107.775908
-6.92614 107.7747 -6.925901 107.774632
-6.92614 107.7747 -6.925459 107.77438
-6.92614 107.7747 -6.926028 107.77612
-6.92614 107.7747 -6.927259 107.7756
-6.92614 107.7747 -6.927413 107.775187
-6.92614 107.7747 -6.926817 107.774763
-6.92614 107.7747 -6.926582 107.774924
-6.92614 107.7747 -6.925235 107.775922
-6.92614 107.7747 -6.925363 107.772859
-6.92614 107.7747 -6.92695 107.773277
-6.92614 107.7747 -6.927497 107.774099
-6.92614 107.7747 -6.927129 107.773718
-6.92614 107.7747 -6.92501 107.774871
-6.92614 107.7747 -6.922202 107.772724
-6.92614 107.7747 -6.239123 106.976499
-6.92614 107.7747 -6.368071 106.82956
-0.12088 1.881023 0.99390485 -1.856525819  

 
Latitude dan Longitude pada waypoint awal dan akhir sebelumnya harus diubah ke dalam bentuk 
radian dengan menggunakan sintaks 
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=RADIANS() 
 
Pada Ms.Excel, perhitungan jarak waypoint awal dan akhir dengan metode Euclidian Distance 
dapat menggunakan formula  
 
=((SQRT((LAT1-LAT2)^2+(LON1-LON2)^2)*111.319)) 
 
Hasilnya menunjukan bahwa perhitungan jarak terlihat berbeda untuk objek yang relatif dekat 
maupun jauh, lihat tabel 2.  
 
Kemudian , Perhitungan jarak dengan metode Haversine Formula dapat diformulakan dengan 
 
=2*6371*ASIN(SQRT(SIN((LAT1-LAT2)/2)^2+COS(LAT1)*COS(LAT2)*SIN((LON1-LON2)/2)^2)) 
 
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2. 
 
Sedangkan perhitungan jarak dengan metode Great Circle Distance (Arcosine) dapat diformulakan 
dengan   
 
=ACOS(SIN(LAT2)*SIN(LAT1)+COS(LAT2)*COS(LAT1)*COS(LON2-LON1))*6371 
 
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Perbandingan hasil perhitungan jarak  
 
Euclid Great Circle Distance Haversine GMAPS

0.13704 0.135974393 0.135974343 0.13601
0.46277 0.462245484 0.46224548 0.46221
0.26719 0.26647288 0.266472887 0.26641
0.14107 0.139964607 0.139964599 0.13997

0.027 0.02696012 0.026960218 0.02683
0.0829 0.082701614 0.082701568 0.08259

0.15987 0.158533136 0.158533144 0.15855
0.16096 0.160310978 0.160310961 0.16027
0.15252 0.152201269 0.152201258 0.15261
0.07616 0.076064445 0.076064417 0.07605
0.05607 0.055920275 0.055920218 0.05589
0.17015 0.169155947 0.169155925 0.16917
0.22108 0.219470616 0.219470628 0.21945
0.18128 0.180085504 0.180085493 0.18044
0.16498 0.16460891 0.164608875 0.16464
0.15445 0.153725899 0.153725914 0.16369

0.1271 0.126934316 0.12693431 0.12695
0.48957 0.488314912 0.488314902 0.48829
117.234 116.6600385 116.6600385 116.66
122.183 121.438313 121.438313 121.49
24876.3 13711.50786 13711.50786 13,727.45  

*Satuan jarak  dalam KM 
 
Hasil perhitungan jarak Great Circle Distance (Arcosine) dan Haversine menunjukan sedikit 
perbedaan bahkan dapat sama pada kasus jarak yang sangat jauh, yaitu Unpad dan Canada. 
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Tabel 3. Hasil perhitungan jarak antara Unpad dan Canada 

 
*dalam km 
 
Namun perbedaan dapat terlihat jelas untuk jarak yg sangat dekat, sebagai contoh lokasi objek 
sekitar Unpad. 
 
Tabel 4. Hasil perhitungan jarak untuk lokasi sekitar Unpad 

 
*dalam km 
 
 
Pada kasus ini, Google Maps digunakan sebagai acuan dalam pengujian perhitungan jarak antar 2 
objek. Hasil pengujian menunjukan bahwa metode Haversine dan Great Circle Distance hampir 
mendekati nilai yang ada pada Google maps, sedangkan metode Euclid menghasilkan nilai yang 
agak berbeda jauh. Untuk kasus yang lebih jauh (Unpad-Canada),  ketiga metode tersebut 
menghasilkan jarak yang berbeda dengan google maps. 
 

 

 
Gambar 5. Hasil perhingan jarak ketiga Metode dibandingkan dengan Google Maps Unpad – 
Canada 
 
Selanjutnya, pengujian dilakukan  terhadap waktu komputasi untuk 3 metode tersebut dengan 
menggunakan Bahasa pemrograman C. Kecepatan eksekusi dengan processor intel core i5 
menampilkan waktu eksekusi yang sama yaitu 0 sec, sehingga ketiga metode tersebut memiliki 
kecepatan yang sama. 
 

 
 

Gambar 6 Hasil Perbandingan 

 
 

5. Simpulan 
 
 
Perbandingan tiga metode dalam perhitungan jarak menunjukan sedikit perbedaan dengan google maps 
untuk jarak yang relatif dekat, namun untuk jarak yang sangat jauh menunjukan adanya perbedaan yang 
cukup signifikan karena berbeda beberapa meter dapat mengakibatkan perbedaan lokasi yang dituju. 
Kecepatan eksekusi tiga metode dapat dikatakan sama untuk eksekusi dengan processor intel core i5, 
namun dapat berbeda jika menggunakan processor yang lebih rendah. Sehingga untuk realitas tertambah 
berbasis lokasi dalam ruang lingkup yang tidak terlalu jauh dapat menggunakan metode Great Circle 
Distances  karena perhitungan jarak mendekati jarak pada Google Maps. 
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ABSTRAK 

Astrositoma merupakan jenis kanker otak yang paling sering 
ditemukan kedua setelah meningioma. Penentuan tingkat keganasan 
Astrositoma sangat diperlukan pada saat diagnosis 
prabedah,praradiasi,prakemoterapi karena tingkat keganasan yang berbeda 
akan menentukan penanganan dan pengobatan  yang berbeda. Untuk 
menentukan tingkat keganasan tersebut dapat dilakukan dengan 
menganalisa Image MRI dan menghitung metabolit MRS otak. Dalam 
penelitian ini ,penentuan tingkat keganasan Astrositoma digunakan  
Algoritma Kernel Spherical K-Means. Metode ini  merupakan perluasan dari 
Spherical K-Means, dengan harapan akan memberikan  keakuratan lebih 
tingi   dalam menentukan tingkat keganasan astositoma.  

 

Keywords : Astrocytoma , Fuzzy Clustering , Spherical K-Means, Kernel 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Astrositoma adalah suatu jenis kanker otak yang  berasal dari   sel glial, sel-sel otak berbentuk 
bintang di otak yang disebut astrosit. Jenis tumor ini , biasanya tidak menyebar di luar otak dan 
sumsum tulang belakang dan biasanya tidak mempengaruhi organ-organ lain. Astrositoma adalah 
glioma yang paling umum dan dapat terjadi di sebagian besar otak dan kadang-kadang di sumsum 
tulang belakang. Dalam astrositoma, individu dibagi menjadi dua kelas yaitu individu dengan: 

· Narrow zones of infiltration (tumor yang sebagian besar bersifat invasif, misalnya, pilocytic 
astrocytoma, subependymal giant cell astrocytoma, pleomorphic xanthoastrocytoma), yang 
terlihat  dalam gambar diagnostik 

· Diffuse zones of infiltration (misalnya, high-grade astrocytoma, anaplastic astrocytoma, 
glioblastoma), yang memiliki  kemampuan untuk muncul di setiap lokasi di CNS  (Central 
Nervous System), biasanya terjadi pada orang dewasa; dan memiliki kecenderungan untuk 
meningkat ke derajat berikutnya. [1] 
 

Jenis low-grade lebih sering ditemukan pada anak-anak atau remaja , sedangkan jenis  high-grade  
lebih umum ditemukan pada  orang dewasa. Astrositoma di dasar otak lebih sering terjadi pada 
remaja . 
Astrositoma,  merupakan tumor primer otak yang paling sering terjadi dan sangat bervariasi dari 
lesi derajat keganasan rendah sampai lesi dengan derajat keganasan tinggi. Klasifikasi histologi 
dan derajat keganasan yang tepat pada glioma sangatlah penting. Secara praktis perbedaan yang 
paling mendasar adalah memisahkan glioma difus dengan glioma yang berbatas tegas. Glioma 

mailto:rustam@ui.ac.id
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secara histologi dibagi menjadi astrositoma, oligodendroglioma dan oligoastrositoma. Setiap subtipe 
tersebut dapat berubah menjadi tipe yang paling ganas yaitu glioblastoma.[2]  
Berdasarkan hasil ketetapan World Health Organization (WHO), hispatotogi Astrositoma di 
klasifikasikan menjadi 4 derajat atau 4 kelas  yaitu :[3] 

Derajat I : Juvenile Pilocytic Astrocytoma (JPA) 
Derajat II Low-Grade Astrocytoma 
Derajat III :  Anaplastic  Astrocytoma 
Derajat IV :  Glioblastoma  Astrocytoma (GBM) 

Sarana diagnosis seperti CT (computed tomography) dan MRI (magnetic resonance imaging) sangat 
membantu untuk melakukan  diagnosis dan penanganan (treatment)  astrositoma. Kedua 
pemeriksaan tersebut hanya menghasilkan gambar atau keadaan anatomi yang normal dan yang 
ada kelainan, tetapi tidak memperlihatkan metabolisme kimia jaringan. 
Masalah diagnosis astrositoma kadang-kadang sulit dibedakan dengan kelainan yang lain,  sebagai 
contoh astrositoma derajat keganasan rendah bila hanya dilakukan pemeriksaan MRI konvensional 
sulit membedakan dengan infark ataupun infeksi. Sedangkan penanganan kelainan tersebut 
sangat berbeda, sehingga melakukan diagnosis secara pasti akan membantu klinisi untuk 
mengobati penyakit secara tepat. 
Untuk diperlukan suatu metode sebagai alat bantu untuk membedakan Tingkat atau derajat 
Astrocytoma tsb . pada penelitian ini akan dibuat suatu program yang dapat mengklasifikasikan 
jenis-jenis Astrositoma tersebut.  Metode yang akan digunakan adalah metode-metode yang 
berbasis pada Fuzzy Clustering. 
Penelitian yang berbasis Fuzzy clustering telah dilakukan oleh Yang  [4] .  Pada penelitian tersebut 
dari 280 kasus Astrositoma , ditemukan 111 adalah keganasan Low-Grade Astrocytoma dan 169 
Low-Grade Astrocytoma. Penelitian oleh Yang berbasis pada  Magnetic Resonance Imaging (MRI) 
and data klinis. Berdasarkan penelitian tersebut , terlihat factor-faktor diagnostic  yang 
berpangaruh adalah : usia, mass effect ( efek dari massa berkembang yang menghasilkan efek 
patologis sekunder dengan mendorong atau menggusur jaringan sekitarnya ), edema (akumulasi 
abnormal cairan dalam interstitium),peningkatan postcontrast, suplai darah, 
pengapuran(calcification), perdarahan (haemorrhage) dan intensitas sinyal  
Pada tulisan  ini , penelitian yang dilakukan berbasis pada data Magnetic Resonance Spectroscopy, 
yaitu pemeriksaan radiologi penunjang. Pemeriksaan radiologi, biasanya dipakai oleh dokter ahli 
setelah dilakukan pemeriksaan klinis. Pemeriksaan radiologi yang kita kenal selama ini adalah 
MRI dan CT-Scan. Kedua pemerikasan tersebut hanya menghasilkan gambar atau keadaan 
anatomi antara yang normal dan yang ada kelainan, tetapi tidak memperlihatkan metabolisme 
kimia jaringan. Klasiifikasi Astrositoma berbasis Fuzzy clustering telah dilakukan anatara lain 
Fuzzy C-Means[5]. Possibilitic C-Means[6]  dan Spherical K-Means.[7] 
Pada makalah ini akan dibahas aplikasi Kernel Spherical K-Means untuk menentukan derajat 
kegananasan Astrositoma. 
Misalkan terdapat himpunan data 1 2{ , ,..., }nX x x x= , d

ix R" Î .Untuk mengklasifikasikan data 
tersebut menjadi beberapa kelas (cluster), digunakan teknik klasifikasi.  Data akan ditempatkan 
pada kelas  ke jC  jika  data tersebut memiliki karakteristik yang sama. Setiap kelas  

direpresentasikan oleh sebuah vektor d
jv RÎ .  Salah satu teknik Klasifikasi  adalah Vector 

Quantization (VQ). Dengan VQ semua data di 1 2{ , ,..., } d
nX x x x R= Ì ,dipetakan ke suatu 

himpunan 1 2{ , ,.., } d
cV v v v R= Ì . Himpunan  V  ini kadang-kadang disebut juga himpunan 

prototype, medoid,  signature atau codebook. Setelah prototype atau codebook terbentuk, dibentuk 
suatu model optimisasi yang melibatkan dua himpunan (unknown) , yaitu himpunan Membership 
Functions dan himpunan Prototype. . Untuk menyelesaikan masalah optimisasi ini , digunakan 
prinsip Alternating Minimization Algorithm (AMA) [8]. Untuk mendapatkan solusi dari masalah 
optimisasi ini, dilakukan proses iterasi untuk mengupadate himpunan Membership Functions dan 
himpunan Prototype, sampai didapatkan solusi optimal untuk masalah optimisasi clustering 
tersebut . Teknik clustering yang berdasarkan pada VQ dan prinsip AMA ini antara lain: Fuzzy C-
Mean(FCM) [8], Possibilitic C-Mean (PCM) [9] , Generalized Fuzzy C- Mean [10].  
 
Teknik clustering lainnya yang berbasis pada VQ adalah Fuzzy Clustering with Proportional 
Membership (FCPM) yang dirancang oleh Nascimento et al [11], Pada FCPM cara mengupdate 
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fungsi membership ditentukan berdasarkan struktur cluster yang telah terbentuk pada setiap 
tahapan iterasi. Hal ini berbeda dengan teknik clustering diatas,yang tidak memperhatikan 
struktur cluster pada setiap tahapan iterasi. 
Salah satu pengembangan dari metode yang berbasis VQ adalah Spherical K-Means [12].  
Munculnya teknik clustering yang baru,  disebabkan karena tidak semua metode atau algoritma 
sesuai untuk menyelesaikan semua masalah clustering. Keakuratan  suatu metode sangat 
tergantung pada data yang digunakan.Teknik clustering berbasis VQ , merupakan teknik clustering 
sequential, sehingga keakuratan teknik tersebut tergantung pada inisialisasi data awal dan juga 
rentan terhadap outliers.  
Pada umumnya fungsi disimilarity yang digunakan dalam teknik Klasifikasi berbasis VQ adalah 
norm Euclidian. Hasil penelitian penggunaan Norm Non-Euclidian pada untuk Fuzzy C-Means oleh 
Hathaway [13]  menunjukkan adanya peningkatan kekuratan Klasifikasi jika menggunakan Norm 
Minkowski dibandingkan dengan Norm Euclidian. 
Keberhasilan prinsip Kernel,yang ditemukan oleh Vapnik   [14], pada proses klasifikasi untuk 
multidimensi, dan dikembangkan oleh B.Scholkopf  [15] pada Principal Component Analysis, 
memberikan konstribusi sangat berarti pada teknik Klasifikasi. Penggunaan Prinsip Kernel dalam 
Support Vector Machines (SVM) oleh Christiannini [16] dan Muller [17] menunjukkan adanya 
kenaikan keakuratan klasifikasi dibandingkan dengan metode klasifikasi yang sebelumnya ada.  
Berdasarkan alasan diatas, maka pada penelitian ini akan digunakan Fungsi Kernel. Fungsi kernel 
akan berfungsi sebagai fungsi simmilarity yang terdapat pada Spherical K-Means .Untuk 
pembahasan selanjutnya Metode yang akan dibentuk dinamakan Kernel Spherical K-Means 
(KSKM). Sistimatika penulisan  sebagai berikut : Pada bagian kedua akan dibahas tentang 
Spherical K-Means . Pada bagian ketiga , dibahas tentang Fungsi Kernel, Pada bagian keempat 
dibahas tentang  SKKM . Pada bagian kelima dilakukan percobaan algoritma KSKM untuk 
klasifikasi derajat keganasan Atrositoma.   

 
2. Metode Penelitian 

 
2.1 SPHERICAL K-MEANS 
Munculnya algoritma Spherical K-Means  disebabkan karena sebagian besar algoritma Klasifikasi , 
meminimumkan fungsi objectif dengan kriteria Least-Squares, rentan terhadap ouliers 
[9].Keberadaan sebuah ouliers akan mempengaruhi hasil Klasifikasi tersebut.  
Misalkan 1 2{ , ,..., }nX x x x=  himpunan data, dimana vektor d

kx RÎ . [ ]ijU u=  matriks berukuran 

nxc ,dimana 1 i n£ £  dan 1 j c£ £ . Dan dimisalkan 1 2{ , ,..., }cV v v v= , dimana j jv C XÎ Ì . 
Himpunan V ini dinamakan himpunan pusat Cluster  
Model mathematis dari Spherical K-means adalah meminimumkan : [8] 

( , )J U V = ∑ ∑ ����(1 − cos (�� − ��))������                               (1) 
 
Dengan kendala  ∑ ������ = 1 ,∀� = 1,2,3, … ,� dan  0 ≤ ���� ≤ 1 
Dimana � = {��, ��, ��, … , ��} kumpulan data ,  � = {��, ��, ��, … , ��} kumpulan pusat cluster ,  �� , �� ∈ �� dan ���� nilai keanggotaan  
Untuk mengupdate Membership  digunakan formula : 

1

( , )
,1 ,1

( , )

b
i j

ij c
b

i k
k

d x v
u j c i n

d x v
=

= £ £ £ £

å
 (2) 

,dimana ( , ) 1 cos( , )i j i jd x v x v= -  adalah fungsi dissimilarity antara ix  dengan semua prototype

jv VÎ . Sedangkan m  adalah derajat  fuzziness dan 
1

( 1)
b

m
= -

-
. 

Setelah membership terbentuk , dilakukan updating terhadap medoid jv VÎ  dengan 
menggunakan  formula:    
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1

1

, 1,2,..,

n
m
ij i

i
j n

m
ij

i

u x
v j c

u

=

=

= =
å

å
  (3) 

Secara singkat algoritma Spherical  K-Means dapat dinyatakan sebagai berikut: 
 

1. Inisialisasi 1 2[ , ,.., ],cV v v v=  dimana jv"  berasal dari cluster yang berbeda. 

2. Lakukan updating terhadap membership iju  menggunakan persamaan (2) 

3. Lakukan updating terhadap medoid jv VÎ  menggunakan persamaan (3) 
4. Proses updating berakhir sampai pusat Cluster  bernilai tetap atau banyaknya iterasi telah 

mencapaibanyaknya  iterasi yang telah ditetapkan. 
  
 
 
2.2 FUNGSI KERNEL 
Dengan keberhasilan Prinsip Kernel yang diajukan oleh Vapnik [14] dan dikembangkan oleh 
Scholkopf [15] dan Christianini [16]  , maka dibagian ini akan dijelaskan secara singkat tentang 
Fungsi Kernel.  
Misalkan f  suatu pemetaan nonliner dari ruang input dR  ke ruang feature F : FRn ®f :  atau   

)(xx fa  , dimana dimensi dari F  lebih besar dari dimensi dari input dR . Dengan menggunakan 
fungsi f , semua data sampel dx RÎ  ditransformasikan ke ruang feature F ,dengan perkataan lain,

FxRx n Îf®Î" )( .Setelah semua data sampel ditransformasikan, maka  proses Klasifikasi  tidak 
lagi dilakukan di ruang input nR  , melainkan dilakukan di ruang feature. Di ruang  feature, proses 
Klasifikasi dilakukan terhadap semua vektor Fx Îf )( . Kesulitan yang akan muncul dalam 
Klasifikasi  di ruang feature adalah menghitung distance antara  )(xf  dan ( )yf . Kesulitan ini 
timbul karena tidak diketahui bagaimana memilih fungsi f  yang tepat. Kesulitan berikutnya 
adalah jika fungsi fungsi f   diketahui maka dimensi dari vektor )(xf  lebih besar  dari  dimensi dari 
vektor x . Dari sudut pandang memory yang digunakan , hal ini berarti perhitungan di ruang 
feature memerlukan memory yang lebih besar,  
Untuk mengatasi kesulitan tersebut, definisikan fungsi  )()(),( j

t
iji xxxxK ff= , fungsi ini 

dinamakan Fungsi Kernel. 
Berdasarkan hal ini, fungsi distance dapat didefinisikan sebagai berikut:  

22 ( ( ), ( )) ( ) ( )
( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( )
( , ) 2 ( , ) ( , )

t t t

d x y x y
x x x y y y

K x x K x y K y y

f f f f
f f f f f f

= -
= - +
= - +

  (4) 

Untuk selanjutnya notasi ( , ) ( , )ij i j i jk k x v d x v= =  digunakan untuk menunjukkan jarak antara ix  

dan jv . Fungsi distance ini, akan digunakan untuk menggantikan fungsi disimilarity pada 
algoritma Fuzzy k-Medoids.  
Fungsi-fungsi Kernel yang akan digunakan dalam percobaan selanjutnya adalah:  

a.Fungsi Kernel RBF     : )exp(),( 2

2

s
yx

yxkkij

-
-==  

b.Fungsi Kernel polynomial berderajat d : dt
ij yxyxkk )1(),( +==  

c. Fungsi Kernel Linier          : yxyxkk t
ij == ),(  
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2.3 ALGORITMA SPHERICAL KERNEL K-MEANS 
Pada pembahasan Fuzzy LVQ  Karayiannis [20] , menggunakan nilai derajat fuzziness m yang 
berbeda dalam setiap tahapan iterasi. Pada setiap iterasi digunakan nilai fuzziness : 

( )i f i
tm m m m
T

= + - , dimana ,i fm m  masing-masing merupakan nilai awal dan nilai akhir dari 

m . T  menunjukkan banyaknya iterasi maksimum dan t  menunjukkan iterasi. 
Jika nilai  im  diberikan besar dan  nilai fm  diberikan kecil (atau sebaliknya),  diharapkan nilai  
m  akan menurun (atau sebaliknya) pada setiap iterasi. Berdasarkan percobaan yang telah  
dilakukan,  nilai derajat fuzziness m  yang berbeda ini diperlukan , karena ada  jenis data yang  
memerlukan nilai fuzziness yang tinggi ataupun ada juga yang memerlukan nilai fuzziness yang 
rendah. 
Dengan menggabungkan Spherical K-Means  [12], Fungsi Kernel [14,15,16,17] , dan derajat 
fuzziness [18], maka  algoritma Spherical  Kernel K-Means  dapat disusun sebagai berikut : 
Input :  , , , , ,i fX c m m Te  
Output: U dan V 

1. Inisialisasi 0
1 2[ , ,.., ],cV v v v=  j jv CÎ  

2. For t =1 to T 
3. ( ) /i f im m t m m T= + -  
4. � = − ���� 
5. Hitung membership 1 [ ],1 ,1ijU u i n j c= £ £ £ £ ,  dengan mengunakan : 

 

1

( , )
,1 ,1

( , )

b
i j

ij c
b

i k
k

d x v
u j c i n

d x v
=

= £ £ £ £

å
 

dimana, ���� , ��� = 1 − cos��� , ��� = 1 − �(��,��)�(��,��) 
6. Updating pusat Cluster  1 2[ , ,.., ],t

cV v v v=  dimana  
 

1

1

, 1,2,..,

n
m
ij i

i
j n

m
ij

i

u x
v j c

u

=

=

= =
å

å
 

7. Jika 2
1

1
( , )

c

jt jt
j

E k v v e-
=

= £å  stop , jika tidak maka iterasi dilanjutkan untuk nilai t 

berikutnya. 
 
Menurut Bezdek, kedua  barisan  { , }t tU V  pada algoritma diatas akan selalu konvergen ke nilai 
minimum dari ( , ).J U V [8] 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
Data yang digunakan dalam percobaan ini diambil dari Laboratorium Radiologi FKUI , Jakarta 
Jumlah data pasien 36 orang , tidak dibatasi jenis kelamin maupun usia. Masing2 pasien sudah 
mengidap Astrositoma dengan derajat keganasan tertentu. Dari data tersebut diambil sejumlah 
persen data (data training) yang akan digunakan untuk membentuk model klasifikasi, sedangkan 
data yang tersisa (data testing)digunakan untuk menghitung keakuratan metode klasifikasi yang 
telah terbentuk tersebut . 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Komputer 168 
 

Berdasarkan hasil percobaan , keakuratan klasifikasi keganasan Astrositoma dapat dilihat pada 
tabel 1. 
 
 

 

 
 

Tabel 1 Persentase keakuratan Kernel Spherical Spherical K-means (Kernel SKM) 
dibandingkan dengan Spherical K-Means(SKM) 

Data Training 
(%) 

Spherical K-
Means (%) 

Kernel SKM  
(%) 

10 61 61 
20 70 80 
30 67 85 
40 64 84 
50 60 86 
60 65 90 
70 58 88 
80 50 92 
90 45 100 
100 72 100 

 
5. Simpulan 

Berdasarkan hasil percobaan , dapat disimpulkan bahwa penggunaan fungsi kernel akan 
meningkatkan persentase keakuratan klasifikasi> Dengan hanya menggunakan 60% data yang 
tersedia , Kernel Spherical K-Means mampu memprediksi derajat keganasan Astrositoma dengan 
keakuratan 90%. 
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ABSTRAK 
Steganografi merupakan usaha penyembunyian pesan rahasia ke dalam pesan lainnya 

sedemikian rupa sehingga orang lain tidak menyadari adanya pesan rahasia di dalam pesan 
tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan pada steganografi yaitu metode Discrete Cosine 
Transform (DCT). Metode DCT adalah suatu metode yang mentransformasi sinyal atau gambar 
dari domain spasial ke domain frekuensi. Dalam makalah ini akan dijelaskan penggunaan 
algoritma metode DCT dalam menyembunyikan pesan rahasia berupa teks digital pada citra 
digital. Pesan rahasia akan di embedding ke dalam  suatu keofisien dari Discrete Cosine pada cover 
image sehingga pesan rahasia tidak terlihat secara kasat mata.  Hasil uji coba algoritma metode 
DCT dianalisis berdasarkan rata-rata waktu proses embedding dan extracting serta berdasarkan 
nilai Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). Rata-rata waktu yang diperoleh dari proses embedding 
dan extracting berbanding lurus terhadap ukuran citra digital yang digunakan dan nilai PSNR 
yang diperoleh lebih besar dari 40dB yaitu berkisar antara 45dB hingga 50dB sehingga cover image 
dan stego image tidak berbeda secara kasat mata. 
 
Kata kunci:  Steganografi, DCT, citra digital, PSNR. 

 
ABSTRACT 

Steganography is an effort to embed a secret message in another message such that the others 
are not aware of the existence of the secret message that embedded in another message. One of the 
methods that can be used in steganography is Discrete Cosine Transform (DCT) method. DCT is a 
method to transform a signal or image from spatial domain to frequency domain. In this paper will 
explain how to use DCT algorithms for embedding the secret message digital text into digital image. 
Secret message will be embedded to Discrete Cosine coefficient in cover image so that the secret 
message not visible to the human visual system. The trial result from DCT algorithms analyzed 
based on the time during the embedding and extracting process and value of Peak Signal to Noise 
Ratio (PSNR). The average time from the process of embedding and extracting proportional to the 
size of the digital image is used and the value obtained PSNR greater than 40dB that isin the range 
from 45dB to 50dB so that the cover image and stego image difficult to differ from human visual 
system. 
 
Keywords: Steganography, DCT, Digital Image, PSNR. 

 
 
 
 

4. Pendahuluan 
 
Penyebaran informasi yang dilakukan antara satu pihak ke pihak lainnya saat ini sering kali 
disajikan dalam bentuk data digital. Terkadang suatu data informasi hanya boleh diakses oleh 
pengirim informasi dan penerima informasi dikarenakan pentingnya informasi tersebut. Jatuhnya 
informasi tersebut ke pihak yang tidak berwenang dapat menyebabkan penyalahgunaan data yang 
dapat merugikan pihak pengirim dan penerima informasi. Oleh karena itu, suatu data atau 
informasi sangatlah membutuhkan pengamanan. Salah satu teknik yang digunakan dalam 
pengamanan informasi diantaranya yaitu steganografi. Steganografi adalah seni penyembunyian 
pesan ke dalam pesan lainnya sedemikianrupa sehingga orang lain tidak menyadari adanya pesan 
di dalam pesan tersebut[2]. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pada steganografi 
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dalam menyembunyikan embedded message ke dalam cover object, salah satunya yaitu metode 
Discrete Cosine Transform. Discrete Cosine Transform (DCT) adalah suatu metode yang 
mentransformasi sinyal atau gambar dari domain spasial ke domain frekuensi [7]. 

 
Beberapa komponen yang digunakan dalam steganografi diantaranya yaitu embedded message:  
pesan rahasia yang akan disembunyikan, cover-object: media yang digunakan untuk 
menyembunyikan embedded message, dan stego-object: cover-object yang telah berisi embedded 
message. Pada penelitian kali ini cover object yang akan digunakan berupa citra digital grayscale 
berformat .jpg dan embedded message yang digunakan berupa teks digital. 
 
 

5. MetodePenelitian 
 
 
1.1 Konsep Steganografi dan Least Significant Bit (LSB) 
 
Pada steganografi terdapat dua proses yang dilakukan, yaitu embedding dan extracting. Embedding 
adalah proses penyembunyian pesan rahasia  (embedded message) ke dalam cover image sedemikian 
sehingga keberadaan pesan rahasia pada cover image tidak dapat diketahui oleh orang lain. Hasil 
dari penyembunyian pesan rahasia ke dalam cover image dinamakan stego image. Extracting 
adalah suatu proses dimana didapatkannya kembali pesan rahasia pada stego image yang 
sebelumnya telah disembunyikan ke dalam cover image.  

 
Terdapat dua teknik yang dapat digunakan pada steganografi dengan citra digital sebagai cover 
object digital, yaitu spasial domain dan transformasi domain. Pada teknik spasial domain, pesan 
rahasia akan  disembunyikan langsung pada bit dari cover image. Salah satu metode yang 
menggunakan teknik ini yaitu metode Least Significant Bit (LSB). Teknik transformasi domain 
menyembunyikan suatu pesan rahasia ke dalam domain frekuensi setelah dilakukannya 
transformasi pada cover image. Ada beberapa transformasi dalam teknik ini, salah satunya yaitu 
metode Discrete Cosine Transform(DCT). 

 
Least Significant Bit(LSB) termasuk ke dalam metode pada domain spasial yang merupakan teknik 
paling sederhana pada steganografi. Pada Least Significant Bit digunakan teknik subtitusi dengan 
memodifikasi langsung nilai byte dari cover image dengan bit-bit pesan rahasia yang akan 
disembunyikan dimana perubahan pada cover image sebelum dan sesudah disembunyikan pesan 
rahasia tidak mudah dikenali oleh sistem penglihatan manusia [6].  Berikut ini adalah contoh 
penyembunyian pesan rahasia pada metode Least Signifant Bit: 

pixel pada cover image: (10101111 11101001 10101000) (10100111 01011000 11101001) (11011000 10000111 01011001) 
pesan yang akan disembunyikan : 01000001 
pixel pada stego image: (10101110 11101001 10101000) (10100110 01011000 11101000) (11011000 10000111 01011001) 

Dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa pixel pada cover image dan pada stego image tidak 
mengalami banyak perubahan, sehingga cover image dan stego image tidak mengalami banyak 
perbedaan secara kasat mata.  

 
1.2 Discrete Cosine Transform 
 
 
Discrete Cosine Transform (DCT) adalah suatu metode yang mentransformasi atau mengubah 
sinyal atau gambar dari domain spasial ke domain frekuensi [7]. Pada metode Discrete Cosine 
Transform (DCT), penyembunyian pesan secara umum dilakukan dengan cara mengubah pesan 
rahasia yang akan disembunyikan ke dalam bentuk biner dan membagi cover image menjadi 
beberapa blok, dimana masing-masing blok tersebut memiliki 8 ×  8 blok pixel. Selanjutnya pada 
setiap blok pada cover image tersebut dilakukan transformasi DCT dengan menggunakan fungsi 
DCT-2D yang ditunjukkan pada persamaan (1) [9]. 
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�(�, �) = �(�)�(�)∑ ∑ �(�, �)������������ cos �(����)���� � ��� �(����)���� �             (1) 
dengan �,� = 0, 1, …, N-1  

N =  ukuran citra pada blok 8 × 8, yaitu 8 �(�, �) = nilai koefisien DCT pada baris ke-� dan kolom ke-� �(�, �) = nilai pada blok cover image yang akan ditransformasi pada baris ke-� dan kolom 
ke-� 

�(�), �(�) =  
⎩⎪⎨
⎪⎧�1�  untuk � = 0 ���� � = 0
�2�  untuk �, � lainnya             

Dari transformasi DCT tersebut maka didapatlah suatu koefisien Discrete Cosine (DC), yang 
kemudian akan dilakukan kuantisasi dengan menggunakan matriks kuantisasi yang ditunjukkan 
pada persamaan (2) [3]. 

� =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡16 11 10 16 24 40 51 6112 12 14 19 26 58 60 5514 13 16 24 40 57 69 5614 17 22 29 51 87 80 6218 22 37 56 68 109 103 7724 35 55 64 81 104 113 9249 64 78 87 103 121 120 10172 92 95 98 112 100 103 99 ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤
               (2) 

Dimana persamaan kuantisasi yang digunakan ditunjukan pada persamaan (3)[3]. �(�, �) = ����� �(�,�)�(�,�)                                   (3) 
dengan �(�, �) = nilai koefisien DCT pada baris ke-� dan kolom ke-� �(�, �) = nilai matriks kuantisasi pada baris ke-� dan kolom ke-� 

Round = pembulatan ke bilangan integer terdekat. 
Setelah menghitung nilai koefisien DC selanjutnya mengganti bit-bit pada keofisien DC dengan bit-
bit pesan rahasia yang akan disembunyikan dengan menggunakan metode LSB. Lakukan 
transformasi invers DCT dengan menggunakan fungsi invers DCT (IDCT) sebelum menyimpannya 
sebagai stego image dimana persamaan IDCT ditunjukkan pada persamaan (4) [9]. �(�, �) = ∑ ∑ �(�, �)������������ �(�)�(�)cos �(����)���� � ��� �(����)���� �                    (4) 
dengan �, � = 0, 1, …, N-1 
 
1.3 Pengukuran Kualitas Citra Steganografi 

 
Pengukuran kualitas citra steganografi dilakukan dengan menghitung nilai Peak Signal to Noise 
Ratio (PSNR). PSNR adalah rasio sinyal maksimum dari stego image. PSNR digunakan untuk 
mengetahui perbandingan kualitas cover image sebelum dan sesudah disisipkan pesan. Kualitas 
stego image dikatakan baik apabila stego image tidak banyak mengalami perbedaan dengan cover 
image. Secara matematis nilai PSNR ditunjukkan pada persamaan (5) [4].  ���� =  10 ����� (���)����                            (5) 
MSE adalah nilai eror kuadrat rata-rata antara cover image dengan stego image, secara matematis 
ditunjukkan pada persamaan (6) [4]. ��� =  ��×�∑ ∑ [�(�, �) − �(�, �)]���������                       (6) 
dengan  N x M = ukuran citra (dalam pixel) �(�, �) = nilai pixel dari cover image �(�, �) = nilai pixel dari stego image 
PSNR dinyatakan pada skala logaritmik desibel (dB). Nilai PSNR yang lebih besar dari 40dB 
menunjukkan cover image dan stego image tidak mengalami perbedaan secara kasat mata. 
 
 

6. Hasil dan Pembahasan 
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Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data uji pada pesan rahasia berupa teks digital dengan 
jumlah 1200 bit atau 150 karakter dan pada  cover image berupa citra grayscale dengan 10 variasi 
ukuran. Pada data uji akan dilakukan proses embedding dan extracting untuk dilakukan pengujian 
terhadap waktu yang dibutukan selama proses embedding dan extracting. Setelah dilakukan proses 
embedding dan extracting selanjutnya akan dilakukan uji kualitas dari gambar yang dihasilkan 
pada proses embedding. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali pada masing-masing data uji. 
 
Tabel 1 merupakan  tabel hasil pengujian terhadap rata-rata waktu proses embedding dan extracting serta 
nilai PSNR yang diperoleh dari data uji. Dari hasil pengujian terhadap rata-rata waktu proses embedding 
dan extracting, diperoleh bahwa semakin besar cover image yang digunakan maka semakin lama pula waktu 
yang dibutuhkan. Rata-rata waktu proses embedding lebih lama dibandingkan dengan rata-rata waktu 
proses extracting. Nilai PSNR yang diperoleh dari masing-masing data uji memiliki nilai lebih besar dari 
40dB sehingga didapat bahwa cover image dan stego image tidak berbeda secara kasat mata. 
 

Tabel 1. Hasil rata-rata waktu proses embedding dan extracting serta nilai PSNR pada data uji 

Data uji 
ke- 

Ukuran citra 
(pixel) 

Rata-rata waktu proses 
embedding (detik) 

Rata-rata waktu proses 
extracting (detik) 

PSNR (dB) 

1 280 × 280 105.916794 51.507596 45.34980325850168 
2 305 × 305 121.876794 62.580598 45.78255484567208 
3 330 × 330 145.919396 71.0453983 46.74712409229655 
4 352 × 352 172.167996 85.680796 47.27073710870179 
5 383 × 383 195.203192 96.663194 47.85908108482539 
6 400 × 400 221.424198 110.311792 48.272050035595164 
7 430 × 430 247.572396 122.272794 49.03879690697143 
8 455 × 455 279.779792 138.433598 49.391078142178166 
9 479 × 479 308.261398 146.363176 49.939239415039324 

10 512 × 512 347.362194 173.974594 50.47405986378354 
 
Pada Gambar 1 menunjukkan grafik rata-rata waktu proses embedding dan extracting dari 10 data uji yang 
digunakan. 
 

   
 

Gambar 1. Grafik rata-rata waktu proses embedding dan extracting 
 
 
 
 
Pada Gambar 2 menunjukkan grafik nilai PSNR yang diperoleh dari 10 data uji yang digunakan. 
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Gambar 2. Grafik rata-rata waktu proses embedding dan extracting 
 
Berikut ini adalah beberapa contoh cover image dan stego image yang dihasilkan dari data uji yang 
diberikan, dimana data uji yang digunakan menggunakan citra grayscale: 
 

   
Gambar 3. Cover image dan stego image pada data uji ke-1 

 

    
Gambar 4. Cover image dan stego image pada data uji ke-4 
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Gambar 5. Cover image dan stego image pada data uji ke-7 

 

     
Gambar 6. Cover image dan stego image pada data uji ke-10 

 
Dari Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa stego image dari data uji 
coba yang dihasilkan tidak terlihat perbedaannya secara kasat mata dengan cover image. 

 
6. Simpulan 

 
Dari pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa algoritma metode DCT dapat 
diimplementasikan pada program untuk penyisipan dan pengambilan pesan rahasia berupa teks 
digital ke dan dari dalam citra digital dengan rata-rata waktu proses embedding dan extracting 
berbanding lurus dengan ukuran citra pada cover image yang digunakan, dimana rata-rata waktu 
proses embedding lebih lama dibandingkan dengan rata-rata waktu proses extracting.Cover image 
dan stego image yang dihasilkan dari proses embedding dengan metode DCT tidak mengalami 
banyak perbedaan yang terlihat secara kasat mata. Hal ini dapat dilihat dari nilai PSNR yang 
dihasilkan lebih besar dari 40dB yaitu berkisar antara 45dB sampai 50dB. Pesan rahasia yang 
diperoleh dari hasil extracting sama dengan pesan rahasia yang disembunyikan pada cover image. 
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ABSTRAK 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) biasanya dipergunakan sebagai indikator untuk melihat 

kinerja akademik mahasiswa. Evaluasi kinerja akademik adalah salah satu dasar untuk memantau 
perkembangan prestasi akademik mahasiswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam 
mengevaluasi data kinerja akademik mahasiswa, ada kalanya data mahasiswa tersebut 
dikelompokan terutama bila data tersebut berjumlah besar, sehingga pola hubungan data di 
didalam kelompok maupun antar kelompok dapat diungkap. Pengelompokkan tersebut dapat  
dilakukan dengan metode clustering, salah satunya dengan algoritma Fuzzy C-Means. Selanjutnya 
algoritma ini dapat diterapkan pada sekumpulan data nilai mahasiswa dari Fakultas FMIPA 
Unpad. 

 
Kata kunci:  Clustering, Algoritma Fuzzy C-Means, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Kinerja 
Akademik. 

 
ABSTRACT 

Graded Point Average (GPA) is commonly used  as indicator  of academic performance. 
Academic performance evaluations is a basic way to evaluate progression of student performance, 
when evaluating student’s academic performance, there are times when the student’s data is grouped 
especially when the amounts of data are large, so the pattern of relationship data within and among 
groups can be revealed. Grouping the data can be done by clustering method, one of the methods is 
with  Fuzzy C-Means algorithm. Furthermore, this algorithm can be applied to a set of  student’s 
data form the Faculty of Mathematics and Natural Sciences Unpad.  
 
Keywords: Clustering, Fuzzy C-Means Algortihm, Graded Point Average (GPA), Academic 
Performance 

 
 
 
 

7. Pendahuluan 
 
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukan prestasi atau kinerja 
akademik mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir yang 
pernah ditempuh. Evaluasi kinerja akademik adalah salah satu dasar untuk memantau 
perkembangan prestasi akademik mahasiswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dalam 
mengevaluasi data kinerja akademik mahasiswa, ada kalanya data mahasiswa tersebut 
dikelompokan terutama bila data tersebut berjumlah besar, sehingga pola hubungan data di 
didalam kelompok maupun antar kelompok dapat diungkap. 
Dengan bantuan teknik clustering, mahasiswa dapat dikelompokan berdasarkan prestasi 
akademiknya. Clustering adalah salah satu metode dari data mining yang merupakan proses 
pengelompokan objek data ke dalam kelas-kelas berbeda yang disebut cluster sehingga objek yang 
berada dalam suatu cluster mempunyai perbedaan dengan objek yang berada dalam suatu cluster 
lainnya. Salah satu metode yang digunakan dalam clustering adalah algoritma fuzzy c-means. 
Algoritma ini dapat digunakan untuk mengumpulkan sekumpulan objek kedalam sejumlah cluster 
yang diinginkan 
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8. Metode Penelitian 
 
2.1 Data Mining 
Data Mining mengacu kepada proses atau metode untuk mengekstrak atau “menambang” 
pengetahuan atau pola dari sejumlah data yang besar. Data mining muncul diakibatkan oleh 
tersedianya jumlah data yang besar dan kebutuhan untuk mengubah data tersebut menjadi 
informasi yang berguna atau pengetahuan (Jiawei Han dan Micheline Kamber, 2006). 
 
 
2.2 Himpunan Fuzzy 
Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 
(Zimmerman,1991). Zadeh memberikan definisi tentang himpunan fuzzy sebagai berikut: Jika X 
adalah koleksi objek yang dinotasikan oleh x, maka suatu himpunan fuzzy A dalam X adalah suatu 
himpunan pasangan berurutan: 

{( , ( )) | }AA x m x x X= Î                 (2.1) 
Dengan µA(x) adalah derajat keanggotaan x di A yang memetakan X ke ruang keanggotaan M yang 
terletak pada rentang [0,1] 
 
2.3 Algoritma Fuzzy C-Means 
Metode Fuzzy C-Means clustering merupakan algoritma clutering data yang setiap datanya menjadi 
anggota dari suatu kluster dengan derajat didefinisikan dengan level keanggotaan (Jang, Sun, dan 
Mizutani, 2004). Proses clustering dengan menggunakan algoritma Fuzzy C-Means memiliki 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Input data yang akan dimasukan ke X, yang berupa matriks berukuran n x m (n = jumlah 

sampel data, m = jumlah atribut setiap data). Xij data sampel ke-i (i=1,2,..n), atribut ke-j 
(j=1,2,..m). 

2. Tentukan jumlah cluster (c), pangkat (w), maksimum iterasi (MaxIter), error terkecil yang 
diharapkan (ɛ), fungsi objektif awal (P0 = 0), dan iterasi awal (t=1). 

3. Bangkitkan bilangan random µik, i=1,2,..n: k=1,2,..c sebagai elemen matriks partisi awal U. 
Dengan j=1,2..n, hitung : 

1
( )

n
w

i ik
k

Q µ
=

= å   (2.2) 
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i

µµ
Q
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4. Hitung pusat cluster ke-k, dengan k=1,2,..c dan j=1,2,..m 
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5. Hitung fungsi obyektif pada iterasi ke-t 
2

1 1 1
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6. Hitung perubahan matriks partisi : 
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7. Jika : (|Pt-Pt-1|< ɛ atau (t > MaxIter) maka berhenti, jika tidak : t = t+1, ulangi langkah 4. 
Langkah-langkah Algoritma Fuzzy C-Means dapat digambarkan dengan diagram pada 

gambar 1: 
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Gambar 1 Diagram Langkah-langkah Algoritma Fuzzy C-Means. 
 
2.4 Kinerja Akademik Mahasiswa 
Kinerja akademik merupakan suatu hasil yang dicapai dalam bidang akademik. Evaluasi kinerja 
akademik mahasiswa dapat dilihat dari IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) mahasiswa tersebut.  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukan prestasi atau kinerja 
akademik mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir 
yang telah ditempuh (unpad.ac.id, 2013). 

  
9. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1 Implementasi Program 
Implementasi metode Fuzzy C-Means dapat dilihat dalam uji coba pengelompokkan data 
menggunakan aplikasi. Pada penelitian ini jumlah data yang digunakan ada sebanyak 562 record 
data yang akan dikelompokkan menjadi empat buah cluster, bilangan pemangkat (w) = 2, dan galat 
minimum sebesar 0,0001. Setelah data yang akan dikelompokkan telah disimpan ke dalam 
database, maka proses clustering dapat dilakukan. 
Hasil clustering yang telah dilakukan oleh sistem akan ditampilkan seperti pada gambar 2. Dari 
gambar tersebut terlihat bahwa telah seluruh data mahasiswa telah dikelompokkan oleh sistem 
sebanyak 4 cluster dengan centroid yang berbeda-beda. Pengkategorian yang digunakan untuk 
mengkategorikan tiap cluster terdapat pada tabel 1. 

 
Tabel 1 Katagori Evaluasi Kinerja Akademik Mahasiswa berdasarkan Proses Clustering 

Cluster Centroid 
IPK 

Centroid 
Lama Studi Kategori 

1 2,94 5,56 “Kurang Baik” 
2 3,52 3,67 “Sangat Baik” 
3 3,18 3,86 “Baik” 
4 3,15 4,46 “Cukup Baik” 

 
Pada Menu yang sama setelah proses clustering, pengguna dapat melihat hasil cluster mahasiswa 
tertentu. Misal jika ingin mencari data mahasiswa dengan  nomor NPM 140110090032, maka 
berdasarkan hasil clustering, mahasiswa dengan nomor NPM 140110090032 berada pada cluster 3 
dengan centroid IPK dan lama studi sebesar (3.18,3.86).  



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Komputer 180 
 

 
Gambar 2 Hasil Clustering 

 
Hasil pengelompokan data akademik mahasiswa yang dikaitkan dengan jurusan yang dikaitkan 
dengan jurusan yang ditempuh mahasiswa dapat dilihat melalui Menu Database Mahasiswa 
(gambar 3). Selain itu, centroid IPK dan lama studi masing-masing cluster juga akan ditampilkan 
disini. 

 

 
Gambar 3 Jumlah mahasiswa per-cluster untuk mahasiswa jurusan matematika 

 
Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa cluster 2 (kategori “Sangat Baik”) memiliki centroid IPK 
sebesar 3,52 dan lama studi sebesar 3,67, sehingga masuk dalam katagori kinerja akademik 
tertinggi dibandingkan dengan cluster lain. Dan dalam kasus ini, dari seluruh record mahasiswa 
jurusan matematika yang berjumlah 152, terdapat 52 mahasiswa yang termasuk dalam kategori 
“Sangat Baik”. 

3.2 Implementasi Hasil Pengelompokkan 
Jumlah mahasiswa per-cluster yang dikaitkan oleh jurusan yang ditempuh mahasiswa dapat 
dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 Jumlah Mahasiswa per-cluster menurut Jurusan yang ditempuh 

Jurusan 
Hasil Pengelompokkan Total 

Mahasiwa 
per-jurusan 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
(2.94,5.56) (3.52,3.67) (3.18,3.86) (3.15,4.46) 

Matematika 13 52 33 54 152 
Fisika 9 10 36 29 84 
Kimia 5 21 51 31 108 
Biologi 9 12 8 61 90 

Statistika 2 32 63 31 128 
Total 38 127 191 206 562 

 
Tabel 3 Jumlah Mahasiswa per-cluster Menurut Jurusan yang Ditempuh (Dalam Persen) 

Jurusan 
Hasil Pengelompokan dalam % Total 

Mahasiwa 
per-jurusan 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 
(2.94,5.56) (3.52,3.67) (3.18,3.86) (3.15,4.46) 

Matematika 8,55 34,21 21,71 35,53 100 
Fisika 10,71 11,9 42,86 34,52 100 
Kimia 4,63 19,44 47,22 28,7 100 
Biologi 10 13,33 8,89 67,78 100 

Statistika 1,56 25 49,22 24,22 100 
Total 6,76 22,6 33,99 36,65 100 

 
Dari tabel 3, dapat dirangkum bahwa terdapat 22,6% mahasiswa termasuk dalam  cluster 2 
(kategori “Sangat Baik”), lalu diikuti dengan 33,99% mahasiswa di cluster 3 (kategori 
“Baik”),  36,65% mahasiswa di cluster 4 (kategori “Cukup Baik”),  dan 6,76% di cluster 1 
(kategori “Kurang Baik”). Selain itu dapat dilihat persentase mahasiswa lulusan jurusan 
Matematika yang termasuk dalam cluster 2 adalah yang tertinggi, diikuti oleh mahasiswa 
jurusan Statistika, Kimia, Biologi, dan Fisika. 

 
7. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Metode Fuzzy C-Means dapat diimplementasikan ke dalam program untuk mengelompokkan data 
akademik mahasiswa. Berdasarkan hasil proses clustering terhadap 562 data akademik mahasiswa 
menggunakan aplikasi. 4 cluster cocok digunakan sebagai hasil pengelompokan data mahasiswa 
karena setiap cluster tidak memiliki centroid yang berdekatan sehingga dapat memiliki kategori 
yang berbeda-beda. Cluster dengan kataegori kinerja akademik terbaik yaitu cluster 2 berjumlah 
127 mahasiswa, diikuti oleh 191 mahasiswa di cluster 3, 206 mahasiswa di cluster 4, dan 38 
mahasiswa di cluster 1. Dari hasil pengelempokkan yang dikaitkan dengan jurusan yang ditempuh, 
presentase mahasiswa lulusan jurusan Matematika yang termasuk dalam cluster 2 adalah yang 
tertinggi. 
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ABSTRAK 
Kinect adalah suatu alat yang dilengkapi dengan kamera yang bisa mendeteksi keberadaan kepala. Beberapa 

titik pada tulang kepala dari kamera biasa Kinect bisa diproyeksikan pada sumbu X dan Y sedangkan kamera 
infrared bisa diproyeksikan pada sumbu Z. Pada paper ini menjelaskan tentang aplikasi deteksi kepala pada kamera 
Kinect untuk menggerakan kursi roda. Kursi roda yang dilengkapi dengan mikrokontroler Arduino diprogram 
menggunakan bahasa C untuk bisa menggerakan roda dengan cara belok kanan, kiri dan maju. Kemudian kursi roda 
tersebut dihubungkan dengan komputer dan kamera dari Kinect serta titik yang menunjukan posisi kepala. Posisi 
kepala pada sumbu X dan Y digunakan untuk menggerakan kursi roda secara belok kiri dan kanan. Sedangkan 
kedalaman dari posisi kepala dapat dideteksi melalui kamera infrared sebagai sumbu Z dan digunakan untuk 
menggerakan kursi roda maju dan mundur. 
Hasil percobaan menunjukan kursi roda dapat digerakan sesuai dengan arah yang dilakukan oleh kepala. 

 
Kata kunci:  Deteksi kepala, Kinect 

 
ABSTRACT 

Kinect is a device that is equipped with a camera that can detect the head. Some points on the skull from 
ordinary Kinect camera can be projected on the X and Y axis while the infrared camera can be projected on the 
Z axis. This paper describes the application of head detection on Kinect camera to drive the wheelchair. 
Wheelchair is equipped with Arduino microcontroller that programmed using C language to be able to drive 
the wheels to turn right, left and forward. Then the wheelchair is connected to a computer and a Kinect camera 
and the point which indicates the position of the head. The position of the head on the X and Y axis are used to 
turn the wheelchair left and right. While the depth of the head position can be detected by an infrared camera 
as the Z axis and is used to drive the wheelchair forward and backward. 
The result showed a wheelchair can be moved in accordance with a direction made by the head. 

 
 
Keywords: Head detection, Kinect 

 
 
 
 

10. Pendahuluan 
 
Bidang informatika telah berkembang secara pesat di berbagai kehidupan manusia, begitu juga bidang 
robotika. Kedua ilmu ini menjadikan suatu hal yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas hidup 
manusia terutama bagi orang yang berketerbatasan. Seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam 
penggunaan anggota tubuh sehingga hanya bagian kepala yang berfungsi maka segala sesuatu harus 
digerakan lewat gerakan kepala. 
  

11. Metode Penelitian 
 

Pada paper ini akan dijelaskan tentang metode yang dipakai dalam pembuatan aplikasi kursi roda 
menggunakan deteksi kepala pada Kinect. 
 
2.1 Deteksi Kepala 
 
Pendeteksian kepala pada Kinect dilakukan dengan menggunakan paket skeleton tracking yang sudah 
disediakan pada Kinect. Skeleton tracking adalah suatu proses pada data depth image untuk menetapkan 
posisi dari berbagai sendi-sendi tulang pada manusia. Skeleton tracking menyediakan nilai-nilai X, Y dan Z 
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untuk setiap titik tulang (Webb & Ashley, [1]). Untuk menampilkan nilai-nilai X, Y dan Z ini, Kinect 
memiliki suatu cara tertentu dalam pemakaian kedua kamera yang dimiliki oleh Kinect, yaitu color camera 
dan depth camera. Salah satu cara untuk mencari nilai-nilai X, Y dan Z ini dikemukakan oleh Nakamura [2], 
yaitu dengan mendapatkan nilai-nilai (�� ,�� ,��) melalui depth camera dengan menggunakan persamaan 
berikut: 
 

 �� = (������)∗�����(��,��)���                                                                       (1) 
 �� = (������)∗�����(��,��)���                                                                        (2) 
 �� = ����ℎ(�� , ��)                                                                            (3) 
 

Untuk mendapatkan nilai-nilai (�� ,�� ,��) ini, maka diperlukan parameter-parameter seperti posisi titik 
pada depth camera, yaitu (�� , ��), informasi jarak titik, yaitu ����ℎ(�� , ��), titik tengah depth image, yaitu (��� , ���), dan panjang fokus (focal length), yaitu ��� , ���, yang dapat diketahui dari awal. Selanjutnya nilai 
tiga dimensi (�� ,�� ,��) dari depth camera ini dapat ditransformasikan ke nilai tiga dimensi di color camera, 
yaitu (�� ,�� ,��), dengan menggunakan persamaan transformasi berikut: 

 �������� = � �������� + �                                                                           (4) 

 � merupakan suatu matriks berordo 3x3 dan � adalah matriks berordo 3x1, keduanya mentransformasikan 
nilai (��,�� ,��) menjadi (�� ,�� ,��). Nilai (�� ,�� ,��) ini merupakan nilai tiga dimensi dan dapat 
ditransformasikan kembali untuk mendapatkan nilai dua dimensi pada color camera dengan menggunakan 
parameter-parameter titik tengah color image, yaitu (��� , ���), dan panjang fokus ��� , ��� yang dapat 
diketahui dari awal untuk mendapatkan nilai dua dimensi (�� , ��) pada color camera dengan menggunakan 
persamaan-persamaan berikut: 
 �� = ��∗����� + ���                                                                              (5) 

 �� = ��∗����� + ���                                                                               (6) 
 
Semua perhitungan di atas tidak perlu dilakukan karena pada paket Kinect, yaitu Kinect SDK, sudah 
menyediakan suatu code yang langsung dapat dipakai untuk mendapatkan nilai-nilai X, Y, dan Z dari titik 
tulang kepala yang nantinya dipakai sebagai pengendali gerakan kursi roda. 
 
2.2 Aplikasi Kursi Roda 
 
Saat aplikasi dinyalakan, maka Kinect akan mendeteksi kepala pengguna.Setelah kepala pengguna 
ditemukan, maka aplikasi akan menandai titik kepala dengan sebuah titik penanda berbentuk 
persegi berukuran 10 x 10 pixel pada tampilan layar berukuran 640x480 pixel. Titik penanda ini 
nantinya akan menjadi suatu titik yang dapat menekan tombol-tombol pada menu yang ada di 
tampilan antarmuka. 
 
Bila dalam suatu ilmu matematika, maka titik ini dapat diibaratkan suatu titik yang ada pada 
suatu koordinat bidang �� dan tombol-tombol yang disediakan pada tampilan antarmuka aplikasi 
tersebut merupakan suatu wilayah tombol yang bila titik penanda tadi memasuki wilayah ini, 
maka akan mengaktifkan suatu kondisi tertentu.  
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Gambar 1. Titik penanda kepala dan wilayah tombol 

 
Gambar 1: Titik harus bertranslasi ke wilayah tombol agar tombol dapat ditekan. 
  

 

 
Gambar 2. Contoh titik penanda dan wilayah tombol 

 
Gambar 2: Contoh titik penanda yang harus bertranslasi ke wilayah tombol. Misalkan titik awal 
penanda ada pada (1,1) di bidang ��, dan titik pusat wilayah tombol ada pada (5,1) dengan panjang 
wilayah 4 dan lebar 2. Maka, titik penanda setidaknya harus melakukan translasi sebanyak (2,0) 
untuk masuk ke wilayah tombol menu. 

 (��, ��) = (1,1) + (2,0) 
 (��, ��) = (3,1) 

 
Setelah translasi dilakukan, maka titik akan berada pada (3,1) dan masuk ke wilayah tombol 
menu, lalu kondisi tombol pun akan dijalankan sesuai dengan tombol yang dipilih. 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Komputer 186 
 

 
  
 

12. Hasil dan Pembahasan 
 
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil aplikasi kursi roda yang digerakan oleh kepala pada Kinect. 
 
3.1 Skema Kursi Roda 
 

 
Gambar 3. Skema kursi roda 

 
Gambar 3: Aplikasi kursi roda dikendalikan oleh Kinect XBOX 360 dan komputer notebook. Kinect bertugas 
untuk mendeteksi kepala dan mengirimkan nilai posisi X, Y dan Z ke komputer notebook, lalu setelah 
diproses di komputer, maka akan dikirim huruf-huruf perintah melalui wifi transmitter ke kursi roda. Kursi 
roda akan menerima perintah melalui wifi receiver, lalu akan diterima oleh microcontroller Arduino 
(Kadir[3]). Arduino bertugas untuk mengendalikan motor driver kiri dan kanan yang nantinya 
mengendalikan arah putaran motor kiri dan kanan yang dipasangi roda. 
 
3.2 Antarmuka Aplikasi Kursi Roda 
 
Antarmuka aplikasi kursi roda dilengkapi beberapa tombol. Tombol yang disediakan pada menu 
antarmuka aplikasi adalah tombol kiri dan kanan untuk menggerakan kursi roda ke arah kiri dan 
kanan. Tombol ini akan mengaktifkan perintah mengirim huruf ke Serial saat titik penanda kepala 
masuk ke tombol, yaitu huruf “R” untuk belok kanan dan huruf “L” untuk belok kiri.  
 
Kondisi maju dan mundur pada robot kursi roda ini tidak dibuat dalam bentuk tombol, melainkan 
dengan posisi kedekatan antara kepala dengan Kinect. Kondisi maju terpenuhi jika kepala berada 
kurang dari satu meter dari Kinect, sedangkan untuk mundur kepala harus berada lebih jauh dari 
satu koma tiga meter. Semua kondisi ini dapat dipenuhi dengan mengandalkan perintah 
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Position.Z pada Visual Studio untuk mendapatkan nilai � atau nilai jarak antara Kinect dengan 
titik sendi yang diinginkan. 
 

 
Gambar 4. Tampilan antarmuka pada aplikasi robot kursi roda 

 
Gambar 4: Tampilan yang disediakan. Terlihat pada gambar bahwa ada titik penanda kepala yang 
berwarna merah dan dua buah tombol, juga dua buah keterangan yang menampilkan kondisi yang 
dimasuki oleh kursi roda dan jarak antara kepala dan Kinect. 
 
3.3 Hasil Aplikasi Kursi Roda 
 

 
Gambar 5. Flowchart aplikasi kursi roda 
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Gambar 5: Flowchart dari aplikasi kursi roda yang dibuat. 
 

Tabel 1. Spesifikasi alat dan perangkat lunak yang digunakan 

 
 
Tabel 1 merupakan spesifikasi dari alat dan perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi kursi roda. 
 

Tabel 2. Gerakan kursi roda 

 
 
Tabel 2 merupakan perintah-perintah gerakan pada aplikasi kursi roda. Kursi roda menerima perintah 
huruf, lalu akan memberikan nilai nyala atau mati ke arah gerakan roda. 1 adalah nilai nyala, dan 0 adalah 
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nilai mati. Penentuan arah putaran roda dapat diatur dengan memberikan nilai nyala di satu arah roda dan 
mati di arah lainnya. 
 

Tabel 3. Hasil percobaan gerakan kepala pada kursi roda 

 
 
Tabel 3 merupakan hasil dari percobaan yang dilakukan, dan semua percobaan yang dilakukan selalu sesuai 
dengan yang diharapkan, maka nilai keberhasilan pada aplikasi ini adalah 100%. 
 

8. Simpulan 
 

Hasil  percobaan gerakan kursi roda dengan menggunakan gerakan kepala melalui kamera kinect berhasil 
dengan baik. Percobaan dengan  5 gerakan menunjukkan hasil kesesuaian sebesar 100%. 
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ABSTRAK 
Data/informasi merupakan aset berharga yang harus senantiasa dijaga, dilindungi dan 

diamankan agar tidak disalahgunakan. Salah satu usaha dalam mengamankan data/informasi 
tersebut ialah dengan menerapkan konsep steganografi. Tujuan dari paper ini adalah menyusun 
algoritma penyembunyian data rahasia yang berupa citra digital dengan menggunakan metode 
Discrete Wavelet Transform (DWT) yang dikombinasikan dengan teknik alpha blending. Proses 
dilakukan dalam dua tahap yakni tahap embedding (penyisipan citra rahasia) dan extracting 
(ekstraksi citra rahasia). Implementasi program telah dilakukan terhadap data uji berupa citra dan 
diperoleh hasil Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) dari stego image berkisar pada nilai 40-60dB. Ini 
menunjukkan bahwa kualitas citra awal tidak jauh berbeda dengan kualitas citra yang telah 
disisipi data rahasia. Sehingga secara kasat mata citra awal dan citra yang telah disisipi data 
rahasia akan sulit dibedakan. Hal ini membuat keberadaan citra rahasia tidak dapat terdeteksi 
secara kasat mata 

 
Kata kunci:  steganografi, discrete wavelet transform, alpha blending, citra digital 
 

 
ABSTRACT 

Data/information is an valuable asset that must be maintained, protected, and secured so it 
can’t be manipulated. One of many ways to secure the data is to implement steganography. The 
purpose of this paper is to design a secret data hiding algorithm using Discrete Wavelet Transform 
(DWT) combined with alpha blending technique. The algorithm consists of two processes: embedding 
and extracting. The implementation of algorithm has been tested to some sample images and it’s been 
obtained that the Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) of stego image is in the range 40-60db which 
shows that the initial image quality is not much different than the embedded image. So visually, 
cover image and stego image will be indistinguishable. This condition makes the secret image 
imperceptible.  
 
Keywords: steganography, discrete wavelet transform, alpha blending, digital image 
 

 
 
 

13. Pendahuluan 
 
Saat ini, data menjadi barang yang sangat berharga sehingga sangat dijaga kerahasiaan dan 
keasliannya. Kemudahan dalam mengakses data menimbulkan kekhawatiran para pemilik data, 
karena tidak ada jaminan keamanan untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian data mereka. Data 
dapat dengan mudah dicuri, dimodifikasi, diganti atau bahkan diklaim hak ciptanya oleh orang-
orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perlindungan terhadap data menjadi suatu 
kebutuhan yang penting saat ini. Salah satu cara untuk mengamankan data adalah dengan 
menerapkan ilmu steganografi. Steganografi merupakan ilmu penyembunyian data dalam suatu 
media. Media yang digunakan dapat berupa teks, gambar, audio, dan video. Steganografi berasal 
dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang berarti tersembunyi dan graphia yang berarti tulisan. 
Sehingga steganografi berarti tulisan tersembunyi. pada steganografi, suatu data rahasia 
disembunyikan dalam suatu data lain yang menjadi media penyimpanan tanpa mengubah media 
tersebut. Sehingga keberadaan data rahasia tidak dapat dideteksi secara kasat mata. Steganografi 

mailto:cristin.purnama@gmail.com
mailto:yadi.mt@sci.ui.ac.id


SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Komputer 191 
 

memiliki 3 elemen utama yaitu cover object, secret object, dan stego object. Cover object merupakan 
wadah yang digunakan untuk menyembunyikan secret object dan stego object merupakan cover 
object yang telah disisipi oleh secret object. Dalam paper ini akan dibahas mengenai salah satu 
metode dari teknik domain frekuensi yaitu Discrete Wavelet Transform (DWT) untuk 
menyembunyikan data rahasia yang berupa citra ke dalam media penampung yang juga berupa 
citra. 
 
 

14. Metode Penelitian 
 
Penelitian dalam paper ini dilakukan melalui studi literatur, implementasi, dan analisis terkait 
dengan steganografi menggunakan teknik DWT 
 
 

15. Hasil dan Pembahasan 
 

 
Haar-Discrete Wavelet Transform (Haar-DWT) 
 
Teknik Haar DWT bekerja pada domain frekuensi dimana sebelum suatu citra disisipi oleh data 
rahasia, citra ditransformasi ke dalam suatu koefisien domain tertentu menggunakan dekomposisi 
Haar DWT. Terdapat dua operasi utama dalam proses Haar DWT pada objek 2D, yaitu operasi 
horisontal dan operasi vertikal. (Chen & Lin.,[1]).  
 

1. Operasi horisontal 
Pertama-tama lakukan scanning piksel dari kiri ke kanan secara horisontal. Lalu lakukan 
dekomposisi averages dan differences pada tiap dua piksel yang bersebelahan.  
Dekomposisi averages dapat dihitung menggunakan rumus: 
  �� = ������ ,           � = 1,2, … ,�      (1) 
 
Sedangkan dekomposisi differences dilakukan dengan menggunakan rumus: 
  �� = ������ ,           � = 1,2, … ,�      (2) 
 
Ulangi langkah tersebut hingga seluruh baris matriks selesai diproses. Hasil dekomposisi averages 
masuk pada golongan frekuensi rendah (L) dan hasil dekomposisi differences masuk pada frekuensi 
tinggi (H). Ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1 Operasi Horisontal pada Baris Pertama 
 

2. Operasi vertikal 
 

Pada operasi ini, dilakukan scaning piksel dari atas ke bawah pada tiap kolom dari hasil yang 
didapat pada operasi horizontal. Lalu lakukan dekomposisi averages dan differences pada tiap dua 
piksel yang berdekatan. Ulangi langkah tersebut hingga semua kolom selesai diproses. Lalu akan 
diperoleh 4 sub-band yang masing dinotasikan sebagai LL, HL, LH, dan HH. Ilustrasi dari operasi 

�� �� �� �� 
 

�� �� �� �� 
L H 
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vertikal ini dipaparkan pada Gambar 2. Pada Gambar 3 diperlihatkan transformasi citra setelah 
proses 1 level DWT. Dalam kasus n level Haar DWT, proses dilanjutkan dengan kembali 
melakukan dekomposisi koefisien aproksimasi (cA) menjadi sub-band yang lebih kecil.  
 

 
Gambar 2 Operasi Vertikal pada Kolom Pertama 

 
 

      
(a)         (b)    (c) 

Gambar 3 (a) Citra Awal (b) Bentuk Citra Setelah Operasi Horisontal (c) Bentuk Citra Setelah Operasi 
Vertikal 

 
 
Teknik Alpha Blending 
 
Teknik alpha blending digunakan untuk menggabungkan 2 citra input menjadi 1 citra input dengan 
presentasi piksel tertentu. Pada paper ini, teknik alpha blending digunakan untuk menghasilkan stego 
image (proses embedding) dan proses ekstraksi untuk menghasilkan secret image. Persamaan yang 
digunakan adalah sebagai berikut:  
 
Proses embedding:  
 ����� ����� = (1 − ���ℎ�) × ����� ����� + ���ℎ� × ������ �����  (3) 

 
Proses ekstraksi: ������ ����� = ����� ������(�������)×����� ����������      (4) 
 
Dengan nilai alpha berada pada interval [0,1] 
 
 
Transformasi Power Law 
 
Transformasi power law sering digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu citra yang kondisinya 
kurang baik. Bentuk dari transformasi power law adalah sebagai berikut (Chityala &Pudipeddi., [2]): 
 �(�, �) = ��(�, �)�       (5) 
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Dengan k dan � adalah konstanta positif dan I adalah nilai intensitas dari piksel pada titik (i,j). Nilai 
intensitas dari tiap piksel harus berada pada interval [0,1], sehingga pada citra 8 bit yang nilai intensitasnya 
berkisar pada [0,255] harus dilakukan normalisasi terlebih dahulu agar nilai piksel berada pada interval [0,1]. Jika � = 1, maka pemetaan bersifat linear dan citra output akan sama dengan citra input. Ketika � < 1, transformasi akan menghasilkan nilai intensitas yang tinggi sehingga citra output yang dihasilkan 
akan menjadi lebih terang. Sebaliknya, jika � > 1 transformasi mengakibatkan nilai intensitas menjadi 
rendah sehingga citra output yang dihasilkan menjadi lebih gelap.  
 
Pada paper ini, transformasi power law akan digunakan untuk membentuk suatu citra dari stego image 
yang mirip dengan cover image sehingga tidak diperlukan cover image dalam proses ekstraksi alpha 
blending. Citra output yang dihasilkan harus benar-benar mirip dengan cover image agar citra rahasia dapat 
terekstraksi dengan baik. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini akan digunakan nilai � = 0.9 (mendekati 1 
sehingga pemetaan hampir linear) agar dihasilkan citra output yang diinginkan. 
 
Algoritma Proses Embedding 
 

1. Input citra yang ingin digunakan sebagai cover image dan secret image beserta nilai alpha yang 
akan digunakan dalam proses penyisipan. 

2. Ubah kedua citra ke dalam bentuk matriks piksel  
3. Lakukan proses 2 level Haar DWT pada kedua citra tersebut lalu gunakan teknik alpha blending 

untuk menyisipkan secret image ke dalam koefisien aproksimasi dari cover image  
4. Gunakan teknik Invers DWT untuk menghasilkan stego image  

 
Algoritma Proses Extracting 
 

1. Input stego image dan nilai alpha yang sama saat proses embedding 
2. Ubah stego image ke dalam matriks piksel lalu lakukan transformasi power law sehingga diperoleh 

suatu citra output yang mirip dengan cover image 
3. Lakukan proses 2 level Haar DWT pada kedua citra tersebut lalu gunakan teknik ekstraksi alpha 

blending untuk mengekstrak secret image dari stego image  
4. Gunakan teknik Invers DWT untuk menghasilkan secret image 

 
 
Simulasi dan Analisis Hasil 
Berikut adalah citra yang digunakan sebagai data uji dalam simulasi program: 
 

  
(a)                   (b)  

 
Gambar 4  (a) Penguins.jpg, (b) Desert.jpg 

 
Dalam tugas akhir ini akan digunakan metode Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) dan Mean Square Error 
(MSE) sebagai alat pembanding seberapa jauh perbedaan antara cover image dengan stego image dan secret 
image asli dengan secret image hasil ekstraksi. Nilai PSNR bergantung pada nilai MSE citra sehingga untuk 
mencari nilai PSNR, nilai MSE harus terlebih dahulu dihitung. MSE didefinisikan sebagai total selisih 
kuadrat dari tiap elemen matriks stego image dan cover image dibagi dengan ukuran kedua citra tersebut 
(ukuran stego image dan cover image sama), yaitu: 
 ��� =  ∑[�(�,�)��(�,�)]���       (6) 
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Dengan: 
 �(�, �) : cover image    M : panjang citra 
 �(�, �) : stego image    N : lebar citra 
 
PSNR dinyatakan dalam skala decible (dB) dan dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 ���� = 10 log�� [���]����       (7) 

 
Semakin kecil nilai MSE berarti kualitas stego image semakin baik. Artinya, secara visual, stego image tidak 
terlihat berbeda dibandingkan dengan cover image. Sebaliknya, semakin besar nilai PSNR maka semakin 
baik kualitas stego image. Umumnya nilai PSNR berkisar pada range 40-60dB. (Chen & Lin.,[2]). 
 

Tabel 1 Hasil PSNR dan MSE antara cover image dan stego image 
 

Data uji Cover image Secret image Alpha MSE PSNR 

1 Penguins.jpg 128 × 128 
Desert.jpg 128 × 128 

0.20 3.7215 42.4236 

2 Penguins.jpg 256 × 256 
Desert.jpg 128 × 128 

0.15 2.5349 44.0192 

3 Penguins.jpg 512 × 512 
Desert.jpg 128 × 128 

0.10 2.4930 44.1636 

4 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 128 × 128 

0.05 1.8701 45.4122 

5 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 64 × 64 

0.20 2.1651 44.7759 

6 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 256 × 256 

0.15 2.2777 44.5559 

7 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 512 × 384 

0.10 2.3420 44.4349 

8 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 1024 × 768 

0.05 3.2103 43.0654 

 
 

Tabel 3.2 Hasil PSNR dan MSE antara secret image dan secret image hasil ekstraksi 
 

Data uji Cover image Secret image Alpha MSE PSNR 

1 Penguins.jpg 128 × 128 
Desert.jpg 128 × 128 

0.20 3.4964 42.6945 

2 Penguins.jpg 256 × 256 
Desert.jpg 128 × 128 

0.15 2.6583 43.9345 

3 Penguins.jpg 512 × 512 
Desert.jpg 128 × 128 

0.10 2.4930 44.1636 

4 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 128 × 128 

0.05 2.1407 44.8253 

 
Tabel 2 Hasil PSNR dan MSE antara secret image dan secret image hasil ekstraksi (lanjutan) 
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Data uji Cover image Secret image Alpha MSE PSNR 

5 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 64 × 64 

0.20 2.0168 45.083 

6 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 256 × 256 

0.15 2.6850 43.8414 

7 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 512 × 384 

0.10 2.7178 43.7886 

8 Penguins.jpg 1024 × 768 
Desert.jpg 1024 × 768 

0.05 3.9579 42.1572 

 
 

Tabel 3 Hasil percobaan proses embedding pada data uji 1 
 

Cover Image Secret Image Stego Image 

 128 × 128 
 128 × 128 

 128 × 128 
 
PSNR = 42.4236 
MSE = 3.7215 

 
 

Tabel 4 Hasil percobaan proses extractng pada data uji 1 
 

Stego Image Citra Output Power 
Law 

Secret Image 

 128 × 128 
 128 × 128 

 128 × 128 
 
PSNR = 42.6945 
MSE = 3.4964 

 
 
 

9. Simpulan 
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Algoritma Discrete Wavelet Transform dapat diimplementasikan dalam proses penyembunyian citra digital 
pada citra digital lainnya Stego image dan citra rahasia hasil dari proses ekstraksi memiliki kualitas yang 
cukup baik karena memiliki nilai PSNR yang berkisar pada 40-50dB. Semakin besar ukuran dari cover 
image maka akan semakin kecil nilai MSE yang didapatkan. Ini berarti bahwa semakin besar ukuran cover 
image maka kualitas stego image dan secret image hasil ekstraksi akan semakin baik. Kualitas citra 
berbanding terbalik dengan ukuran secret image karena dari hasil uji coba diperoleh bahwa semakin kecil 
secret image yang disisipkan maka kualitas stego image dan citra rahasia hasil ekstraksi akan semakin 
tinggi.  
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ABSTRAK 
Magnetic Resonance spectroscopy (MRS) digunakan untuk mengetahui kandungan 

metabolit pada pasien penderita glioma otak Astrocytoma atau infeksi otak. Hasil analisa pada 
MRS tidak bisa dijadikan sebuah acuan untuk menentukan seorang pasien menderita glioma 
otak atau infeksi otak. Dalam makalah ini akan dibahas proses klasifikasi terhadap data MRS 
untuk menentukan penyakit yang diderita oleh seorang pasien. Tujuan akhir dari penulisan akhir 
ini adalah mentukan keakuratan klasifikasi data MRS dengan menggunakan metode Modified 
Fuzzy C-Means. Modified Fuzzy C-Means adalah pengembangan dari metode Fuzzy C-Means. 
Sama seperti metode Fuzzy C-Means, metode Modified Fuzzy C-Means merupakan metode yang 
mengalokasikan data dengan menggunakan fungsi membership (keanggotaan). Fungsi 
membership ini digunakan untuk menentukan seberapa besar kemungkinan sebuah data dapat 
menjadi anggota kedalam sebuah cluster, dengan menggunakan pembobotan pada setiap pusat 
cluster-nya. Keakuratan klasifikasi sangat bergantung kepada parameter-parameter yang terdapat 
pada algoritma Modified Fuzzy C-Means. 

 
 

Kata kunci:  astrocytoma, modified fuzzy c-means, magnetic resonance spectroscopy, analisis 
cluster 
 

 
ABSTRACT 

Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is used to determine the content of metabolites 
in patients with Astrocytoma brain glioma or brain infection. An analysis of the MRS could not 
be used as a reference for determining a patient suffering from a brain glioma or brain 
infection. In this project will discuss the process of classification of the data MRS to determine 
the diseases suffered by a patient. The ultimate purpose of writing this final project MRS data 
classification accuracy by using Modified Fuzzy C-Means. Modified Fuzzy C-Means is the 
development of methods of Fuzzy C-Means. Just like Fuzzy C-Means method, the method 
Modified Fuzzy C-Means is a method that allocates data by using the membership function 
(membership). This membership function is used to determine how likely a member of the data 
can be added to a cluster, using a weighting on each of its cluster center. Classification 
accuracy is very depend on the parameters contained in the Modified Fuzzy C-Means algorithm. 
 
Keywords: astrocytoma, modified fuzzy c-means, magnetic resonance spectroscopy, analysis 
cluster. 
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1. Pendahuluan 
 
Glioma otak adalah tumor primer otak yang berasal dari sel-sel glia. Jenis tumor otak ini 
merupakan yang paling sering terjadi mencakup ±50 − 60% dari seluruh tumor primer otak. 
Penyebab dari glioma ini adalah adanya perkembangan dari sel-sel otak yang menjadi abnormal. 
 
Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh WHO, glioma otak dapat dibagi menjadi 4, yaitu 
Derajat I (Juvenile Pilocytic Astrocytoma), Derajat II  (Low-grade Astrocytoma), Derajat III 
(Anaplastic Astrocytoma), dan Derajat IV (Glioblastoma Multiforme). Dari klasifikasi yang 
dilakukan oleh WHO, dapat dikelompokkan berdasarkan derajat keganasannya, Derajat I dan 
Derajat II merupakan Astrositoma Derajat Rendah (ADR) sedangkan Derajat III dan Derajat IV 
merupakan Astrositoma Derajat Tinggi (ADT). 
 
Dari tahun 1988-2001 melalui Surveilence, Epidemiology and End Result (SEER) Program of 
the National Cancer Institute (NCI) di Amerika mendapatkan 19.774 kasus tumor primer otak 
dan lainnya di susunan saraf pusat, dengan diketahui sebanyak 12.7% derajat rendah, 48.7% 
derajat tinggi, dan sisanya 38.7% tidak diketahui. 
 
Infeksi otak adalah adanya peradangan pada lapisan kalvarium yang mencakup kulit, tulang 
lapisan dura, arachnoid, parenkim otak dan struktur didalamnya. Berdasarkan data yang dicatat 
oleh WHO, pada tahun 2005 terdapat 426.000 penderita infeksi otak dengan angka kematian 
mencapai 20%. Penyebab dari infeksi otak ini sangat bermacam-macam mulai dari virus, 
bakteri, jamur, parasite, dan penurunan daya tahan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Pada 
penderita HIV sendiri ±60% dari penderitanya menderita infeksi otak. Manifestasi dari infeksi 
otak berupa meningitis, ensefalitis, dan vaskulitis sampai terbentuknya abses otak. 
 
Untuk mengetahui apakah suatu pasien mengalami glioma otak atau infeksi otak, perlu 
dilakukan pemeriksaan dari badan radiologi. Metode dalam pengecekan tersebut dapat 
menggunakan Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan Magnetic Resonance Spectrocopy 
(MRS). MRS merupakan suatu teknik penambahan dari pemeriksaan MRI berdasarkan 
distribusi dan sifat fisika-kimia dari air sehingga dengan adanya perbedaan medan magnetik 
dapat dinilai konsentrasi metabolit di dalam jaringan otak. Sehingga dengan menggunakan MRS 
akan lebih diketahui kelainan pada tingkat metabolisme seluler sebelum terjadinya kelainan 
yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan MRI. 
 
Penanganan pasien yang menderita glioma otak berbeda dengan pasien yang mendeita infeksi 
otak sehingga perlu dibedakan agar tidak ada kesalahan dalam melakukan tindakan. Jika pasien 
mengalami glioma otak, maka pasien tersebut perlu mendapatkan tindakan operasi dan jika 
pasien mengalami infeksi, otak cukup diberikan obat sesuai dengan penyebab infeksi tersebut. 
 
Analisis pengelompokan (cluster analysis) adalah salah satu analisis data eksplorasi yang 
bertujuan untuk menentukan kelompok dari sekelompok data. Pengelompokan data sering 
dilakukan dengan mencari karakteristik yang saling bersesuaian. Pengelompokan tersebut 
berdasarkan pada kemiripan beberapa atribut data yang sudah diketahui dengan melihat pola 
dari atribut-atribut terseut. 
 
Penelitian mengenai klasifikasi glioma otak sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan metode 
Fuzzy C-Means (Akmal Fikri, 2009); Possibilistic C-Means (Anggi P. Wibowo, 2010); 
Spherical K-Means, Online Spherical K-Means (Ardibian Krismanti, 2010); dan Support Vector 
Machine (Luthfir Rahman, 2014). 
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Surani Anuradha Jayasuriya dan Alan Wee-
Chung Liew yang didasarkan pada data MRI, pada makalah ini digunakan data yang 
berdasarkan hasil MRS. 
 
Mengingat angka kejadian dari kedua penyakit ini cukup tinggi dengan angka prognosis yang 
buruk, dibutuhkan penentuan diagnosis yang cepat dan tepat. Namun, sampai saat ini belum ada 
studi yang mempelajari kemampuan MRS dalam membedakan anatara glioma otak infeksi otak. 
 
Dalam penulisan makalah ini, metode Modified Fuzzy C-Means digunakan untuk melakukan 
pengelompokkan otak normal, glioma otak, dan infeksi otak. Data yang digunakan dalam 
makalah ini berasal dari hasil pemeriksaan MRS di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. 
 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
2.1 Algoritma Standard Fuzzy C-Means 
 
Algoritma Fuzzy C-Means memberikan identitas data pada setiap kategori dengan menggunakan 
keanggotaan fuzzy. Misalkan � = {�� � = 1,2, … ,�} dinotasikan sebagai data ke-k yang akan 
dibagi ke dalam � cluster. �� adalah nilai data ke-k. Algoritma FCM adalah optimasi yang 
mengklasifikasikan � ke � cluster dengan meminimalkan fungsi tujuan dengan melihat fungsi 
keanggotaan � dan nilai pusat cluster �. 

 
 ����(�,�,�, �,�) = �����(���)�‖�� − ��‖��

���
�
���  (1) 

 
 ��� adalah adalah tingkat keanggotaan dari data ke-k terhadap pusat cluster ke-i yang merupakan 
elemen dari matriks U dan ∑ ��� = 1���� . �� (� = 1, … , �) dinotasikan sebagai pusat cluster ke-i. ‖. ‖ adalah norm metric dan disini akan digunakan jarak Euclidean. Parameter m adalah derajat 
ke-fuzzy-an dari hasil pengelompokkan. Pada kasus ini akan di gunakan m = 2. 
 
Fungsi tujuan ini akan minimal ketika data dekat dengan pusat cluster akan memiliki nilai 
keanggotaan tinggi sementara data yang jauh dari pusat cluster akan memiliki nilai keanggotaan 
yang rendah. Persamaan untuk update dalam meminimalkan JFCM dengan kondisi yang 
diperlukan adalah 

 
 ��� = 1∑ �‖�� − ��‖‖�� − ��‖�� ���⁄����  

 

(2) 

�� = ∑ (���)�������∑ (���)�����  

 
(3) 
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2.2 Algoritma Modified Fuzzy C-Means. 
 
Dalam algoritma modified FCM ini masih ada kaitannya dengan algoritma FCM, namun hanya 
ada beberapa penambahan dalam fungsi tujuannya dikarenakan kita ingin mendapatkan hasil 
akurasi yang lebih baik daripada metode FCM. Penambahan yang dilakukan adalah 
menambahkan pembobotan pada pusat cluster. Adapun pembobotannya adalah 

 
 �� = 1 − ������(�) (4) 

 
dimana: 

 ��� = max�min����( �� − �̅�)��  ��� = 1 + max������ − ��� 
 

Berdasarkan informasi simetri yang diberikan, fungsi tujuan dari modified FCM akan 
menjadi 

 ��������(�,�,�,�, �,�,�)= ����������
��� ‖�� − ��‖��

��� + ��������� − �������  
(5) 

 

dimana ��� = 1 + max������ − ���, dan �� adalah data ke-j yang tidak berada pada cluster 
yang sama dengan data ke-k. Karena fungsi tujuan dari modified FCM kita baru, maka 
persamaan untuk update dalam meminimalkan modified FCM dengan kondisi yang diperlukan 
juga baru, persamaannya menjadi 
 
 ��� = 1

∑ ⎝⎜
⎛����� − ������� + ‖�� − ��‖������ − ������� + ‖�� − ��‖�⎠⎟

⎞� ����
����

 

 

(6) 

�� = ∑ ����(������ + ����� ��)�∑ �������� (1 + �����)�  

 

(7) 
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Modified FCM ini akan mengikuti beberapa tahap yaitu, 
 

1. Tentukan 
· Banyaknya data training yang diinginkan, dimasukkan pada matriks X dengan 

ukuran n x m. n adalah banyak data training dan m adalah banyaknya parameter. 
· c adalah banyaknya jumlah cluster yang diinginkan. 
· m adalah derajat fuzzy (� > 1). 
· N adalah maksimum iterasi N. 
· � adalah kriteria berhenti 
· V adalah pusat data mula-mula, dengan cara menghitung nilai rata-rata dari setiap 

cluster. 
2. Perbaiki derajat keanggotaan fuzzy setiap data pada setiap cluster (���), untuk � =1, 2, 3, … , � 
3. Hitung pusat V untuk setiap cluster ke-i. 
4. Tentukan kriteria penghentian iterasi, yaitu pusat cluster pada iterasi saat ini (t) dan 

iterasi sebelumnya (t− 1) ∆= ‖�� − ����‖                     
Jika ∆ ≤ � maka iterasi akan berhenti, jika ∆ > � maka kembali ke-2. Nilai � yang 
digunakan adalah 10��. 

 
  

3. Hasil dan Pembahasan 
 
Pengujian data MRS dengan menggunakan metode Fuzzy C-Means dilakukan terhadap 
perubahan banyaknya pengambilan data training. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
fungsi jarak euclidean. Untuk tingkat toleransi yang digunakan adalah 10�� dan derajat fuzzy 
yang digunakan adalah � = 2 sesuai dengan yang tercantum pada paper utama yang penulis 
gunakan. 
 
 
 
Tabel 1. Perbandingan metode fuzzy c-means dengan metode modified c-means untuk clustering 

data otak normal, glioma otak, dan infeksi otak pada beberapa data training 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persentase Data 
Training 

Perbandingan FCM dengan MFCM 
Fuzzy C-Means Modified Fuzzy C-Means 

10 68.333 78.333 
20 51.852 83.333 
30 66.667 87.5 
40 66.667 92.857 
50 57.576 57.576 
60 44.444 88.889 
70 52.381 71.429 
80 66.667 86.667 
90 77.778 88.889 
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Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa perbandingan akurasi dengan menggunakan fungsi jarak 
euclidean, derajat fuzzy � = 2, dan tingkat toleransi sebesar 10�� menghasilkan akurasi terbaik 
untuk metode modified fuzzy c-means sebesar 92.857% pada 40% data training. 

 
\ 

Gambar 1. Grafik perbandingan akurasi metode fuzzy c-means dan mentode modified fuzzy c-
means untuk clustering data otak normal, glioma otak, dan infeksi otak pada beberapa data 

training 

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa keakuratan yang dimiliki metode modified fuzzy c-means 
selalu lebih besar dari pada metode fuzzy c-means. Pada grafik tersebut sumbu-x merupakan 
persentase dari data training yang digunakan, sedangkan sumbu-y adalah persentase keakuratan 
untuk clustering data otak normal, glioma otak, dan infeksi otak dengan menggunakan metode 
fuzzy c-means dan metode modified fuzzy c-means. Grafik yang berwarna biru mewakili 
keakuratan yang dimiliki oleh metode modified fuzzy c-means, sedangkan grafik yang berwarna 
merah mewakili keakuratan yang dimiliki oleh fuzzy c-means. 
.  
 

5. Simpulan 
 

Dari pengujian yang dilakukan pada bab 4, dapat dilihat bahwa tingkat akurasi dengan 
menggunakan metode modified fuzzy c-means dengan fungsi jarak euclidean, derajat fuzzy � = 2, dan tingkat toleransi sebesar 10�� menghasilkan akurasi terbaik sebesar 92.857% jika 
menggunakan 40% data training. Dengan mengetahui parameter terbaik untuk melakukan 
clustering data MRS diharapkan dapat mempercepat proses clustering terhadap data MRS 
tersebut dengan menggunakan metode Modified Fuzzy C-Means. 
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ABSTRAK 
Penyembunyian data (steganografi) menggunakan media penampung citra digital terdiri dari dua teknik yaitu 

spasial domain dan frekuensi domain. Salah satu metode yang menggunakan teknik spasial domain adalah Pixel 
Value Differencing. Pixel Value Differencing (PVD) menghitung selisih pixel yang berdekatan dan setiap pixel 
berada di blok yang unik. PVD membutuhkan proses kuantisasi yang merepresentasikan prinsip kapabilitas visual 
mata manusia yaitu area kontras dan area mulus. Salah satu metode untuk kuantisasinya yakni menggunakan 
metode perfect square number. Pada paper ini, mengimplementasikan PVD dan perfect square number dalam 
mengamankan data melalui citra digital grayscale. Hasil simulasi terhadap data uji dianalisis berdasarkan waktu 
proses menunjukkan semakin besar ukuran pixel citra digital maka semakin lama waktu proses penyisipan dan 
ekstraksi pesan. Selain itu, Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) menunjukkan bahwa pesan rahasia yang 
disembunyikan sulit terdeteksi. 

 
Kata kunci:  steganografi, Pixel Value Differencing, Peak Signal to Noise Ratio, citra digital 

 
ABSTRACT 

Concealment of data (steganography) consists of two techniques, namely spatial domain and frequency 
domain. One method using spatial domain technique is the pixel value differencing. Pixel value differencing (PVD) 
calculates the difference between pixels and non-overlapping. PVD requires the process of quantitation 
representing the principle of capabilities of visual human eye are contrast area and smooth area. One of the 
methods for the quantitation is using perfect square number. In this paper implements the PVD and perfect square 
number in securing data by grayscale digital image. The simulation results of the test data analyzed based on 
processing time showing bigger value of image pixel, the longer time required and value of Peak Signal to Noise 
Ratio (PSNR) indicating the secret message that is hidden relatively difficult detected. 
 
Keywords: steganography, Pixel Value Differencing, Peak Signal to Noise Ratio, digital image 

 
4. Pendahuluan 

 
Kata steganography terdiri dari dua bagian: steganos yang artinya  pelindung dan graphic yang artinya 
tulisan. Oleh karena itu, makna steganografi adalah menyembunyikan pesan rahasia ke media lain seperti 
citra digital, teks, audio, video, dan lain-lain (Al-Shatnawi A.M.,[1]). Jika media yang digunakan untuk 
menyembunyikan pesan adalah image atau citra digital maka disebut cover image dan citra digital yang 
telah disisipkan pesan disebut stego image. 
 
Penyembunyian pesan dengan media citra digital terdiri dari dua teknik: spasial domain dan frekuensi 
domain. Teknik spasial domain adalah teknik penyembunyian pesan dengan menyisipkan pesan ke dalam 
pixel dari cover image secara langsung. Contoh algoritma yang menggunakan teknik spasial domain adalah 
Least Significant Bit (LSB) dan Pixel Value Differencing (PVD). Teknik frekuensi domain adalah teknik 
penyembunyian pesan dengan memerlukan transformasi dari citra digital menggunakan mekanisme 
orientasi frekuensi seperti Discrete Wavelet Transform (DWT) dan Discrete Cosinus Transform (DCT) dan 
kemudian pesan dikombinasikan dengan koefisien relatif pada bentuk frekuensi dari citra digital (Shiuh-
Jeng Wang, [2]). 
 
Paper ini mengimplementasikan dan melakukan analisis terhadap teknik spasial domain yaitu algoritma 
PVD dan perfect square number. PVD mempartisi pixel dari cover image menjadi blok-blok dengan setiap 
blok terdiri dua pixel yang bersebelahan dan setiap pixel berada di blok yang unik. Pada proses penyisipan 
diberikan key agar proses ekstraksi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Nilai pixel pada setiap blok dihitung 
selisihnya dan kemudian diklasifikasikan ke dalam area kontras dan area mulus yang direpresentasikan 

mailto:febryan.setiawan@sci.ui.ac.id
mailto:yadi.mt@sci.ui.ac.id
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dengan tabel interval. Tabel interval yang digunakan pada paper ini adalah berdasarkan perfect square 
number yang diajukan Tseng dan Leng, [3]. Adapun bentuk tabel diperlihatkan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Interval berdasarkan perfect square number 

Interval ke- Batas bawah Batas atas Panjang interval �� 0 1 2 �� 2 5 4 �� 6 11 6 �� 12 19 8 �� 20 29 10 �� 30 41 12 �� 42 55 14 �� 56 71 16 �� 72 89 18 ��� 90 109 20 ��� 110 131 22 ��� 132 155 24 ��� 156 181 26 ��� 182 209 28 ��� 210 239 30 ��� 240 255 16 

 
 

5. Metode Penelitian 
 

 
Metode penelitian yang digunakan pada paper ini terdiri dari dua bagian yaitu: 
 
1.1 Studi Literatur dan Implementasi Program 
 
Membaca dan mempelajari artikel dan buku mengenai steganografi khususnya metode Pixel Value 
Differencing. Algoritma penyisipan PVD dan perfect square number ditunjukkan dengan flowchart pada 
Gambar 1 dan algoritma ekstraksi ditunjukkan dengan flowchart pada Gambar 2. Selanjutnya 
diimplementasikan dengan program Python 2.7.6. 

 
1.2 Simulasi Data Uji dan Analisis 
 
Melakukan simulasi terhadap berbagai data uji dan melakukan analisis terhadap waktu proses penyisipan 
dan ekstraksi pesan serta menganalisis kualitas stego image.  
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Gambar 1. Flowchart proses penyisipan 
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Gambar 2. Flowchart proses ekstraksi 
 
Penjelasan mengenai flowchart adalah ����(�): nilai pixel cover image, ������(�): pesan yang dibuah ke 
dalam alitan bit, ���(�,�): m bit aliran biner LSB pada nilai pixel �, ����������� �������: [�� − �,�� +� − 2� − 1] , ����������� �����: [�� + � − 2�,�� + � − 1], dan �����(�): nilai pixel stego image. Cover 
image berukuran 8-bit terdiri dari 256 tingkatan dengan interval 0-255 dengan 0 merepresentasikan warna 
hitam dan 255 merepresentasikan warna putih sehingga proses penyisipan harus menjamin apakah nilai 
pixel stego image berada di interval 0-255.  
 

 
6. Hasil dan Pembahasan 
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Berikut ini adalah data uji cover image yang digunakan dengan berbagai ukuran pixel yang ditunjukkan 
pada Tabel 2 dan pesan yang sama.  
 

Tabel 2. Detail data uji cover image 

Data uji Cover image Sumber Ukuran 
(pixel) 

Ukuran 
(bytes) 

1. 

 

http://www.chrismackay.me/wp-
content/uploads/2013/12/IMG_4776_bw.jpg 

128 x 128 19.183 

2. 256 x 256 74.172 

3. 512 x 512 293.164 

4. 1024 x 1024 1.164.418 

5. 2048 x 2048 4.620.522 

 
Rata-rata waktu proses penyisipan dan proses ektraksi terhadap data uji ditunjukkan pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Rata-rata waktu penyisipan dan ekstraksi pesan 

Data 
Uji 

Cover image Ukuran 
(pixel) 

Rata-rata waktu penyisipan 
(detik) 

Rata-rata waktu ekstraksi 
(detik) 

1. 

 

128 x 128 2,0128 1,4862 

2. 256 x 256 2,6168 1,823 

3. 512 x 512 3,7508 2,5186 

4. 1024 x 1024 8,07599 5,3388 

5. 2048 x 2048 25,1742 15,8864 

 

Untuk mengukur kualitas stego image digunakan Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). PSNR diukur dengan 
logaritma dalam satuan desibel (dB). Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: ���� = 10 ×  log�� �������� 
 
dengan MSE: Mean Square Error dan ���� = 255 untuk citra digital dengan ukuran 8-bit. Adapun 
perhitungan MSE adalah : ��� = 1� × �� �������(�, �)− �����(�, �)�����

���
���
���  

dengan �: panjang citra digital (pixel), �: lebar citra digital (pixel), �����(�, �): nilai pixel stego image, dan �����(�, �): nilai pixel cover image. Stego image dikatakan sulit dideteksi ketika nilai PSNR berada di atas 40 
dB (Cheddad A. et al., [3]). 
 
Nilai PSNR yang dihasilkan berdasarkan uji coba ditunjukkan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Nilai PSNR 

Data Uji Cover image Ukuran (pixel) PSNR (dB) 

1. 

 

128 x 128 51,29 

2. 256 x 256 59,83 

3. 512 x 512 65,79 

4. 1024 x 1024 71,92 

5. 2048 x 2048 78,13 

 

http://www.chrismackay.me/wp
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Perbandingan kualitas stego image dan cover image secara kasat mata ditunjukkan pada Gambar 3 dan 
Gambar 4. Dapat dilihat bahwa secara kasat mata sulit dideteksi keberadaan pesan. 
 

 
Gambar 3. Cover image ukuran pixel (2048 x2048) 

 

 
Gambar 4. Stego image ukuran pixel (2048 x 2048) 

 
6. Simpulan 

 
Berdasarkan uji coba yang dilakukan, disimpulkan bahwa algoritma PVD dan perfect square number 
berhasil diimplementasikan dengan program Python 2.7.6. Selain itu, semakin besar besar ukuran pixel dari 
cover image maka semakin besar waktu yang dibutuhkan, baik proses penyisipan atau ektraksi pesan dan 
algoritma PVD dan perfect square number sulit dideteksi keberadaan pesannya secara kasat mata karena 
nilai PSNR yang dihasilkan berada di interval 51 dB – 79 dB.  
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan komunikasi matematis 
mahasiswa pada perkuliahan kapita selekta matematika, sebagai mahasiswa calon guru 
matematika hendaknya  dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya baik 
secara lisan maupun tulisan yang dapat terjadi dalam proses perkuliahan.Menyadari akan 
pentingnya kemampuan komunikasi dikuasai oleh mahasiswa calon guru, dosen perlu 
mengupayakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan yang dapat memberi peluang dan 
mendorong mahasiswa melatihkan kemampuan komunikasi matematisnya, perkuliahan  yang 
dipilih adalah pendekatan Reciprocal Teaching yaituperkuliahan dalam kelompok kecil yang diawali 
dengan tugas membaca bahan ajar oleh mahasiswa dan dilanjutkan dengan melaksanakan empat 
kegiatan yaitu : merangkum bacaan, membuat pertanyaan, memberikan penjelasan, dan membuat 
pertanyaan atau permasalahan lanjutan. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis 
secara komprehensif tentang kemampuan komunikasi matematis mahasiswa.Metode penelitian ini 
dengan desainquasi eksperiment non-equivalent control grup. Penelitian digunakan dua kelompok, 
kelompok pertama sebagai kelompok eksperimen memperoleh perkuliahan dengan pendekatan 
Reciprocal Teaching, dan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol memperoleh perkuliahan 
biasa.Kedua kelompok diberikan pretes dan postes.Instrumen yang digunakan tes kemampuan 
komunikasi matematis dan pedoman observasi.Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
semester V STKIP Sebelas April Sumedang sebanyak 3 kelas, sampel diambil dua kelas yang dipilih 
secara random sampling. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dilakukan terhadap gain 
ternormalisasi kemampuan komunikasi matematis antara kedua kelompok sampel dengan 
menggunakan uji kesamaan dua rerata.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang memperoleh perkuliahan dengan pendekatan 
Reciprocal teaching lebih baik dari pada mahasiswa yang memperoleh perkuliahan biasa. 
 
Kata kunci:  Komunikasi Matematis,  Reciprocal teaching, Bahan Ajar Kapita Selekta Matematika 
 
 

ABSTRACT 
 
 This research is motivated by the lack of mathematical communication ability of students 
in the capita selecta mathematics lecturing, as a student teachers mathematics should be able to 
organize and consolidate mathematical thinking both orally and in writing that may occur in the 
lecturing process. Recognizing the importance of communication ability mastered by student, 
lecturers need to seek by using an approach that can provide opportunities and encourage students 
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mathematical communication ability, the lecturing chosen is the approach Reciprocal Teaching is 
lecturing in a small group that begins with the task of reading the teaching material by student and 
continued to carry out four activities, namely: summarization, question generation, clarification, and 
make further questions or concerns. This research aimed to assess and analyze comprehensively 
about mathematical communication ability of students. This research method is a quasi-
experimental design with non-equivalent control grup. The research used two groups, the first group 
as an experimental group gained lecturing with Reciprocal Teaching approach, and the second group 
as a control group to obtain regular lecturing. Both groups were given a pretest and posttest. 
Instruments used mathematical communication ability tests and observation guidelines. The 
population was all students of sixth semester in STKIP Sebelas April Sumedang as many as three 
classes, two classes of samples taken selected  random sampling. The data were analyzed 
quantitatively. Quantitative analysis was performed on the normalized gain mathematical 
communication ability between the two groups of samples using two averages equality test. The 
results showed that increased communication ability students acquire mathematical lecturing 
reciprocal teaching approach is better than the students who receive regular lecturing. 
 
Keyword:  mathematical communication,  Reciprocal teaching, selekta capita mathematics teaching 

material 
 
 

1.  Latar Belakang Masalah 
 

Tujuan diberikannya mata pelajaran matematika untuk pendidikan menengah (Depdiknas 
2006) adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan 
keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma; (2) Menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang 
meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, 
dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) Memiliki sikap 
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, 
dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 
masalah.  

Dari tujuan pembelajaran matematika  di atas, kemampuan komunikasi matematis 
merupakan hal yang penting. Matematika merupakan bahasa simbol dimana setiap orang yang 
belajar matematika dituntut untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa simbol tersebut. Melalui komunikasi matematis sebagai mahasiswa calon guru matematika 
yang kemudian akan menerapkan kemampuan komunikasi matematis terhadap siswa, hendaknya  
dapat mengorganisasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya baik secara lisan maupun 
tulisan yang dapat terjadi dalam proses perkuliahan. Komunikasi matematis akan berperan efektif 
manakala guru/calon guru dapat mengkondisikan siswa agar mendengarkan secara aktif sebaik 
mereka mempercakapkannnya. Oleh karena itu diharapkan mahasiswa calon guru matematika 
hendaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat digunakan dalam 
melaksanakan tugas keguruannya kelak. 

Menyadari akan pentingnya kemampuan komunikasi dikuasai oleh mahasiswa calon guru, 
dosen perlu mengupayakan perkuliahan dengan menggunakan pendekatan yang dapat memberi 
peluang dan mendorong mahasiswa melatihkan kemampuan komunikasi. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan yaitu dengan memilih suatu metode, pendekatan, atau model pembelajaran yang 
tepat dan efesien. Model pembelajaran yang dapat dipilih adalah Reciprocal Teaching. Menurut 
Paliscsar dan Brown (1984) bahwa strategi Reciprocal teaching adalah pendekatan konstruktivis 
yang didasarkan pada prinsip-prinsip membuat pertanyaan, mengajarkan keterampilan 
metakognitif melalui pengajaran, dan pemodelan oleh guru untuk meningkatkan keterampilan 
membaca dan pemahaman siswa berkemampuan rendah. 
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Model Reciprocal teaching merupakan prosedur pengajaran yang dirancang untuk 
mengajarkan kepada mahasiswa tentang strategi-strategi kognitif serta untuk membantu siswa 
memahami bacaan dengan baik.  Perkuliahan dengan model ini disusun dengan menggunakan 
empat strategi yang bisa diterapkan secara fleksibel yaitu : menyimpulkan (summarization), 
membuat pertanyaan (question generation), klarifikasi (clarification), dan memprediksi (prediction).  

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Qohar.(2010) bahwa ditinjau secara keseluruhan, 
kemampuan pemahaman matematis, koneksi matematis dan komunikasi matematis serta 
kemandirian belajar matematika siswa, untuk siswa yang pembelajarannya menggunakan 
reciprocal teaching lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya dilakukan secara konvensional. 
Kemampuan-kemampuan tersebut semuanya berada dalam kualifikasi sedang, kemudian penelitian 
Setyawati (2012) secara keseluruhan nilai rata-rata normal gain tes  pemahaman konsep dan 
angket motivasi belajar matematika siswa kelas eksperimen lebih efektif dari nilai rata-ratanormal 
gain siswa kelas kontrol. 

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam memberikan perkuliahan pada mata kuliah kapita 
selekta matematika, terlihat mahasiswa masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami 
konsep, mengkomunikasikan gagasan, ide secara lisan dan tulisan sehingga masih terjadi 
kekeliruan dalam menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan.Mengingat Mahasiswa STKIP 
Sebelas April Sumedang adalah calon guru matematika, maka yang dituntut hendaknya dapat 
mengembangkan kemampuan komunikasi pada anak didiknya Kemampuan matematis mahasiswa 
calon guru masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada hasil UTS dan UAS pada soal-soal 
kemampuan komunikasi matematis mahasiswa tahun  ajaran 2013-2014 semester  Ganjil, dimana 
hanya 40% mahasiswa yang memperoleh nilai di atas C. Hal ini tentu saja perlu mendapat 
perhatian, mengingat mata kuliah Kapita Selekta Matematika ini merupakan mata kuliah yang 
sangat esensial dan  di dalamnya membahas materi sekolah  menengah, yang kemudian materi-
materinya akan dibawa oleh mahasiswa sampai mereka mengajar.  

Dengan demikian peneliti berharap bila penerapan perkuliahan model ReciprocalTeaching, 
memberikan hasil yang lebih baik khususnya mata kuliah kapita selekta matematika dalam 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa, serta model ini dapat menjadi 
pilihan untuk diterapkan lebih luas. 

 
 

2. Kajian Teori 
 

Komunikasi Matematis 
Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu 

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku baik 
langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut harus 
dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh 
orang lain. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan 
dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematik. 

Sesuaidengan salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu untuk mengembangkan 
kemampuan siswa/mahasiswa dalam menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan, 
antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram, dalam menjelaskan gagasan, maka 
selama proses pembelajaran di kelas para siswa difasilitasi dan dibimbing untuk menggunakan 
berbagai cara dan bentuk komunikasi seperti disebutkan di atas, antara lain dengan menggunakan 
lisan, grafik, peta, maupun diagram. 

Menurut Baroody (dalam Hulukati, 2005) terdapat lima aspek yang termasuk ke dalam 
kemampuan komunikasi. Kelima aspek yang dimaksud adalah: 
1. Representasi, yang diartikan sebagai bentuk (baru) dari hasil translasi suatu diagram dari 

model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Representasi dapat membantu siswa menjelaskan 
konsep atau ide, dan memudahkan anak mendapatkan strategi pemecahan.  Selain  itu, 
penggunaan representasi dapat meningkatkan fleksibelitas dalam menjawab soal-soal 
matematika. 
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2.  Mendengar. Dalam proses pembelajaran yang melibatkan diskusi, aspek mendengar 
merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Dalam proses ini, kemampuan siswa dalam 
memberikan pendapat atau komentar sangat terkait dengan kemampuan dalam mendengarkan 
topik-topik utama atau konsep-konsep esensial yang didiskusikan. Pentingnya mendengar 
secara kritis juga dapat mendorong siswa berpikir tentang jawaban pertanyaan sambil 
mendengar. 

3.  Membaca. Dalam pembelajaran matematika  yang  menjadi penyebab kesulitan siswa adalah 
lemahnya kemampuan membaca secara umum, dan ketidakmampuan membaca secara khusus.  
Sebab matematika merupakan ilmu yang bahasanya sarat akan simbol dan istilah. 

4.  Diskusi. Kegiatan diskusi merupakan sarana bagi seseorang untuk dapat mengungkapkan dan 
merefleksikan pikiran-pikirannya. Baroody (1993) menguraikan beberapa kelebihan dari 
diskusi kelas, yaitu antara lain: Dapat mempercepat pemahaman materi pembelajaran dan 
kemahiran menggunakan strategi, membantu siswa mengkonstruk pemahaman matematik, 
menginformasikan bahwa para ahli matematika biasanya tidak memecahkan masalah sendiri-
sendiri, tetapi membangun ide bersama pakar lainnya dalam satu tim, dan membantu siswa 
menganalis dan memecahkan masalah secara bijaksana. 

5.  Menulis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan dan 
merefleksikan pikiran. Menulis dapat meningkatkan taraf berpikir siswa ke arah yang lebih 
tinggi (higher-order-thinking). 

Berdasarkan uraian di atas terdapat lima aspek yang dapat digunakan untuk melatih 
mahasiswa meningkatkan kemampuan komunikasi matematiknya yaitu Representasi, Mendengar,  
Membaca, Diskusi, Menulis. Sementara itu menurut Menurut Sumarmo (2013) kemampuan 
komunikasi matematik  dapat dilihat dari kemampuan dalam: (1) Menghubungkan benda nyata, 
gambar, dan diagram ke dalam idea matematika; (2) Menjelaskan idea, situasi, dan relasi 
matematik, secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar; (3) 
Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika; (4) Mendengarkan, 
berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (5) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi 
matematika tertulis; (6) Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 
generalisasi; (7) Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. 
 
Reciprocal Teaching 

Palincsar dan Brown (1984) menjelaskan  bahwa strategi reciprocal teaching adalah 
pendekatan konstruktivis yang didasarkan pada prinsip-prinsip membuat pertanyaan, mengajarkan 
keterampilan metakognitif melalui pengajaran, dan pemodelan oleh guru untuk meningkatkan 
keterampilan membaca dan pemahaman pada siswa yang berkemampuan rendah.  

Lebih lanjut Palinscar (1986)mengemukakan reciprocal teaching bisa disusun dengan 
menggunakan empat strategi yang bisa diterapkan secara fleksibel yaitu : menyimpulkan 
(summarization), membuat pertanyaan (question generation), klarifikasi (clarification), dan 
memprediksi (prediction). Dalam implementasinya, dosen mempersiapkan bahan ajar  yang berisi 
materi pokok bahasan yang akan diajarkan dalam perkuliahan kapita selekta matematika. 

Berdasarkan uraian diatas perkuliahan dengan pendekatan reciprocal teaching disini 
adalah perkuliahan dalam kelompok kecil yang diawali dengan tugas membaca bahan ajar kapita 
selekta matematika oleh mahasiswa dan dilanjutkan dengan melaksanakan empat kegiatan yaitu : 
merangkum bacaan, membuat pertanyaan, memberikan penjelasan, dan membuat pertanyaan atau 
permasalahan lanjutan. Dalam pelaksanaannya pembahasan bahan ajar kapita selekta matematika 
dipimpin oleh mahasiswa sebagai ketua kelompok dan dosen berperan sebagai fasilitator dan 
pembimbing. 

 
3. Metodologi Penelitian 

 
Desain penelitian ini adalahquasi eksperiment non-equivalent control grup, karenapada 

kuasi eksperimen subyek tidak dikelompokkan secara acak, tetapi peneliti menerima keadaan 
subjek seadanya (Ruseffendi, 2010).Desain pada penelitian ini : 
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Kelompok Eksperimen   :         O         X         O 
Kelompok Kontrol          :         O                     O 
      (Sugiono, 2010) 
Kelompok eksperimen mendapatkan perlakuan berupa perkuliahan dengan pendekatan 

Reciprocal Teaching dan kelompok kontrol menggunakan perkuliahan biasa. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah perkuliahan dengan pendekatan Reciprocal Teaching dan perkuliahan biasa 
yang dilakukan oleh dosen. Variabel terikatnya adalah kemampuan komunikasi matematis.Populasi 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester V tahun ajaran 2014-2015 STKIP Sebelas April 
Sumedang sebanyak 3 kelas, sampel diambil dua kelas yang dipilih secara random sampling/acak 
kelas. 

 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Data yang diperoleh dari hasil pretes dan postes tes kemampuan komunikasi matematis 
kedua kelompok sampel kemudian dianalisis dengan memanfaatkan program Microsoft exel 
2007.Data dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan 
komunikasi matematis kedua kelompok tersebut. Besarnya peningkatan dihitung dengan rumus 
gain ternormalisasi (normalized gain). Uji statistik yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang 
berkaitan dengan masalah penelitian ini adalah uji-t. Hasil analisis data sebagai berikut: 
 

Tabel 1 
Data Statistik Pretes, Postes, dan N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa  

 
 Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Pretes Postes N-Gain Pretes Postes N-Gain 
n 32 32 32 32 32 32 �����  40 100 1,00 30 90 0,86 ���� 15 60 0,48 15 55 0,40 �̅ 25,87 79,37 0,73 25,15 70,78 0,61 � 5,62 11,27 0,14 5,31 9,17 0,13 

 
Terlihat dari Tabel 1 masing-masing subjek kelompok sebanyak 32 mahasiswa. 

Diperolehdata nilai pretesuntuk kelas eksperimen dengan nilai maksimal 40 dan nilai minimum 15 
dengan rata-rata 25,87 dan standar deviasi 5,62 untuk kelas kontrol dengan nilai maksimal 30 dan 
nilai minimum 15 dengan rata-rata 25,15 dan standar deviasi 5,31. Kemudian nilai postes untuk 
kelas eksperimen dengan nilai maksimal 100 dan nilai minimum 60 diperoleh rata-rata 79,37 
dengan standar deviasi 11,27 untuk kelas kontrol dengan nilai maksimal 90 dan nilai minimum 55 
dengan rata-rata 70,78 dan standar deviasi 9,17. Sedangkan mutu peningkatan (N-Gain) rata-rata 
untuk kelas eksperimen dengan nilai maksimal 1,00 dan nilai minimum 0,48 dengan rata-rata 0,73 
dan standar deviasi 0,14 untuk kelas kontrol dengan nilai maksimal 0,86 dan nilai minimum 0,40 
dengan rata-rata 0,61 dan standar deviasi 0,13. Untuk melihat perbedaan peningkatan kemampuan 
komunikasi matematis mahasiswa secara signifikan dari kedua kelompok, selanjutnya data N-Gain 
dianalisis dengan uji kesamaan dua rerata (uji-t) dengan terlebih dahulu menguji normalitas. 

Hasil pengujian normalitas data N-Gaindiperoleh pada kelompok eksperimen  diperoleh 2c

hitung = 5,60 dan dengan db = 3 diperoleh 2c daftar = 11,3. Sedangkan  pada kelompok kontrol 2c hitung 
= 1,25 dan dengan db = 3 diperoleh 2c daftar = 11,3,  terlihat dari kedua kelompok bahwa 2c hitung  <

2c daftar  sehingga penyebaran N-Gain  pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol 
keduanya berdistribusi normal.Kemudian pengujian dilanjutkan dengan uji homogenitas dua 
varians, hasilnya diperoleh Fhitung = 1,14 dan dengan db1=db2=31diperoleh Fdaftar = 2,35. Ternyata 
Fhitung <Fdaftarsehingga kedua varians kelompok sampel adalah homogen. 
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Selanjutnya analisis uji kesamaan dua rerata (uji-t) dengan taraf signifikasi sebesar 
5%,hasilnya diperoleh thitung = 3,43 dan tdaftar =2,658 sehingga  thitungberadadiluar batas interval –
t(0,995)(62)  sampai dengan t(0,995)(62) Maka Ho ditolak sehingga Ha diterima. Artinya kemampuan 
komunikasi matematis mahasiswa berbeda secara signifikan  dan untuk melihat mana yang lebih 
baik adalah yang rata-ratanya lebih besar.  

 
 

5. Kesimpulan 
 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang memperoleh perkuliahan dengan 
pendekatan Reciprocal teaching lebih baik dari pada mahasiswa yang memperoleh perkuliahan 
biasa. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan pendidikan secara umum adalah membentuk karakter yang berbudi pekerti 
luhur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu kontribusi dan kerjasama semua pihak 
terkait dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran matematika ditingkat sekolah 
telah tercipta menjadi suatu sistem, yang apabila dijalankan dengan baik maka akan 
didapatkan hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran 
matematika sekolah di Indonesia selama ini menitikberatkan pada upaya pencapaian nilai 
yang tinggi dari segi kognitif. Pengkajian nilai kehidupan yang terkandung didalam 
matematika kurang dibicarakan. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan 
kontribusi yang penting bagi pendidikan matematika sekolah, yaitu dengan mengkaji nilai-
nilai kehidupan didalam matematika sekolah, dengan harapan dapat memberikan 
informasi untuk semua pihak yang terlibat didalam proses pembelajaran matematika 
disekolah, sehingga proses pembelajaran matematika sekolah dapat dikembangkan untuk 
mengajarkan nilai-nilai luhur kehidupan yang terkandung didalamnya. Penelitian ini 
merupakan suatu penelitian yang berbasis studi literatur yang mana bahan-bahan untuk 
mengembangkan pemaparan kajian dan pemikiran, selain ide original juga merupakan 
gabungan dari beberapa pemikiran yang sudah ada. Ruang lingkup dalam penelitian ini 
adalah matematika ditingkat sekolah. Dari hasil kajian nilai kehidupan yang terkandung 
dalam matematika sekolah dapat ditunjukkan bahwa didalam pembelajaran matematika 
sekolah terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat dipelajari. Nilai-nilai kehidupan yang 
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dikandungnya merupakan nilai-nilai kehidupan yang diterima secara universal dalam 
kehidupan manusia. 

 

Kata kunci:  kajian, nilai kehidupan, pembelajaran, matematika sekolah 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of education is to establish good moral character. To realize these goals, 
we need the contribution and cooperation of all parties in the learning process. The process of 
learning mathematics in school has been created into a system, if the system is running well 
then we will get good results and educational goals can be achieved. Learning mathematics 
in school in Indonesia has been focused on achieving a high value in terms of cognitive. 
Assessment of the value of life contained in mathematics untouched. Therefore, this study 
will provide an important contribution to mathematics education in schools, this study will 
examine the values of life in mathematics at school, with the aim to provide information to 
the parties involved in the process of learning mathematics in school, so that the learning 
process in school mathematics can be developed to teach the noble values of life. This study is 
a research-based review of the literature in which the materials to develop theories and ideas 
of exposure in this study in addition to the original idea also is a combination of several 
existing ideas. The scope of this research is the math in school. From the results of the study 
can be shown that in mathematics in school can learn the values of life. The life values are 
the values of life that is accepted universally in human life. 

 

Keywords: Literature Study, the value of life, learning process,  

mathematicsin schools 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Karakter suatu bangsa dapat dibentuk melalui pendidikan, lewat pendidikan 
seseorang belajar ilmu pengetahuan yangmenjadi bekal masa depannya dan belajar nilai-
nilai kehidupan yang akan membentuk karakternya. Undang-Undang Nomor 20 tahun 
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menyatakan bahwa tujuan pendidikan 
nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab[5]. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI terpilih menyatakan bahwa ”Kebijakan 
kurikulum adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing 
tinggi dan memiliki etos kerja yang baik. Kurikulum baru akan mengutamakan 
pembangungan karakter dengan berlandaskan budi pekerti dan nilai-nilai kebudayaan 
Indonesia. Bentuknya, setiap mata pelajaran akan dikombinasikan dengan materi budi 
pekerti, misalnya Matematika digabungkan dengan budi pekerti, ditambah nilai-nilai 
kejujuran. Diharapkan identitas anak-anak harus dibangun daribudi pekerti, sopan-
santun dan kerukunan, sehingga akan dihasilkan anak-anak yang mampu bersaing dan 
punya etos kerja yang tinggi dan tidak korupsi”[6]. 

Mata pelajaran matematika telah diajarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 
sampai tingkat Sekolah Menengan Atas (SMA).Perkembangan pengajaran matematika 
sekolah terus mengalami pembaharuan yang ditandai dengan pembaharuan kurikulum 
nasional tahun 1984, dilanjutkan kurikulum 1994, kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 
(KTSP) dan kurikulum 2013[1].Tujuan pendidikan matematika di sekolah mengacu kepada 
fungsi matematika serta tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam setiap kurikulum yang sudah dilaksanakan 
didalam sistem pendidikan di Indonesia mata pelajaran matematika memiliki tujuan 
tersendiri. Begitupun dengan tujuan masing-masing kurikulum yang sudah mengalami 
pembaharuan tersebut, semuanya memiliki tujuan tersendiri yang bermuara pada UUD 
No. 20 tahun 2003. 

Menjadi suatu permasalahan ketika tujuan-tujuan yang mulia itu belum tercapai 
dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Didalam paparannyaAli Ibrahim 
Akbar (dalam M. Halomoan, 2009), menyatakan bahwa praktik pendidikan di Indonesia 
cenderung lebih berorientasi pada pendidikan berbasis ketrampilan teknis (hard skill) 
yang lebih bersifat mengembangkan intelligence quotient (IQ), tetapi kurang 
mengembangkan kemampuan soft skill yang tertuang dalam emotional intelligence (EQ), 
dan spiritual intelligence (SQ)[3]. Hal ini nampak pula pada pembelajaran matematika 
ditingkat sekolah.  

Sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan, misalnya Ujian Akhir 
Nasional (UAN) yang dulunya menjadi penentu kelulusan siswa, sekarang menjadi 
pemetaan kemampuan siswa. Walaupun sudah mengalami perubahan, gaya belajar lama 
masih melekat kuat dalam proses pembelajaran yang berlangsung saat ini. Hasil UAN 
yang diumumkan ke siswa menjadi salah satu hal yang memberi tekanan kepada guru, 
pengawas, kepala sekolah dan orangtua. Tekanan yang demikian besar membuat para 
guru dan orangtua berusaha untuk menaikkan nilai UAN  peserta didik, termasuk nilai 
UAN matematika, akibatnya guru memberikan drill disekolah ditambah orangtua 
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memberi anaknya les tambahan di rumah[11]. Kondisi ini menyebabkan pembelajaran 
nilai yang terkandung didalam pembelajaran matematika tidak tersentuh dan jarang 
dibicarakan. 

Oleh karena itu lewat kajian ini, peneliti akan mengkaji beberapa contoh nilai-nilai 
kehidupan  yang terkandung didalam pembelajaran matematika sekolah mulai dari 
tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan harapan kajian nilai kehidupan dalam 
pembelajaran matematika sekolah ini dapatmemberikan masukan bagi pengembangan 
pembelajaran matematika sehingga tidak berorientasi hasil kognitif saja, tetapi juga 
mengarahkan murid untuk mengetahui nilai kehidupan yang terkandung didalamnya 
serta dapat mengoptimalkan upaya peningkatan kemampuan soft skill dan attitude yang 
baik dari setiap peserta didik. 

 

 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Tujuan Pendidikan Matematika 

 

Plato dan Socrates(2007) (dalam Ariyadi W, 2012) mengemukakan ide mengenai 
tujuan pendidikan dengan memposisikan pendidikan sebagai pembimbing manusia dalam 
mengungkap hukum alam (natural laws) serta kebenaran dan keindahan (truth and 
beauty) yang melandasi kehidupan manusia[12]. Sejalan dengan hal tersebut, 
Mathematical Sciences Education Board – National Research Council ( dalam Ariyadi W, 
2012) merumuskan empat macam tujuan pendidikan matematika yaitu tujuan praktis 
(practical goal), tujuan kemasyarakatan (civic goal), tujuan profesional (profesional goal), 
dan tujuan budaya (cultural goal). Secara khusus tujuan kemasyarakatan (civic goal) 
berorientasi pada kemampuan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan cerdas dalam 
hubungan kemasyarakatan.Tujuan kemasyarakatan menunjukkan bahwa tujuan 
pendidikan matematika tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi 
juga aspek afektif siswa khususnya kecerdasan intrapersonal [12]. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yng demokratis serta bertanggung 
jawab[5]. Landasan yang telah diberikan menjadi payung untuk semua pengembangan 
tujuan dari masing-masing mata pelajaran termasuk mata pelajaran matematika. Tujuan 
pendidikan matematika di Indonesia menjadi bagian penting didalam setiap kurikulum 
yang telah dan akan dilaksanakan. Sebagai contoh kurikulum 2013 memiliki tujuan yang 
berorientasikan untuk mewujudkan keseimbangan antara sikap, ketrampilan dan 
pengetahuan untuk membangun soft skills dan hardskills[10].Pada prinsipnya tujuan-
tujuan setiap kurikulum yang telah dan akan dilaksanakan dalam mata pelajaran 
matematika di Indonesia memiliki substansi yang sama tetapi bermuara pada tujuan 
pendidikan nasional. 

 

2.2  Matematika Sekolah 

 

Matematika sekolah dapat diartikan sebagai matematika yang diajarkan pada 
tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan padanannya (Zaenal A, 2010).Untuk 
kepentingan pendidikan, materi-materi kajian matematika dipilah-pilah sesuai dengan 
pertimbangan pedagogis dan tahap berpikir (perkembangan intelektual) peserta didik.Hal 
ini menyebabkan pembelajaran matematika ditingkat Sekolah Dasar dan tingkat 
Menengah mengalami beberapa penyesuaian dan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai 
salah satu contoh ditingkat SD matematika ditekankan pada kepekaan siswa terhadap 
bilangan (sense of numbers) siswa diarahkan untuk belajar dari hal-hal yang nyata, 
ditingkat SMP sudah dikembangkan bahasa matematika melalui simbol-simbol misalnya 
penggunaan huruf sebagai simbol dari variabel, kalimat matematika, diagram, grafik dan 
model-model lainnya,  artinya sudah mulai beralih ke sesuatu yang abstrak. Dan pada 
tingkat SMA  materi matematika lebih ditekanan kepada aspek penataan nalar yang lebih 
tajam melalui pembuktian secara deduktif dan induktif [1]. 

Pembelajaran matematika sekolah sangat dipengaruhi oleh karakteristik 
matematika itu sendiri, sehingga pembelajaran matematika sekolah dilakukan secara 
berjenjang, menggunakan metode spiral yaitu setiap konsep harus dikaitkan dengan 
konsep sebelumnya, menekankan pola deduktif dan menganut kebenaran konsistensi[1]. 
Karakteristik matematika sebagai ilmu yang mempengaruhi pembelajaran matematika 
sekolah yaitu, matematika itu adalah ilmu deduktif, matematika adalah ilmu tentang pola 
dan hubungan, matematika adalah bahasa, matematika adalah ilmu tentang struktur 
yang terorganisasikan, matematika sebagai seni dan sebagai aktifitas mansuai [4]. 

 

2.3Pengembangan Nilai Kehidupan Dalam Pembelajaran  
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Didalam makalahnya Jappy Pellokila menyatakan bahwa nilai atau value adalah 
ukuran [pada diri seseorang] tentang sesuatu [sikap, kata, situasi, dan lain-lain] yang 
dapat [dan selalu atau sering kali] mempengaruhi perilakunya. Nilai selalu mempunyai 
kaitan dengan norma atau petunjuk-petunjuk agar mempunyai hidup serta berperilaku 
yang baik. Norma biasanya tidak tertulis namun berlaku dan disetujui secara umum. Jadi 
nilai-nilai hidup dan kehidupan merupakan keseluruhan tampilan diri, sikap, kata, 
perbuatan manusia sesuai sikonnya. Nilai-nilai hidup dan kehidupan manusia biasanya 
dipengaruhi oleh masukan-masukan dari luar dirinya sejak kecil. Pendidikan formal dan 
informal, disiplin, latihan, bimbingan orang tua maupun guru; semuanya itu merupakan 
penanaman nilai-nilai yang dilakukan sejak dini oleh orang dewasa ke dalam diri 
seseorang atau anak-ananknya. Proses penanaman itu dilakukan secara sengaja maupun 
tidak, dengan tujuan tertanam nilai-nilai luhur, baik, dan benar, yang menjadikan 
seseorang, dapat diterima oleh sesamanya[7].  

Sejalan dengan hal diatas Endang Ekowarni juga menyatakan bahwa nilai-nilai 
luhur (supreme values) adalah pedoman hidup (guiding principles) yang digunkan untuk 
mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, kedamaian 
dan kebahagiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah humanitarianisma 
(perikemanusiaan) yang meliputi solidaritas sesama manusia, menghormati hakekat dan 
martabat manusia, kesetaraan dan tolong menolong antar manusia, menghormati 
perbedaan dalam berbagai dimensi antar manusia, menciptakan kedamaain[2]. 

Menurut T. Ramli (2001) (dalam M. Halomoan, 2009), pendidikan karakter memiliki 
esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujuannya adalah 
membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan 
warga negara yang baik. Oleh karena itu hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks 
pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 
bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian 
generasi muda[3].  

Sumber-sumber untuk pengembangan nilai menurut Balitbang Puskur 
Kemendiknas (2010) (dalam M. Halomoan, 2009), bersumber pada Agama, Pancasila, 
Budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional. Sedangkan untuk mengintegrasikan 
pembelajaran nilai maka Balitbang Puskur Kemdiknas menyatakan bahwa prinsip 
pengembangan nilai meliputi lima hal berikut ini yaitu prinsip berkelanjutan, prinsip 
melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah, prinsip 
pengintegrasian nilai-nilai karakter bangsa melalui setiap mata pelajaran, prinsip nilai 
tidak diajarkan tetapi dikembangkan serta prinsip proses pendidikan dilakukan peserta 
didik secara aktif dan menyenangkan[3]. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kajian 
pada mata pelajaran matematika. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

 

3.1Strategi Pembelajaran Nilai Kehidupan Dalam Matematika  

Sekolah 

 

Howard Gardner dalam teori multiple intelligences menyatakan bahwa kecerdasan 
interpersonal adalah salah satu bentuk kecerdasan. Kecerdasan interpersonal berkaitan  
dengan kemampuan seseorang untuk bekerja sama (to cooperate) dalam satu tim dan salah 
satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal adalah 
melalui suatu bentuk pengalaman bersosial (social experience)[12]. Pengalaman bersosial 
mampu mengembangkan kemampuan berinteraksi yang merupakan salah satu inti dari 
kecerdasan sosial (Ariyadi W, 2012).Vygosky menyatakan bahwa apa yang bisa dilakukan 
oleh anak-anak secara bersama saat ini akan bisa mereka kerjakan secara mandiri di masa 
yang akan datang. Sejalan dengan itu Cobb, Wood & Yackel menyatakan bahwa interaksi 
sosial didalam pembelajaran matematika merupakan salah satu sarana untuk 
pengembangan nilai yang merupakan unsur pembentuk karakter. Ada dua norma yang 
diperkenalkan yaitu pendekatan norma sosial yang merupakan pola umum interaksi 
sosialyang tidak terikat pada topik atau materi pelajaran dan pendekatan  norma 
sosiomatematik yang secara khusus dikaitkan pada argumentasi secara matematika, yaitu 
bagaimana pembelajaranmelakukan proses interaksi dan negosiasi untuk memahami 
konsep-konsep matematika [12]. 

Pengembangan interaksi sosial di antara siswa dalam proses pembelajaran sejalan 
dengan program Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementrian Pendidikan 
Nasional, yang menempatkan pembangunan karakter sebagai salah satu tujuan sekaligus 
bagian dari pendidikan kita. Karakter dapat dikembangkan melalui interaksi sosial yang 
berlandaskan kebajikan yang terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma. 
Pengembangan budaya dan karakter bangsa perlu dilakukan secara terintegrasi dalam 
suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial. 
Adanya norma sosial yang berkembang dalam pembelajaran akan berperan dalam 
membentuk karakter siswa yang mau menghargai pendapat orang lain dan bersikap 
demokratis [12]. 

Sejak diberlakukan kurikulum 2004, departemen pendidikan nasional memberikan 
rambu-rambu kurikulum sebagai acuan dan standar  pembelajaran tetapi proses 
pembelajaran diatur dan dilakukan secara lebih leluasa oleh masing-masing sekolah. Hal 
ini memberikan guru kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran didalam kelas 
secara mandiri. Kondisi tersebut harus disikapi positif sebagai peluang untuk lebih 
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memberdayakan pembelajaran dalam upaya mengoptimalkan potensi peserta didik, 
termasuk pada pembelajaran matematika. Pembelajaran nilai didalam matematika dapat 
dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menjabarkan dan menetapkan 
indikator ketercapaian kompetensi. Dengan demikian pengembangan pembelajaran nilai 
dalam matematika memang merupakan sasaran pembelajaran yang secara sengaja 
ditargetkan sebagai arah pembelajaran matematika[10]. 

 

3.2Kajian Nilai Kehidupan Dalam Pembelajaran Matematika Sekolah 

 

Kajian nilai kehidupan serta manfaat dari belajar matematika telah menjadi 
perhatian secara khusus dari para ahli dan matematikawan di Indonesia. Beberapa 
pengkajian terdahulu yang telah dilakukan dan mempunyai subtansi yang sama dengan 
yang peneliti lakukan tetapi dengan penyajian yang berbeda menjadi bahan acuan bagi 
peneliti dalam mengembangkan kajian didalam penelitian ini. Zaenal Arifin (2010), 
menyatakan bahwa ketika seorang siswa mempelajari matematika, secara sadar atau 
tidak dapat muncul sikap-sikap, kebiasaan, cara berpikir (pola pikir) atau nilai-nilai norma 
pada diri siswa tersebut. Sikap, kebiasaan, pola pikir atau nilai-nilai norma tersebut  
termasuk dalam ranah afektif dalam pembelajaran matematika. Sikap, kebiasaan atau 
cara berpikir tersebut sangat bermanfaat bagi seseorang dalam memecahkan 
permasalahan sehari-hari. Dengan sikap tersebut seseorang dapat melakukan alih 
(transfer) ilmu dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Dalam belajar matematika dapat 
pula muncul sikap-sikap positif secara umum, antara lain kebiasaan bekerja secara teliti 
dan cermat, memiliki minat, motivasi dan kepercayaan diri, kemampuan menerapkan atau 
mengaitkan pengetahuan matematika dengan pengalaman lainnya, memiliki sikap disiplin 
dan efisien, suka berpikir dan bekerja keras, efektif, kritis dan kreatif. Sehingga dapat 
dilihat bahwa jika seseorang belajar matematika selain ilmu matematika dikuasai dengan 
baik juga kepribadian orang tersebut dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, berpikir 
cermat, kritis, kreatif, inovatif, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia [1]. 

Sejalan dengan hal tersebut, Fenata Putri(2010), menyatakan bahwa manfaat 
belajar matematika akan menghasilkan seseorang memiliki cara berpikir matematika, 
yaitu berpikir berdasarkan urutan yang teratur dan tertentu, otak menjadi terbiasa untuk 
memecahkan masalah secara matematis sehingga dapat menyelesaikan masalah nyata 
dengan lebih baik, memiliki cara berpikir menarik kesimpulan tidak secara kebetulan 
dikarenakan cara berpikir matematika bersifat deduktif, juga melatih seseorang menjadi 
teliti, cermat, tidak ceroboh dalam bertindak, dan menjadi orang yang sabar dalam 
menghadapi semua hal dalam hidup ini. Fenata juga menyatakn bahwa dalam hierarki 
ilmu pengetahuan, matematika menempati posisi paling mendasar setara dengan ilmu 
filsafat yang merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan.Kesetaraan ini dilandaskan 
pada konsep logika yang melekat pada kedua ilmu tersebut.Dengan menggunakan logika, 
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yang dikenal dengan logika matematika, berbagai konsep dapat dibangun hingga menjadi 
ilmu matematika yang dikenal saat ini. Selain logika, unsur-unsur lain yang memegang 
peranan sangat penting dalam membangun konsep-konsep matematika adalah kejujuran 
dan keterbukaan yang dapat dilihat dalam proses pembuktian dimana segala aspek harus 
diungkapkan secara terbuka dan menyeluruh, kekonsistenan ditinjau dari penggunaan 
definisi, sifta maupun notasi dalam matematika harus dilakukan secara konsisten, 
ketelitian yang merupakan bagian penting dalam suatu proses pengerjaan matematika dan 
keselarasan yang mengandung arti bahwa pengembangan konsep-konsep matematika 
tidak boleh bertentangan dengan ilmu-ilmu lain termasuk hukum-hukum alam[8].  

Berdasarkan pengkajian penelitian terdahulu yang sudah dibahas maka peneliti 
berupaya untuk menyajikan beberapa contoh pengkajian nilai kehidupan didalam 
matematika sekolah baik tingkat Sekolah Dasar (SD), tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP), maupun tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengkajian ini merupakan 
internalisasi dari pengkajian nilai didalam matematika berdasarkan pengalaman dalam 
belajar dan mengajar matematika, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa kajian ini 
memiliki substansi yang sama dengan kajian lain tetapi dengan penyajian yang berbeda. 
Pengkajian yang telah peneliti kembangkan, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1.Beberapa Contoh Kajian Nilai Kehidupan Dalam  

Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar (SD) 

 

 

Topik 1 Bilangan dan Pola-Pola Bilangan 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai barisan dan pola-
pola bilangan. Sebagai contoh barisan 
bilangan asli, barisan bilangan fibonaci 
dan lain lain. 

Kajian Nilai -Keteraturan dari barisan dan  pola-pola  

 bilangan menggambarkan sesuatu yang  

 teratur, rapi, ada urutan dan 
keseimbangan.  

 Keteraturan adalah sesuatu yang baik 
dan  
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 dapat ditemui didalam setiap aktifitas  

 kehidupan manusia. Teratur dalam  

 mengerjakan tugas, teratur dalam antrian 
dan  

memiliki pola hidup yang  teratur dan 

seimbang dalam segala bidang. 

 

-Keteraturan pola bilangan  fibonaci di 
alam  

sekitar yang bisa ditemukan dalam petal  

bunga, kerang dan lain lain. Kekaguman  

terhadap pola yang ditemukan di alam  

meningkatkan rasa kekaguman terhadap  

Sang Pencipta. 

 

Analisis Pengembangan nilai keteraturan dari 
keteraturan bilangan dan hubungannya 
dengan keteraturan dialam dan didalam 
kehidupan menggambarkan bahwa 
hukum-hukum didalam matematika tidak 
bertentangan dengan hukum-hukum alam 
yang ada didalam kehidupan manusia. Hal 
ini menunjukkan bahwa matematika dan 
hukum alam selaras/tidak bertentangan 
seperti yang telah disinggung secara 
substantif penelitian sebelumnya. 

 

Topik 2 Operasi Dasar: Penjumlahan, 
Pengurangan dan Perkalian. 

 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015         ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Pendidikan 235 
 

Ide Pembelajaran Siswa belajar operasi dasar penjumlahan, 
pengurangan dan perkalian. 

Kajian Nilai - Konsisten, hasil penjumlahan 1 + 1 = 2,  

   atau 2 – 1 = 1  menunjukkan 
kekonsistenan  

   hasil dan tidak berubah. Konsisten  

mengajarkan murid untuk tidak berubah- 

ubah dalam mengambil keputusan yang  

penting. 

 

- Keadilan, 1- 1 = 0, 2 – 2 = 0, proses ini  

menunjukkan keadilan dalam tindakan 
yang  

diambil terhadap sebuah kesalahan. Ada  

   pepatah mata ganti mata dan gigi ganti 
gigi,  

   priinsip ini juga digunakan dalam   

pengadilan. 

 

 

- Ketelitian, 2 – (-1) = 3, proses ini 

menunjukkan suatu proses mengenai  

ketelitian dalam mengerjakan sesuatu, 
salah  

menentukan tanda akan berakibat 
mendapat  

jawaban yang salah. 
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- Proses perkalian: 

   (+).(+) =  (+),  

   (+).(-) = (-). (+) = (-) dan  

    (-). (-) = (+). 

  Mengajarkan murid untuk mengatakan 
yang  

  ”benar” terhadap yang ”benar” maka  itu  

suatu tindakan yang ”benar”. Jika  

mengatakan yang ”benar” terhadap yang  

”salah” atau yang ”salah” terhadap yang  

”benar ” maka  itu suatu tindakan yang   

”salah”. Jika mengatakan yang ”salah”  

terhadap  sesuatu yang ”salah” maka  itu  

suatu tindakan yang  ”benar”[9]. 

Analisis Nilai konsisten, keadilan, ketelitian serta 
jujur dan benar dalam berkata-kata, 
secara substantif telah disinggung oleh 
beberapa peneliti yang telah disebutkan 
diatas tetapi berbeda dalam penyajian 
yang peneliti sajikan. Nilai-nilai inipun 
tidak bertentangan dengan fenomena 
nyata didalam kehidupan. 

 

Topik 3 Pecahan 

Ide Pembelajaran Siswa belajar definisi pecahan serta 
operasinya. 

Kajian Nilai - Keadilan, proses membagi suatu benda  

menjadi sama besar mengajarkan murid  

untuk menunjukkan tindakan yang adil 
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dan  

tidak berat sebelah/tidak memihak. 

Analisis Prinsip keadilan dalam pecahan tidak 
bertentangan dengan fenomena nyata 
dalam kehidupan manusia, hal ini tersirat 
secara substantif dalam penelitian yang 
sudah dijelaskan sebelumnya. 

 

Topik 4 Simetri 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai simetri: simetri 
lipat, simetri putar dan lain lain. 
Membawa contoh benda-benda 
nyata/gambar benda yang 
menvisualisasikan bentuk simetri seperti 
daun, kupu-kupu ataupun capung yang 
kelihatan jelas kesimetriannya 

Kajian Nilai - Kekaguman atas karya Sang 
Pencipta.Lewat  

benda-benda hidup yang dibawa, siswa  

diarahkan untuk mengagumi bagaimana  

   indahnya karya Sang Pencipta. 

Analisis Nilai ini menuntun siswa untuk menyadari 
bahwa sebagai manusia untuk 
menggambar bentuk daun atau kupu-kupu 
saja begitu sulit, dengan melihat contoh 
nyata murid diarahkan untuk menghargai 
dan kagum akan karya Sang Pencipta. 
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Tabel2. Beberapa Contoh Kajian Nilai Kehidupan Dalam Pembelajaran 

Matematika Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

 

Topik 1 Fungsi Linear 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai bentuk 
umum fungsi linear dan 
menggambarkan grafik fungsi 
linear. 

Kajian Nilai Fungsi linear berupa garis lurus. 
Siswa diarahkan untuk 
memberikan nilai pada variabel x 
dari fungsi linear yang diberikan 
dan melihat hasilnya dari nilai y. 
Kemudian siswa menggambar 
grafik tersebut dan melihat trend 
dari grafik yang dihasilkan. Nilai 
sebab akibat sederhana yang 
dapat disampaikan yaitu 
kerajinan belajar, apabila rajin 
belajar pasti hasil belajar akan 
baik, sebaliknya akan turun. 

Analisis Nilai yang dipelajari pada fungsi 
linear selaras dengan fenomena 
nyata mengenai besar usaha yang 
dilakukan serta hasil yang akan 
dicapai. 

Topik 2 Geometri 

Ide Pembelajaran Siswa belajar geometri dimulai 
dengan pengenalan “titik”, 
sekumpulan titik menghasilkan  
“garis”, tiga garis membentuk 
suatu “bangun datar”, tiga bangun 
datar menghasilkan “bangun 
ruang” 
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Kajian Nilai Pelajaran geometri dimulai dari 
pengenalan definisi titik sampai 
terjadinya suatu bangun ruang. 
Nilai proses ditekankan pada 
pembelajaran ini, sesuatu dimulai 
dengan usaha yang kecil lama 
kelamaan akan menjadi sesuatu 
yang besar. Tidak ada cara yang 
instan tetapi semuanya melalui 
suatu proses. 

Analisis Nilai proses mengajarkan siswa 
untuk menjadi orang yang rajin 
dan giat dalam bekerja, tidak ada 
sesuatu yang dihasilkan secara 
instan. Hal ini juga secara 
substantif telah disampaikan 
dalam pengkajian peneliti yang 
telah disebutkan. 

 

Topik 3 Geometri  Bangun Ruang 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai bangun 
ruang dan bagaimana 
menggambar bangun ruang 
tersebut 

Kajian Nilai Sarang lebah adalah salah satu 
bentuk bangun ruang yaitu 
hexagon. Sarang lebah adalah 
salah satu contoh dari bentuk 
bangun ruang dialam yang 
merupakan karya Sang Pencipta. 
Menumbuhkan kekaguman akan 
karya Sang Pencipta. 

Analisis Secara manusia menggambar 
bentuk hexagon sarang lebah itu 
sulit, lewat contoh nyata yang 
diberikan siswa diajar untuk 
menghargai dan kagum akan 
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karya Sang Pencipta. 

Topik 4 Geometri  Sudut 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai 
bermacam-macam sudut 

Kajian Nilai Menggambar sudut dengan busur, 
dapat melihat besar simpangan 
yang dilakukan, jika garis yang 
ditarik dari pusat sudut diukur 
jaraknya dari garis datar sudut, 
akan didapatkan bahwa semakin 
jauh garis itu ditarik maka 
semakin besar jaraknya terhadap 
garis datar. Kesalahan yang 
dibuat,jika tidak diperbaiki dan 
terus dibiarkan maka lama-
kelamaan tanpa sadar kebiasaan-
kebiasaan baik telah berganti 
dengan yang tidak baik/negatif. 

Analisis Nilai yang disebutkan disini tidak 
bertentangan dengan fenomena 
nyata, sering terdengan pepatah 
air sudah sampai dileher, hal ini 
mengandung makna penyesalan 
suatu tindakan yang tidak 
disadari telah menjerumuskan 
seseorang lebih dalam lagi, karena 
orang tersebut tidak segera 
memperbaiki kesalahan yang 
dibuatnya, kebiasaan yang salah 
apabila dipelihara akan 
mengakibatkan sesuatu yang 
merugikan diri sendiri nantinya. 
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Tabel3. Beberapa Contoh Kajian Nilai Kehidupan Dalam Pembelajaran Matematika Sekolah 
Menengah Atas (SMA) 

 

 

Topik 1 Barisan Dan Deret 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai rumus Un 
dan Sn 

Kajian Nilai Prinsip kerajinan, sedikit demi 
sedikit lama-lama menjadi bukit. 
Dengan rumus Sn barisan 
bilangan 1 + 1 + 1 + 1+ …., dapat 
dihitung jumlahnya. Suatu 
pekerjaan yang dikerjakan dengan 
tekun dan rajin suatu saat akan 
mendatangkan hasil yang baik 
dan memuaskan 

Analisis Nilai kerajinan dan tekun 
mengerjakan sesuatu hal tidak 
bertentangan dengan fenomena 
nyata dalam kehidupan. Sering 
didengar ada istilah orang 
kepercayaan, hal ini disebabkan 
karena orang tersebut cakap 
dalam mengerjakan tugas-tugas 
yang diberikan kepadanya, ketika 
tugas-tugas kecil dapat dikerjakan 
dengan baik, maka pasti tugas-
tugas besar akan dipercayakan 
juga untuk orang tersebut 
mengerjakannya. 

Topik 2 Kombinasi dan Permutasi 

Ide Pembelajaran Siswa belajar mengenai permutasi 
dan kombinasi. 

Kajian Nilai Melalui kombinasi, siswa belajar 
untuk membuat berbagai macam 
kombinasi didalam kehidupannya. 
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Proses kombinasi dan permutasi 
didalam dunia ini sangat jelas 
sekali, dari tumbuhan, hewan dan 
manusia. Semua itu menunjukkan 
karya agung Sang Pencipta. 

Analisis Kombinasi dari tumbuhan, hewan 
dan manusia menunjukkan karya 
Sang Pencipta didalam kehidupan. 
Melalui belajar permutasi dan 
kombinasi murid diajarkan untuk 
menghargai dan kagum akan 
karya kombinasi dari semua yang 
hidup dibumi ini dan kagum akan 
karya Sang Pencipta. 

Topik 3 Menggambar Grafik 

Ide Pembelajaran Siswa belajar menggambar grafik 

Kajian Nilai Memangkas sebagian nilai akan 
memberikan perubahan pada 
grafik yang akan digambar. 
Jangan  suka mencari jalan pintas 
karena akan memberikan hasil 
yang berbeda 

Analisis Kegiatan manipulasi akan 
menyebabkan terjadinya sesuatu 
yang tidak diharapkan. Efek 
domino berperan dalam kegiatan 
ini, jika nilai yang diberikan 
adalah yang benar maka hasilnya 
sesuai dengan yang diharapkan, 
tetapi jika nilai yang diberikan 
merupakan hasil pemangkasan 
maka memberikan hasil yang 
negatif jua. Hal ini secara 
subtantif telah disinggung juga 
oleh penelitian yang telah 
disebutkan sebelumnya. 

Topik 4 Rumus-Rumus Matematika 
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Ide Pembelajaran Siswa belajar rumus-rumus 
matematika 

Kajian Nilai Rumus-rumus matematika 
diumpamakan sebagai norma-
norma dan aturan didalam 
masyarakat sehingga dapat hidup 
mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Apabila dalam pengerjaan 
matematika digunakan rumus 
yang salah maka hasilnya juga 
akan salah, sebaliknya apabila 
rumus yang digunakan benar 
maka hasilnya juga akan benar. 

Analisis Hal ini jelas sesuai dengn 
fenomena dalam kehidupan. Dan 
sudah disinggung secara 
substantif oleh peneliti 
sebelumnya. 

Topik 5 Pembuktian rumus 

Ide Pembelajaran Siswa belajar membuktikan suatu 
rumus/teorema. 

Kajian Nilai Membuktikan suatu 
rumus/teorema didalam 
matematika diperlukan aksioma-
aksioma. Konsep mayor didukung 
oleh konsep minor.  Siswa 
diarahkan untuk memahami 
bahwa perubahan besar dapat 
dilakukan dengan perubahan-
perubahan yang kecil,langkah 
besar dapat dilakukan dengan 
langkah-langkah yang 
kecil,perkara besar dapat 
diselesaikan dengan perkara-
perkara kecil. 

Analisis Hal ini sejalan dengan fenomena 
nyata dalam kehidupan manusia 
dan telah disinggung secara 
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substantif  oleh penelitian 
sebelumnya. 

Topik 6 Mengerjakan suatu problem  
matematika. 

Ide Pembelajaran Siswa mengerjakan suatu problem 
matematika yang membutuhkan 
proses yang cukup panjang. 

Kajian Nilai Didalam mengerjakan suatu 
problem matematika siswa belajar 
untuk teliti dan cermat, ada 
pepatah nila setitik merusak susu 
sebelanga. Kesalahan sedikit 
menyebabkan pengerjaan itu 
salah. Selain itu siswa diajar 
untuk sabar dalam pengerjaan. 

Analisis Sejalan dengan fenomena nyata 
dalam kehidupan manusia dan 
telah disinggung secara substantif 
dalam penelitian sebelumnya. 

 

 

 

4. Simpulan dan Saran 

 

 Dari kajian yang telah peneliti paparkan dapat dilihat bahwa didalam pembelajaran 
matematika sekolah terkandung nilai kehidupan yang merupakan prinsip-prinsip 
kehidupan yang diterima secara universal oleh semua orang. Nilai kehidupan yang 
terkandung didalam matematika perlu dibicarakan dan dikembangkan dalam proses 
pembelajaran matematika disekolah,sehingga pembelajaran matematika tidak hanya 
fokus pada segi kognitif saja, tetapi juga segi afektif dan pengembangan nilai kehidupan  
untuk mengoptimalkan pembentukan karakter murid. Kajian ini merupakan langkah awal 
penelitian, selanjutnya penelitian ini akan difokuskan untuk masing-masing tingkatan dan 
akan dikembangkan dalam satuan acara pembelajaran.Semoga kajian ini bermanfaat dan 
menambah cakrawala pemikiran mengenai nilai kehidupan yang terkandung didalam 
pembelajaran matematika bagi pembaca sekalian. 
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ABSTRAK 
 

Matematika adalah subjek yang sulit dipahami oleh siswa dari tingkat dasar hingga 
tingkat universitas. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada rendahnya prestasi siswa 
dalam  matematika. Untuk itu diperlukan alternatif cara agar dapat membuat siswa lebih 
memahami matematika. Dalam hal ini, musik dapat digunakan sebagai salah satu alat 
yang dapat meningkatkan disposisi matematis siswa, sehingga prestasi mereka dalam 
matematika dapat ditingkatkan. Berdasarkan aspek matematika, unsur-unsur musik 
mengandung konsep-konsep matematika seperti: operasi bilangan, geometri dan statistika. 
Berdasarkan aspek psikologis, musik dapat merangsang kreativitas dan motivasi siswa 
dalam belajar matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan disposisi 
matematika siswa kelas X melalui musik. Metode penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Hasil dari penelitian ini adalah musik dapat mempengaruhi struktur kognitif 
siswa, sehingga berdampak pada disposisi matematis siswa. 

 
Kata kunci:  implikasi, musik, aspek matematis, aspek psikologis, struktur kognitif, 
disposisi matematis. 

 
 

ABSTRACT 
 

Mathematics is a difficult subject to be understood by students from elementary to the 
university level. This condition certainly have a direct impact on the low mathematics achievement of 
students. It needs alternative ways to make the students understand math better. In this case, music 
can be used as one of the tools that can improve mathematics disposition of students, so their 
achievement in mathematics can be improved. Based on mathematical aspects, musical elements 
contain of mathematical concepts such as: number operations, geometry and statistics. Based on 
psychological aspects, music can stimulate students' creativity and motivation in learning 
mathematics. The research purpose is to improve the mathematical disposition of class X students 
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through music. This research method is experimental method. Results of the study are music may 
influence cognitive structure of students, so music can impact on mathematics disposition of students. 
  
Keywords: implication, music, mathematical aspects, psychological aspects, cognitive structure, mathematics 
disposition. 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Matematika merupakan mata pelajaran yang selalu dianggap sulit dan ditakuti oleh sebagian 
besar peserta didik, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Tak jarang banyak 
siswa yang merasakan kecemasan yang teramat sangat ketika akan mulai mempelajari 
matematika. Bahkan ada beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa jangankan untuk 
mempelajarinya, untuk bertemu guru mata pelajaran matematika-pun siswa sudah merasa takut. 
Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut tentu saja akan berdampak pada prestasi mereka dalam 
matematika. Seperti yang telah diketahui bahwa mata pelajaran matematika siswa seringkali 
memperoleh nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Ini disebabkan 
oleh beberapa faktor, salah satunya adalah disposisi matematis siswa yang masih rendah. Dalam 
mempelajari serta memahami matematika, disposisi matematis siswa memegang peranan yang 
sangat penting dalam menentukan prestasi mereka dalam matematika.  

 

1.1  Disposisi Matematis 

Disposisi matematis menurut NCTM adalah apresiasi dan sikap siswa terhadap matematika, 
yang diperlihatkan melalui rasa  percaya  diri  mereka ketika menyelesaikan soal-soal 
matematika, rasa keingintahuan mereka, ketekunan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas 
matematika yang diberikan guru serta minat mereka untuk mempelajari matematika. Oleh sebab 
itu disposisi matematis berperan igmatematika menjadi lebih baik. Diperlukan beberapa indikator 
untuk mengukur disposisi matematis siswa, meliputi : 

§ Kepercayaan diri dalam menyelesaikan soal-soal matematika, mengkomunikasikan ide-ide 
matematika serta mampu memberikan alas an yang logis 

§ Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif 
untuk  memecahkan masalah 

§ Tekad yang kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika yang diberikan 
§ Ketertarikan, keingintahuan serta kemampuan untuk menemukan dalam pembelajaran 
§ Kecenderungan untuk melakukan refleksi terhadap hasil kinerjanya 
§ Mengapresiasikan aturan matematika sebagai budaya dan menilainya sebagai suatu alat dan 

bahasa. 
(NCTM, 1989) 

 

Dari beberapa indikator yang disebutkan di atas, “ketertarikan” siswa untuk mempelajari 
matematika merupakan poin yang paling penting, karena jika siswa tidak tertarik dengan 
matematika maka bagaimana bisa mereka memahami matematika ? Oleh sebab itu para pendidik 
harus memikirkan alternatif cara alau tools yang dapat membuat siswa merasa tertarik untuk 
belajar matematika. Dalam hal ini, musik dapat dipertimbangkan sebagai salah satu tools yang 
dapat digunakan untuk membuat siswa menjadi tertarik untuk belajar matematika. Mengapa 
harus musik ? 
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1.2  Peran Musik dalam Matematika 

Musik memiliki beberapa pengertian, diantaranya: 

§ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik merupakan seni penyusunan nada atau suara, 
kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang memiliki kesatuan 
dan kesinambungan 

§ Menurut M. Suharto (2011), musik adalah pengungkapan gagasan melalui bunyi, yang memuat 
unsur dasar berupa melodi, irama dan harmoni, dengan unsur pendukung berupa gagasan, sifat dan 
warna bunyi 

§ Menurut Wikipedia, musik diartikan sebagai bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda 
berdasarkan sejarah, lokasi, budaya dan selera seseorang. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa musik adalah bunyi 
yang dihasilkan oleh ketukan, irama dan nada. Musik dapat memberikan efek rekreatif, dengan 
lain kata musik dapat memberikan rasa damai, tenang dan menghilangkan kecemasan. Seperti 
yang telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu penyebab rendahnya prestasi siswa dalam 
matematika adalah kurangnya ketertarikan mereka terhadap matematika karena mereka 
menganggapnya sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan. Dalam hal ini, musik dapat 
dijadikan sebagai “penawar” rasa takut tersebut. Selain daripada itu, saat ini hampir sebagian 
besar siswa dari mulai usia anak-anak sampai dengan remaja dapat dikatakan sangat 
menggandrungi musik. Hal itu diperlihatkan dari antusiasme mereka dalam mengikuti 
perkembangan musik, minat mereka yang cukup besar untuk menyaksikan beberapa acara atau 
konser musik. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mejadikan musik sebagai tool 
untuk membuat siswa menjadi lebih tertarik belajar matematika, sehingga prestasi mereka dalam 
matematika pun ditingkatkan. 

 

 

2. Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Dipilih 
metode ini karena penulis ingin memberikan perlakuan pada siswa, yakni  
mengimplementasikan  musik dalam pembelajaran matematika di kelas eksperimen dan 
pembelajaran matematika konvesional pada siswa di kelas kontrol.  

 

 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 

Disposisi matematis memiliki peran yang sangat esensial dalam pembelajaran matematika 
karena merupakan faktor penentu keberhasilan siswa dalam mempelajari  matematika. Dengan 
lain kata, prestasi siswa dalam matematika dipengaruhi oleh disposisi matematisnya. Mengapa 
demikian ? Untuk mempelajari dan memahami matematika diperlukan minat siswa, rasa percaya 
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diri, ketekunan, rasa keingintahuan yang tinggi serta kegigihan dalam menyelesaikan masalah-
masalah dalam matematika dan kesemuanya itu merupakan komponen penting dalam disposisi 
matematis. Disposisi matematis siswa tidaklah sama antara siswa yang satu dengan yang lain, 
bergantung pada kondisi psikologis dan kemampuan akademik siswa. Disposisi matematis pun 
tidak muncul begitu saja dalam diri siswa, namun harus distimulus agar dapat terus 
ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan disposisi matematis siswa, harus digunakan alat, 
media, atau strategi yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis memilih musik sebagai alat untuk 
meningkatkan disposisi matematis siswa. Mengapa memilih musik ? Sebagian besar anak-anak 
dan remaja saat ini dapat dikatakan sangat menyukai musik. Hal ini diperlihatkan dalam contoh-
contoh berikut : 

§ Sebagian besar siswa baik anak-anak maupun remaja yang kita jumpai di dalam angkutan 
umum, di pusat perbelanjaan, di shelter bis, dan di tempat-tempat umum lainnya, tak 
pernah lepas dari telepon genggam dengan handsfree yang tertancap di telinga mereka. Apa 
yang mereka dengarkan ? Musik. 

§ Setiap konser musik yang digelar baik yang menampilkan musisi lokal maupun musisi luar 
negeri, selalu dipadati oleh anak-anak dan para remaja 

§ Hampir di setiap sekolah-sekolah menengah selalu mengadakan kegiatan pentas musik 
dalam setiap tahunnya (bahkan setiap akhir semester) 

 

 Oleh sebab itu, penulis mencoba mengimplementasikan musik dalam pembelajaran matematika 
pada siswa kelas X  dengan pokok bahasan Dimensi Tiga. Adapun langkah-langkah 
pengimplementasiannya adalah sebagai berikut : 

1. Dipilih 2 kelas siswa kelas X secara random, kelas pertama sebagai kelas eksperimen dan kelas 
kedua sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas terdiri atas 24 siswa dengan kemampuan 
akademik yang heterogen.  

2. Siswa kelas kontrol diberi pembelajaran secara konvensional, sedangkan kelas eksperimen 
diberi perlakuan dengan mengimplementasikan musik dalam proses pembelajaran, yakni 
dengan cara : 
Ø Memperdengarkan musik klasik Mozart symphony #40 dan  Mozart  piano concerto #21 

selama KBM berlangsung. Mengapa memilih Mozart ?  Berdasarkan hasil penelitian 
beberapa ahli neurobiology Amerika Serikat, menyatakan bahwa setelah 
mendengarkan musik Mozart selama 15 menit, IQ  sekelompok mahasiswa meningkat 8 
– 9 tingkat dalam kemampuan spasial mereka (Christianti, 2010 : 2). 

Ø Siswa kelas eksperimen dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing beranggotakan 
4 orang siswa secara random. 

Ø Guru memutarkan video pembelajaran dengan pokok bahasan Dimensi Tiga dengan 
durasi 25 menit, siswa diminta untuk menyimak video tersebut. 

Ø Setelah video selesai diputarkan, guru membagikan soal-soal Dimensi Tiga untuk 
dikerjakan siswa selama 45 menit. Soal-soal yang diberikan berbentuk uraian. 

 

 

Sedangkan siswa pada kelas kontrol diberi pembelajaran secara konvensional dan mengerjakan 
soal-soal yang sama dengan kelas eksperimen. Kemudian hasil pekerjaan siswa kedua kelas 
tersebut dibandingkan.  
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4. Simpulan 
 

Musik  dapat  digunakan  sebagai  tool  untuk  dapat  membuat  siswa  kelas X lebih  tertarik  
belajar  matematika,  karena  musik dapat mempengaruhi struktur kognitif siswa, yakni dapat  
menenangkan serta memberi  energi  bagi  pikiran,  sehingga  disposisi  matematis  siswa  dapat  
ditingkatkan  dan  prestasi  siswa  dalam  matematika  dapat  lebih  ditingkatkan.  
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ABSTRAK 

 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan siswa kelas VIII dalam menjawab 
pertanyaan tingkat tinggi. Sampel dalam kajian ini adalah sebanyak 60 siswa pada 4 sekolah SMP 
di kota Tanjungpinang yaitu SMPN 1, SMPN 4, SMPN 7 dan SMPN 11 Tanjungpinang. Alasan 
pengambilan ke empat sekolah tersebut sebagai sampel penelitian adalah sekolah tersebut telah 
memberikan kesempatan kepada guru matematika kelas VIIIuntuk mengikuti pelatihan  Capacity 
Building Audit Mutu Pengembangan SBSNP yang diadakan oleh LPMP provinsi Kepulauan Riau, 
salah satu materi pelatihan tersebut adalah tentang kemampuan guru memberikan pertanyaan 
tingkat tinggi kepada siswa, setelah mengikuti pelatihan diharapkan guru dapat menerapkannya di 
kelas sehingga guru mampu merumuskan pertanyaanyangmengembangkan berpikir tingkat tinggi 
pada siswa. Kajian ini juga dapat mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal matematika yang memuat pertanyaan  terbuka, menganalisis,mengevaluasi dan mengkreasi. 

 

Kata kunci : Berpikir tingkat tinggi, pertanyaan tingkat tinggi 

 
 

ABSTRACT 
 

This article aims to analyze the ability of eighth grade students in answering questions a high 
level. The sample in this study were 60 students at four junior high schools in the city of 
Tanjungpinang, there are  SMPN 1, SMPN 4, SMPN 7 and SMPN 11Tanjungpinang. Reasons taking 
of four the school as research samples are the school has provided the opportunity for eighth grade 
math teacher for training Capacity Building Development Quality Audit SBSNP held by LPMP 
Kepulauan Riau  province, one of the training materials is about the ability of teachers provide a 
high-level inquiry to students, teachers are expected after training can apply it in the classroom so 
that teachers are able to formulate questions that develop higher-order thinking in students. The 
study was also able to measure the extent to which students' ability in solving mathematical problems 
which contains open questions, analyzing, evaluating and creating. 

 

Keywords: Thinking of high-level, high-level questions 
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1. Pendahuluan 

 

Dalam proses mengajar, guru tentunya pernah mengajukan pertanyaan kepada siswa. 
Sebaiknya pertanyaan yang diajukan tidak mengulang gagasan guru, namun pertanyaan yang 
diajukan dapat menghasilkan gagasan siswa sendiri sehingga pertanyaan yang diajukan dapat 
mengembangkan berpikir tingkat tinggi sehingga siswa terlatih menjawab soal tingkat tinggi. Jika 
tujuan mengajar menyampaikan informasi, maka kemampuan guru adalah menjelaskan, namun 
jika tujuan mengajar untuk mengembangkan berpikir siswa maka kemampuan utama guru adalah 
bertanya. Menurut Jujun Suriasumantri [4] “orang baru berpikir ketika dihadapkan pada masalah 
dan masalah adalah pertanyaan”. Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
(LPMP) telah berusaha memberikan perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan dengan 
memberikan pelatihan kepada guru guru agar proses pembelajaran berkualitas, diantaranya 
pelatihan  Capacity Building (CB) Audit Mutu Pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional 
Pendidikan (SBSNP). Salah satu materi pelatihan tersebut melatih guru agar dapat memberikan 
pertanyaan tingkat tinggi. Dalam matematika dikenal pertanyaan tertutup yang jawabannya hanya 
benar satu dan pertanyaan terbuka yang mempunyai pilihan jawaban benar lebih dari satu. 
Pertanyaan tertutup tidak  merangsang siswa untuk berpikir, sehingga terkesan guru bertanya 
hanya mengharapkan jawaban benar dan tidak mengharapkan siswa berpikir. Namun dengan 
mengajukan pertanyaan terbuka, dapat memicu siswa untuk berpikir analitis, evaluative dan 
kreatif dan dapat melatih siswa untuk menjadi pemikir yang kreatif. Dengan demikian penulis 
ingin menganalisis kemampuan siswa dalam menjawab soal tingkat tinggi. Soal yang memuat 
pertanyaan terbuka,menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Tujuan kajian ini adalah untuk 
menganalisis kemampuan siswa dalam menjawab soal tingkat tinggi pada siswa kelas VIII yang 
diajar oleh guru yang telah mengikuti pelatihan CB sehingga dapat mengukur kemampuan berpikir 
tingkat tinggi. 

 

1.1Pertanyaan Tingkat Tinggi 

Jenis pertanyaan yang diajukan oleh guru sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
keterampilan berpikir siswa. Pertanyaan tersebut diharapkan dapat menggali potensi belajar siswa 
dan memberikan semangat dan keinginan siswa untuk berpikir analitis, kreatif dan evaluative dan 
dapat melatih siswa menjadi seorang pemikir tingkat tinggi sehingga dapat berpikir kritis.  

Pertanyaan merupakan alat mengajar yang penting untuk mendorong siswa berpikir oleh karena 
itu guru perlu menguasainya. 
 
Dalam Modul Pelatihan Praktik yang Baik di SMP/M.Ts [2] membagi pertanyaan tingkat tinggi 
menjadi 3 : 

1. Pertanyaan terbuka  
Merupakan  pertanyaan yang memiliki lebih dari satu jawaban benar. 

2. Pertanyaan produktif  
merupakan pertanyaan yang untuk menjawabnya mendorong siswa melakukan 
pengamatan, percobaan, atau penyelidikan;  
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3. Pertanyaan imajinatif  
merupakan pertanyaan yang mendorong siswa berimajinasi untuk menjawabnya.  

 
 Sebagai contoh, dari angka 2, 3,4,5,  

1. Pertanyaan tertutup 
Berapakah banyak bilangan ganjil? Jawaban siswa pada pertanyaan ini hanya satu 
yang benar. 

2. Pertanyaan terbuka 
Bilangan 2 angka mana sajakah yang dapat dibentuk? Jawaban siswa pada pertanyaan 
ini mempunyai lebih dari 1 jawaban yang benar. 

 

1.2 Berpikir Tingkat Tinggi 

Menurut Stein dan Lane dalam Tony Thomson [5] mendefinisikan berpikir tingkat tinggi adalah the 
use of complex, non algorithmic thinking to solve a task in which there is not a predictable, well-
rehearsed approach or pathway explicitly suggested by the task, task instruction, or a worked out 
example.   
 
Pada tahun 1950, Benjamin S. Bloom memperkenalkan kegiatan tingkatan dalam berpikir yang 
dapat digunakan guru dalam memberikan pertanyaan atau tugas kepada siswa sebagai berikut: 

1. Mengingat 
Kegiatan : Mengenali, membuat daftar, menggambarkan,menyebutkan 

2. Memahami 
Kegiatan : Menginterpretasi, merangkum, mengelompokkan, menerangkan 
 

3. Menerapkan 
Kegiatan: Menerapkan, melaksanakan, menggunakan, melakukan 

4. Menganalisis 
Kegiatan : Membandingkan, mengorganisasi, menata ulang, mengajukan pertanyaan, 

menemukan. 
5. Mengevaluasi 

Kegiatan : Memeriksa, membuat hipotesis,mengkritik, bereksperimen, memberi 
penilaian 

6. Mengkreasi 
Kegiatan : Mendisain, membangun, merencanakan, menemukan 

 
MenurutKrathwohl dalam Lewy,dkk [1] menyatakan bahwa indikator untuk mengukur kemampuan 
berpikir tingkat tinggi meliputi: 

1.  Menganalisis 
a. Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya.  
b.  Mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario 

yang rumit.  
c. Mengidentifikasi/merumuskan pertanyaan 

 
2. Mengevaluasi 
a. Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan  menggunakan 

kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau 
manfaatnya.  

b. Membuat hipotesis, mengkritik dan melakukan pengujian 
c. Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

 
3.  Mengkreasi 
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a. Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu 
b.  Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah 
c. Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang belum 

pernah ada sebelumnya. 
 
Tony Thomson[5] menyimpulkan perbedaan karakteristik antara berpikir tingkat rendah dan  
berpikir tingkat tinggi ditampilkan dalam tabel 1 di bawah ini, 

Tabel 1. Karakteristik berpikir tingkat tinggi dan tingkat rendah. 

Lower Order Thinking Higher Order Thinking 
Following rules Discovering patterns 
Performing computations Solving word problems 
Definitions / vocabulary Interpreting information 
Simple applications Complex applications 
Procedural knowledge 
“Copies” teacher / rote 
learning 

Conceptual understanding 
Critical thinking / analyzing 

 

Dari definisi berpikir tingkat tinggi dapat disimpulkan bahwa  berpikir tingkat tinggi merupakan: 
1. Berpikir non algorithmic  
2. Menyelesaikan tugas di mana tidak ada algoritma tertentu diberikan kepada siswa atau 

menggunakan algoritma dalam konteks atau situasi yang tidak dikenal oleh siswa. 
 

 

2. Metodologi 

 

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yang dikumpulkan dan 
diolah dan analisis sendiri oleh peneliti berupa soal matematika yangdisebarkan kepada siswa. Soal 
matematika yang disebarkan kepada siswa dibuat oleh LPMP yang sudah teruji validitas dan 
reliabilitasnya. 

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode non probability.  Menurut 
Sugiyono, [3]Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 
sampel. Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada kajian 
ini adalah teknik purposive sampling. Pengertian purposive sampling  menurut Sugiyono [3]adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh lebih 
representative, pertimbangan yang dipakai dalam pemilihan sampel adalah sekolah yang  guru 
matematikanya telah mengikuti pelatihan  Capacity Building Audit Mutu Pengembangan SBSNP 
yang diadakan oleh LPMP provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data hasil tes siswa berupa soal 
tingkat tinggi dilaksanakan pada akhir semester ganjil T.A 2014/2015.  Soal yang disebarkan dibuat 
oleh LPMP yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Banyak sampel dalam kajian ini adalah 
sebanyak 60 siswa yang berasal dari 4 sekolah, yaitu  SMPN 1, SMPN 4, SMPN 7 dan SMPN 11 
Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan berupa metode development research atau 
penelitian pengembangan. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 

Hubungan Pertanyaan Tingkat Tinggi, Berpikir Tingkat Tinggi dengan Kemampuan 
Siswa Dalam Menjawab Soal Tingkat Tinggi 

Pertanyaan tingkat tinggi yang diajukan guru kepada siswa secara berkelanjutan dapat 
mempengaruhi kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, selanjutnya dengan adanya kemampuan 
siswa berpikir tingkat tinggi dapat mempengaruhi siswa untuk mampu menjawab soal tingkat 
tinggi. Hubungan antara pertanyaan tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi dan kemampuan 
menjawab soal tingkat tinggi digambarkan dalam diagram 1 di bawah ini. 

 

Gambar 1. Hubungan pertanyaan tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi dan menjawab soal tingkat 
tinggi 

 

Analisis data berupa statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tingkat tinggi. Analisis juga dilakukan  terhadap 
jawaban siswa dalam menyelesaikan soal tingkat tinggi pada masing masing sekolah. Soal 
terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 soal essay yang diambil dari soal yang dibuat oleh LPMP 
sebagai tindak lanjut dari pelatihan Capacity Building kepada guru mata pelajaran 
matematika. Dalam tulisan ini akandibahas soal essay, diantaranya, 

SOAL no 1 
Nilai rata-rata 5 mata pelajaran si Ahmad adalah 6. 

  Tuliskan 3 kemungkinan daftar nilai kelima mata pelajaran tersebut! 

Jawaban siswa: 
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 Gambar 2. Hasil jawaban siswa soal no.1 
 
Soal no. 2 

 

                                     Titik-titik sudut persegi hitam terletak di tengah-tengah sisi persegi luar. 
Jika luas daerah  persegi luar adalah 1, berapakah luas persegi hitam? 
 
Jawaban siswa. 

 

 
SMPN 7 

 
SMPN 11 

 

Gambar 3. Hasil jawaban siswa no.2 
 
 
SOAL 3 
Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar 

a) 0,8;   0,14;   0,09;  1,2 

b) 3
4

 ;    2
3

;     1
2

;    
5
2  

Jawaban siswa  
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Gambar 4. Hasil jawaban siswa no.3 

SOAL 4 

Ani lebih tinggi dari Budi tetapi lebih pendek dari Herman. Tinggi Yakob diantara tinggi Herman 
dan Ani. Belen akan menjadi yang terpendek bila tidak ada Joni. Bagaimana urutan anak-anak 
tersebut dari terpendek ke tertinggi? 

Jawaban siswa 

 

Gambar 5. Hasil jawaban siswa no.4 

SOAL no. 5 

Tunjukkan 3 cara membagi 2 sama besar dan sama bentuk bangun di samping. (Garis bagi boleh 
bengkok tetapi melalui garis petak-petak). 

 

 
Jawaban siswa 
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Berdasarkan hasil jawaban siswa diatas, sebagian siswa dapat menyelesaikan pertanyaan tingkat 
tinggi. Dari soal no.1 siswa dapat mengemukakan dengan bebas untuk menjawab tiga kemungkinan 
daftar nilai kelima mata pelajaran dengan benar dengan memilih 5  angka yang jumlahnya 30 
sehingga mempunyai rata rata 6. Soal tersebut dikategorikan soal tingkat tinggi terbuka karena 
jawaban dari soal di atas lebih dari 1 jawaban yang benar.  Soal nomor 2 merupakan soal analisis 
sehingga siswa bisa menjawab soal tersebut dengan membandingkan, mengorganisasi, menata 
ulang dan menemukan luas daerah persegi luar dan hanya siswa SMPN 1 dan SMPN 4 yang 
menjawab dengan benar. Soal nomor 3 merupakan pertanyaan tingkat tinggi tingkatan 
mengevaluasi sehingga siswa dapat menjawab soal setelah memeriksa serta dapat memberi 
penilaian dari urutan bilangan dan siswa di SMPN 1, SMPN 4, SMPN 7 dan SMPN 11 bisa 
menjawab dengan benar. Soal nomor 4 merupakan pertanyaan tingkat tinggi tingkatan analisis dan 
evaluasi sehingga siswa dapat mejawab soal setelah memeriksa serta dapat memberi penilaian dan 
mengorganisasikan urutan dari terpendek ke tertinggi dan hanya siswa di SMPN 4 dan SMPN 7 
yang bisa menjawab dengan benar. Sedangkan soal nomor 5 merupakan pertanyaan tingkat tinggi 
mengkreasi sehingga siswa dapat menjawab soal setelah melakukan kegiatan mendisain, 
membangun, merencanakan serta menemukan cara membagi 2 sama besar dan sama bentuk 
bangun yang diberikan dan hanya siswa SMPN 4 yang bisa menjawab dengan benar. 
 
 
 
 
 

4. Kesimpulan 
 

Berdasarkan jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang dapat 
menyelesaikan soal tingkat tinggi, sehingga diperlukan penguatan secara berkelanjutan oleh guru 
untuk selalu melatih siswa berpikir tingkat tinggi melalui memberikan pertanyaan tingkat tinggi. 
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ABSTRAK 

 

Geometri di sekolah menengah merupakan materi yang kurang disukai baik siswa 
dan guru, dibandingkan dengan materi aljabar. Faktor utama penyebabnya adalah 
kurangnya minat atau keingintahuan dari siswa. Perangkat lunak (software) dapat 
mengatasi hal ini, karena berbagai sebab. Artikel ini akan membahas karakteristik dari 
perangkat lunak, dan manfaat penggunaannya dalam pembelajaran geometri di sekolah 
menengah. Disamping itu, juga dibahas bagaimana peran guru dalam pembelajaran ini, 
sehingga dapat meningkatkan minat dan keingintahuan siswa dalam belajar geometri. 

 
Kata kunci:  belajar geometri, perangkat lunak, sekolah menengah 

 
 

ABSTRACT 
 
Geometry in high school is a less-like subject by students and teachers as well, compared to algebra. The 

main reason is students’ less curiosity. Software might be helpful with many reasons. This article discusses the 
characteristics of software, and the benefit of using it in learning high school geometry. In addition, it also 
described the teacher’s role, so that it helps students in improve their curiosity and desire to learn geometry 
better.  
 
Keywords: learning geometry, software, high school. 
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5. Pendahuluan 
 

Geometri adalah disiplin yang mempelajari bentuk dan ruang, dan memang tanpa kemampuan 
spasial (daya tilik ruang) yang baik, siswa kurang dapat menghargai dunia di sekitarnya, karena 
sesungguhnya di sekitar kita banyak unsur geometrinya. Demkian pula, geometri banyak 
digunakan dalam disiplin komputer grafika, teknik, arsitektur, astronomi, dan lainnya.    
Dari pengamatan, dalam bermatematika, pebelajar (siswa, mahasiswa, bahkan guru!) lebih memilih 
belajar aljabar daripada geometri. Hal ini disebabkan, pada aljabar elementer, pebelajar 
berpendapat bahwa aljabar lebih bersifat prosedural, mekanistik atau algoritmik, yang lebih mudah 
dicerna dan dihafalkan, seperti materi pemfaktoran, persamaan kuadrat, matriks, dan lainnya; 
sedangkan geometri banyak menggunakan kemampuan spasial yang membutuhkan suatu 
imajinasi. Sesungguhnya, kedua materi ini membutuhkan daya pikir yang sama bobotnya, 
termasuk berpikir kritis dan kreatifnya. 
Tidaklah mengherankan, banyak guru di sekolah menengah men’skip’ materi geometri tertentu, 
atau mempercepat pembelajaran yang berkaitan dengan geometri, supaya ‘cepat’ selesai, dan dapat 
beralih ke materi berikutnya. 
Makalah ini akan membahas salah satu cara untuk menarik siswa belajar geometri, yakni 
penggunaan perangkat lunak geometri yang dinamis, 
 

 

 

6. Minat untuk Belajar 
 

Mencermati semua penjelasan di atas, untuk menimbulkan atau meningkatkan minat pebelajar 
dalam mempelajari geometri, perlu diperhatikan: 

· Penyajian materi pembelajaran yang menarik, sebagai contoh dengan banyak gambar atau 
ilustrasi (misalnya kata mutiara). Tentu akan sangat membantu apabila dibantu dengan 
menerapkan perangkat lunak geometri yang dinamis. 

· Pengajar/fasilitator/tutor yang dapat menghadirkan suasana pembelajaran yang menarik 
dan menantang. 

· Pembelajaran yang multi-arah, dari pengajar ke pebelajar dan sebaliknya, dari pebelajar ke 
pebelajar, sehingga terjadi diskusi ilmiah atau tanya-jawab yang interaktif, yang disebut 
pembelajaran berpusat kepada siwa (student-centered learning atau SCL). 

· Baik materi maupun soal latihan yang disajikan harus mengikuti zone of proximal 
development (ZPD dari Vygotsky), artinya yang disajikan sedikit di atas kemampuan 
pebelajar, sehingga pebelajar merasa tertantang dan dengan sedikit berpikir, mereka dapat 
menyerap materi atau menyelesaikan soal latihan. Untuk itu, pengajar harus dapat 
menyajikan materi atau soal latihan yang berbobot mengikuti ZPD ini. Dengan demikian, 
seiring dengan waktu, pebelajar dapat ditingkatkan daya pikir dan kemampuan 
matematisnya. Kesukaran yang timbul adalah perbedaan kemampuan masing-masing  
pebelajar, yang menyebabkan pengajar harus pandai memilih metode pembelajarannya, 
tingkat kesukaran dan kedalaman setiap materi atau soal, dan cara evaluasinya. 

· Belajar geometri secara komprehensif, tidak hanya mempelajari definisi dan sifat-sifat 
konsep geometri, tetapi juga mampu untuk menganalisis sifat-sifat bentuk bangun datar 
(dimensi-dua) dan bangun ruang (dimensi-tiga), mengembangkan argumen matematis 
tentang keterkaitan geometrisnya, mengembangkan daya tilik ruang atau kemampuan 
spasial, menerapkan transformasi, simetri, visualisasi, dan pemodelan geometri untuk 
menyeleraikan masalah. Kemampuan ini membutuhkan kreativitas (sekaligus berpikir 
kritis), penalaran, imaginasi, serta kemampuan berpikir yang konsisten (NCTM, 2000). 
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Apabila bila siswa dapat memahami materi geometri, mereka akan selalu mengatakan 
bahwa geometri lebih mudah dipelajari daripada aljabar. 

 
 

3.   Karakteristik Perangkat Lunak yang Dinamis 
Manusia dapat lebih mempelajari sesuatu dari kata-kata dan gambar, dibandingkan dengan 

hanya kata-kata, dan ini menjadi filsafat dalam pembelajaran dengan menggunakan multimedia. 
Multimedia sangat bervariasi dalam maknanya. Mulai dari telpon genggam; presentasi seseorang 
dengan menggunakan layar besar dan perangkat suara yang canggih (‘live’ performance); duduk 
menghadap layar komputer yang menampilkan grafik dan mendengar suara orang berbicara 
(pembelajaran ‘online’); dan lain sebagianya, yang kesemua ini menampilkan kata-kata dan gambar. 
Dalam artikel ini, akan dibahas seberapa jauh manfaat dari ‘jantung’ dari multimedia, yaitu 
perangkat lunaknya atau perangkat lunak, khususnya dalam pembelajaran geometri. 
  

Dewasa ini, banyak perangkat lunak tentang geometri yang dapat membantu siswa untuk 
lebih memahami konsep geometri, misalnya Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry I dan II, 
Geogebra, Wingeom, Cinderella, dan lainnya, yang masing-masing memiliki kekurangan dan 
kelebihan. Dua perangkat lunak yang disebut pertama merupakan perangkat lunak geometri yang 
dinamis, paling lengkap dewasa ini, baik untuk geometri dimensi-dua, maupun geometri dimensi-
tiga, bahkan untuk geometri non-Euclid – geometri hiperbolik, tessalations (pengubinan), dan 
fraktal. 
 

Pada umumnya, perangkat lunak yang tersedia ini mudah dipelajari dan yang terpenting: 
bersifat dinamis. Sebagai contoh, kita menggambar tiga titik sebarang, dan tiga garis yang 
menghubungkan ke tiga titik tersebut, sehingga terjadilah suatu segitiga. Segitiga yang terjadi 
hanyalah merupakan suatu prototype, yang mewakili semua segitiga yang mungkin. Apabila kita 
ambil sebarang satu titik sudut (dengan meng-klik titik sudut itu), dan menggerak-gerakkan titik 
itu, maka akan terjadi berbagai macam segitiga (lancip, tumpul, siku-siku), yang kita kenal dalam 
geometri Euclid. Dengan mengukur besar sudut, dan panjang sisi segitiga itu, pada saat titik 
digerakkan, ukurannyapun berubah, dan diharapkan siswa dapat menggali informasi dari 
pergerakan ini, membuat konjektur dan pembuktiannya, dan pada akhirnya memahami konsep 
segitiga, seperti jumah besar sudut dalam segitiga, pertidaksamaan segitiga, dan lainnya. Intuisi ini 
yang dikatakan oleh Goldenberg, Cuoco, dan Mark (1998) sebagai ‘visual thinking’. Sifat dinamis ini 
tentunya tidak diperoleh ketika kita belajar geometri secara manual (hanya dengan kertas dan 
pinsil).  

 

 

4. Manfaat Penggunaan Perangkat Lunak Geometri 
 

Beberapa kelebihan dalam menggunakan perangkat lunak, dibandingkan dengan tanpa 
menggunakan perangkat lunak: 

- Mengkonstruksi pengetahuan. Ketika siswa belajar sesuatu, ia akan membangun suatu 
representasi mental dari kata-kata (baik lisan maupun tulisan) dan gambar (ilustrasi, 
animasi, foto, video). Perangkat lunak yang baik, akan memudahkan siswa dalam 
mengkonstruksi pengetahuan dari kata-kata dan gambar. Proses yang terjadi dalam 
membangun representasi mental ini dapat lebih dipelajari dalam Mayer (2014), yang tidak 
dibahas dalam artikel ini. 

- Kemudahan dan akurasi dalam menggambar. Dalam memahami geometri, dapat 
menggambar masalah yang ada merupakan hal yang esensial, mutlak diperlukan, karena 
apa yang ada dalam imaginasi siswa, diterapkan dalam gambar, sehingga memudahkan 
guru menggali kemampuan siswanya. Kemudahan dalam menggambar, misalnya dalam 
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menggambar grafik dari berbagai sinusoida (gambar 1) melalui Geometer’s Sketchpad, 
apabila tanpa menggunakan perangkat lunak pengajar harus menggambar di papan tulis 
secara manual, yang tentunya menghasilkan gambar yang kurang akurat. Dengan 
perangkat lunak, kita dapat menggambar suatu sinusoida yang dapat dikatakan sempurna. 

 
Gambar 1. Berbagai sinusoida (Maragas, 2004) 

 
Contoh berikut adalah memperhatikan bagaimana bentuk penampang suatu bidang datar 
pada kubus, dan tegaklurus suatu garis, dengan menggunakan Cabri 3D: 
gambar 2a adalah suatu kubus sebarang, 
gambar 2b: pada kubus dibuat sebuah garis lurus sebarang yang menembus kubus, 
gambar 2c: tegaklurus garis itu, dibuat sebuah bidang datar 

 
(a)        (b)     (c) 

Gambar 2a. Penampang sebuah bidang datar pada kubus, dengan garis yang tegaklurus 
bidang tersebut (Edwards dan Quesada, 2007) 

 
Gambar 2d, e, dan f memperlihatkan bidang yang dapat digerakkan (sifat dimanis), tetap 
tegaklurus garis, dan terlihat bahwa penampang yang terjadi dapat berbentuk segitiga, 
segiempat, atau segilima.  
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(d)       (e)             (f) 

 
Gambar 2b. Penampang sebuah bidang datar pada kubus, dengan garis yang 

tegaklurus bidang tersebut (Edwards dan Quesada, 2007) 
 

- Menggali dan menemukan. Dalam kelas geometri tanpa menggunakan perangkat lunak, 
siswa mempelajari definisi dan teorema, kemudian menyelesaikan soal, termasuk 
pembuktian. Di lain pihak, dengan menggunakan perangkat lunak, siswa dapat menggali 
dan menemukan – tanpa atau dengan bantuan, dan tidak mengherankan jika siswa 
menemukan sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh guru, atau tidak tersedia dalam buku. 
Daya atau kekuatan yang disediakan oleh perangkat lunak sangat besar, asalkan guru 
dapat menyajikan materi dengan tepat. Dari eksplorasi dengan menggunakan perangkat 
lunak, siswa akan lebih memahami sifat-sifat dan struktur bangun datar dan bangun ruang, 
lebih memahami makna dari suatu teorema dan proses yang terjadi didalam teorema, lebih 
mengenal apa yang harus dibuktikan, yang berarti proses berpikir akan lebih berkembang.  

- Mengembangkan kreativitas. Sebagai contoh, membuat jajargenjang. Tanpa perangkat 
lunak, artinya menggunakan jangka dan penggaris, diajarkan dengan mengikuti langkah-
langkah baku dalam buku teks, seperti menggunakan sifat dua pasang garis yang 
berhadapan sejajar. Dengan perangkat lunak, kita dapat menggambar jajargenjang 
misalnya dengan dua cara seperti pada gambar 3 di bawah, dimana jajargenjang pertama 
adalah jajargenjang yang umum digambar, sedangkan jajargenjang ke dua adalah 
kreativitas siswa dalam menggambar, melalui 2 lingkaran konsentris dan 2 garis yang 
berpotongan. 

 
Gambar 3. Dua cara menggambar jajargenjang (Nomura, 1999) 

Contoh berikut adalah cakram Poincare dalam geometri hiperbolik. Perhatikan gambar 4 di 
bawah, tiga garis hiperbolik dikonstruksi melalui A sejajar BC, yang memperlihatkan 
perbedaan dasar antara geometri Euclid dan hyperbolik. Perhatikan pula lingkaran dengan 
pusat O. Titik D, E, dan F terletak pada lingkaran. Ternyata, setelah diukur, besar sudut 
DOF tidak sama dengan dua kali besar sudut DEF, sedangkan dalam geometri Euclid, besar 
sudut pusat selalu sama dengan dua kali besar sudut keliling. Gambar dilukis dengan 
menggunakan Geometer’s Sketchpad. 
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Gambar 4. Cakram Poincare dalam geometri hiperbolik (Olive, 2001) 

- Membuktikan. Menyelesaikan pembuktian tidak dapat dilakukan oleh perangkat lunak, 
akan tetapi dengan menggali dan menyelidiki melalui perangkat lunak geometri yang 
dinamis, wawasan siswa akan lebih berkembang, dan keingintahuan siswa lebih 
termotivasi, khususnya dalam membangun konjektur. 

- Visualisasi. Membuat gambar yang akurat tentu saja hal yang menyenangkan, akan tetapi 
dengan memperhatikan apa yang terjadi apabila posisi sebuah titik atau garis dirubah 
(termasuk perubahan ukuran), jauh akan sangat bermanfaat bagi siswa dalam membentuk 
konstruksi mental dalam pikirannya, dan mengembangkan pemikiran analitisnya.  
Sebagai contoh, perhatikan gambar 5 di bawah, yang menggambarkan permainan bilyar. 
Diketahui 2 bola A dan B, dengan meja bilyar berbentuk persegipanjang. Bagaimana kita 
menggambar lintasan bola A agar tepat mengenai bola B, dengan menyentuh setiap sisi 
persegipanjang XYUV?   

 
Gambar 5a. Dua bola A dan B 

(Milovanovic, Obradovic, Milajic, 2014) 
Bola A dicerminkan terhadap XV, menghasilkan bayangan A¢ dan dilanjutkan  terhadap XY, 
menghasilkan A². Demikian pula, B² merupakan hasil pencerminan bola B, berturut-turut 
terhadap UV dan YU.  
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Gambar 5b. Lintasan bola A – P – M – N – Q – B  

(Milovanovic, Obradovic, Milajic, 2014) 
 

Dengan menghubungkan garis A²B², yang akan memotong XY dan YU di M dan N berturut-
turut. Kemudian dilukis garis A¢M dan B¢N yang memotong XV dan UV di P dan Q berturut-
turut, sehingga lintasan A yang ditanya adalah A–P–M–N–Q–B.  

- Tempat kedudukan (loci). Umumnya perhitungan tempat kedudukan dalam geometri 
dilakukan secara analitis, tanpa memahami sebenarnya apa makna dari tempat kedudukan 
tersebut. Dengan perangkat lunak geometri yang dinamis, yang menyediakan fasilitas jejak 
(berupa kurva) dari suatu tempat kedudukan, akan lebih memahami siswa dalam 
perhitungan dan lebih menghargai geometri. Banyak kurva klasik, seperti lingkaran, 
parabola, hiperbola, dan lainnya, muncul dari masalah tempat kedudukan. 
Perhatikan gambar 7 di bawah. Titik A adalah sebarang titik di dalam suatu lingkaran. 
Titik B terletak pada lingkaran. Kemudian dilukis sumbu AB (garis yang melalui 
titiktengah AB dan tegaklurus AB). Apabila B bergerak sepanjang lingkaran, apa yang 
terjadi dengan sumbu AB? Ternyata ada suatu daerah yang tidak tersentuh oleh sumbu AB, 
dan daerah ini disebut elips. Apabila A berada di luar lingkaran, maka yang terjadi adalah 
suatu hiperbola. Cara ini akan membuat siswa lebih tertarik untuk menggali apa yang 
terjadi, dan membuat suatu konjektur.  

 
Gambar 7. Tempat kedudukan berupa elips 

- Simulasi. Kelebihan perangkat lunak geometri yang dinamis terletak pada animasinya, 
membuat jejak untuk tempat kedudukan, membangun titik secara acak (radom point 
generation), dan kemampuan mengeser-geser (dragging) titik atau garis, yang tidak dapat 
ditemui dalam pembelajaran geometri konvensional (manual). 

- Semangat dan motivasi. Penggunaan teknologi informasi tentu akan membuat siswa 
lebih bersemangat untuk menggali dan belajar, karena salah satu keunggulan perangkat 
lunak geometri adalah pada sifat dinamis-nya, artinya dengan mudah kita dapat mengerak-
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gerakkan titik, garis, atau lainnya, sehingga akan menjadi lebih menarik, termasuk 
pemberian warna, suara, gambar, dan lainnya. 

- Diskusi. Selalu ada siswa yang ‘ingin lebih tahu’ dalam menggunakan perangkat lunak, dan 
bertanya kepada teman sebayanya, dan terjadilah suatu diskusi di antara mereka. 

 
 

5. Kesimpulan 
 

- Matematika akan lebih dipahami apabila disajikan dengan kata-kata dan gambar, daripada 
hanya kata-kata, dan mempelajari geometri akan sangat terbantu dengan perangkat lunak. 

- Perangkat lunak geometri yang dinamis akan meningkatkan minat dan ketertarikan siswa 
untuk belajar geometri. 

- Kemampuan pengajar sangat berperan, khususnya dalam memotivasi siswa, member 
kesempatan siswa untuk terlibat dalam aktivitas belajar. 

 

Daftarpustaka harus didaftarkan urut alphabet dari nama pengarang dan urutan penerbitan untuk nama 
pengarang yang sama. Urutan penulisan refensi adalah nama pengarang, tahun publikasi, judul ataupun 
sumber. Nama Jurnal, nama konferensi, proceeding dan judul buku harus ditulis dalam italics dan tiap huruf 
pertama pada judul yang bukan merupakan kata sambung ataupun artikel, ditulis dengan huruf capital. 
Tuliskanlah referensi yang digunakan dalam makalah utama.  Jangan mencantumkan referensi yang tidak 
pernah digunakan sebagai acuan dalam penulisan naskah. Style penulisan refensi diberikan di bawah. Jika 
penulis lebih dari tiga gunakanlah nama pengarang utama dan ’et al.’ untuk mengacu pada penulis yang lain 
pada satu referensi yang sama, contoh, (Thieleet al.,[1]; Ruchjanaet al, [2]) pada akhir kalimat, atau Rao[5] 
menyatakan kalimat berikut ini. 
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ABSTRAK 
 
Estimasi besarnya Cadangan Kekurangan (Loss Reserve) dalam asuransi mobil secara 

komprehensif diperlukan untuk meningkatkan layanan optimal kepada pemegang polis 
berdasarkan estimasi dana (yang belum terbayarkan) yang harus disediakan selama periode 
pembayaran klaim. Jenis asuransi komprehensif memproteksi mobil dari kejadian ringan sampai 
dengan kerusakan 75% dari fisik mobil sehingga secara total klaim perusahaan asuransi setiap 
bulannya dapat mengeluarkan dana dalam jumlah kecil atau sangat besar (data ekstrim). Setiap 
peristiwa yang menyebabkan pemegang polis melakukan klaim akan melalui prosedur pelaporan, 
klasifikasi kejadian, perbaikan di bengkel, dan pembayaran klaim oleh perusahaan kepada bengkel 
sehingga terjadi perbedaan periode waktu kejadian klaim dengan periode waktu pembayaran 
klaim. Data besarnya uang yang ditampilkan berdasarkan kedua periode tersebut dinamakan 
matriks Run-off Triangle. Prinsip Metode Robust Chain-Ladder dalam menghitung Cadangan 
Kekurangan adalah menghitung selisih Estimated Ultimated Losses (EUL) dengan Losses Paid-to-
Date (LPD) dengan terlebih dahulu menyelidiki data ekstrim pada matriks Run-off Triangle 
berdasarkan median. Metode Robust Chain-Ladder memberikan estimasi cadangan kekurangan 
yang lebih sesuai untuk asuransi mobil komprehensif dengan simpangan baku yang lebih kecil 
dibandingkan dengan Metode klasik Chain-Ladder. 
 
    
Kata kunci:  Cadangan Kekurangan, Asuransi mobil Komprehensif, matriks Run-off Triangle, data 
Ekstrim, Robust Chain-Ladder, dan Median. 

 
 

 
1. Pendahuluan 

 
Asuransi Kendaraan bermotor khususnya untuk kendaraan roda empat (mobil) menjadi kebutuhan 

utama bagi pemilik mobil dalam rangka memproteksi kendaraannya dari segala kemungkinan yang bisa 
terjadi saat berkendaraan seperti tabrakan, gangguan mesin, dan kecelakaan lainnya. Tingginya 
permintaan asuransi mobil jenis all risk (komprehensif) harus sejalan dengan peningkatan pelayanan klaim 
oleh Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk melayani setiap klaim mulai 
dari tahap pelaporan klaim, tahap pemeriksaan kejadian klaim, tahap perbaikan kendaraan oleh bengkel, 
dan tahap pengembalian kendaraan kepada pemiliknya. 

Proses klaim yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu atau dua hari mengharuskan Perusahaan 
Asuransi untuk menyediakan dana klaim yang mencukupi untuk membayar setiap proses tahapan layanan 
klaim. Selain itu, Perusahaan Asuransi juga harus mengantisipasi pembayaran klaim yang ekstrim seperti 
kecelakaan yang mengakibatkan 75% kerusakan pada badan kendaraan atau pembelian onderdil mobil 
yang harganya tinggi. Penanggulangan Cadangan Klaim dengan mengantisipasi terjadinya data ekstrim 
menjadi penting bagi Perusahaan Asuransi karena penetapan rumusan cadangan klaim yang tepat dan 
tahan terhadap gangguan data ektrim menjadi modal utama Perusahaan Asuransi dalam meningkatkan 
layanan terhadap klaim yang terjadi. Hal tersebut juga menjadi tolok ukur dalam persaingan bisnis asuransi 
kendaraan dengan Perusahaan sejenis lainnya. 

Secara khusus, makalah ini membahas proses estimasi besar Cadangan Klaim Asuransi Kendaraan dengan 
memperhitungkan (1) periode terjadinya klaim, (2) periode pembayaran klaim, dan (3) data Ekstrim. Metode 

mailto:a_zanbar_s@yahoo.com
mailto:lienda@unpad.ac.id
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yang digunakan untuk menyelesaian proses tersebut adalah Robust Chain-Ladder dengan memanfaatkan 
median dalam perhitungan link-ratio untuk menanggulangi nilai ekstrim.    
 
 
 

2. MetodePenelitian 
 
 
2.1 Distribusi Besar Klaim 

Tahap pertama dalam mengestimasi besar cadangan klaim Asuransi Kendaraan adalah mengamati 
prilaku dari pola sebaran data besar klaim yang diajukan pemegang polis kepada Perusahaan. 
Besar klaim merupakan peubah acak yang memiliki distribusi kontinu dan nilainya tidak negatif.  
Pada umumnya Perusahaan Asuransi mengasumsikan bahwa distribusi peluang besar klaim 
merupakan distribusi yang miring ke kanan (skewed to the right) karena peluang dana klaim yang 
dibayarkan perusahaan dengan nilai besar memiliki peluang cukup kecil. Beberapa distribusi 
peluang yang sering digunakan untuk mengestimasi besar klaim adalah distribusi Lognormal, 
Eksponensial, Pareto, Gamma, Burr, Weibull (Hossack, I. B.,,[1]). Bentuk distribusi tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut:  

 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Distribusi peluang besar klaim bentuk miring ke kanan (skewed to the right)  

Berdasarkan asumsi yang didukung oleh pola sebaran data eksisting, maka distribusi peluang dari 
besar klaim yang akan digunakan dalam makalah ini adalah Log Normal dengan dua parameter.  
Fungsi kepadatan peluang dari distribusi Lognormal adalah sebagai berikut:  

� ����� =  �����√��  ���������������   ,   (1) 

dengan � > 0,−∞ < � < ∞ dan � > 0. Nilai median, rata-rata dan varians dari distribusi lognormal 
berturut-turut dituliskan dalam Persamaan 2 sampai dengan Persamaan 4 berikut ini.  ��� (�) =  ��,  (2) �(�) = exp �� + ����� ,  (3) 

                                      ���(�) = exp(2� + ��) (���(��) − 1),                                                             (4) 

dengan,   � = ��∑ ln ������ ,   (5) 
 
 
 

2.2 Estimasi Besar Cadangan Klaim melalui Metode Klasik Chain Ladder 
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Chain-ladder merupakan metode yang sering digunakan dalam estimasi besar cadangan klaim oleh 
Perusahaan Asuransi Umum. Metode ini membedakan besar klaim yang telah dibayarkan 
perusahaan berdasarkan periode kejadian klaim dan periode pembayaran klaim. Sehingga dalam 
implemtasinya akan membentuk matriks diagonal atas yang dinamakan matriks run-off triangle. 
Adapun nilai matriks diagonal bawah yang masih kosong akan diestimasi secara statistik sebagai 
prediksi besar dana klaim yang harus disiapkan perusahaan Asuransi untuk periode berikutnya 
dari pembayaran klaim. Dengan kata lain, dana yang masih terhutang dan akan dibayarkan pada 
waktu berikutnya oleh perusahaan Asuransi. 

Persamaan 6 merupakan rumusan estimasi besar cadangan klaim Metode chain ladder 
menggunakan data kumulatif; ��� adalah kumulatif besar klaim ke-i pada pembayaran ke-j dan 
mengasumsikan adanya sekumpulan development factor {��|� = 2, … ,�}. ����,���| ���, … . ,���� = ��� ����,         1 ≤ � ≤ �, 1 ≤ � ≤ � − 1,  (6) 

 
dengan ���� adalah development factor yang ditaksir dengan menggunakan Persamaan 7.  

��� =  ∑ �����������∑ ��,�����������  ,   2 ≤ � ≤ � (7) 

 
Selanjutnya nilai kumulatif  besar  klaim ditaksir oleh Persamaan 8 dan 9. 
 ���,����� =  ��,������������ ,   2 ≤ � ≤ �  (8) 

 ���,� =  ���,������,  2 ≤ � ≤ �,   � − � + 3 ≤ � ≤ �.  (9)  
 

Data besar klaim disajikan dalam matriks segitiga untuk membantu estimasi besar cadangan 
klaim asuransi kendaraan. Matriks segitiga dapat membandingkan apakah klaim meningkat, 
menurun, atau konstan dalam beberapa waktu (Brown [2]). Lanhkah pertama dalam mengestimasi 
cadangan klaim adalah membentuk matriks Incremental Claim Amounts. Matriks ini 
mengklasifikasikan data besar klaim berdasarkan indeks periode terjadinya klaim ke-i dan indeks 
periode pembayaran klaim ke-j, yang dinotasikan dengan ���. Secara umum, dituliskan sebagai 
berikut:            ����  |� = 1,2, … ,�;  � = 1,2, … ,� − � + 1�,  (10) 

dengan i adalah periode klaim dan j adalah periode pembayaran.  

Pada matriks segitiga tersebut terdapat sel kosong dikarenakan adanya klaim pada periode-periode 
yang belum terbayarkan, dimana nantinya sel kosong tersebut akan diestimasi menjadi nilai 
cadangan yang harus disiapkan oleh perusahaan. Perusahaan tidak tahu kapan terjadinya klaim 
dan kapan klaim tersebut akan dibayarkan, sehingga nilai besar klaim ��� merupakan peubah acak 
yang memiliki distribusi peluang. Besar klaim ��� diperoleh dengan mengelompokkan setiap polis 
yang mengajukan klaim pada periode ke-i dan dibayarkan pada periode ke-j, dimana periode yang 
digunakan dalam bentuk bulanan.  

Setelah membentuk matriks pada Persamaan 10, maka dibentuk matriks kumulatif dari besar 
klaim ����  |� = 1,2, … ,�; � sebagai berikut. 

 ��� =  ∑ �������  (11) 

dengan  ��� adalah variabel acak yang menyatakan kumulatif besar klaim yang terjadi pada periode 
ke-i  dan dibayarkan pada periode ke –j.  
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Berdasarkan matriks kumulatif klaim pada Persamaan 11 maka akan dihitung link ratios atau 
dikenal juga dengan istilah age-to-age paid loss-development factor, dimana setiap data yang 
dimasukkan ke dalam sel matriks segitiga merupakan perbandingan klaim kumulatif periode 
berturut-turut. Matriks segitiga link ratio ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1  Link Ratios (Age-to-Age Paid Loss Development Factor) 
 

 

 
 
 

Banyak  metode yang cocok untuk menghitung loss development factor  tunggal untuk setiap kolom. 
Beberapa diantaranya adalah arithmetic average, five-year aritmetic average, dan mean. Peneliti 
memilih menggunakan rata-rata (arithmetic average) dari setiap kolom rasio dan dinotasikan 
sebagai ��. 
Perhitungan besar cadangan klaim yang harus disediakan oleh perusahaan asuransi diawali 
dengan menghitung nilai Estimated Ultimate Losses (EUL) yaitu perkalian antara Losses Paid-to-
Date (LDP) dengan loss development factor pada Persamaan 12.  

Estimated Ultimate Losses (EUL) = (Losses Paid-to Date) . ∏ ��,  (12) 

Sehingga estimasi besar cadangan klaim melalui metode Chain-Ladder klasik dirumuskan dalam 
Persamaan 13 berikut ini.  �������� �������� ����� = ��� − ��� ,   (13) 

dimana estimated ultimated losses (EUL) adalah estimasi besarnya klaim yang diajukan dan paid-
to-date merupakan besarnya uang klaim yang sudah dibayarkan oleh perusahaan, sehingga 
diperoleh estimated loss reserve yang merupakan besarnya cadangan yang harus disediakan, 
dimana nilainya adalah selisih dari estimated ultimated losses dengan paid-to-date. 

 

2.3 Estimasi Besar Cadangan Klaim melalui Metode Robust Chain Ladder 

Dalam kamus bahasa inggris kata robust dikelompokkan sebagai kata sifat yang memiliki arti 
tahan, tegap, sehat dan kuat serta tangguh. Tangguh maksudanya adalah tahan terhadap hal-hal 
yang mungkin menyelewengkan, yakni terhadap kasus ekstrim yang secara kebetulan termasuk 
dalam data. Statistik robust adalah statistik yang bersifat robust dimana nilai estimasinya tidak 
terpengaruh oleh perubahan kecil dalam data dan tidak terpengaruh oleh adanya outlier serta 
tahan tahan terhadap nilai ekstrim, (England, P.D.,[3]).  

Pada saat menganalisis data, mungkin terdapat satu atau lebih pengamatan yang menyimpang 
atau berbeda dari pengamatan yang lain.  Pengamatan yang menyimpang tersebut dinamakan 
dengan outlier (Tim Verdonck [4]). Penyimpangan tersebut mungkin diakibatkan kesalahan dalam 
pencatatan, pembulatan dalam  desimal, atau  memang terdapat nilai data yang jauh lebih 
besar/kecil dari nilai data yang lain. Pada situasi seperti ini, statistik robust mencoba untuk 
menemukan hasil yang cocok dengan hasil yang diharapkan tanpa adanya outlier.  

Tim Verdonck;[4],  melakukan perhitungan cadangan klaim dengan membandingkan empat 
metode, yaitu metode classical chain-ladder,robust chain-ladder, GLM, dan robust GLM. Dari 
keempat metode tersebut metode robust chain-ladder menghasilkan nilai standard error yang 

Periode Pelaporan 
Klaim (bulan) 

Periode Pembayaran Klaim (bulan berikutnya) 
1 2 ... ... N 

1 ��,�/ ��,� ��,�/��,� ... ... ��,�/��,��� 
2 ��,�/��,� ��,�/��,� ... ��,���/��,���  
... ...     
n ��,�/��,�     
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paling kecil dan ramalan cadangan klaim yang mendekati nilai sebenarnya. Dari perhitungan 
tersebut dapat dikatakan bahwa metode chain-ladder adalah metode yang tidak robust.  

Kombinasi antara statistik yang robust dengan metode chain-ladder akan sangat berguna dalam 
melakukan estimasi total candangan klaim. Metode robust menunjukkan adanya outlier dalam nilai 
klaim sehingga peneliti dapat menemukan penyebab suatu nilai yang salah. Langkah pertama 
adalah mendeteksi apa yang menyebabkan metode chain-ladder begitu bergantung pada data 
outlier. Misalkan ��� merupakan suatu variable acak yang menyatakan kumulatif besar klaim yang 
terjadi pada periode ke-i dan dibayarkan pada periode ke-j. Apabila data kumulatif pada ��� 
dipengaruhi oleh outlier, maka akan berpengaruh terhadap semua faktor-faktor yang membangun.  

Jessen et al.,[5], menyatakan bahwa rata-rata merupakan alat statistik yang tidak robust karena 
rata-rata terpengaruh oleh nilai data yang terlalu besar dan atau terlalu kecil sehingga tidak dapat 
diterapkan untuk semua distribusi dan menghasilkan interpretasi yang kurang baik. Pada literatur 
statistik robust (Jessen et al.,[5]; Maronna et al., [6]) mengatasi masalah tersebut dengan 
mengganti rata-rata (mean) dengan median yang merupakan robust estimate.  

Median dari sebuah kumpulan data univariat didefinisikan sebagai nilai tengah (atau rata-rata 
dari dua nilai di tengah jika ada satu titik di tengah) dari data pengamatan.  Jika data tidak 
mempunyai nilai ekstrim, median memberikan hasil yang hampir sama dengan rata-rata, akan 
tetapi jika data mengandung beberapa nilai ekstrim maka median lebih sesuai dibandingkan rata-
rataMedian menggunakan sedikit sekali informasi dari data tetapi tidak kehilangan banyak 
informasi.  Median memisahkan separuh bagian atas dari data dan separuh bagian bawahnya, dan 
mengambil satu atau dua nilai yang ada di tengah. Cara ini membuat median sangat tangguh.  
Tidak seperti rata-rata, median tidak dipengaruhi oleh outlier. 

Beberapa langkah dalam mendeteksi outlier adalah sebagai berikut:  

1. Membuat Incremental Claim Amounts Run-Off Triangle  
2. Membuat matriks residu incremental  ��� = ������ � �����,��� | � = 1,2, … . ,� − � + 1�         2 ≤ � ≤ �.                     (14)           

dan menghitung nilai residual menggunakan pearson (England and Verrall, [11]), untuk 1 ≤ � ≤ �, dan 1 ≤ � ≤ � − � + 1;  ������ = ��� = ������  ,  (15) �������� =  Φ���  ,  (16) ��� =  �����������  ,   (17) 
dimana parameter skala (Φ ) dihitung dengan:  

Φ =  ∑ �������  ,    (18) 
dengan n adalah banyaknya data incremental, dan p merupakan banyaknya parameter 
pada pembayaran chain-ladder ( pada kasus ini, 5 bulan periode klaim dan 4 bulan periode 
pembayaran). Sehingga: 

 ���(���) =  � ����  � ���  ,   (19) 

dengan ���merupakan residual besar klaim pada klaim ke-i  dan pembayaran ke-j, Xij 
adalah besar klaim incremental, Φ adalah parameter skala, dan ��� adalah incremental 
fitted values.  

3. Berdasarkan data residual tersebut, akan dideteksi apakah terdapat outlier dengan 
menggunakan Boxplot, dengan interval sebagai berikut:  |�� − 3(�� −  �� ) ,�� +  3(�� −  �� )| ,  (20) 
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dimana �� dan �� merupakan nilai kuartal bawah dan kuartal atas, artinya data besar 
klaim akan dikatakan outlier apabila data tersebut nilainya lebih besar dari �� + 3(�� −  �� ) dan/atau lebih kecil dari �� − 3(�� −  �� ).  
 

4. Pengamatan data outlier akan dilakukan untuk setiap kolom. Apabila dalam kolom 
pertama residual terdapat outlier (���) :  
a. Jika kolom selanjutnya (���) mengandung outlier , maka dihitung nilai incremental 

claimnya dengan menggunakan rumus:  
                                         ��� =  ��������� ������� ;���,….,����  ,   2 ≤  k ≤ n ,                                    (21) 

 
b. Jika kolom selanjutnya (���) tidak mengandung outlier , maka dihitung nilai 

incremental claimnya dengan menggunakan rumus:  
 ��� =  ������ {�� ; � = 1, … ,�} .  (22) 

 
Pada kasus ini, nilai incremental claim dihitung dengan menggunakan rumus cumulative 
claim karena pada kolom pertama nilai incremental claim=cumulative claim.  
 

5. Untuk mendeteksi outlier yang terdapat di kolom kedua dan kolom yang lain, sama seperti 
langkah tiga di atas, tetapi  yang digunakan bukan data residual melainkan data dari 
kolom pertama yang sudah bebas dari outlier, maka development factor untuk kolom kedua 
menjadi:  
 ���� = ������ ������,� | � = 1,2, … . ,� − � + 1�         2 ≤ � ≤ � ,  (23) 

dan fitted incremental claims sebagai berikut: ���,������ =  ��,� ��������  ;          1 ≤  j ≤  n, 2 ≤  � ≤  n  .    (24) 
 

Setelah diperoleh incremental claim pada kolom kedua, akan dicek kembali apakah masih 
terdapat outlier atau tidak (kembali ke langkah 2), dst. Untuk menghitung fitted 
incremental claim pada kolom 3 maka menggunakan data dari kolom 2 yang sudah bebas 
outlier dan dihitung kembali development factor yang baru dan fitted incremental claim 
untuk kolom ketiga, dan dicek kembali apakah masih terdapat outlier. Dan langkah ini 
terus diulang sampai data tidak terdeteksi outlier atau akan terus melakukan iterasi 
sampai tidak ditemukan adanya outlier dalam data. Pada langkah ini, sel-sel kosong yang 
ada dalam matriks segitiga juga dihitung sehingga tidak ada lagi sel-sel kosong pada 
matriks.  
 

6. Setelah data tersebut bebas dari outlier maka langkah terakhir yaitu mengaplikasikan 
metode chain-ladder klasik.  
 

Setelah melakukan pendeteksian outlier terhadap data besar klaim, kemudian cadangan klaim 
diestimasi dengan menggunakan chain-ladder klasik. Pada data yang sudah bebas dari outlier 
berdasarkan langkah di atas, akan terbentuk matriks incremental tanpa ada sel kosong seperti 
pada Tabel 2.  
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Tabel 2  Matriks Segitiga Fitted Incremental Claim Amount 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan matriks pada Tabel 2, diperoleh data fitted incremental claim amount yang 
digunakan untuk mengestimasi cadangan klaim. Setelah terbentuk matriks di atas, maka 
langkah selanjutnya yaitu membuat matriks untuk kumulatif besar klaim pada Tabel 3 
berikut ini. 

Tabel 3 Matriks Segitiga Fitted Cumulative Claim Amount 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Untuk mendapatkan estimasi cadangan total klaim, maka kumulatif besar klaim pada kolom 
terakhir akan ditotalkan, dan akan diperoleh suatu nilai yang nantinya adalah nilai cadangan 
klaim, yang dirumuskan sebagai berikut:  
 

                                                 �������� =  ∑ �������  .   (25) 
 
Sehingga berdasarkan rumus berikut, akan diperoleh besarnya cadangan klaim yang harus 
disediakan oleh perusahaan apabila suatu waktu pemegang polis mengajukan klaim.  Apabila 
pada data residual klaim tidak ditemukan adanya outlier, maka estimasi cadangan dapat 
dilakukan seperti pada metode classical chain-ladder dengan matriks incremental klaim 
seperti pada Persamaan 15 dengan loss development factor adalah Persamaan 14.  
 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Tabel 4 memberikan informasi mengenai besarnya dana klaim asuransi mobil yang telah dikeluarkan 
perusahaan dalam lima bulan terakhir sejak Januari sampai dengan Mei berdasarkan pengelompokkan 
periode klaim.  Total dana yang dibayarkan perusahaan selama 5 bulan untuk semua klaim yang 
terjadi pada bulan Januari adalah  Rp  568.709.755 dengan cililan pembayaran klaim untuk semua 
klaim yang diajukan pada bulan Januari adalah sebesar Rp. 212.408.300 yang dibayarkan pada januari 
juga, kemudian pada bulan Februari dibayar sebesar Rp. 144.281.040, dan seterusnya sampai 
dengan Mei dibayarkan sebesar Rp. 33.163.670. Hal ini terjadi karena kendaraan yang klaim pada 
Januari memerlukan perawatan oleh bengkel dan paling lama layanan bengkel sampai dengan 5 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
1 2 … n-i+1 … n-1 n 

1 X11 X12 … X1,n-i+1 … X1,n-1 X1n 
2 X21 X22 … X2,n-i+1 … X2,n-1 … 
… … … … … … … … 
i Xi1 Xi2 … Xi,n-i+1 … … … 

… … … … … … … … 
n-1 X(n-1)1 X(n-1)2 … … … … … 
n Xn1 Xn2 … Xn,n-i+1 … Xn,n-1 Xnn 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
1 2 … n-i+1 … n-1 n 

1 C11 C12 … C1,n-i+1 … C1,n-1 C1n 
2 C21 C22 … C2,n-i+1 … C2,n-1 … 
… … … … … … … … 
i Ci1 Ci2 … Ci,n-i+1 … … … 

… … … … … … … … 
n-1 C(n-1)1 

C(n-
1)2 … … … … … 

n Cn1 Cn2 … Cn,n-i+1 … Cn,n-1 Cnn 
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bulan pasca terjadinya klaim. Hal ini biasanya terjadi untuk kendaraan yang mengalami rusak 
berat atau memerlukan onderdil kendaraan yang dipesan khusus dari luar negeri.  
 

Tabel 4. Matriks Incremental Claim Amount (dalam Rupiah) 
 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
Bulan yang sama 

dengan periode klaim 
1 bulan ke 

depan 
2 bulan ke 

depan 
3 bulan ke 

depan 
4 bulan ke 

depan 
Januari    212.408.300      144.281.040        51.480.486        69.575.647    33.163.670  
Februari 1.314.135.640        56.281.580        40.897.710          2.425.000    
Maret    243.216.007     123.705.093        27.725.250      
April    124.359.410        22.748.990        
Mei      83.929.079          

 
Selanjutnya berdasarkan Tabel 4 akan diestimasi nilai  besar klaim yang masih kosong sebagai besar dana 
klaim yang masih belum terbayarkan untuk bulan Juni sampai dengan September.  
 
Gambar 2 memperlihatkan adanya data klaim yang terindikasi bernilai ekstrim. Selanjutnya dengan 
menggunakan Persamaan 14 sampai dengan Persamaan 23 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat data 
ekstrim yakni data klaim pada bulan Februari yang telah dibayarkan pada bulan Februari juga yakni 
sebesar Rp. 1.314.135.640.  

 
 

 
Gambar 2.  Plot Besar Incremental Claim Amount 

 
Menggunakan Persamaan 24 dan Persamaan 25, diperoleh estimasi Besar Cadangan Klaim yang belum 
dibayarkan dan harus disiapkan Perusahaan Asuransi mobil sejak Juni sampai dengan September adalah 
sebesar Rp. 115.855.039. Berdasarkan Tabel 5 juga diperoleh informasi bahwa Perusahaan sudah tidak 
memiliki hutang klaim untuk bulan Januari dan Februari, sedangkan dana klaim terhutang masih terjadi 
untuk klaim yang terjadi bulan Maret sebesar Rp. 35.754.365, bulan April sebesar Rp. 28.537.162, dan bulan 
Mei sebesar Rp. 51.563.513. Keseluruhan dana klaim terhutang akan dibayarkan perusahaan sejak bulan 
juni sampai dengan September. 

 
Tabel 5. Estimasi Besar Cadangan Klaim melalui Robust Chain-Ladder (dalam Rupiah) 

Bulan Estimated Ultimated 
Losses 

Paid-to-Date        
(fitted value) 

Estimated Loss 
Reserve Standar Error 

Januari        568.709.755 568.709.755                 -  53.034.273  
Februari     1.855.048.424 1.855.048.424                 -  21.066.902  
Maret        523.030.155 487.275.790   35.754.365 36.962.000  
April        218.503.769 189.966.608 28.537.162 9.989.042  
 Mei        163.154.754 111.591.242 51.563.513  9.552.992  

TOTAL    3.328.446.858 3.212.591.818    115.855.039    
 

 

 Rp-

 Rp500.000.000

 Rp1.000.000.000

 Rp1.500.000.000

 Rp2.000.000.000

0 5 10 15
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Tabel 6 memberikan informasi tentang estimasi besar cadangan klaim kendaraan mobil dengan 
menggunakan metode Chain-Ladder klasik dimana nilai data klaim ekstrim tidak diperlakukan secara 
khusus.  Estimasi besar cadangan klaim menurut Tabel 6 adalah Rp. 258.830.995 jauh lebih besar jika 
estimasi besar cadangan klaim memperhitungkan nilai data klaim ekstrim yakni sebesar Rp. 115.855.039 
(lihat Tabel 5).  
 

Tabel 6. Estimasi Besar Cadangan Klaim melalui Chain-Ladder Klasik (dalam Rupiah) 

Bulan Estimated Ultimated 
Losses 

Paid-to-Date        
(fitted value) 

Estimated Loss 
Reserve Standar Error 

Januari 510.909.143   510.909.143   -          52.557.654  
Februari 1.511.877.552   1.413.739.930   98.137.622     32.395.143  
Maret 458.374.205  394.646.350   63.727.855   37.140.542  
April  185.087.070   147.108.400   37.978.670   10.518.660  
 Mei  142.915.927        83.929.079  58.986.848   10.151.305  

TOTAL      2.809.163.897   2.550.332.902   258.830.995     
 

Berdasarkan Tabel 5 dan 6 juga dapat dilihat bahwa standard error pembayaran dana klaim yang terjadi 
bulan Februari  melalui perhitungan Robust Chain-Ladder  (sebesar  Rp. 21.066.902 ) jauh lebih kecil 
dibandingkan dengan hasil perhitungan Chain-Ladder Klasik (sebesar Rp. 32.395.143).   

 
 
 

4. Simpulan 
 
Prinsip Metode Robust Chain-Ladder dalam menghitung Cadangan Kekurangan adalah 
menghitung selisih Estimated Ultimated Losses (EUL) dengan Losses Paid-to-Date (LPD) dengan 
terlebih dahulu menyelidiki data ekstrim pada matriks Run-off Triangle berdasarkan median. 
Metode Robust Chain-Ladder memberikan estimasi cadangan kekurangan yang lebih sesuai untuk 
asuransi mobil komprehensif dengan simpangan baku yang lebih kecil dibandingkan dengan 
Metode Chain-Ladder klasik. 
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ABSTRAK 
Estimasi Loss Reserving dalam asuransi umum diperlukan untuk meningkatkan layanan 

optimal kepada pemegang polis berdasarkan estimasi dana (yang belum terbayarkan) yang harus 
disediakan selama periode pembayaran klaim. Ketidaktepatan dalam penentuan estimasi tersebut 
dapat mengganggu stabilitas perusahaan asuransi. Pada umumnya, proses pengajuan klaim 
senantiasa mendatangkan perbedaan periode waktu antara kejadian klaim dengan pembayaran 
klaim, yang dibentuk ke dalam matriks Run-off Triangle. Prinsip metode Stochastic Chain-Ladder 
dalam mengestimasi Loss Reserving  adalah disamping mengestimasi parameter rata-rata dan 
varians besar klaim, juga mengestimasi pengaruh parameter periode klaim dan pembayaran klaim. 
Metode ini juga memberikan nilai estimasi yang lebih sesuai untuk asuransi mobil komprehensif 
dengan simpangan baku yang lebih kecil dibandingkan dengan metode deterministic Chain-Ladder. 

 
Kata kunci:  Loss Reserving, Stochastic, Run-off Triangle Matrix. 

 
 
 

ABSTRACT 

Loss estimates of reserving in general insurance is required to increase the optimal service for 
policyholders. This value should always be available during the period of payment of claims. Its 
imprecision estimates could destabilize the insurance company. In general, the process of claim 
application always appear different time periods between the occurrences of a claim with a claim 
payment. Different time periods is formed into the matrix of the Run-off Triangle. Researcher uses 
stochastic principle Chain-Ladder method for estimating the parameters of the average and variance 
of the claims, as well as estimate the residual due to accident year i and the residual effect due to 
development year j. This method also gives the estimated value of which is more suitable for 
comprehensive car insurance with a standard deviation that is smaller than the Chain-Ladder 
method classics. 
 
Keywords:Loss Reserving, Stochastic, Run-off Triangle Matrix. 

 
 
 

5. Pendahuluan 

Asuransi Kendaraan bermotor khususnya untuk kendaraan roda empat (mobil) menjadi kebutuhan utama 
bagi pemilik mobil dalam rangka memproteksi kendaraannya dari segala kemungkinan yang bisa terjadi 
saat berkendaraan seperti tabrakan, gangguan mesin, dan kecelakaan lainnya. Tingginya permintaan 
asuransi mobil jenis all risk (komprehensif) harus sejalan dengan peningkatan pelayanan klaim oleh 
Perusahaan Asuransi. Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk melayani setiap klaim mulai dari 
tahap pelaporan klaim, tahap pemeriksaan kejadian klaim, tahap perbaikan kendaraan oleh bengkel, dan 
tahap pengembalian kendaraan kepada pemiliknya. 
Proses klaim yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu atau dua hari mengharuskan Perusahaan 
Asuransi untuk menyediakan dana klaim yang mencukupi untuk membayar setiap proses tahapan layanan 
klaim. Adanya pengaruh dari perbedaan periode klaim dengan periode pembayaran klaim mengharuskan 

mailto:lienda@unpad.ac.id
mailto:a_zanbar_s@yahoo.com
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perusahaan untuk mengestimasi besar cadangan klaim sesuai keadaan sebenarnya berdasarkan perubahan 
nilai besar klaim yang bergantung pada nilai klaim dan waktu klaim serta waktu pembayaran klaim. 
Teknik chain-ladder merupakan salah satu metode aktuaria yang telah cukupluas diaplikasikan 
untuk mengestimasi besarnya loss reserves (Brown [1], Cabe et al, [2], Renshaw [4]).  Namun, 
perhitungantersebut muncul berdasarkan pendekatan model non-stokastik, yang bersifat 
deterministic (Renshawet al, [5], England et al, [6]).Makalah ini merupakan pengembangan 
terhadap metode ChainLadder Klasik dengan mengamati model estimasi besar klaim secara 
stokastik.  
 
 
 

6. Metode Penelitian 
 
2.1 Distribusi Besar Klaim 
Beberapa distribusi peluang yang sering digunakan dalam distribusi peluang besar klaim yaitu 
diantaranya distribusi lognormal, pareto, gamma (Hossack, et al, [3]). Distribusi peluang besar 
klaim  iniakan mempengaruhi konstruksi fungsi kemungkinan yang memaksimalkan estimasi 
parameter. Pada penelitian  ini  distribusi besar klaim diasumsikan berdistribusi log normal.  
Fungsi densitas dari distribusi lognormal dengan parameter μ dan σ adalah sebagai berikut : ����,�� =  ���,�����������(����,���)���� �,                                   (1) 

dengan i = 1,2,...n, j = 1,2,...N,  ��,� > 0,−∞ < � < ∞ dan � > 0. Nilai taksiran parameter distribusi 
lognormal menggunakan metode maximum likelihood estimation untuk rata-rata dan simpangan 
baku adalah sebagai berikut : �̂ =  ∑ ����,������                     (2) 

 �� =  ���∑ (ln��,� − �̂)�����  .       (3) 

2.2Estimasi Total Loss Reserve dengan Metode Deterministik Chain-Ladder 
2.2.1  Membentuk  MatriksIncremental Claim Amounts 
Data besar klaim dikumpulkan  membentuk matriks segitiga (Run-Off Triangle). Matriks segitiga 
ini mengklasifikasikan data menurut sebuah indeks untuk periode pelaporan ke-�, dan sebuah 
indeks untuk periode pembayaran ke-� yang dinotasikan sebagai ��,�  atau disebut sebagai 
incremental claim amounts���,� ∶ � = 1,2, … ,�; � = 0,1, … ,� − � + 1�.  
Dalam penelitian ini, ��,�  dikelompokkan dalam bulan. Besar klaim yang terdapat pada periode 
pelaporan klaim dan periode  pembayaran klaim yang sama akan dijumlahkan. Dalam matriks 
incremental claim amounts(Tabel 1) akan terdapat sel-sel kosong yang disebabkan belum adanya 
pembayaran pada periode tersebut.  

Tabel 1. Incremental claim amounts run-off triangle 

 
 
 
 
 
Notasi ��,�merepresentasikan besar incremental claim amounts yang terdapat pada periode 
pelaporan klaim ke-2 dan periode pembayaran klaim ke-1 (satu bulan berikutnya). 
 

Periode Pelaporan 
Klaim (bulan) 

Periode Pembayaran Klaim (bulan berikutnya) 
0 1 ... ... N 

1 ��,� ��,� ... ... ��,� 
2 ��,� ��,� ... ��,���  
... ...     
n ��,�     
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2.2.2 Membentuk Matriks Cumulative Claim Amounts 
Data matriks incremental claim amounts diakumulasikan berdasarkan tabel sebelumnya kemudian 
dinotasikan sebagai ��,�,  menjadi : ��,� =  ∑ ��,�����  .       (4) 

Jumlah klaim kumulatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan matriks kumulatif 
tersebut, akan diestimasi daerah segitiga kosong yang disebut sebagai target teknik chain-ladder 
(diarsir). Notasi��,�merepresentasikan besar cumulative klaim amounts pada periode pelaporan 
klaim ke-1 dan periode pembayaran klaim ke-0 (pada bulan itu juga). 
 

Tabel 2.Cumulative claim amounts run-off dan targettriangle 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.3  Menghitung Link-Ratio (Age-to-Age Paid Loss-Development Factor) 
Data klaim kumulatif dianalisis dengan menghitung rasio perkembangan, dimana setiap sel data 
merupakan perbandingan klaim kumulatif bulan berturut-turut dan disajikan pada Tabel 3dengan 
perumusasndevelopment  factorsebagai berikut: ��,� =  ��,���,��� .        (5) 
  
Untuk menghitung link-ratio (��), akan digunakan rata-rata dari ��,�  dalam setiap kolom yaitu: ∑ ��,������                                                           (6) 

 
Tabel 3.Age-to-age paid loss-development factor 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Estimasi Total Loss Reserve 
Estimasi loss reserve diaplikasikan pada klaim kumulatif dan didesain untuk memprediksi total 
klaim incremental dalam sel yang kosong. Selanjutnya akan dicari Estimated Ultimate Losses 
(EUL) dengan metode chain-ladder yaitu perkalian antara Losses Paid-to Date (LPD) dengan loss 
development factor atau secara singkat dirumuskan sebagai berikut: 

Losses Paid-to-Date  =��,�����,                   (7) 
Estimated Ultimate Losses  =  (Losses Paid-to Date). ∏ ��,      (8) 

sehingga 
Estimated Loss Reserve  = EUL – LPD,                  (9) 

                        Estimasi Total Loss Reserve= ∑(EUL− LPD) .                      (10) 

Periode Pelaporan 
Klaim (bulan) 

Periode Pembayaran Klaim (bulan berikutnya) 
0 1 ... ... N 

1 ��,� ��,� ... ... ��,� 
2 ��,� ��,� ... ��,���  
... ...     
n ��,�     

Periode Pelaporan 
Klaim (bulan) 

Periode Pembayaran Klaim (bulan berikutnya) 
1 2 ... ... N 

1 ��,�/ ��,� ��,�/��,� ... ... ��,�/��,��� 
2 ��,�/��,� ��,�/��,� ... ��,���/��,���  
... ...     
n ��,�/��,�     
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Secara singkat Persamaan 7 sampai dengan Persamaan 8 ditunjukkan dalam Tabel 4. 
 

Tabel 4.Estimated ultimate losses, losses paid-to-date, danestimated loss reserves 

Periode 
Pelaporan 

Klaim 

Periode Pembayaran Klaim Estimated 
Ultimate 

Losses 
(EUL) 

Losses Paid 
to Date (LPD) 

Estimated Loss 
Reserve 

(EUL-LPD) 1 2 ... ... N 

1   
  ��,� ���� ��,� �� 

2   
 

... ... ���� ��,��� ... 
...   ... ... ... .... ... ... 
....  ����,� ... ... ... .... ... ... 
n ��,� ��,� ... ... ��,� ���� ��,� ... 

TOTAL ∑��� ∑LPD ∑Li 
 

Notasi ��,�  merupakan estimasi total besar klaim pada periode pelaporan klaim ke-n dan periode 
pembayaran klaim ke-1 (satu bulan berikutnya). 
 

2.3Estimasi Incremental Claim Amounts dengan Pendekatan Stokastik 
Menurut Zenwirth [7] model dasar stokastik untuk mengestimasi ��,�  didefenisikan sebagai 
representasi perkalian sebagai berikut : 

 ��,� = ���.���. ���′ ,          (11) 

dengan ���: parameter pengaruh periode pelaporan klaim ke-�; 
 ��′:parameter pengaruh periode pembayaran klaim ke-�; 
 ���� :ukuran kesalahan acak (random error). 

Dengan menambahkan logaritma natural pada kedua sisi persamaan tersebut, model dapat 
diformulasikan kembali sebagai analisis varians dua arah sebagai berikut: 

 ��� = ln( ��,�) = � + �� + �� + ��,� ,   (12) 

dengan parameter �merepresentasikan pengaruh rata-rata keseluruhan, parameter �� merepresentasikan pengaruh yang disebabkan periode pelaporan klaim ke-� dan parameter ��merepresentasikan pengaruh  karena periode pembayaran klaim ke-�. Diasumsikan pula bahwa :
  ∑ �� = ���� ∑ �� = 0 ����      (13) 
dan��,� berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan bervariasi ��. 
 

2.3.1  Menaksir Parameter μ, �,��� � 

Menurut Zenwirth [7], penaksiran parameter μ, α, dan β yaitu prediktor pada model ini bersifat 
over-parameterized dalam pengertian secara teknis, sehingga perlu menetapkan dua batasan, yaitu �� = �� = 0. Apabila jika tidak ada nilai data yang hilang dalam matriks, perkiraan parameter 
dapat diperoleh dengan menggunakan metode standar. Tetapi jika terdapat banyak nilai data yang 
hilang pada matriks, maka teknik yang digunakan adalah algoritma E-M (Expectation-
Maximisation).Pada penelitian ini akan digunakan algoritma E-M untuk menaksir parameter �̂, ��� ,��� . Langkah-langkah untuk menaksir parameter berdasarkan algoritma E-M adalah : 

1. Melengkapi matriks dengan beberapa nilai harapan awal yaitu mengisi sel kosong (lower 
triangle) dengan nilai ��,����� 

2. Menaksir parameter-parameter dari data lengkap dengan rumus sebagai berikut: 
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�̂ =  �� . . = ∑ ∑ ��,�����������      (14) 
 ��� = ���. − �� ..       (15) 

 dan  ��� =  ��.� − �� ..                                                    (16)        
3. Menggunakan hasil estimasi langkah ke-2 yaitu �̂ + ��� + ���untuk mengisi nilai harapan 

yang baru pada sel kosong (lower triangle). Kemudian kembali pada langkah pertama dan 
dilanjutkan hingga terdapat toleransi selisih rata-rata lebih kecil dari 10��. 

4. Estimasi terkahir merupakan estimasi kemungkinan maksimum. Varians diestimasi 
menggunakanMean Absolute Deviation (MAD). ��� = ∑ ∑ |��,�������������� ����������|������                            (17) 
dengan k= total jumlah data observasi di atas matriks segitiga (upper triangle). 

 

2.3.2  Menghitung taksiran ���,,�   
Berdasarkan parameter-parameter yang sudah ditaksir maka dapat ditentukan taksiran untuk 
incremental claim amount (���,�) yang didasarkan pada penaksir parameter ruang keadaan (µ dan �) 
serta penaksir parameter ruang parameter (α�dan β�) adalah sebagai berikut : 

 ��,� = log���,�� = � + ( �√�)� + �� + ��    (18) 
atau ���,� =exp (�̂ + ( ��√�)� + ��� + ���)     (19) 
 
dengan i = 2,...,n dan j = n – i + 2,...N 
Pada matriks incremental claim amounts ini, tidak terdapat lagi sel-sel kosong sehinggalower 
triangle sudah terisi dengan nilai dari estimasi ���,�. 
 

2.3.3 Estimasi Total Loss Reserve dengan Pendekatan Stokastik 

Estimated Ultimate Losses (EUL)menggambarkan estimasi besarnya klaim pada periode pelaporan 
klaim ke-i dan periode pembayaran klaim ke-j dimana ∑��� adalah estimasi besar klaim sampai 
dengan akhir periode pembayaran klaim. Losses paid to date adalah besarnya klaim yang sudah 
terbayarkan dan ∑ ��� adalah total besar klaim yang sudah terbayarkan yang diperoleh dari 
diagonal matriks incremental claim amounts. Selisih dari EUL dan LPD disebut dengan estimasi 
loss reserve dan total loss reserve didapatkan dari penjumlahan selisih dari EUL dan LPD yang 
disimbolkan dengan ∑ ��.Bentuk tabel hasil proses estimasi ini sesuai dengan tabel yang disajikan 
pada Tabel 4. 
 
 

 
7. Hasil dan Pembahasan 

 
Sebagai contoh numeric untuk estimasi loss reserve IBNR, digunakan data besar klaim yang dicatat 
berdasarkan bulan pelaporan klaim ke-i dan bulan pembayaran klaim ke-j periode Mei - September  
2014 (untuk i = 1,2,...,5 ;j = 0,1,2,....,4) yang akan membentuk matriks segitiga (run-off triangle). 

3.1   Estimasi Total Loss Reserve dengan Metode Deterministik Chain-Ladder 
Penentuan incremental claim amounts dengan metode chain-ladder menggunakan data besar klaim 
berdasarkan periode pelaporan klaim dan periode pembayaran klaim sesuai Tabel 1 disajikan pada 
matriks segitiga atau run-off triangle pada Tabel 5. Pada matriks segitiga terdapat segitiga atas 
(upper triangle) dan segitiga bawah (lower triangle). Upper triangle dalam incremental claim 
amounts adalah besar klaim dari data aktual berdasarkan periode pelaporan klaim ke-i dan periode 
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pembayaran klaim ke-j sedangkan lower triangle adalah besarnya incremental claim amount yang 
akan diestimasi. 

Tabel 5. Incremental claim amounts run-off triangle (rupiah) 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
0 1 2 3 4 

Mei 212,408,300 144,281,040 51,480,486   
Juni 314,135,640 66,281,580    
Juli  243,216,007 123,705,093    
Agustus 124,359,410 22,748,990    
September 83,929,079      

Pada tabel tersebut terdapat dua bagian yaitu bagian yang tidak diarsir yang disebut dengan upper 
triangle dan bagian yang diarsir yang disebut dengan lower triangle. Dalam upper triangleterdapat 
sel-sel kosong yang disebabkan tidak adanya klaim pada periode pelaporan dan periode 
pembayaran. Selain itu diketahui bahwa Klaim yang terjadi bulan Mei dibayar dalam tiga periode 
yakni pada bulan Mei juga sebesar Rp. 212,408,300 , pada Juni sebesar Rp. 144,281,040  , dan pada 
Juli sebesar Rp. 51,480,486. 
Cumulative claim amountsseperti pada Tabel 2 didapatkan dari akumulasi Tabel 5 yang dihitung 
berdasarkan Persamaan (4)dan disajikan pada Tabel 6.  
 

Tabel 6. Cumulative claims amounts run-off triangle 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
0 1 2 3 4 

Mei 212,408,300 356,689,340 408,169,826 408,169,826 408,169,826 
Juni 314,135,640 380,417,220 380,417,220 380,417,220  
Juli  243,216,007 366,921,100 366,921,100   
Agustus 124,359,410 147,108,400    
September 83,929,079     

 
Cumulative claim amountsdengan nilai yang sama diakibatkan oleh adanya sel-sel kosong (tidak 
ada klaim pada periode pelaporan klaim dan periode pembayaran klaim) pada upper triangle dalam 
matriks incremental claim amounts. Diagonal matriks incremental claim amounts menunjukkan 
besarnya klaim yang sudah terbayarkan sampai akhir batas periode yaitu sampai dengan 
September 2014. Nilai ini disebut dengan Losses Paid-to-Date (LPD) yang akan digunakan untuk 
menentukan besarnya loss reserve.  

Tabel 7.Age-to-age paid loss-development factor 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
1 2 3 4 

1 1.6793 1.144 1.000 1.000 
2 1.7945 1.000 1.000  
3 1.5086 1.000   
4 1.1829    

Rata-rata 1.5413 1.0481 1.0000 1.0000 

Rasio perkembangan (development factor) dihitung berdasarkan cumulative claim amounts run-off 
trianglesesuaipersamaan (5).Perhitungan selanjutnya adalah link ratio(rata-rata ratio) kolom 
berdasarkan persamaan (6).Hasil keseluruhan disajikan dalam Tabel 7. Dalam tabel tersebut nilai ��,� akan bernilai lebih besar  atau sama dengan satu. Jika ��,� = 1 maka tidak terdapat pembayaran 
klaim pada periode pelaporan klaim ke-i dan periode pembayaran klaim ke-j. 
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Dasar dalam perhitungan estimasi total loss reserve adalah Losses Paid-to-Date (LPD), yakni  besar 
klaim yang sudah dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan klaim ke-i. Berdasarkan 
Persamaan (7) pada matriks akumulasi cumulative claim amounts(Tabel 6), dan jika persamaan 
tersebut dijabarkan maka LPD diperoleh dari diagonal matriksnya.  
Berdasarkan Losses Paid-to-Date (LPD) dan faktor pengali dari link ratio maka akan dibentuk 
Estimated Ultimate Losses (EUL). EUL menggambarkan estimasi akumulasi besar klaim pada 
periode pelaporan klaim ke-i sampai dengan  periode pembayaran klaim ke-j. Dalam menentukan 
besarnya EUL akan dihitung berdasarkan Persamaan (8).  
Estimasi loss reserve diperoleh berdasarkan Persamaan (9) yaitu selisih dari estimasi besar klaim 
(EUL) dengan besar klaim yang sudah dibayarkan (LPD).  
Estimasi total loss reserve diperoleh berdasarkan Persamaan (10) yaitu penjumlahan loss reserve 
pada periode pelaporan klaim ke-1 sampai dengan periode pelaporan klaim ke-5disajikan pada 
Tabel 8 dan Tabel 9, yang menggambarkan perkiraan besarnya klaim atau estimated ultimate losses 
pada  periode pelaporan ke-i dan periode pembayaran ke-j (����,�) yang dihitung berdasarkan 
Persamaan (8).  

Tabel 8.Lower triangle (dalam Rupiah) 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
1 2 3 4 

Mei     
Juni    380,417,220.00 
Juli    366,921,100.00 366,921,100.00 
Agustus  154,185,718.25 154,185,718.25 154,185,718.25 
September 117,119,066.75 122,753,611.81 122,753,611.81 122,753,611.81 

 
Berdasarkan Tabel 9 diperoleh informasi bahwa besar cadangan klaim yang masih terhutang dan 
belum dibayarkan perusahaan asuransi adalah sebesar Rp. 58.734.250,75 dengan rincian cadangan 
terhutang akibat kejadian klaim pada bulan Agustus adalah sebesar Rp. 7.077.318,25 dan pada 
bulan September adalah sebesar Rp. 51.656.932,50. Selain itu diketahui bahwa semua klaim yang 
terjadi bulan Mei sampai dengan Juli sudah lunas dibayarkan oleh Perusahaan. 
 
 

Tabel 9. Estimated ultimate losses, lossespaid-to-date,  
danestimated loss reserve (dalam Rupiah) berdasarkan Deterministic Chain-Ladder 

 
Periode 
Klaim 

Estimated 
Ultimated Losses Paid-to Date Estimated Loss 

Reserve 
Mei 408,169,826.00 408,169,826.00 - 
Juni 563,718,690.00 563,718,690.00 - 
Juli  366,921,100.00 366,921,100.00 - 
Agustus 154,185,718.25 147,108,400.00 7,077,318.25 
September 135,586,011.50 83,929,079.00 51,656,932.50 

Total 1,628,581,345.75 1,569,847,095.00 58,734,250.75 
 

 

 

3.2 Estimasi Total Loss Reserve Berdasarkan Model Stokastik Chain-Ladder 

 Hasil estimasi Incremental claim amounts (��,�) akan digunakan untuk mengisi sel-sel kosong pada 
matriks (lower triangle). Pada proses ini, ��,� terlebih dahulu diubah menjadi ��,� = ln(��,�) dengan 
menggunakan persamaan (19).Selanjutnya untuk menaksir parameter �̂, ���,  ���, dan ���,teknik yang 
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digunakan adalah algoritma E-M (Expectation-Maximisation).BerdasarkanPersamaan (14), sampai 
dengan Persamaan (17) maka penaksir parameter �̂, ���, ���, dan ���disajikan pada tabel 10.  

 
Tabel 10.penaksir parameter �̂, ���, ���, dan ��� 

Periode 
Klaim Alpha Beta Mu Sigma 

Mei 3,661662 11,504658 

7,481939 2,382621 
Juni -0,541299 10,758073 
Juli  -1,560608 -2,082552 
Agustus -0,822998 -9,041221 
September -0,736757 -11,138958 

 
Estimasi incremental claim amounts (���,�) merupakan besarnya incremental claim amounts dengan 
menggunakan penaksir parameter �̂, ���, ���, dan ��� yang diperoleh pada Tabel 10. Berdasarkan 
Persamaan (19) maka akan diperoleh nilai ���,� (i = 2,...,n; j = N – i + 2) yang disajikan pada Tabel 11 
berikut ini.  
 

Tabel 11.Estimasi incremental claim amounts (���,�) berdasarkan 
Stochastic Chain-Ladder 

Periode 
Pelaporan 

Periode Pembayaran 
1 2 3 4 5 

Mei 212.408.300 144.281.040 51.480.486 - - 
Juni 314.135.640 249.583.050 - - 4,84 
Juli  243.216.007 123.705.093 - 18,35 2,25 
Agustus 124.359.410 22.748.990 20.630 19,61 2,41 
September 83.929.079 56.775.777 22.339 21,23 2,61 

 
Estimasi incremental claim amounts akan membentuk matriks yang lengkap dimana lower triangle 
sudah terisi dengan hasil estimasi danakan digunakan untuk proses selanjutnya yaitu untuk 
membentuk matriks cumulative claim amounts pada Tabel 12. 
 
 

Tabel 12.Estimasi cumulativeincremental claim amounts (���,�) berdasarkan 
Stochastic Chain-Ladder 

Periode 
Klaim 

Periode Pembayaran 
1 2 3 4 5 

Mei 212.408.300 356.689.340 408.169.826 408.169.826 408.169.826 
Juni 314.135.640 563.718.690 563.718.690 563.718.690 563.718.695 
Juli  243.216.007 366.921.100 366.921.100 366.921.118 366.921.121 
Agustus 124.359.410 147.108.400 147.129.030 147.129.050 147.129.052 
September 83.929.079 140.704.856 140.727.195 140.727.217 140.727.219 

 
Semua isi sel Tabel 12 menyatakan besarnya cumulative claim amount yang seharusnya 
dibayarkan oleh perusahan asuransi setiap periode pembayarannya. Melalui Tabel 12 tersebut 
perusahaan untuk semua klaim yang terjadi bulan September (bulan terakhir pengamatan) 
dianjurkan untuk menyimpan dana sebesar (Rp. 140.704.856 – Rp.83.929.079)untuk dibayarkan 
pada bulan Oktober, sedangkan untuk bulan November adalah (Rp. 140.727.195- Rp. 140.704.856). 
 
 

Tabel 13. Estimated ultimate losses, lossespaid-to-date,  
danestimated loss reserve (dalam Rupiah) berdasarkan Stochastic Chain-Ladder 

Periode 
Klaim 

Estimated 
Ultimated Losses Paid-to Date Estimated Loss 

Reserve 
Mei       408,169,826.00           408,169,826.00                         -    
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Juni       563,718,694.84           563,718,690.00                      4.84  
Juli        366,921,120.61           366,921,100.00                    20.61  
Agustus       147,129,052.48           147,108,400.00              20,652.48  
September       140,727,219.12            83,929,079.00        56,798,140.12  

Total    1,626,665,913.04        1,569,847,095.00        56,818,818.04  
 
 
Estimasi total loss reserve IBNR dengan pendekatan Stochastics Chain-Ladderadalah sebesar Rp. 
56,818,818.04 yang artinya perusahaan harus mempersiapkan dana sebesar Rp. 56,818,818.04 untuk 
besar klaim yang belum terbayarkan pada periode pelaporan klaim yaitu bulan Oktober 2014. 
Berdasarkan Tabel 9 diperoleh informasi bahwa Estimasi total loss reserve IBNR dengan 
pendekatan Stochastics Chain-Ladderdan belum dibayarkan perusahaan asuransi adalah sebesar 
Rp. 56,818,818.04 dengan rincian cadangan terhutang akibat kejadian klaim pada bulan Agustus 
adalah sebesar Rp. 20,652.48dan pada bulan September adalah sebesar Rp. 56,798,140.12. Selain itu 
diketahui bahwa semua klaim yang terjadi bulan Mei sampai dengan Juli sudah lunas dibayarkan  
oleh Perusahaan. 

 
 

5. Simpulan 
 
Estimasi besar Cadangan Klaim asuransi kendaraan melalui model Stochastic Chain-Ladder memberikan 
hasil yang lebih kecil daripada melalui model Deterministic Chain-Ladder. Selain itu model Stochastic 
Chain-Ladder memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya karena estimasi nilai 
Cadangan Klaim memperhitungkan laju perubahan nilai klaim dan juga laju perubahan berdasarkan 
pengaruh periode terjadinya klaim dan periode pembayaran klaim. 
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ABSTRAK 
Desain taguchi merupakan desain eksperimen yang dilakukan untuk mendapatkan respon 

yang robust. Proses optimasi pada desain taguchi pada umumnya hanya mempertimbangkan satu 
respon tertentu saja. Penelitian ini mengkaji proses optimasi dengan mempertimbangkan lebih dari 
satu respon. Analisis data dilakukan dengan metode overlaid contour plot dan desirability function. 
Kasus yang digunakan adalah desain taguchi kasus mesin gerinda dengan respon yaitu surface 
roughness dan metal removal rate. Faktor yang dicobakan adalah table speed, wheel speed, dan 
depth of cut masing-masing dengan tiga taraf. Proses optimasi dilakukan untuk meminimalkan 
surface roughness dan memaksimalkan metal removal rate. Hasil yang didapat adalah komposisi 
faktor table speed pada taraf 126.16, wheel speed pada taraf 7.5 dan depth of cut dengan taraf 13.99. 

 
Kata kunci:  Optimasi multirespon, desirability function, overlaid surface plot. 

 
ABSTRACT 

Taguchi is a design of experiments conducted to get a robust response. Taguchi optimization 
processes generally consider only one particular response. This study examines the optimization 
process which is considering more than one response. Data analysis was conducted using overlaid 
contour plot and desirability function. The application is optimization of grinding machine with a 
response that is surface roughness and metal removal rate . Experiments were performed with three 
control factors namely table speed , wheel speed , and the depth of the cut, each of the three levels. 
Process optimization is done to minimize surface roughness and maximize metal removal rate . The 
result is a composition table speed factor at the level of 126.16 , wheel speed at the level of 7.5 and 
depth of cut to the level of 13.99 . 
 
Keywords: Multi responses optimization, desirability function, overlaid contour plot. 

 
 
 
 

8. Pendahuluan 
 
Proses optimasi respon seringkali dilakukan pada dunia industri. Optimasi respon bertujuan untuk 
mendapatkan komposisi perlakuan yang menghasilkan respon optimal. Pada dunia industri optimasi respon 
dilakukan dalam proses rekayasa kualitas. Kualitas produk dapat diukur dari satu atau lebih karakteristik 
respon. Pada industri pembuatan batako misalnya, kualitas batako tidak hanya diukur dari kuat tekan 
batako saja tetapi juga diukur dari daya serap air. Pada industri pembuatan serat sintetis, kualitas serat 
sintetis tidak hanya diukur dari kekuatan serat tetapi  juga dari tekstur serat yang dihasilkan.  
 
Desain taguchi merupakan desain eksperimen yang bertujuan untuk mendapatkan respon yang robust. 
Desain taguchi ini sering digunakan dalam proses rekayasa kualitas. Proses optimasi pada desain taguchi 
pada umumnya hanya mempertimbangkan satu respon saja. metode optimasi yang sering digunakan adalah 
Signal to Noise Ratio. Pada percobaan dengan faktor kuantitatif proses optimasi dapat dilakukan dengan 
response surface model. Dengan response surface model didapatkan komposisi perlakuan yang menghasilkan 
respon optimal. Desain taguchi dapat dilakukan dalam multi respon [4]. Analisis yang pada umumnya 
dilakukan adalah melakukan optimasi pada masing-masing respon. Kelemahan pada proses optimasi ini 
adalah hasil yang didapat bisa jadi optimal pada satu respon tertentu tetapi belum tentu optimal pada 
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respon yang lain. Pada percobaan multi respon proses optimasi dilakukan dengan mempertimbangkan 
seluruh respon yang diukur [6]. 
 
Permasalahan yang muncul adalah bagaimana melakukan optimasi multi respon pada desain taguchi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses optimasi multi respon pada desain taguchi sehingga didapat 
komposisi perlakuan yang mengoptimalkan semua respon terlibat.  Analisis dilakukan secara visual 
menggunakan overlaid response surface dan analisis secara formal dengan desirability function.  
 
Studi kasus yang digunakan adalah proses optimasi respon pada mesin gerinda dengan respon yang diukur 
adalah surface roughness dan metal removal rate. Faktor yang dicobakan adalah table speed, wheel 
speed, dan depth of cut masing-masing dengan tiga taraf. Proses optimasi dilakukan untuk 
mendapatkan komposisi perlakuan yang meminimalkan surface roughness dan memaksimalkan 
metal removal rate [2]. 
 

9. MetodePenelitian 
 
Proses optimasi multi respon yang dilakukan pada  penelitian ini menggunakan analisis secara visual yaitu 
melalui overlaid contour plot dan analisis secara formal menggunakan desirability function [1]. Masing-
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
 
1.1 Overlaid Contour Plot  
 
Overlaid contour plot merupakan penggabungan antara contour plot dari masing-masing respon. Pada 
optimasi satu respon menggunakan contour plot didapatkan informasi komposisi perlakuan yang 
menghasilkan respon optimal. Pada kasus multi respon contour plot untuk masing-masing respon dilakukan 
secara terpisah kemudian dilakukan overlapping. Irisan wilayah dari contour plot yang didapat merupakan 
wilayah yang berkemungkinan memberikan solusi optimal untuk semua respon yang terlibat.  
 
Contour plot merupakan bentuk visual dari response surface model. Metode response surface adalah 
sekumpulan teknik statistika dan matematika yang digunakan dalam proses pembentukan, perbaikan dan 
proses optimasi. Pada dunia industri, metode response surface sering digunakan untuk memformulasikan 
produk baru yang berkualitas [4] 

Misalkan sebuah percobaan dengan dua faktor (x1 dan x2) yang bertujuan memaksimalkan respon 
(y) maka bentuk hubungan tersebut dapat dimodelkan dalam Persamaan (1) : � = �(��, ��) + �         ..............................................................  (1) 

komponen � merupakan komponen galat (error) dari respon. Jika diberikan nilai harapan dari 
respon sebagai  �(�) = �(��, ��) = � maka : � = �(��, ��)     .................................................................... (2) 

Disebut sebagai response surface atau permukaan respon [4]. 

Bentuk hubungan yang sebenarnya antara variabel respon dengan variabel bebas pada umumnya 
tidak diketahui, sehingga pendugaan terhadap bentuk model dilakukan untuk menggambarkan 
hubungan tersebut di mana sering dilakukan pendugaan model dengan menggunakan polinomial 
tingkat rendah. Jika model polinomial orde pertama dapat menggambarkan dengan baik hubungan 
antara variabel respon dan variabel bebas tersebut, maka model yang digunakan diberikan pada 
Persamaan (3) : � = �� + ���� + ���� + �  ............................................................. (3) 

Pada model di atas hanya terdapat pengaruh linear dalam model. Jika ordo pertama tidak layak 
digunakan maka dapat digunakan model ordo kedua (Persamaan 4). 
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� = �� + ���� + ���� + ������ + ������ + ������� + � ........................................... (4) 

Pada model ordo kedua terdapat pengaruh linear, pengaruh kuadratik dan pengaruh interaksi 
antar variabel bebas. Secara umum jika terdapat k variabel bebas maka model ordo pertama dapat 
dituliskan dalam Persamaan (5) : � = �� + ���� + ���� + ⋯+ ���� + �       .............................................  (5) 

Persamaan umum model response surface ordo kedua diberikan pada Persamaan (6) : � = �� + ∑ ������ �� + ∑ ������� ��� + ∑ ∑������ ���� + �    ................................. (6) 

Persamaan di atas dapat ditulis dalam notasi matrix (Persamaan 7): � = �� + �  .............................................................   (7) 
Penaksir untuk β dengan metode kuadrat terkecil diberikan pada Persamaan (8). � = (�′�)���′�..................................................................... (8) 
Penentuan model terbaik dilakukan dengan pengujian anova apakah model yang layak adalah 
model ordo pertama atau model ordo kedua  [4]. 
 
Pada optimasi satu respon ketika model terbaik didapatkan maka proses selanjutnya adalah 
menentukan komposisi perlakuan yang menghasilkan respon optimum. Optimasi response surface 
didukung oleh surface plot dan contour plot dalam bentuk plot dua dimensi. Pada optimasi multi 
respon contour plot dari masing-masing respon digabungkan sehingga terbentuk overlaid contour 
plot. 
 

 
1.2 Desirability Function 
 
Desirability function merupakan suatu transformasi geometrik dari nilai respon menjadi bernilai 0 
sampai dengan 1 (0 ≤ �� ≤ 1). Nilai ini menunjukkan tingkat kedekatan respon terhadap targetnya.  
Respon yang berada pada selang nilai target yang ditentukan memiliki nilai desirability  nol sampai 
satu (0 < �� < 1). Sedangkan respon yang sangat dekat sekali dengan nilai target memiliki nilai 
desirability sebesar satu (�� = 1). Sebaliknya untuk respon yang berada diluar selang target yang 
ditentukan maka nilai desirability-nya adalah nol (�� = 0). Fungsi di merupakan individual 
desirability function. Fungsi ini akan membentuk composite desirability function yang merupakan 
rataan geometrik dari individual desirability function [3]. Formula composite desirability function 
diberikan pada Persamaan (9): 
  � = (�� × �� × … × ��)� �⁄     ....................................................... (9) 
 
Dimana k merupakan banyaknya respon yang diukur. Composite desirability function ini lah yang 
nantinya akan dioptimumkan. 
 
Berdasarkan tujuannya, desirability function dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :nominal-the-
best (NB), larger-the-better (LB) dan smaller-the-better (SB) [5]. Jika dimisalkan T adalah nilai 
target yang diinginkan, L adalah batas bawah target, dan U adalah batas atas target (� ≤ � ≤ �), 
maka bentuk fungsi desirability dari masing-masing kategori tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Larger-the-better (LB) 
Digunakan untuk memaksimumkan respon, memiliki bentuk individual desirability function 
seperti pada Persamaan (10). 
 
    0   ; y<  L 

d =  ���������  ;  � ≤ � ≤ �       ...................................................  (10) 
  1  ; y >  T 
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Fungsi pada Persamaan 10 dapat diilustrasikan dengan plot pada Gambar 1. 
 

Gambar 1. Desirability function untuk memaksimumkan respon 
 

Dengan bobot r = 1, fungsi desirability berbentuk linear. Sedangkan jika r > 1 maka ini lebih 
dikatakan mendekati respon, tetapi jika 0 <r< 1 maka dikatakan jauh dari respon yang diharapkan.  

 
Smaller-the-better (SB)  
Digunakan untuk meminimumkan respon, bentuk fungsi desirability pada kategori ini diberikan 
pada Persamaan (11). 
   1   ; y<  T 

d =   ���������  ;  � ≤ � ≤ �       .................................................. (11) 
   0  ; y >  U 
 
Persamaan 11 dapat diilustrasikan dengan Gambar 2. 

Gambar 2.  Desirability function untuk meminimumkan respon 
 

Nominal-the-best (NB) 
Digunakan untuk respon pada nilai target, memiliki bentuk individual desirability function pada 
persamaan (12). 
 

  0   ; y<  L 
d =   ���������  ;  � ≤ � ≤ �        .................................................. (12) ���������  ; T≤ � ≤ � 
 0  ; y >  U 

 
Fungsi pada Persamaan 12 dapat diilustrasikan dengan Gambar 3. 
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Gambar 3.  Desirability function untuk respon pada nilai target 
 
Indeks r merupakan pembobotan yang menunjukkan penekanan jauh dekatnya respon terhadap 
nilai target. Nilai 0 < � < 1 menunjukkan penekanan yang kurang pada targetnya. Semakin besar 
nilai r maka semakin jauh nilai respon dari targetnya. Nilai � = 1 menunjukkan kepentingan yang 
sama terhadap target. Pada nilai ini desirability function berbentuk linear. Nilai � > 1 
menunjukkan penekanan yang lebih pada targetnya. Kondisi yang ideal adalah nilai desirability 
yang tinggi menunjukkan nilai respon yang dekat dengan targetnya [4]. 
 

10. Hasil dan Pembahasan 
 
Analisis dilakukan pada studi kasus optimasi multirespon penipisan lapisan besi menggunakan mesin 
gerinda dengan respon yang diukur adalah surface roughness (Y1) dan metal removal rate (Y2) [2]. 
Faktor yang dicobakan adalah wheel speed, table speed, dan depth of cut masing-masing dengan tiga 
taraf. Faktor wheel speed (A) dilakukan pada taraf 1250, 1650 dan 2050 rpm. Faktor table speed (B) 
dilakukan pada taraf 7,5 ; 10; 12,5 m/min. Faktor depth of cut (C) dilakukan pada taraf 5, 10 dan 15 
µm. Proses optimasi dilakukan untuk mendapatkan komposisi perlakuan yang meminimalkan 
surface roughness dan memaksimalkan metal removal rate. 
 
Hasil Analisis Response Surface Model 
 
Penentuan model response surface dilakukan dengan pengujian lack-of-fit. Apakah model yang digunakan 
adalah ordo pertama atau ordo kedua. Hasil pengujian anova untuk respon surface roughness diberikan 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil pengujian anova untuk respon surface roughness 
 

Sumber 
Keragaman db Jumlah 

Kuadrat 
Kuadrat 
Tengah F-hitung P-value 

Regresi 9 1,1803 0,1311 26,09 0,000 
Linear 3 1,1560 0,3853 76,66 0,000 

A 1 0,0708 0,0708 14,09 0,002 
B 1 0,2626 0,2626 52,24 0,000 
C 1 0,8226 0,8226 163,66 0,000 

Kuadratik 3 0,0124 0,0041 0,82 0,501 
A*A 1 0,0000 0,0000 0,00 0,992 
B*B 1 0,0012 0,0012 0,23 0,637 
C*C 1 0,0112 0,0112 2,23 0,154 

Interaksi 3 0,0119 0,0040 0,79 0,517 
A*B 1 0,0043 0,0043 0,86 0,366 
A*C 1 0,0076 0,0076 1,50 0,237 
B*C 1 0,0000 0,0000 0,00 0,974 

Residual 17 0,0855 0,0050 
Total 26 1,2657 
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Hasil pengujian anova didapatkan bahwa pengaruh kuadratik dan pengaruh interaksi tidak signifikan 
karena p-value lebih besar dari alpha 5%. Pengaruh linear menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan 
p-value lebih kecil dari alpha 5%.  Model response surface terbaik yang didapat untuk respon surface 
roughness adalah model ordo pertama diberikan pada Persamaan 13. 
 �� = 0,419 + 0,000157� + 0,0483� + 0,0428� + �  ...................................... (13) 
 
Pengujian anova untuk respon metal removal rate diberikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Hasil pengujian anova untuk respon metal removal rate 
 

Sumber 
Keragaman db Jumlah 

Kuadrat 
Kuadrat 
Tengah F-hitung P-value 

Regresi 9 1098,50 122,056 84,51 0,000 
Linear 3 1076,10 358,698 248,37 0,000 

A 1 48,00 48,004 33,24 0,000 
B 1 237,73 237,729 164,61 0,000 
C 1 790,36 790,363 547,25 0,000 

Kuadratik 3 1,67 0,557 0,39 0,765 
A*A 1 0,09 0,086 0,06 0,810 
B*B 1 0,03 0,033 0,02 0,883 
C*C 1 1,55 1,552 1,07 0,314 

Interaksi 3 20,73 6,911 4,79 0,014 
A*B 1 1,52 1,523 1,05 0,319 
A*C 1 0,22 0,223 0,15 0,699 
B*C 1 18,99 18,988 13,15 0,002 

Residual 17 24,5500 1,444 
  Total 26 1123,05 

     
Hasil pengujian anova untuk respon metal removal rate menjukkan bahwa pengaruh faktor yang 
signifikan adalah pengaruh linear dan pengaruh interaksi B*C. Persamaan model response surface 
terbaik untuk respon metal removal rate diberikan pada Persamaan 14. 
 �� = −8,77 + 0,00408� + 0,447� + 0,319� + 0,101�� + �   ............................ (14) 
 
Kedua model yang didapat dapat digambarkan secara visual dengan surface plot pada Gambar 4. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Surface plot untuk respon surface roughness dan metal removal rate 
Surface plot untuk respon surface roughness dan metal removal rate dibentuk pada  faktor A dengan taraf 
1250, hal ini dilakukan dengan pertimbangan pengaruh interaksi yang signifikan adalah B*C sehingga 
surface plot dilakukan pada faktor B dan C. Surface plot dapat diproyeksikan pada plot dua dimensi yaitu 
contour plot yang diberikan pada Gambar 5. 
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Teoremadan Lemma 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Contour plot untuk respon surface roughness dan metal removal rate 

 
Contour plot untuk respon surface roughness menunjukkan bahwa surface roughness minimum 
dihasilkan pada komposisi faktor B dengan taraf dibawah 8,5 dan faktor C dengan taraf dibawah 6. 
Surface roughness yang dihasilkan kurang dari 1,2.  Pada contour plot respon metal removal rate 
didapatkan bahwa komposisi perlakuan yang memaksimalkan respon adalah faktor B pada taraf 
diatas 12,3 dan faktor C taraf 15. Metal removal rate yang dihasilkan lebih besar dari 25. Komposisi 
perlakuan yang didapat tidak sama antara perlakuan yang meminimalkan surface roughness 
dengan metal removal rate. Optimasi multi respon dilakukan dengan menggabungkan kedua 
contour plot, didapatkan overlaid contour plot pada Gambar 6. 
 

 
 

Gambar 6. Overlaid contour plot untuk respon surface roughness dan metal removal rate 
 

Overlaid contour plot yang dihasilkan menunjukkan bahwa irisan terjadi pada komposisi perlakuan 
faktor C taraf kurang dari 5,5 dan faktor B dengan taraf kurang dari 8. Irisan wilayah inilah yang 
memberikan solusi optimasi kedua respon. Terdapat kelemahan pada hasil overlaid contour plot 
yang didapat. Pada komposisi perlakuan yang didapat merupakan komposisi perlakuan yang 
menghasilkan metal removal rate kecil. 
 
   
Hasil analisis desirability function 
 
Analisis optimasi multi respon melalui desirability function dilakukan dengan memetakan respon 
yang didapat kedalam individual desirability function. Pemetaan respon surface roughness 
dilakukan dengan Persamaan 11, sedangkan pemetaan respon metal removal rate dilakukan 
dengan Persamaan 10. Individual desirability function yang didapat kemudian dipetakan kedalam 
composite desirability function. Hasil dari pemetaan individual dan composite desirability function 
diberikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil  individual dan composite desirability function 
 

No A B C Y1 Y2 d1 d2 D 

1 1250 7.5 5 1.034 5.510 1.000 0.000 0.000 
2 1250 7.5 10 1.440 10.280 0.609 0.191 0.341 
3 1250 7.5 15 1.624 15.505 0.432 0.401 0.416 
4 1250 10 5 1.324 7.350 0.721 0.074 0.231 
5 1250 10 10 1.591 13.280 0.463 0.312 0.380 
6 1250 10 15 1.721 22.070 0.338 0.664 0.474 
7 1250 12.5 5 1.380 9.190 0.667 0.148 0.314 
8 1250 12.5 10 1.679 16.890 0.379 0.456 0.416 
9 1250 12.5 15 1.940 26.090 0.127 0.826 0.324 

10 1650 7.5 5 1.180 6.260 0.859 0.030 0.161 
11 1650 7.5 10 1.560 13.130 0.493 0.306 0.388 
12 1650 7.5 15 1.684 17.680 0.374 0.488 0.427 
13 1650 10 5 1.490 11.630 0.561 0.245 0.371 
14 1650 10 10 1.641 15.610 0.415 0.405 0.410 
15 1650 10 15 1.716 21.170 0.343 0.628 0.464 
16 1650 12.5 5 1.501 12.420 0.550 0.277 0.390 
17 1650 12.5 10 1.697 18.170 0.361 0.508 0.428 
18 1650 12.5 15 1.826 25.870 0.237 0.817 0.440 
19 2050 7.5 5 1.361 7.760 0.685 0.090 0.249 
20 2050 7.5 10 1.582 13.210 0.472 0.309 0.382 
21 2050 7.5 15 1.703 19.400 0.355 0.557 0.445 
22 2050 10 5 1.460 10.350 0.590 0.194 0.338 
23 2050 10 10 1.632 15.160 0.424 0.387 0.405 
24 2050 10 15 1.805 24.160 0.257 0.748 0.439 
25 2050 12.5 5 1.513 12.640 0.539 0.286 0.392 
26 2050 12.5 10 1.734 22.440 0.326 0.679 0.470 
27 2050 12.5 15 2.072 30.440 0.000 1.000 0.000 

 
Pada Tabel 3 dapat dilihat desirability function individual dan composite desirability function. Pemetaan 
composite desirability function dengan bobot yang sama antara Y1 dan Y2. Proses optimasi multi respon 
dilakukan pada Composite desirability function dengan kendala batas-batas dari taraf yang dicobakan. 
Komposisi perlakuan yang mengoptimalkan respon adalah komposisi perlakuan yang memiliki composite 
desirability function terbesar. Hasil composite desirability function dari ketiga faktor yang dicobakan 
diberikan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Composite desirability function pada faktor A, B dan C 
 

Taraf Faktor A B C 

1 0.322 0.312 0.272 
2 0.387* 0.390* 0.402* 
3 0.347 0.353 0.381 

 
Composite desirability function terbesar dihasilkan pada komposisi perlakuan faktor A dengan taraf 2, faktor 
B dengan taraf 2. Pengaruh dari ketiga faktor ditentukan dengan analisis anova. Hasil analisis anova 
diberikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Analisis anova pengaruh faktor terhadap composite desirability function 
 

Sumber 
Keragaman db Jumlah 

Kuadrat 
Kuadrat 
Tengah F-hitung P-value 

A 2 0.0194 0.0097 0.70 0.507 
B 2 0.0275 0.0137 1.00 0.386 
C 2 0.0883 0.0441 3.21 0.062 

Residual 20 0.2749 0.0137     
Total 26 0.4100       

 
Hasil analisis anova menunjukkan bahwa faktor C memberikan pengaruh terbesar yang signifikan pada 
taraf 10%, sedangkan faktor A dan B memiliki pengaruh yang kecil. 

 
 

6. Simpulan dan Saran 
 

Komposisi perlakuan yang memberikan respon optimal dari analisis overlaid contour plot berbeda dengan 
desirability function. Pada overlaid contour plot didapatkan komposisi perlakuan faktor wheel speed pada 
taraf 1250 RPM, faktor table speed pada taraf kurang dari 8 m/min dan faktor depth of cut pada taraf kurang 
dari 5,5 µm. Pada analisis desirability function didapatkan komposisi perlakuan faktor wheel speed pada 
taraf 1250 RPM, faktor table speed taraf 10 m/min dan faktor depth of cut taraf 10. Tidak ada ukuran 
kebaikan yang dapat menentukan metode mana yang terbaik. Perlu dilakukan percobaan konfirmasi untuk 
menentukan komposisi perlakuan mana yang benar-benar memberikan respon optimal  
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ABSTRAK 
Analisis Biplot merupakan Analisis statistika deskriptif dimensi ganda yang menyajikan 

secara simultan n objek pengamatan dan p peubah dalam suatu grafik pada suatu bidang dua 
dimensi, sehingga ciri-ciri dan posisi relatif peubah tersebut dapat dianalisis.Tujuan penelitian ini 
adalah: 1) mendeskripsikan karakteristik/mutu dari SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara 
berdasarkan empat indikator standar nasional pendidikan, yaitu: Standar Isi, Standar Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pengelolaan; 2) melakukan 
pemetaan, baik keunggulan maupun kekurangan dari SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara 
berdasarkan indikator standar Nasional Pendidikan dengan menggunakan Analisis Biplot.   Data 
Penelitian ini diperoleh dari populasi 15 SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai 
Objek yang diamati. Peubah yang digunakan adalah  Peubah Standar Isi, Peubah Standar 
Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Peubah Standar Sarana dan Prasarana, dan Peubah 
Standar Pengelolaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistika.  
Hasilnya menunjukkan bahwa SMA/SMK yang dikategorikan memiliki keunggulan terhadap 
keempat indikator standar nasional pendidikan adalah SMA Negeri 1 Ratahan, SMK Negeri 1 
Ratahan, SMK Negeri 1 Pusomaen, SMA Negeri 1 Touluaan, SMK Negeri 1 Touluaan, SMA Negeri 
1 Tombatu, SMK Kristen Tombatu, SMA Negeri 1 Belang. Sedangkan SMA/SMK yang 
dikategorikan memiliki standar yang kurang unggul terhadap dua indikator standar nasional 
pendidikan (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana) 
adalah SMA Negeri 2 Ratahan, SMA Advent Ratahan, SMA Negeri 1 Pusomaen, SMA Kristen 
Ratatotok, SMA Muhammadiyah Ratatotok, SMK Muhammadiyah Ratatotok, SMK Nasional 
Molompar.Sekolah yang dikatakan unggul pada jumlah dan luas ruang kelas, jumlah LCD juga 
jumlah buku dalam perpustakaan adalah SMK N 1 Ratahan. 
Kata kunci: Analisis Biplot, Standar Nasional Pendidikan 

 
 

ABSTRACT 
Biplot analysis is a descriptive statistical analysis of multiple dimensions simultaneously serving the 
object of observation n and p variables in a graph on a two-dimensional plane, so that the 
characteristics and relative position of these variables can be analyzed. The purpose of this research 
is: 1) to describe the characteristics / quality of SMA / SMK in Southeast Minahasa Regency based 
on four indicators of national education standards, namely: Content Standards, Standards of  
Teachers and Education staff, Facilities and Infrastructure Standards and Management Standards; 
2) mapping, both advantages and drawbacks of SMA / SMK in Southeast Minahasa Regency by 
standard indicators of National Education using Biplot Analysis. The research data was obtained 
from a population of 15 SMA / SMK in Southeast Minahasa Regency. Variable used were the 
Content Standards, Standards of Teachers and Education staff, Facilities and Infrastructure 
Standards and Management Standards. Data analysis was performed using Statistical software 
program. The results showed that the schools are categorized has having a good standard on the four 
indicators of national education standards, SMAN 1 Ratahan, SMK N 1 Ratahan, SMK N 1 
Pusomaen, SMAN 1 Touluaan, SMK N 1 Touluaan, SMAN 1 Tombatu, SMK Kristen Tombatu, 
SMAN 1 Belang. While schools that are categorized poor standard of the fourth indicator of the 
national standards is SMA Negeri 2 Ratahan, SMA Advent Ratahan, SMA Negeri 1 Pusomaen, SMA 
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Kristen Ratatotok, SMA Muhammadiyah Ratatotok, SMK Muhammadiyah Ratatotok, SMK 
Nasional Molompar.Schools are said to be superior to the amount and a vast of class room, amount 
of LCD, amount of books in library is SMK N 1 Ratahan. 

 
Keywords: Biplot Analysis, National Education Standards 
 

. 
11. Pendahuluan 

 
Dalam UUD 1945 alinea keempat yang berisikan cita-cita bangsa Indonesia yakni 

mencerdaskan kehidupan bangsa karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang kuat. tujuan 
pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia 
yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat, berilmu,  
cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab, 
UU RI Nomor 20 Tahun 2003 [1]. 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional 
yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan 
Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan. Dalam Penelitian ini hanya meneliti empat standar 
nasional pendidikan dari delapan standar yang ada, keempat standar pendidikan nasional itu 
adalah Standar Isi, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 
dan Standar Pengelolaan. 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan 
menggunakan analisis biplot.Pada penelitian yang dilakukan yakni pada SMP dengan 
menggunakan keempat standar nasional tersebut dari delapan komponen standar nasional 
pendidikan [2]. 

Analisis biplot adalah salah satu bagian dari analisis peubah ganda (APG) yang dapat 
menyajikan secara simultan dalam bentuk gambar dua dimensi antara indikator standar isi, 
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan 
(sebagai peubah) dengan SMA/SMK yang ada di Kab. Minahasa Tenggara(sebagai objek). 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memetakan keunggulan dan kekurangan dari SMA/SMK di 
Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan empat indikator standar nasional pendidikan dengan 
menggunakan analisis biplot. 

 
2. Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer tahun 2015.  Data primer 
diambil pada seluruh SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara (15 SMA/SMK). Data sekunder 
juga diambil di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara pada 
bulan Januari-Februari 2015. 

 
2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer (berupa Kuesioner) 
tahun 2015.  Data primer diambil pada seluruh SMA/SMK di Kabupaten Minahasa Tenggara                          
(15 SMA/SMK).   Data primer yang diambil merupakan data populasi SMA/SMK di Kabupaten 
Minahasa Tenggara.  Data sekunder juga diambil di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten  
Minahasa Tenggara pada bulan Januari-Februari 2015.  
 
2.2 Objek Penelitian  

Objek dari penelitian ini adalah 15 SMA/SMK,yaitu: 1) SMAN 1 Ratahan (A1); 2)SMAN 2 
Ratahan (A2);  3) SMA Advent Ratahan (A3); 4) SMKN 1 Ratahan (A4); 5) SMAN 1 Pusomaen (A5); 
6) SMKN 1 Pusomaen (A6); 7) SMAN 1 Touluaan (A7); 8) SMK N 1 Touluaan (A8); 9) SMAN 1 
Tombatu (A9); 10) SMK Kristen Tombatu (A10); 11) SMAN 1 Belang (A11); 12) SMA Kristen 
Ratatotok (A12); 13) SMA Muh. Ratatotok (A13); SMK Muh. Ratatotok (A14); dan 15) SMK 
Nasional Molompar (A15). 
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2.3 Peubah Penelitian  
 

Peubah yang diamati yaitu sebagai berikut: 
Tabel 1.  Peubah Standar Isi (X1) 

Kode Nama Peubah (Definisi) 
X11 Kurikulum yang digunakan  

 
Tabel 2.  Peubah Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (X2) 

Kode Nama Peubah (Definisi) 
X21 Jumlah dan kualifikasi masing-masing guru (D3, D4/S1, S2, S3)  
X22 Kualifikasi kepala sekolah  (D3 / S1 / S2) 
X23 Jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi (SMA, D1, D2, D3, S1) 
X24 Jumlah dan kualifikasi tenaga perpustakaan (SMA, D1, D2, D3, S1) 
X25 Jumlah dan kualifikasi tenaga laboratorium (SMA, D1, D2, D3, S1) 
X26 Jumlah dan kualifikasi tenaga kebersihan 

 
Tabel 3.  Peubah Standar Sarana dan Prasarana (X3) 

Kode Nama Peubah (Definisi) 
X31 Luas lahan 
X32 Jumlah dan luas ruang kelas 
X33 Jumlah LCD 
X34 Jumlah dan luas ruang perpustakaan 
X35 Jumlah buku dalam ruang perpustakaan 
X36 Jumlah dan luas laboratorium IPA 
X37 Jumlah perlengkapan dalam laboratorium 
X38 Jumlah dan luas laboratorium komputer 
X39 Jumlah komputer 

X310 Jumlah dan luas ruang pimpinan 
X311 Jumlah dan luas ruang guru 
X312 Jumlah dan luas ruang tata usaha 
X313 Jumlah dan luas ruang beribadah 
X314 Jumlah dan luas ruang konseling 
X315 Jumlah dan luas ruang UKS 
X316 Jumlah dan luas ruang organisasi kesiswaan 
X317 Jumlah dan luas WC 
X318 Jumlah dan luas lapangan olahraga 

 
Tabel 4.  Peubah Standar Pengelolaan (X4) 

Kode Nama Peubah (Definisi) 
X41 Pengelolaan untuk perencaaan program 
X42 Pengelolaan untuk pelaksanaan rencana sekolah 
X43 Pengelolaan untuk pengawasan dan evaluasi 

 
2.4 Metode Analisis  

Metode analisis yang dilakukan dengan analisis biplot dengan langkah- langkah sebagai 
berikut : 

1. Pemasukan data (matriks data X) (dengan perangkat lunak Statistika untuk menstandarisasi 
matriks data X). 

2. Standarisasi matriks X (dengan perangkat lunak Statistika untuk menstandarisasi matriks 
dara X ). 

3. Penguraian matriks X yang telah distandarisasi dengan SVD. 
4. Penghitungan matriks H=AL dan G=UL. 
5. Plot matriks G dan H secara tumpang tindih. 
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Langkah 3,4,dan 5 dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Statistika yaitu SAS. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
3.1   Analisis Biplot  

Analisis statistika deskriptif dimensi ganda yang menyajikan secara simultan n objek 
pengamatan dan p peubah dalam suatu grafik pada suatu bidang dua dimensi, sehingga ciri-ciri 
dan posisi relatif peubah tersebut dapat dianalisis dinamakan Analisis Biplot, Joliffe [3]. 

Empat hal penting yang dapat dilihat pada biplot adalah : 
1.  Hubungan (korelasi) antar peubah, dengan menggunakan biplot peubah akan digambarkan 

sebagai garis berarah. Dua peubah yang memiliki korelasi positif tinggi akan digambarkan 
sebagai dua buah garis dengan arah yang sama, atau membentuk sudut yang sempit. Apabila 
dua peubah yang memiliki korelasi negatif tinggi akan digambarkan dalam bentuk dua garis 
yang arahnya berlawanan, atau membentuk sudut yang lebar (tumpul). Sedangkan dua buah 
peubah yang tidak berkorelasi akan digambarkan dalam bentuk dua garis yang mendekati 90⁰ 
(siku-siku).  

2.  Keragaman peubah, informasi ini digunakan untuk melihat apakah ada peubah tertentu yang 
nilainya hampir sama setiap objek ada yang sama besar dan ada juga yang sangat kecil. Dengan 
informasi ini, bisa diperkirakan pada peubah mana strategi tertentu harus ditingkatkan, serta 
sebaliknya.Dalam biplot, peubah dengan keragaman kecil digambarkan dengan vektor yang 
pendek, sedangkan peubah yang ragamnya besar digambarkan sebagai vektor yang panjang. 

3.  Kedekatan antar objek, informasi ini bisa dijadikan panduan objek mana yang memiliki 
kemiripan karakteristik dengan objek tertentu. Dalam biplot, dua objek dengan karakteristik 
sama akan digambarkan sebagai dua titik yang posisinya berdekatan. 

4.  Nilai peubah pada suatu objek, informasi ini digunakan untuk melihat keunggulan dari setiap 
objek. Objek yang terletak searah dengan arah dari suatu peubah dikatakan bahwa pada objek 
tersebut nilainya diatas rata-rata. Sebaliknya jika objek lain terletak berlawanan dengan arah 
dari peubah tersebut maka objek tersebut memiliki nilai dekat dengan rata-rata, Mattjik,et al 
[4]. 

Analisis biplot didasarkan pada penguraian nilai-nilai singular suatu matriks.Penguraian 
nilai singular dari suatu matriks merupakan teorema dasar yang banyak digunakan dalam 
perhitungan matriks. Definisi dari SVD adalah suatu matriks X yang merupakan matriks data 
dengan n objek dan p peubah diuraikan menjadi:  
 X = U L A' (1) 
MatriksU dan A adalah matriks berukuran (n x r) dan (p x r) sedemikian sehingga  
U' U = A'A = Ir(matriks identitas berdimensi r). L adalah matriks diagonal berukuran 
(r x r) yang unsur-unsur diagonalnya merupakan akar pangkat dua dari akar ciri XX '  sehingga 

rlll ³³³ ...21
.dengan λi  adalah akar ciri dari matriks X'X. Unsur-unsur diagonal dari matriks 

L disebut nilai singular matriks X dan kolom- kolom matriks Aadalah vektor ciri dari X'X yang 
berpadanan dengan �. Dengan penjabaran persamaan (1) menjadi:  

 X = '1 ALUL aa -       (2) 
untuk 0≤α≤1,  
jika definisikan G= aUL  dan H’= '1 AL a- , persamaan (2) dapat ditulis:   X = 'GH  

Keakuratan dari biplot dalam menerangkan tingkat keragaman dari matriks data asal 
dirumuskan sebagai berikut: 

  � = ( )
å =

+
p

k K1

21

l

ll              (3) 

dimana : λ1 = akar ciri terbesar pertama; λ2 = akar ciri terbesar kedua; λk = akar ciri terbesar ke-k;              � = tingkat keakuratan.  Jika ρ semakin mendekati nilai satu maka biplot penyajiannya semakin 
baik dalam memberikan informasi, Everit [5]. 
 
3.2. Aplikasi Analisis Biplot 

Dalam Analisis Biplot ini hanya menggunakan dua Standar Nasional Pendidikan yaitu 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (X2) dan Standar Sarana dan Prasarana (X3) 
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sementara untuk kedua Standar lainnya yakni Standar Isi (X1) dan Standar Pengelolaan (X4), 
tidak digunakan dalam Analisis Biplot karena nilai dari kedua standar tersebut sama untuk semua 
SMA/SMK Jadi kedua peubah (X1 dan X4) tidak mempunyai ragam atau bisa dikatakan bahwa 
tingkat keragamannya nol. 

Setelah menjalankan program makro biplot dan input data melalui perangkat lunak 
Statistika, maka diperoleh hasil yaitu: 

 
3.2.1 Plot antara Peubah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (X2) dengan 

Objek Pengamatan 
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa keragaman yang diterangkan oleh dimensi 1  

sebesar 31.8% dan dimensi 2 sebesar 24.6 % sehingga total keragaman sebesar 56.4%. 

 
Gambar 1.  Plot antara standar pendidik dan tenaga kependidikan (X2) dengan objek pengamatan 

 
Peubah standar pendidik dan tenaga kependidikan yaitu pada jumlah dan kualifikasi guru 

(X21), jumlah dan kualifikasi tenaga perpustakaan (X24), dan jumlah dan kualifikasi tenaga 
laboratorium (X25) memiliki vektor yang lebih panjang dibanding 3 vektor yang lain dari keenam 
vektor yang ada. Hal ini menunjukan bahwa jumlah dan kualifikasi guru (X21), jumlah dan 
kualifikasi tenaga perpustakaan (X24), serta jumlah dan kualifikasi tenaga laboratorium (X25) 
sangatlah beragam pada SMA/SMK yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan nilai akar 
ciri terbesar pertama 5.1694, akar ciri terbesar kedua 4.5496 maka dengan menggunakan 
persamaan 3 diperoleh nilai � = 0.4513, dari nilai � ini dapat dijelaskan bahwa sebesar 0.4513 atau 
0.5 keakuratan dari biplot dalam menerangkan tingkat keragaman dari matriks data asal 
memberikan penyajian yang cukup baik. 

Dari gambar 1 juga dapat dijelaskan bahwa SMK N 1 Ratahan (A4), SMAN 2 Ratahan (A2), 
SMK N 1 Pusomaen (A6), dan SMK Muh Ratatotok (A14) memiliki jarak antar objek yang 
berdekatan. Hal ini menunjukan bahwa karakteristik standar tenaga pendidik dan tenaga 
kependidikan keempat objek tersebut relatif sama. Sama halnya dengan SMA Kristen Ratatotok 
(A12) dan SMA Muhammadiyah Ratatotok (A13) yang juga berdekatan. 

Dalam tampilan biplot terlihat bahwa SMK Negeri 1 Touluaan (A8) unggul padakualifikasi 
pendidikan kepala sekolah (X22), karena vektor dua peubah tersebut searah dengan objek A8. 
Sementara untuk SMAN 1 Tombatu (A9) unggul dalam jumlah dan kualifikasi guru (X21), karena 
vektor peubah (X21) searah dengan objek (A9), dan juga unggul pada kualifikasi pendidikan kepala 
sekolah (X22), serta pada jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi (X25). Sama halnya dengan 
SMAN 1 Touluaan (A7) dan SMAN 1 Ratahan (A1) yang unggul dalam jumlah dan kualifikasi 
tenaga perpustakaan (X24), karena vektor peubahnya memiliki arah yang sama dengan objek 
pengamatan (A7) dan (A1). 
 
 
3.2.2 Plot antara Peubah Standar Sarana dan Prasarana dengan Objek Pengamatan.
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Informasi yang diperoleh dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa dengan keragaman dimensi 

satu sebesar 21.7 % dan dimensi dua sebesar 19.9 % maka diperoleh total keragamannya adalah 
41.6 %, rasio skala yang digunakan dalam biplot adalah 1. Peubah standar sarana dan prasarana 
yaitu pada luas lahan sekolah (X31), jumlah dan luas ruang kelas (X32), jumlah LCD (X33), jumlah 
dan luas laboratorium IPA (X36), jumlah komputer (X39), dan jumlah dan luas ruang beribadah 
(X313) dimana keenam peubah tersebut memiliki vektor yang lebih panjang dibanding vektor - 
vektor yang lain. Hal ini menunjukan bahwa luas lahan sekolah (X31), jumlah dan luas ruang kelas 
(X32), jumlah LCD (X33), jumlah dan luas laboratorium IPA (X36), jumlah komputer (X39), dan 
jumlah dan luas ruang beribadah (X313) sangatlah beragam pada SMA/SMK yang ada di 
Kabupaten Minahasa Tenggara. 

Dengan menggunakan persamaan 3 diperoleh nilai � = 0.28236, dengan nilai akar ciri 
terbesar pertama 7.3987, akar ciri terbesar kedua 7.0864 dari nilai �yang telah dihitung dapat 
dijelaskan bahwa sebesar 0.28236 atau 0.3 keakuratan dari biplot dalam menerangkan tingkat 
keragaman dari matriks data asal memberikan penyajian yang cukup baik. 

Berdasarkan gambar 2 dapat dijelaskan bahwa kedekatan antar objek ditunjukan oleh SMK 
N 1 Pusomaen (A6), SMAN 1 Touluaan (A7), dan  SMAN 1 Tombatu (A9) karena jarak ketiga objek 
yang berdekatan. Hal ini menunjukan bahwa karakteristik standar sarana dan prasarana ketiga 
objek tersebut relatif sama.  

Pada tampilan biplot terlihat bahwa SMA Kristen Tombatu (A4) unggul pada Jumlah LCD 
(X33) karena vektor peubah tersebut searah dengan objek (A4). 
 
 
3.2.3 Plot antara 2 Peubah (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar 

Sarana dan Prasarana) dengan Objek Pengamatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 3 
memperlihatkan 

 
Gambar 2.  Plot antara standar Sarana dan Prasarana dengan objek 
pengamatan     
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Gambar 3.  Plot antara 2 Peubah (X2,X3) dengan Objek Pengamatan 
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bahwa keragaman yang diterangkan oleh dimensi 1 sebesar 71.2% dan dimensi 2 sebesar 28.8 % 
sehingga total keragaman sebesar 100%. Rasio skala yang digunakan dalam biplot adalah 1. Kedua 
peubah standar Nasional Pendidikan yaitu peubah standar pendidik dan tenaga kependidikan (X2), 
dan peubah standar sarana dan prasarana (X3) memiliki keragaman yang sama besar karena 
memiliki vektor yang sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa SMA/SMK yang ada di 
Kabupaten Minahasa Tenggara sangat beragam dalam peubah standar pendidik dan tenaga 
kependidikan juga dalam standar sarana dan prasarana. 

Dengan menggunakan persamaan 3 diperoleh nilai � =1 dengan nilai akar ciri terbesar 
pertama 4.4661, akar ciri terbesar kedua 2,8379  dari nilai � yang telah dihitung dapat dijelaskan 
bahwa keakuratan dari biplot dalam menerangkan tingkat keragaman dari matriks data asal 
rnemberikan penyajian yang sangat baik. 

Berdasarkan gambar 3 juga dapat dijelaskan bahwa kedekatan antar objek ditunjukan oleh 
SMK Negeri 1 Pusomaen (A6) dan SMK Kristen Tombatu (A10), dan SMA Negeri 1 Belang (A11), 
karena jarak ketiga objek yang berdekatan. Hal ini menunjukan bahwa karakteristik standar 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan juga standar sarana dan prasarana kedua objek 
tersebut dapat dikatakan relatif sama. Demikian halnya dengan SMA Muhammadiyah Ratatotok 
(A13) dan SMK Muhammadiyah Ratatotok (A14) dan juga SMA Advent Ratahan (A3) dengan SMA 
Negeri 1 Pusomaen (A5) yang saling berdekatan. 

Dapat dilihat juga bahwa SMK Negeri 1 Touluaan (A8) unggul pada peubah standar pendidik 
dan tenaga kependidikan (X2) di semua SMA/SMK.Sementara mengikutinya untuk SMA Negeri 1 
Ratahan (A1) dapat dikatakan sedikit unggul pada peubah standar pendidik dan tenaga 
kependidikan (X2) karena vektor peubah tersebut searah dengan objek A8 maupun A1.SMK Negeri 
1 Ratahan (A4)unggul pada peubah standar sarana dan prasarana (X3). 

Dalam gambar 3 juga dapat dilihat bahwa ada objek-objek yang terbagi pada kedua sisi 
dimensi 2 namun tidak satupun vektor peubah yang mengarah ke objek- objek disebelah kiri 
dimensi 2.Hal ini berarti objek-objek yang terletak disebelah kiri dimensi 2 itu memiliki standar 
yang kurang unggul terhadap peubah standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (X2) dan 
juga standar sarana dan prasarana (X3).Objek - objek tersebut yaitu SMAN 2 Ratahan (A2), SMA 
Advent Ratahan (A3), SMAN 1 Pusomaen (A5), SMA Kristen Ratatotok (A12), SMA Muh. Ratatotok 
(A13), SMK Muh. Ratatotok (A14), SMK Nasional Molompar (A15).  

 
 

3.2.4 Plot antara 2 Peubah (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar 
Sarana dan Prasarana (X3a,X3b,X3c) dengan Objek Pengamatan.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Berdasarkan gambar 4, dapat dijelaskan bahwa keragaman yang diterangkan oleh dimensi 1 

sebesar 17.3% dan dimensi 2 sebesar 28.2 % sehingga total keragaman sebesar 45,5 %. Rasio skala 
yang digunakan dalam biplot adalah 1. Peubah standar pendidik dan tenaga kependidikan (X2) 
memiliki keragaman yang besar karena memiliki vektor yang panjang yakni pada (X21 dan X25). 

 
Gambar 4.  Plot antara 2 Peubah dengan Objek Pengamatan  
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Hal ini menunjukkan bahwa SMA/SMK yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara sangat 
beragam dalam peubah standar pendidik dan tenaga kependidikan dibanding dengan peubah 
standar sarana dan prasarana. Selanjutnya dengan menggunakan nilai akar ciri terbesar pertama 
yakni 5.9617 dan nilai akar ciri terbesar kedua yakni 4.6709 maka diperoleh nilai � berdasarkan 
persamaan 3 yaitu � = 0.3393 atau 0.3 keakuratan dari biplot dalam menerangkan tingkat 
keragaman dari matriks data asal memberikan penyajian yang cukup baik. Gambar 4 juga 
menerangkan bahwa adanya objek yang memiliki jarak berdekatan yakni SMA Muh.Ratatotok 
(A13) dan SMK Muh. Ratatotok (A14), kedua sekolah ini menjelaskan bahwa adanya karakteristik 
standar pendidik dan tenaga kependidikan khususnya (X23) yaitu jumlah dan kualifikasi tenaga 
administrasi yang sama, hal ini memang benar karena kedua sekolah ini memiliki kepengurusan 
yayasan muhammadiyah yang sama. Demikian pula dengan SMK Kristen Tombatu (A10) dan 
SMAN 1 Belang (A11) yang memiliki karakteristrik hampir sama. 

Pada tampilan biplot terlihat bahwa SMA Negeri 1 Tombatu (A9) unggul pada jumlah dan 
kualifikasi tenaga administrasi (X25) karena vektor peubah tersebut searah dengan objek 
A9.Begitu juga dengan SMA N 1 Ratahan (A1) terlihat unggul pada jumlah dan luas sarana-
prasarana laboratorium (X3b). 
 

4. Simpulan 
 

Berdasarkan plot peubah standar pendidik dan tenaga kependidikan, SMAN 1 Tombatu 
unggul dalam jumlah dan kualifikasi guru, dan juga unggul pada kualifikasi pendidikan kepala 
sekolah, serta pada jumlah dan kualifikasi tenaga administrasi. Berdasarkan plot peubah standar 
sarana dan prasarana, SMK N 1 Ratahan terlihat unggul pada jumlah dan luas ruang kelas, 
jumlah LCD juga jumlah buku dalam perpustakaan. Berdasarkan plot antara 2 peubah (standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana dan prasarana) dengan objek pengamatan, 
sekolah-sekolah yang dikategorikan telah memiliki keunggulan terhadap dua indikator standar 
nasional pendidikan adalah SMA Negeri 1 Ratahan, SMK Negeri 1 Ratahan, SMK Negeri 1 
Pusomaen, SMA Negeri 1 Touluaan, SMK Negeri 1 Touluaan, SMA Negeri 1 Tombatu, SMK 
Kristen Tombatu, SMA Negeri 1 Belang. Sedangkan SMA/SMK yang dikategorikan memiliki 
standar yang kurang unggul terhadap dua indikator standar nasional pendidikan adalah SMA 
Negeri 2 Ratahan, SMA Advent Ratahan, SMA Negeri 1 Pusomaen, SMA Kristen Ratatotok, SMA 
Muhammadiyah Ratatotok, SMK Muhammadiyah Ratatotok, SMK Nasional Molompar. 
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ABSTRAK 
Proses stokastik adalah himpunan peubah acak � yang dinotasikan dengan {�� , � ∈ �} yang didefinisikan pada 

ruang probabilitas {Ω,�,�}. � menunjukan suatu himpunan beranggotakan titik waktu, jika � = � atau � = �� 
maka  {�� , � ∈ �} disebut proses stokastik waktu kontinu, akan tetapi jika � = � atau � = � maka  {�� , � ∈ �} 
disebut proses stokastik waktu kontinu. Suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang didefinisikan pada ruang 
probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan E[X���|X�, … , X�] = X� disebut proses martingales. Salah satu sifat 
dari proses martingales adalah teorema kekonvergenan martingales. Teorema ini menyatakan bahwa jika {��,� ≥1}adalah proses martingales sedemikian sehingga terdapat � < ∞ untuk setiap � berlaku �[|��|] ≤ �,maka lim�→� �� ada dan berhingga. Teorema kekonvergenan martingales tersebut pada tulisan ini akan digunakan untuk 
membuktikan teorema hukum kuat bilangan besar. 
 

 
Kata kunci:  proses stokastik, proses martingales, teorema kekonvergenan martingales, teorema hukum kuat 
bilangan besar 
 
 

1. Pendahuluan 
Fenomena – fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari – hari dapat dideskripsikan secara kuantitatif 

dengan suatu model yang disebut model matematika. Model matematika digolongkan menjadi dua, yakni model 
deterministik dan model stokastik. Sebuah model matematika dikatakan sebagai model deterministik jikamodel 
tersebut dapat memprediksikan secara pasti kejadian yang akan datang berdasarkan kejadian sebelumnya, 
sedangkan dikatakan sebagai model stokastik jikamodel tersebut dapat memprediksikan peluang kejadian yang akan 
datang. 

Sebagian besar kejadian di alam semesta ini lebih bersifat stokastik, misalnya banyaknya kecelakaan 
pada sebuah tikungan dalam setahun dan fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar dalam seminggu. Peristiwa terjadinya 
kecelakaan pada sebuah tikungan pada hari ini tidak dapat ditentukan berdasarkan kejadian kecelakaan pada hari 
sebelumnya, peristiwa terjadinya kecelakaan pada hari ini hanya dapat diprediksikan dengan menghitung peluang 
terjadinya kecelakaan tersebut. Sedangkan untuk peristiwa fluktuasi kurs mata uang dipengaruhi oleh faktor 
kestabilan politik suatu negara, padahal kestabilan politik suatu negara tidak dapat ditentukan oleh kejadian 
sebelumnya. Dengan demikian, untuk memodelkan kecelakaan pada sebuah tikungan dan fluktuasi kurs mata uang 
digunakan model stokastik. 

Untuk memprediksikan kejadian yang telah dimodelkan diperlukan prediksi terhadap model. Hasil 
prediksi dari sebuah model stokastik tidak bersifat eksak, tetapi dalam selang tertentu dengan tingkat kepercayaan 
tertentu. Salah satu bentuk model stokastik adalah proses stokastik. Proses stokastik memuat rangkaian kejadian 
yang kemunculannya berdasarkan peluang tertentu. Rangkaian kejadian dalam proses stokastik bersifat acak, 
sehingga untuk menggambarkan rangkaian kejadian tersebut digunakan konsep peubah acak. 

Proses stokastik didefinisikan sebagai himpunan peubah acak � yang dinotasikan dengan {�� , � ∈ �} 
yang terdefinisi pada ruang probabilitas {Ω,�,�}. � menunjukan suatu himpunan beranggotakan titik waktu, jika � = � atau � = �� maka  {�� , � ∈ �} disebut proses stokastik waktu kontinu, akan tetapi jika � = � atau � = � 
maka  {�� , � ∈ �} disebut proses stokastik waktu kontinu. Suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang terdefinisi pada 
ruang probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan E[X���|X�, … , X�] = X� disebut proses martingales. 

Proses martingales ditemukan oleh Joseph Doob dari Universitas Illionis pada awal tahun 1950. Proses 
martingales dapat dianalogikan sebagai model probabilitas dari suatu permainan yang jujur (fair game). Dalam teori 
probabilitas modern sifat – sifat proses martingales dapat digunakan untuk membuktika teorema hukum kuat 
bilangan besar. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk membahas mengenai penerapan sifat – sifat proses 
martingales dalam pembuktian teorema hukum kuat bilangan besar. 

 
2. Pembahasan 
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Proses martingales didefinisikan sebagai suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang terdefinisi pada ruang 
probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan  E[X���|X�, … , X�] = X� … … … (1) 
Dengan kata lain, kesamaan (1) menyatakan bahwa nilai harapan X��� dengan syarat X�, … , X� telah terjadi adalah 
sama dengan X� . Akibatnya, jika suatu proses {�� , � ∈ �} adalah proses martingales maka setiap proses {�� , � ∈ ��} 
dengan �� ⊂ � adalah proses martingales juga. 

Jika kedua ruas pada kesamaan (1) dihitung nilai harapannya speerti berikut ini : E[E[X���|X�, … , X�]] =E[X�] ⟺ E[X���] = E[X�] ⟺ E[X�] = E[X���]. Secara induktif, diperoleh E[X�] = E[X�] sehingga dapat 
disimpulkan bahwa  E[X�] = E[X�] , untuk s < �… … … (2) 
Kesamaan (2) ini selanjutnya dinamakan kesamaan martingales. 

Suatu proses submartingales didefinisikan sebagai suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang terdefinisi pada 
ruang probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan  E[X���|X�, … , X�] ≥ X� … … … (3) 

Sedangkan, proses supermartingales didefinisikan sebagai suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang 
terdefinisi pada ruang probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan  E[X���|X�, … , X�] ≤ X� … … … (4) 

Lemma Borel Cantelli (Loeve, 1963:228) menyebutkan bahwa misalkan E�, E�, …  adalah barisan 
kejadian. Jika ∑ �(��)���� < ∞ maka �(��  terjadi yang banyaknya tak hingga) = �(lim sup�→� ��) = 0. 

Suatu peubah acak � bernilai bilangan bulat positif disebut waktu acak suatu proses {��,� ≥ 1} jika ada 
kejadian (� = �) yang ditentukan oleh peubah acak ��, … ,��. Jika �(� < ∞) = 1 maka waktu acak � disebut 
waktu berhenti. Sedangkan fungsi pembangkit momen dari peubah acak � ditulis �(�) untuk setiap � ∈ ℝ 
didefinisikan sebagai �(�) = �[���] (Ross, 1976: 222).  

Teorema 2.1 Misalkan X�, X�, … , X�  adalah barisan peubah acak yang saling bebas dan berdistribusi 

identik dengan � < ∞ dan fungsi pembangkit momen �(�). Jika  �� = ��∑ ��������(�)   maka {�� ,� ≥ 1} adalah proses 
martingales. Kemudian menurut Teorema Kekonvergenan Martingales dikatakan bahwa Jika {�� ,� ≥ 1} adalah 
proses martingales sedemikian sehingga terdapat � < ∞ untuk setiap � berlaku �[|��|] ≤ �, maka lim�→� �� ada 
dan berhingga.  

Teorema hukum kuat bilangan besar dapat dibuktikan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan 
menerapkan sifat – sifat dari proses martingales. Berikut adalah pembuktian teorema tersebut dengan menggunakan 
sifat – sifat dari proses martingales. 
Teorema Hukum Kuat Bilangan Besar 
Misalkan X�, X� , … , X�  adalah barisan peubah acak yang saling bebas dan berdistribusi identik, masing - masing 
memiliki mean berhingga � = �[��], maka ��� = ������⋯���� �→ � untuk � → ∞. Dengan kata lain � �lim�→� ��� =�� = 1 
Bukti : 
Diasumsikan fungsi pembangkit momen �(�) = �[���] ada . 
Untuk sembarang � > 0 yang diberikan, didefinisikan fungsi �(�)sebagai berikut : �(�) = ��(���)�(�)  , 
 
Karena  �(0)  = 1  ��(0) = �(�)(���)��(���)���(�)��(���)��(�) ���� = � + � − � = � > 0 

Maka ada nilai �� > 0 sedemikian sehingga �(��) > 1 
Kemudian akan ditunjukkan bahwa ���  dengan � hingga dapat sama besar dengan � + � 
Perhatikan bahwa  ��� ≥ � + � ⟹ �������(�) ≥ ����(���)�(�) �� = (�(��))� 

Berdasarkan teorema 3.1 �� = �� ∑ ��������(�) = �������(�)  maka {��,� ≥ 1} adalah proses martingales. Kemudian karena �(��) > 1 maka {��,� ≥ 1} nonnegatif. Sehingga, menurut teorema kekonvergenan martingales maka lim�→� �� 
ada dan berhingga. Dengan menggunakan lemma Borel Cantelli, maka diperoleh �(��� > � + � untuk n yang tak hingga)=0 ……… (5) 
Selanjutnya, 
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Untuk sembarang � > 0 yang diberikan, didefinisikan fungsi �(�)sebagai berikut : �(�) = ��(���)�(�)  , 
 
Karena  �(0)  = 1  ��(0) = �(�)(���)��(���)���(�)��(���)��(�) ���� = � − � − � = −� > 0 

Maka ada nilai �� < 0 sedemikian sehingga �(��) > 1 
Kemudian akan ditunjukkan bahwa ���  dengan � hingga dapat sama besar dengan � − � 
Perhatikan bahwa  ��� ≤ � − � ⟹ �������(�) ≤ ����(���)�(�) �� = (�(��))� 

Berdasarkan teorema 3.1 �� = �� ∑ ��������(�) = �������(�)  maka {��,� ≥ 1} adalah proses martingales. Kemudian karena �(��) > 1 maka {��,� ≥ 1} nonnegatif. Sehingga, menurut teorema kekonvergenan martingales maka lim�→� �� 
ada dan berhingga. Dengan menggunakan lemma Borel Cantelli, maka diperoleh �(��� < � − � untuk n yang tak hingga)=0 … … … (6) 
Dari persamaan (5) dan (6) maka diperoleh  �(� + � < ��� < � − � untuk n yang tak hingga)=0  atau ekuivalen dengan  �(� − � ≤ ��� ≤ � + � untuk n yang hingga)=1  

Karena �(� − � ≤ ��� ≤ � + � untuk n yang hingga)=1 benar untuk setiap � > 0 � �lim�→� ��� = �� = 1 
 

3. Penutup 
Proses martingales didefinisikan sebagai suatu proses stokastik {�� , � ∈ �} yang terdefinisi pada ruang 

probabilitas {Ω,�,�} dengan E[|X|] < ∞ dan E[X���|X�, … , X�] = X� . Jika E[X���|X�, … , X�] ≥ X� maka  {�� , � ∈�} disebut sebagai proses submartingales. Jika E[X���|X�, … , X�] ≤ X� maka  {�� , � ∈ �} disebut sebagai proses 
supermartingales.  Sifat –sifat dari proses martingales dapat digunakan untuk membuktikan teorema hukum kuat 
bilangan besar, sehingga alur pembuktiannya dapat lebih mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. 

 
Daftar pustaka 

 
1. Delima, N. (2006). Proses Martingales dan Penerapannya. Skripsi pada Program Studi Matematika 

UNY.Tidak dipublikasikan. 
2. Loeve, M. (1963). Probability Theory (3rd ed). Princeton : D. Vam Nostrad Company, Inc. 
3. Ross, S. (1976). A First Course in Probability. New York : Macmillan Publishing Co., Inc. 
4. Ross, S. (1996). Stochastic Processes (2nd ed). New York : John Willey and Sons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



TU_TI2015
Typewritten text
.



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Statistik 315 
 

Penerapan Analisis Regresi Logistik Biner Pada Data Kinerja 
dan Insentif pada Perusahaan Syari’ah yang terdaftar di 

Indeks Saham Syari’ah Indonesia 
  

 
DesiRahmatina 

Jurusan Pendidikan Matematika, FKIP UniversitasMaritim Raja Ali Haji 
Jln.PoliteknikSenggarang.Tanjungpinang 

                                                                desirahmatina@gmail.com 
 

ABSTRAK 
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penerapan analisis Regresi Logistik Biner. Regresi Logistik 
Biner digunakan karena variabel yang digunakan dalam kajian ini terdiri dari variabel dependen 
dummy dan variabel independen berskala interval/rasio. Variabel independen terdiri dari variabel  
kinerja karyawan yaitu  variabel Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE dan variabel 
insentif sebagai variabel dependen yang terdiri dari dua kategori (kode 0 = Tidak Ada Skim 
Manajemen dan kode 1 = Ada Skim Manajemen). Sumber data yang digunakan merupakan data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dari perusahaan yang 
terdaftar di Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) yang memiliki saham manajerial, yang terdiri 
dari 65 perusahaan syari’ah pada tahun 2013. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 
inferensial dengan menguji hipotesis penelitian. Hipotesis dalam kajian ini adalah terdapat 
pengaruh yang signifikan kinerja perusahaan terhadap adanya insentif. Pengolahan data dengan 
menggunakan software SPSS dan Minitab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap insentif perusahaan syari’ah, sedangkan ROE 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap insentif perusahaan syari’ah. 
 
Kata kunci : Regresi Logistik Biner, kinerjaperusahaan, insentif perusahaan 

 
ABSTRACT 

 
Purpose of the study is to assess the application of binary logistic analysis regression. Binary Logistic 
regression was used because the variables used in this study consisted of a dummy dependent 
variable and the independent variable scale interval / ratio. The variable in this study is composed of 
employee performance variables of Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) as 
independent variables and the dependent variable variableis incentive as consisting of two categories 
(code 0 = None Scheme Management and Code 1 = There Skim Management). Source of data in the 
study is a secondary data is data obtained from the company's financial statements of companies in 
Indonesia Shari’ah Stock Index (ISSI) who has managerial stock, which consists of 65 companies 
Shari'ah in 2013. The data used in the the study is quantitative data inferential test research 
hypotheses. The hypothesis of this study is a significant influence on the company's performance 
incentive. Data processing using software SPSS and Minitab.The results showed that the ROA does 
not have a significant impact on the company incentive shari'ah, while ROE has a significant 
influence on the company incentive Shari'ah. 
Keywords: Binary Logistic Regression, company performance, incentive companies 
 
 
 

1. Pendahuluan 

Regresi logistik biner merupakan salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk 
menganalisis hubungan beberapa faktor dengan sebuah variabel yang bersifat dikotomus (biner). 
Pada regresi logistik jika variabel responnya terdiri dari dua kategori misalnya Y = 1 menyatakan 
hasil yang diperoleh “sukses” dan Y = 0 menyatakan hasil yang diperoleh “gagal” maka regresi 
logistic tersebut menggunakan regresi logistic biner. Fungsi distribusi peluang untuk x dengan 
parameter p adalah 

mailto:desirahmatina@gmail.com


SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Statistik 316 
 

)exp(1
)exp()(
22110

22110

xx
xxx

bbb
bbb

p
+++

++
=  

p(x) : proporsi atau peluang untuk terjadinya kejadiansukses 
b : nilai koefisien regresi yang ditaksir  
x      : kovariat (prediktor) 
 
Proses pendugaan parameter regresi logistik biner dengan cara menggunakan metode Maximum 
Likelihood Estimation (MLE).Menurut Agresi [1],MLE dapat menduga nilai b  dengan 
menggunakan metode iterasi Newton Raphson. 
 
Variabel dalam kajian ini terdiri dari: 

1. Kinerja Perusahaan, diukur dari 
1.1 Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari 
pengelolaan aset . 

ROA = Laba bersih
Total Aktiva 

 
 1.2  Return on Equity (ROE)  
Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal 
yang ada untuk mendapatkan netincome. 
 

ROE = Laba Bersih
Total Modal 

 
2. Insentif Perusahaan 

Variable insentif dalam penelitian ini diukur dengan Manager/Executive Stock Option (MESOP). 
MESOP merupakan variabel dummy (1 = Ada skim managemen, return saham dapat diperoleh oleh 
pemegang saham) dan (0 = Tidak ada skim managemen, return saham tidak dapat diperoleh oleh 
pemegang saham). Return saham merupakan imbalan yang diberikan oleh suatu perusahaan 
kepada investor atas keberaniannya menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. 
Dalam penelitian ini akan dikaji tentang pengaruh variabel kinerja perusahaan terhadap insentif 
perusahaan. 
 

 
 

2. Metodologi 

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
laporan keuangan perusahaan  di Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) yang diambil dalam 
Kusasiet al, [2].Jenis data yang digunakan data kuantitatif inferensial dengan menguji hipotesis 
penelitian. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode non probability.  Menurut 
Sugiyono[3], Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 
sampel. Teknik non probability sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada kajian 
ini adalah teknik purposive sampling. Pengertian purposive sampling menurut Sugiyono[2] adalah 
teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh 
lebihmewakili, pertimbangan yang dipakai dalam pemilihan sampel adalah perusahaan yang 
memiliki saham manajerial yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap pada tahun 2013 
sebanyak 65 perusahaan. Data diolah dengan menggunakan software Minitab dan software SPSS 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
Sebelum data dianalisisdiperlukanujikelayakan model, diantaranya: 
 
3.1 Identifikasi Data Outliers 
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Data outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data lainnya dalam suatu kelompok. 
Data ini mengakibatkan model menjadi kurang baik sehingga harus dikeluarkan dari model 
penelitian. Output di bawah ini menunjukkan uji outlier menggunakan uji Grubb’s. 
 
 
Null hypothesis         All data values come from the same normal population 
Alternative hypothesis  Smallest or largest data value is an outlier 
Significance level      α = 0.05 
 
Grubbs' Test 
 
Variable     N     Mean   StDev     Min     Max      G       P 
ROA         64     9.52    10.69    -6.71    39.64   2.82   0.236 
ROE         64    15.46    17.92   -17.41   96.01  4.50  0.000 
Insentif   65   0.2000  0.4031  0.0000  1.0000  1.98   1.000 
 
 
Outlier 
Variable  Row  Outlier 
ROE        63    96.01 
 
Berdasarkan output di atas nilai p-value pada ROA = 0,236 > 0,05 sehingga disimpulkan H0 
diterima sehingga data ROA tidak ada yang outlier, dan nilai p-value pada ROE = 0,000< 0,05 
sehingga disimpulkan ROE mempunyai data outlier pada data ke 63 dengan nilai ROE sebesar 
96,01 sehingga data ke 63 harus dibuang dari analisis selanjutnya. 
3.2  Goodness of fit 
Uji goodness of fit dibuat dengan menggunakan uji omnibus, 
Tabel 1.Omnibus tests of model coefficients 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 7.459 2 .024 

Block 7.459 2 .024 
Model 7.459 2 .024 

 
Tabel 1 diatas nilai chi square sebesar 7,459 dengan signifikansi sebesar 0,024 (< 0,05) yang 
menunjukkan bahwa penambahan variabel bebas memberikan pengaruhnyata terhadap model, 
atau dengan kata lain model dinyatakan fit. Menguji data empiris cocok dengan model (tidak ada 
perbedaan antara model dengan data) dilakukan dengan nilai Hosmer and Lemeshow Test di 
bawah ini, 
 
Tabel 2. Hosmer and lemeshow test 
Step Chi-square df Sig. 
1 7.763 8 .457 

 
Nilai Chi Square pada tabel 2 sebesar 7,763, dengan nilai signifikansi sebesar 0,457 (> 0,05) yang 
menunjukkan bahwa model dapat diterima atau tidak ada perbedaan antara model dengan data 
dan pengujian hipotesis dapat dilakukan. Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam 
menjelaskan varians adanya skim managemen, digunakan nilai Cox dan Snell R Square dan 
Nagelkerke R Square sebagai berikut: 
 
 
Tabel 3. Model summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 56.685a .112 .175 
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Tabel 3. Model summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 56.685a .112 .175 
a. Estimation terminated at iteration number 5 
because parameter estimates changed by less than 
.001. 
 

Nilai Nagelkerke R Square pada tabel 3 sebesar 0,175 yang lebih besar daripada Cox dan Snell R 
Square, yang menunjukkan bahwa kemampuan kedua variabel bebas dalam menjelaskan varians 
adanya skim managemen perusahaan adalah sebesar 17,5% dan terdapat 82,5% faktor lain yang 
menjelaskan varians adanya skim managemen.  

 
Setelah diperoleh model yang fit terhadap data, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan 
ujihipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Berikut 
adalah hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini: 
 
Deviance Table 
Source       DF  AdjDev  AdjMean  Chi-Square  P-Value 
Regression   2     7.459     3.7294        7.46     0.024 
  ROA        1     2.261     2.2613        2.26     0.133 
  ROE       1     4.392     4.3925        4.39     0.036 
Error       60    56.685    0.9448 
Total      62    64.144 
 
Interpretasi terhadap output diatas beserta uji hipotesis adalah sebagai berikut: 
H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan ROA terhadap adanya insentif pada perusahaan 
          syari’ah 
Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan ROA terhadap adanya insentif pada perusahaan syari’ah 
 
Nilai p- value untuk variabel ROA adalah sebesar 0,133 (>0,05), sehingga Ha gagal diterima dan 
diinterpretasikan bahwa variabel ROA tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
insentif perusahaan syari’ah.  
 
H02 :Tidak ada pengaruh yang signifikan ROE terhadap adanya insentif pada perusahaan syari’ah 
Ha2 :Ada pengaruh yang signifikan ROE terhadap adanya insentif pada perusahaan syari’ah 
 
Nilai p -value untuk variabel ROE adalah sebesar 0,036. Nilai tersebut dibawah 0,05 sehingga H0 
ditolak sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan ROE terhadap 
adanya insentif pada perusahaan syari’ah diterima. 
 
 
 
 
 
Coefficients 
 
Term         Coef  SE Coef    VIF 
Constant   -2.268     0.548 
ROA        -0.150     0.103  11.07 
ROE       0.1478   0.0727 11.07 
 
 
 
 
Berdasarkan output diatas diatas diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut 
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Y' = -2.268 - 0.150 ROA + 0.1478 ROE 
 
 

4. Kesimpulan 
 

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ROA tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap insentif perusahaan syari’ah, sedangkan ROE mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap insentif perusahaan syari’ah.  
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ABSTRAK 
Menurut Asri (2000), antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah  barisan yang sedang 

menunggu sebelum dilayani. Teori antrian merupakan ilmu tentang menunggu dalam berbagai model. Sistem 
antrian merupakan himpunan pelanggan, pelayanan serta aturan yang mengatur kedatangan pelanggan. 
Persimpangan jalan adalah lokasi pertemuan atau persilangan dari dua atau lebih ruas jalan. Terjadinya antrian 
kendaraan pada persimpangan jalan dapat menimbulkan masalah kemacetan. Salah satu tujuan dari penelitian  ini 
adalah mengetahui tingkat pelayanan  persimpangan jalan raya dengan model antrian dan metode Manual Kapasitas 
Jalan Indonesia (MKJI) untuk meningkatkan kapasitas simpang. Menurut Morlok (1988), tingkat pelayanan 
persimpangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu persimpangan dalam melayani 
arus lalu lintas yang melewatinya. Berdasarkan MKJI, tingkat pelayanan persimpangan bergantung pada besar 
hambatan yang terjadi, karena semakin besar hambatan semakin panjang pula antrian yang terjadi. 

Kata kunci: Teori Antrian, Persimpangan, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. 

ABSTRACT 
 According Asri (2000), the queues are people or goods in a row that are waiting before being served. 

Queuing theory is the science of waiting in various models. Queuing system is a set of customers, services and 
the rules governing the arrival of customers. Intersection is the location of the meeting or intersection of two or 
more roads. The queue of vehicles at the intersection can cause congestion problems. One purpose of this study 
was to determine the level of service the intersection of the highway with queuing models and methods of 
Indonesian Highway Capacity Manual (MKJI) to increase the capacity of the intersection. According Morlok 
(1988), service level intersection is a measurement used to determine the quality of an intersection in serving the 
traffic flow through it. Based IHCM, the level of service depends on the intersection of major obstacles that 
happened, because the larger the longer the bottleneck queue happens anyway. 
Keywords: Queueing Theory, Interchange, Highway Capacity Manual Indonesia. 

1. Pendahuluan 
Penggunaan lampu lalu lintas cukup efisien dalam pengendalian arus lalu lintas di persimpangan jalan, akan 

tetapi antrian kendaraan masih mungkin terjadi jika jumlah kendaraan di persimpangan tersebut besar. Hal tersebut 
dapat mengurangi tingkat pelayanan jalan dan juga merugikan pengguna jalan. 

Berbagai metode telah dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jalan raya 
dan transportasi, diantaranya adalah metode yang dikemukakan oleh Webster (1969) dan metode yang 
dikemukakan oleh Akcelik (1989). Selain metode tersebut, terdapat metode lain yaitu Manual Kapasitas Jalan 
Indonesia (MKJI) terbitan Direktorat Jenderal Bina Marga Jakarta (1993) yang kemudian diperbarui pada tahun 
1997.  

Persimpangan Jalan Veteran - Jalan Bendungan Sutami - Jalan Bendungan Sigura-gura - Jalan Sumbersari 
(persimpangan ITN) merupakan salah satu persimpangan jalan di kota Malang yang sering mengalami kemacetan. 
Kemacetan ini timbul akibat besarnyavolume kendaraan di persimpangan itu yang mengakibatkan terjadinya antrian 
kendaraan. 
1.1 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana karakteristik model antrian kendaraan pada persimpangan ITN berdasarkan teori antrian? 
b. Bagaimanatingkat pelayanan persimpangan ITN berdasarkan metode MKJI? 

1.2 Tujuan 
a. untuk mengetahui karakteristik model antrian kendaraan pada persimpangan ITN berdasarkan teori antrian, 

dan 
b. untuk menganalisis tingkat pelayananpersimpangan ITN berdasarkan metode MKJI. 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Model  Antrian 

Menurut Asri (2000), antrian adalah orang-orang atau barang dalam sebuah  barisan yang sedang menunggu 
sebelum dilayani. Teori antrian merupakan ilmu tentang menunggu dalam berbagai model.Sistem antrian 

mailto:sobri@ub.ac.id
mailto:berian_dea@yahoo.com
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merupakan himpunan pelanggan, pelayanan serta aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan 
masalah pelayanan antrian.Sistem antrian digambarkan pada gambar berikut : 

 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Komponen sistem antrian 

Pengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda akan digunakan suatu notasi yang disebut Notasi 
Kendall. Notasi ini sering dipergunakan karena beberapa alasan. Diantaranya karena notasi tersebut merupakan alat 
yang efisien untuk mengidentifikasi dan untuk memenuhi beberapa asumsi.Menurut D.G Kedall pada tahun 1953, 
notasi yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari antrian secara umum dengan format sebagai 
berikut:( � ∕ � ∕ �): (� ∕ � ∕ �) 

dimana: � = menyatakan distribusi kedatangan.  �      = menyatakan distribusi waktu pelayanan. 
c = menyatakan jumlah fasilitas pelayanan  
d = menyatakan disiplin pelayanan: FCFS, SIRO, LCFS, FIFO, PS. 
e = jumlah pelanggan maksimum pelanggan  yang dilayani. 
f = ukuran  populasi masukkan. 

2.2 Karakteristik Antrian 
Menurut Aminuddin (2005), berikut karakteristik antrian yang terpenting, secara umum dapat dikatakan bahwa 

variabel pokok dari suatu antrian adalah tingkat kedatangan (�) dan tingkat pelayanan (�). Kemungkinan 
kedatangan dan pelayanan dalam suatu interval waktu dapat dinyatakan dengan probabilitas. Karakteristik antrian 
lain yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem (Ls), rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam sistem (Ws), 
jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian (Wq), dan rata-rata waktu menunggu pelanggan dalam antrian (Lq). 
2.3 Model antrian �/�/� 

Menurut Taha(2003), asumsi untuk model ini sebagai berikut: 
a. pelanggan yang menunggu pelayanan membetuk satu jalur yang akan dilayani pada stasiun pelayanan yang 

tersedia, 
b. pola kedatangan mengikuti distribusi Poisson, 
c. pola keberangkatan berdistribusi konstan, dan 
d. pelayanan dilakukan secara umum (����/ ����/����). 

Anggaplah � adalah laju kedatangan di sebuah sarana dengan satu pelayanan, dan diketahui E{t} dan var{t} sebagai 
mean dan varians dari distribusi waktu pelayanan, dapat diperlihatkan menggunakan analisis probabilitas rantai 
Markov bahwa:  L� = � �{�} + ��(��{�} +  ��� {�})2 (1 −  � � {�})  

dimana ��{�} < 1. Ekspresi ini dikenal sebagai rumus Pollaczek-Khintchine (P – K). Dari rumus ini, kita dapat 
memperoleh ukuran-ukuran kinerja lainnya, seperti: W� = ���   ,  L� = �� −  � �{�} ,  W� = ���  

catat bahwa laju pelayanan � = ��{�} , diperoleh dari : ��{�} = � < 1 , sehingga,��{�} = ��  , �{�} = ��  ,  � = ��{�}. 
Untuk kasus di mana waktu mendekati konstan (model �/�/1), var{t} = 0 dan rumus P – K dapat disederhanakan 
menjadi: �� =  � + ��� (�� �)    . . . . .. .  (2.1) 

sehingga,�� = ���  (2.2) W� = �2�(1− �) (2.3) L� = W�. λ (2.4) 
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2.4 Distribusi Poisson 
Menurut Aminudin (2005), waktu pelayanan dalam proses antrian diasumsikan adalah berdistribusi 

Eksponensial, sehingga apabila waktu pelayanan mengikuti distribusi Eksponensial maka proses kedatangan 
mengikuti proses Poisson. Distribusi Poisson memiliki aturan sebagai berikut: 

a. proses kedatangan bersifat acak (Random), 
b. rata-rata kedatangan tiap interval waktu sudah diketahui dari pengamatan sebelumnya, 
c. bila interval waktu dibagi kedalam interval yang lebih kecil, maka pernyataan-pernyataan yang harus 

dipenuhi adalah: 
· peluang tepat satu kedatangan sangat kecil dan konstan, 
· peluang dua kedatangan atau lebih selama interval waktu tersebut angkanya sangat kecil sehingga 

mendekati nol, 
· jumlah kedatangan pada interval waktu tersebut tidak bergantung pada kedatangan di interval  waktu 

sebelum dan sesudahnya. 
Berikut ini adalah fungsi distribusi probabilitas dari Distribusi Poisson:�(�) = ������!  

Keterangan: �              = jumlah kedatangan 
λ              = jumlah kedatangan rata-rata 
e              = 2,7183 �(� = �)  = probabilitas kedatangan sejumlah x 

Dan untuk distribusi kumulatifnya adalah  :   F(x) = ∑ ������!���� = 1  
Keterangan :  �(�) : probabilitas terhadap x kedatangan 
λ : jumlah kedatangan per satuan waktu 

2.5 Uji Distribusi Kolmogorov-Smirnov 
Menurut Walpole (1992), benar atau salahnya hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali 

dengan memeriksa semua populasi. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih 
populasi. Hipotesis dirumuskan dengan harapan akan ditolak akan membawa penggunaan istilah hipotesis nol yang 
dinotasikan dengan H0. Penolakan H0 mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif yang dinotasikan H1. 

Uji Kolmogorov-Smirnov didasarkan pada fungsi distribusi kumulatif yang teramati dengan fungsi distribusi 
kumulatif hipotesis.  

Berikut tahapan dalam uji Kolmogorov-Smirnov. 
a. Menentukan distribusi kumulatif sampel FA&distribusi kumulatif teoritis hipotesis FB. 
b. Menghitung |FB-FA|. 
c. Menentukan nilai maksimum Dn= maksimum |FB-FA|. 
d. Menetukan �. 
e. Menentukan titik kritis DN dari tabel titik kritis Dn. 
f. Jika Dn< DN tabel maka hipotesis diterima bahwa data mengikuti pola distribusi yang dihipotesiskan. 

2.6 Persimpangan 
Menurut Hobbs (1995), persimpangan adalah titik simpul dari beberapa jalan yang arusnya saling bertemu, 

kemudian berpencar menjauh. Pertemuan arus tersebut dapat menimbulkan kecelakaan sehingga ditetapkan aturan 
lalu lintas untuk menentukan arus atau arah pergerakan setiap jalan dengan waktu tertentu. 
2.7 Arus lalu lintas 

Menurut Anonim (1997), arus lalu lintas merupakan jumlah kendaraan pada suatu jalur pada periode waktu 
tertentu. Jika arus lalu lintas meningkat pada lajur tertentu, waktu tempuh pasti bertambah karena kecepatan 
kendaraan menurun. Arus lalu lintas maksimum yang dapat melewati suatu jalur disebut kapasitas jalur.  

Perhitungan arus lalu lintas didasarkan pada waktu-waktu tertentu dalam beberapa periode, misalnya 
didasarkan pada kondisi arus lalu lintas jam puncak pagi, siang, dan sore hari. Satuan arus lalu lintas masing-masing 
pergerakan kendaraan (belok kiri, lurus, atau belok kanan) dikonversi dari kendaraan per jam menjadi satuan mobil 
penumpang (smp) dengan menggunakan nilai ekuivalensi mobil penumpang (emp) sebagai faktor pengalinya, untuk 
arus yang berpotongan maupun yang tidak berpotongan. Nilai emp untuk berbagai jenis kendaraan ditunjukkan 
pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nilai emp berbagai jenis kendaraan 

Jenis kendaraan emp per tipe pendekat 
terlindung Terlawan 

Kendaraan ringan 1,0 1,0 
Kendaraan berat 1,3 1,3 

Sepeda motor 0,2 0,4 
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2.8 Arus jenuh dasar (��) 
Menurut Djohar (1984), arus jenuh dasar adalah banyak kendaraan yang dapat meninggalkan persimpangan 

saat fase lampu hijau. Berdasarkan MKJI, hubungan antara arus jenuh dasar dan lebar jalandirumuskan 
:�� =  �� × 600. . . . .        (2.5) 
Dengan  W=lebar jalur (m). 

2.9 Faktor-faktor penyesuaian 
Menurut Anonim (1997), faktor penyesuaian merupakan koreksi terhadap arus jenuh dasar agar sesuai 

dengan kondisi di lapangan. Faktor penyesuaian ini meliputi ukuran kota, friksi samping, gradien, dan parkir. 
Faktor penyesuaian ukuran kota (���)bergantung pada jumlah penduduk pada suatu wilayah. Penentuan ���ditunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Faktor penyesuaian ukuran kota (���) 

 

 

 

 

 
 
Faktor penyesuaian hambatan samping (���) bergantung pada tipe lingkungan jalan, tingkat friksi samping, dan 
rasio kendaraan tak bermotor. Tipe lingkungan jalan dikategorikan berdasarkan kawasan perdagangan, 
pemukiman, dan akses terbatas. 
Faktor penyesuaian parkir (��) ditentukan oleh jarak parkir kendaraan pada garis henti. Selain itu �� juga 
dipengaruhi oleh lebar jalur. Penentuan ��dirumuskan 

�� = ���� (� − 2) × ��� ��� ��  
 

dengan ��= jarak antara garis henti dengan kendaraan yang parkir pertama (m), �= lebar jalur (m), dan �= waktu hijau aktual (detik). 
Faktor penyesuaian belok kanan (���) bergantung pada rasio kendaraan belok kanan (���) dan dirumuskan ��� = 1 +  ��� × 0,26. (2.6) 
Faktor penyesuaian belok kiri (���) bergantung pada rasio kendaraan belok kiri (���) dan dirumuskan ��� = 1 −  ��� × 0,16. 

 (2.7) 

2.10 Arus jenuh 
Menurut Anonim (1997), arus jenuh adalah banyak kendaraan yang dapat meninggalkan persimpangan saat 
fase lampu hijau setelah dikoreksi menggunakan faktor-faktor penyesuaian.Penentuan arus jenuh dirumuskan � =  �� × ��� × ��� × �� × �� × ��� × ���  . . .   (2.8) 

dengan � = arus jenuh (smp/jam), �� = arus jenuh dasar (smp/jam), ��� = faktor penyesuaian ukuran kota, ��� = faktor penyesuaian friksi samping, �� = faktor penyesuaian gradien, �� = faktor penyesuaian parkir, ��� = faktor penyesuaian belok kanan, dan ��� = faktor penyesuaian belok kiri. 
2.11 Fase Lampu Lalu Lintas 
a. Waktu siklus dan waktu hijau efektif 

Menurut Anonim (1997), waktu hijau efektif adalah waktu dalam satu fase waktu siklus yang efektif untuk 
melakukan pergerakan. 
Waktu hijau efektif dirumuskan � = (�� − ���) × ������∑(1 − ������) (2.9) 

dengan 

Populasi kota 
(juta jiwa) 

Ukuran faktor penyesuaian 
(���) 

>3,0 1,05 
1,0-3,0 1,00 
0,5-1,0 0,94 
0,1-0,5 0,83 

<0,1 0,82 
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�� = waktu siklus yang telah disesuaikan (detik), ��� = waktu hilang per siklus (detik), �� = arus dibagi arus jenuh ����, dan ������ = nilai tertinggi dari �� dalam satu kelompok sinyal. 
Menurut Webster (1969), waktu siklus adalah total waktu satu rangkaian nyala lampu lalu lintas secara lengkap. 
Penetuan waktu lampu lalu lintas untuk mengatur waktu tetap mengikuti aturan pada metode pada MKJI dengan 
pemodelan yang didasarkan pada minimalisasi seluruh estimasi hambatan kendaraan pada persimpangan. 
Waktu siklus dirumuskan � = (1,5 × ��� + 5)/(1− ���)  (2.10) 
dengan � = waktu siklus (detik), ��� = waktu hilang per siklus atau total waktu merahdan kuning tiap fase (detik), dan ��� = rasio arus persimpangan (∑������), yaitu jumlah nilai tertinggi dari ��. 
Waktu siklus efektif dihitung berdasarkan rumus:  �� = ∑� + ���. 
Jika waktu siklus sebenarnya lebih kecil dari nilai � maka ada risiko terjadi kondisi lewat jenuh pada persimpangan 
tersebut. 
b. Kapasitas dan Derajat Kejenuhan 

Menurut Anonim (1997), kapasitas adalah jumlah arus masksimum yang dapat melewati suatu persimpangan. 
Kapasitas sebuah jalur pada persimpangan yang menggunakan lampu lalu lintas dirumuskan:   � = � × ��  (2.11) 

dengan �= kapasitas (smp/jam), �= arus jenuh (smp/jam), �= waktu hijau sebenarnya (detik), dan �= waktu siklus (detik). 

Berdasarkan rumus di atas maka penentuan waktu lampu lalu lintas suatu persimpangan dapat digunakan untuk 
menghitung kapasitas. 

Derajat kejenuhan(��) adalah nilai perbandingan antara arus lalu lintas yang ada pada setiap jalur dengan 
kapasitas dari masing-masing jalur pada persimpangan.Batas derajat kejenuhan adalah 0,85. Jika nilai derajat 
kejenuhan suatu jalur melebihi batas maka arus jalur tersebut dikatakan terlalu jenuh, dan sebaliknya jika nilai 
derajat kejenuhannya kurang dari batas maka arus jalurnya dikatakan tidak jenuh. Derajat kejenuhan dirumuskan �� =  �� =  (� × �)(� × �) (2.12) 

c. Tundaan 
Menurut Anonim (1997), tundaan adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melalui persimpangan jika 

dibandingkan tanpa melalui suatu persimpangan. Tundaan pada suatu persimpangan dapat disebabkan dua faktor, 
yaitu tundaan lalu lintas dan tundaan geometri. Tundaan lalu lintas (��) adalah waktu tunggu kendaraan akibat 
adanya hambatan dari gerakan lalu lintas yang lain, sedangkan tundaan geometri (��) diakibatkan faktor geometri 
jalan yang menghambat perambatan dan kecepatan kendaraan ketika melakukan belokan pada suatu persimpangan. 
Tundaan rata-rata pada suatu persimpangan dirumuskan � = �� + ��    (2.13) 
dengan � = tundaan pada simpang (detik/smp), �� = tundaan lalu lintas pada suatu pendekat (detik/smp), dan �� = tundaan geometri suatu simpang. 
Tundaan lalu lintas rata-rata pada sebuah jalurdirumuskan �� = � 0,5 × (1 − ��)�(1 × �� × ��)  (2.14) 

dengan �� = tundaan lalu lintas rata-rata (detik/smp), �� = rasio waktu lampu hijau tiap jalur terhadap waktu siklus, �� = derajat kejenuhan, � = kapasitas (smp/jam), 
Tundaan geometri rata-rata untuk suatu persimpangan dirumuskan �� = (1 − ���) × �� × (��� × 4)   (2.15) 
dengan �� = tundaan geometri suatu pendekat (detik/smp), 
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���  = proporsi kendaraan berhenti pada suatu pendekat, ��  = proporsi kendaraan belok pada suatu pendekat. 
Menurut Morlok (1988), tingkat pelayanan persimpangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kualitas suatu persimpangan dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Berdasarkan MKJI, 
tingkat pelayanan persimpangan bergantung pada besar hambatan yang terjadi, karena semakin besar hambatan 
semakin panjang pula antrian yang terjadi. 
Kategori pelayanan persimpangan satuan detik/smp ditunjukkan pada Tabel 2.3 di bawah ini. 

Tabel 2.3 Kategori tingkat pelayanan 
Tingkat pelayanan Tundaan (det/smp) Keterangan 

A <5 Baik sekali 
B 5,1 – 15 Baik 
C 15,1 – 25 Sedang 
D 25,1 – 40 Kurang 
E 40,1 – 60 Buruk 
F >60 Buruk sekali 

3. Metode Penelitian 
3.1 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang 
diambil secara langsung dari objek penelitian untuk diolah lebih lanjut. Data yang dibutuhkan yaitu data jumlah 
kendaraan, data geometri jalan, data fase lampu lalu lintas, dan data waktu siklus lampu lalu lintas. 
3.2 Langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut. 
a. Pengamatan lokasi, dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti berdasarkan keadaan 

yang terjadi pada lokasi tersebut, yaitu kemacetan dan tundaan arus lalu lintas. 
b. Studi literatur, mencari dasar ilmiah yang berhubungan dengan evaluasi yang dilakukan pada studi ini, yaitu 

teori antrian untuk menganalisis pola antrian kendaraan pada persimpangan dan teori transportasi penentuan 
waktu sinyal, kapasitas, tundaan, panjang antrian, derajat kejenuhan, penentuan waktu siklus, dan penentuan 
waktu hijau. 

c. Pengumpulan data, data merupakan parameter yang dapat diukur di lokasi studi, yang meliputi geometri 
jalan, fase sinyal yang diterapkan, waktu siklus lampu lalu lintas (waktu hijau, waktu merah, dan waktu 
kuning), dan jumlah aliran kendaraan yang melewati persimpangan. 

d. Pengolahan data, data yang diperoleh dari pengamatan di lokasi diolah menjadi parameter-parameter tertentu 
untuk penyelesaian persamaan-persamaan evaluasi. 

b. Analisis dan pembahasan, hasil perhitungan pada pengolahan data digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
persimpangan dengan menghitung kapasitas (�) dan derajat kejenuhan (�) berdasarkan arus kepadatan 
kendaraan dan geometri persimpangan. Menghitung jumlah kendaraan dalam antrian dan waktu tunggu 
kendaraan dengan teori antrian. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Sistem Antrian Kendaraan di Persimpangan 
Persimpangan ITN merupakan salah satu bentuk persimpangan bercabang empat atau biasa disebut 

perempatan.Pada penelitian ini, peneliti mengambil data dari masing-masing ruas jalan pada persimpangan. 
Antrian kendaraan dimulai dari aktivitas kedatangan kendaraan di perempatan. Kedatangan kendaraan saat 

fase lampu merah akan menyebabkan antrian kendaraan di persimpangan. Untuk melewati persimpangan, 
kendaraan harus menunggu hingga fase lampu hijau. Kedatangan kendaraan diasumsikan bersifat acak dan 
berdistribusi Poisson,  yaitu kedatangan kendaraan lain tidak terbatas. Pola waktu keberangkatan kendaraan 
dianggap konstan sesuai dengan siklus lampu hijau. 

Dari penjelasan di atas, maka model antrian kendaraan di perempatan ITN adalah model antrian (�/�/1) : 
(��/∞/∞) yaitu dengan pola kedatangan acak, pola pelayanan/keberangkatan konstan, terdapat 1 fasilitas 
pelayanan yaitu satu ruas jalan, sedangkan disiplin antrian �� (umum), dengan jumlah kendaraan yang datang dan 
meninggalkan perempatan tidak dibatasi. 
4.2 Model Antrian 
a. Penyajian data 
Data penelitian ini meliputi data jumlah kendaraan, waktu siklus persimpangan, fase sinyal yang diterapkan, dan 
data geometri jalan. 
b. Konversi satuan volume kendaraan 
Dalam teori transportasi, langkah awal yang dilakukan adalah mengkonversi data volume tiap jenis kendaraan dari 
satuan kendaraan/jam menjadi smp/jam menggunakan nilai emp yang telah ditentukan. Data volume kendaraan 
total sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data volume kendaraan total 

Lokasi Arah 

Pukul 06.30-07.30 WIB 

volume volume volume/ 
jalur 

(kend/jam) (smp/jam) (smp/jam) 

Perempatan 
ITN 

Jl. Sumbersari-Jl.Veteran 1860 585,6 585,6 
Jl.Veteran-Jl. Sumbersari 2257 754,9 

1628,1 Jl.Veteran-Jl.. Sutami 2154 644,4 
Jl.Veteran-Jl. Sigura-gura 724 228,8 
Jl. Sigura-gura-Jl.Sumbersari 904 291,6 

1409,6 Jl.Bend. Sigura-gura-Jl. Veteran 2190 725,6 
Jl. Sigura-gura-Jl. Sutami 1214 392,4 
Jl. Sutami-Jl. Sigura-gura 864 274 

1015,9 Jl. Sutami-Jl. Sumbersari 1546 466,5 
Jl. Sutami-Jl. Veteran 1049 275,4 

Total 14762 4639,2 4639,2 
c. Uji Kolmogorov-Smirnov 

Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan data tingkat kedatangan kendaraan 
berdistribusi Poisson menggunakan software SPSS 18.Pengujian dilakukan dengan mengambil taraf kepercayaan 
α=0,05 atau 95% diterima pada distribusi Poisson. H0 ditolak jika sig< 0,05. Uji hipotesis: �� : data tingkat kedatangan kendaraan berdistribusi Poisson �� : Data tingkat kedatangan kendaraan tidak berdistribusi Poisson ��ditolak jika sig < 0,05. 
Dari output SPSS pada Lampiran 5 diperoleh distribusi tingkat kedatangan kendaraan: 

Tabel 4.2Uji distribusi tingkat kedatangan kendaraan 
 Arah Nilai Sig Kesimpulan 
Jl. Sumbersari – Jl. Veteran 0,127 Poisson  
Jl. Veteran – Jl. Sumbersari 0,184 Poisson 
Jl. Veteran – Jl. Sutami 0,405 Poisson 
Jl. Veteran – Jl. Sigura-gura 0,340 Poisson 
Jl. Sigura-gura – Jl.Sumbersari 0,263 Poisson 
Jl. Sigura-gura – Jl. Veteran 0,150 Poisson 
Jl. Sigura-gura – Jl. Sutami 0,214 Poisson 
Jl. Sutami – Jl. Sigura-gura 0,245 Poisson 
Jl. Sutami – Jl. Sumbersari 0,059 Poisson 
Jl. Sutami – Jl. Sumbersari 0,822 Poisson 

Dari Tabel 4.2 diperoleh sig> 0,05, sehingga �� diterima. Dengan demikian distribusi untuk tingkat 
kedatangan kendaraan adalah Poisson. 
4.3 Perhitungan Karakteristik Sistem Antrian 

Dari model antrian yang ditentukan, dapat dihitung karakteristik sistem antrian yang terjadi.Berdasarkan 
persamaan (2.1),(2.2),(2.3),dan (2.4), hasil perhitungan karakteristik pada persimpangan dapat dilihat Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil perhitungan karakteristik antrian 

Jalur � 
(kend/detik) 

� 
(kend/detik) 

�� 
(kend) 

�� 
(detik) 

�� 
(detik) 

�� 
(kend) 

Jl. Veteran 1,43 4,60 125 87,41 27,07 39 
Jl. Sutami 0,97 4,36 100 103,09 22,82 22 
Jl. Si-gura2 1,2 5,44 167 138,89 30,55 37 
Rata-rata 1,2 4,8 131 109,8 26,81 33 

Data jumlah kendaraan yang datang dan kendaraan yang melewati persimpangan dapat dilakukan perhitungan. 
Contoh perhitungan ��, ��, ��, �� dan � disajikan sebagai berikut. Untuk Jalan Veteran diperoleh: � = jumlah kendaraan yang datangjumlah waktu penelitian = 5155 kendaraan3600 detik = 1,43 kend/detik μ =  jumlah kendaraan melewati persimpangantotal waktu pelayanan =  5135 kend1116 detik = 4,60 kend/detik � = jumlah kendaraan melewati persimpanganjumlah kendaraan datang = 51355155 = 0,996 

Setelah diperoleh nilai �, �, dan � maka dilakukan perhitungan karakteristik model antrian �/�/1 untuk masing-
masing jalur. Untuk Jalan Veteran diperoleh: 
a. Jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem (��) 
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�� = � + ��2(1 − �) = 0,996 + (0,996)�2(1− 0,996) = 124,998 ≈ 125 kendaraan 

Artinya, jumlah rata-rata kendaraan yang sedang mengantri dan yang dapat meninggalkan persimpangan 
berjumlah 124,998 ≈ 125 kendaraan. 

b. Rata-rata waktu menunggu dalam sistem (��) �� =  ��� =  124,9981,43 = 87,41 detik 

Artinya, rata-rata waktu menunggu dalam sistem adalah 0,024 jam ≈1,45 menit. 
c. Rata-rata waktu menunggu dalam antrian (��) �� =  �2�(1 − �) = 0,9962 × 4,6(1− 0,996) = 27,07 detik 

Artinya, rata-rata waktu menunggu dalam antrian adalah 27,07 detik. 
d. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian (��) �� = �� . � = 27,07 × 1,43 = 38,7 ≈ 39 kendaraan 

Artinya,jumlahrata-rata kendaraan menunggu dalam antrian = 38,7≈ 39 kendaraan. 
Tabel 4.3 menyajikan hasil perhitungan karakteristik antrian tiap-tiap jalur. Dari hasil penelitian diperoleh nilai 

rata-rata � adalah 1,2 kendaraan/detik. Nilai � adalah 4,8 kendaraan/detik. Hasil perhitungan rata-rata untuk 
masing-masing jalur diperoleh jumlah rata-rata kendaraan dalam sistem (��) = 131 kendaraan, artinya jumlah rata-
rata kendaraan yang antri termasuk yang telah dapat melewati persimpangan berjumlah 131. Rata-rata waktu 
menunggu kendaraan dalam sistem (��) = 109,8 detik dan rata-rata waktu menunggu kendaraan dalam antrian (��) 
= 26,81 detik. Jumlah rata-rata kendaraan dalam antrian (��) = 33 kendaraan. Tingkat kesibukan pelayanan 
persimpangan rata-rata (�) = 0,996 = 99,6%. 
4.4 Analisis dengan Metode MKJI 

Perhitungan menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) dilakukan untuk tiap-tiap 
jalur.Hal-hal yang dihitung meliputi arus jenuh dasar (��), arus jenuh (�), kapasitas (�), derajat kejenuhan (��), dan 
tundaan (�).Perhitungan data waktu siklus, fase sinyal, dan data geometri jalan. 
a. Arus jenuh dasar (��) 

Arus jenuh dasar dihitung berdasarkan persamaan (2.5). Untuk ruas Jalan Veteran jalur keluar diperoleh: �� = 8 × 600 = 4800. 
Dengan cara yang sama diperoleh hasil untuk masing-masing Jalan Sutami, Sigura-gura, dan Sumbersari adalah 
4380, 4530, dan 4380. 
b. Arus jenuh (�) 

Arus jenuh dihitung berdasarkan persamaan (2.8), yaitu: � =  �� × ��� × ��� × �� × �� × ��� × ���, 
untuk nilai ���, ���, dan �� dilihat pada tabel dan diperoleh: ���= 0,93 ��� = 0,94 ��=1. 
Nilai ��� dihitung berdasarkan persamaan (2.6), untuk ruas Jalan Veteran diperoleh: ��� = 1 +  ��� × 0,26 ,  ��� = 1 + ���,�����,� × 0,26 = 1,121. 
Untuk ruas Jalan Sutami diperoleh: ��� = 1 + 275,41015,9 × 0,26 = 1,007, 
sedangkan untuk ruas Jalan Sigura-gura diperoleh: ��� = 1 + 392,41409,6 × 0,26 = 1,072. 
Jalan Sumbersari berlaku aturan semua belok kiri sehingga tidak dapat dihitung faktor korelasi untuk kendaraan 
belok kanan dan diasumsikan bahwa ��� adalah 1. 
Nilai ��� dihitung berdasarkan persamaan 2.7, untuk ruas Jalan Veteran diperoleh: ��� = 1 −  ��� × 0,16 ,  ��� = 1 −  ���,�����,� × 0,16 = 0,937, 
untuk  ruas Jalan Sutami diperoleh: ��� = 1 −  2741015,9 × 0,16 = 0,957, 
Jalan Sigura-gura diperoleh: ��� = 1 −  291,61409,6 × 0,16 = 0,967, 
dan Jalan Sumbersari diperoleh: ��� = 1 −  585,6585,6 × 0,16 = 0,84. 
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Nilai arus jenuh untuk Jalan Veteran adalah: � =  4800 × 0,94 × 0,93 × 1 × 1 × 1,121 × 0,937 = 4407,5. 
Dengan cara yang sama, nilai arus jenuh masing-masing ruas jalan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Arus jenuh 
Jalan �� ��� ��� ��� ��� Arus Jenuh (�) 

Veteran 4800 0,94 0,93 1,121 0,937 4407,5 

Sutami 4380 0,94 0,93 1,007 0,957 3689,9 

Sigura-gura 4530 0,94 0,93 1,072 0,967 4105,2 

Sumbersari 4380 0,94 0,93 1 0,84 3216,4 

c. Kapasitas jalan (�) 
Kapasitas jalan dapat dihitung berdasarkan persamaan (2.11) dan dihitung untuk masing-masing jalan. 

Misalkan untuk Jalan Veteran berdasarkan data perhitungan diperoleh waktu hijau adalah 31 detik dan waktu siklus 
adalah 63 detik, kapasitas jalan diperoleh:� = � × ��  

kapasitas Jalan Veteran adalah:  � = 4407,5 × ���� = 2168,8 smp/jam 

kapasitas Jalan Sutami adalah:  � = 3689,9 × ���� = 1288,2 smp/jam 

kapasitas Jalan Sigura-gura adalah:  � = 4105,2 × ���� = 1433,6 smp/jam 

dan kapasitas Jalan Sumbersari adalah: � = 3216,4 × ���� = 3216,4 smp/jam. 
d. Derajat kejenuhan (��) 

Derajat kejenuhan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk mengevaluasisuatu kondisi lalu 
lintas. Derajat kejenuhan untuk masing-masing jalan dengan menggunakan persamaan (2.12), yaitu:�� = �� 
Berikut derajat kejenuhan pada tiap ruas jalan: 

Tabel 4.5 Derajat kejenuhan 

Jalan 
Jumlah arus 

(�) 
(smp/jam) 

Kapasitas (�) 
(smp/jam) 

Derajat 
kejenuhan (��) 

Veteran 1628,1 2168,8 0,751 
Sutami 1015,9 1288,2 0,789 

Sigura-gura 1409,6 1433,6 0,983 
Sumbersari 585,6 3216,4 0,182 

e. Tundaan (�) 
Tundaan rata-rata pada suatu persimpangan dirumuskan:� = �� + �� 
dengan�� merupakan tundaan lalu lintas dan �� adalah tundaan geometri. ��dihitung berdasarkan persamaan: �� = � 0,5 × (1 − ��)�(1 × �� × ��)  

tundaan lalu lintas (��) untuk Jalan Veteran diperoleh: �� = 63 0,5 × (1− 0,492)�(1 × 0,492 × 0,751)  = 22 detik/smp. 
tundaan geometri (��) untuk masing-masing jalan adalah 0, karena berdasarkan rumus �� = (1 − ���) × �� × (��� × 4) 
diperoleh nilai proporsi kendaraan berhenti (���) adalah 1, sehingga hasil perkalian dengan 0 adalah 0. Proporsi 
kendaraan berhenti adalah 1 karena diasumsikan jumlah semua kendaraan yang berangkat pada suatu persimpangan 
sama dengan kendaraan yang berhenti sebelumnya. 

Oleh karena itu tundaan rata-rata Jalan Veteran adalah 22 detik/smp. Dengan cara yang sama, tundaan untuk 
masing-masing jalan ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Tundaan rata-rata persimpangan 
Jalan �� (detik/smp) �� (detik/smp) � (detik/smp) Kategori 

Veteran 22 0 22 Sedang 
Sutami 48 0 48 Buruk 
Sigura-gura 39 0 39 Kurang 
Sumbersari - - - - 
Rata-rata 36 0 36 Kurang 

Nilai tundaan Jalan Sumbersari adalah 0 karena ruas Jalan Sumbersari berlaku aturan semua belok kiri tanpa henti. 
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f. Waktu hijau dan waktu siklus 
Untuk menentukan waktu hijau dan waktu siklus terlebih dulu akan dihitung nilai rasio arus simpang (��) 

yang merupakan perbandingan arus dengan arus jenuh, dirumuskan�� = �� . 
Nilai �� untuk masing-masing jalan ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Rasio arus simpang (��) 
Jalan � (smp/jam) � (smp/jam) �� = �/� 

Veteran 1628,1 4407,5 0,369 
Sutami 1015,9 3689,9 0,275 
Sigura-gura 1409,6 4105,2 0,343 
Sumbersari 585,6 3216,4 0,182 

1. Waktu siklus efektif untuk persimpangan ITN dihitung berdasarkan rumus (2.10) yaitu: � = (1,5 × ��� + 5)/(1 − ���) , maka diperoleh waktu siklus efektif persimpangan � = 1,5 × 23 + 51 − 0,369 = 62,59 ≈ 63 detik. 
Waktu siklus persimpangan yang telah disesuaikan dihitung berdasarkan rumus: �� = �� + ��� = (23 + 23 + 23) + 23 = 92 detik. 
Waktu siklus sebenarnya lebih kecil dari waktu siklus yang disesuaikan, maka memungkinkan terjadinya 
kondisi lewat jenuh pada persimpangan. 

2. Waktu hijau efektif dihitung berdasarkan persamaan (2.9), yaitu: � = (�� − ���) × ������∑(1 − ������), 
sehingga waktu hijau efektif persimpangan diperoleh: � = (63 − 23) × 0,369(1 − 0,369) = 23,39 detik ≈ 23 detik. 

5. Simpulan 
Model antrian yang sesuai dengan kondisi persimpangan ITN adalah model antrian �/�/1. Kedatangan 

kendaraan bersifat acak, tidak terbatas, dan berdistribusi Poisson, sedangkan waktu keberangkatan kendaraan 
bersifat konstan. Hasil perhitungan karakteristik rata-rata dari masing-masing jalur diperoleh jumlah rata-rata 
kendaraan dalam sistem (��) = 131 kendaraan. Rata-rata waktu menunggu kendaraan dalam sistem (��) = 109,8 
detik dan rata-rata waktu menunggu kendaraan dalam antrian (��) = 26,81 detik. Jumlah rata-rata kendaraan dalam 
antrian (��) = 33 kendaraan. Tingkat kesibukan pelayanan persimpangan rata-rata (�) = 0,996 = 99,6%. Dapat 
disimpulkan bahwa tingkat pelayanan persimpangan cukup sibuk. 

Perhitungan dengan menggunakan metode MKJI sesuai kondisi diperoleh nilai derajat kejenuhan (��) Jalan 
Veteran sebesar 0,751, Jalan Sutami sebesar 0,789, Jalan Sigura-gura sebesar 0,983, dan Jalan Sumbersari sebesar 
0,182. Besar tundaan Jalan Veteran sebesar 22 detik, Jalan Sutami sebesar 48 detik, dan Jalan Sigura-gura sebesar 
39 detik. Rata-rata tundaan persimpangan adalah 36 detik. Hasil perhitungan waktu hijau efektif adalah 23 detik, 
dan waktu siklus optimal persimpangan adalah 92 detik. Waktu siklus sebenarnya lebih kecil dari 92 detik yaitu 63 
detik, sehingga pada persimpangan terjadi resiko kondisi lewat jenuh. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan 
persimpangan ITN termasuk kurang. 
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ABSTRAK 
Inventory Control merupakan salah satu kajian dalam ilmu matematika, khususnya di bidang 

matematika terapan.Beberapa model ekonomi telah dikembangkan untuk mendapatkan solusi 
optimal pada manajemen persediaan. Dalam studi literatur ini, metode number ranking  digunakan 
untuk menentukan solusi optimal pada model EnOQ (Entropic Economic Order Quantity). Tahap 
dalam mencari solusi optimal pada metode ini adalah dengan mempertimbangkan kualitas produk 
cacat yang dilihat berdasarkan tingkat kerusakan � setiap siklus � dengan mengunnakan konsep 
entropi pada hukum termodinamika. Untuk mendapatkan solusi optimal dengan metode number 
ranking  pada tingkat persediaan yang tetap dilakukan dengan cara memaksimasi biaya 
keuntungan sehingga didapatkan waktu siklus optimal dan jumlah persediaan optimal.  
Perbandingan antara model EOQ (Economic Order Quantity) dengan model EnOQ menggunakan 
metode number ranking ialah menentukan sumber daya yang optimal dengan memperhatikan 
faktor-faktor lain seperti produk cacat, siklus inflasi, dan potongan harga (diskon). 

 
Kata kunci:  Persediaan (Inventory), Hukum termodinamika dan prinsip perubahan entropi, 
Himpunan fuzzy, Inflasi, Konsep ekonomi mengenai harga bergantung permintaan, Produk cacat, 
Model EnOQ (Entropic Economic Order Quantity) 

 
ABSTRACT 

Inventory Control is one of the studies in mathematics, particularly in the field of applied 
mathematics. Several economic models have been developed to obtain the optimal solution on 
inventory management. In this literature study, the method used to determine the number ranking 
optimal solution to the model EnOQ (Entropic Economic Order Quantity). Stage in the search for the 
optimal solution in this method is to consider the quality of the productdefect is seen by the level of 
damage � each cycle � employ the concept of entropy with the laws of thermodynamics. To obtain the 
optimal solution by the method of ranking number on inventory levels remain to be done by way of 
costs maximize profits so that it got optimal solution time cycle of length and optimal quantity of 
inventory. Comparison between the model EOQ (Economic Order Quantity) with a model number 
ranking EnOQ method is to determine the optimal resources by taking into account other factors such 
as imperfect items, the inflation cycle, and the rebate (discount). 
 
Keywords:Inventory, Laws of thermodynamic and entropy change principle, Fuzzy sets, Inflation, 
Economic concept of price dependent demand, Imperfect items, EnOQ (Entropic Economic order 
Quantity) model. 

 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Pasarkian hari menjadi lebih kompetitif, gangguan telah menjadi karakteristik yang berlaku 
pada sistem produktif modern yang beroperasi secara  kompleks, dinamis, dan dalam lingkungan 
ketidakpastian. Beberapa peneliti disiplin ilmu manajemen/ operasi riset telah menerapkan teori 
informasi dan pendekatan entropi untuk memperhitungkan gangguan  ketika model  produktif. 
Hukum Termodinamika yang pertama dan kedua digunakan oleh beberapa peneliti untuk 
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meningkatkan kinerja sistem persediaan.Diberikan suatu analogi antara perilaku sistem produksi 
dan perilaku sistem fisik. 

Di dalam jurnalnya mereka menyarankan bahwa dengan menerapkan hukum pertama dan 
kedua termodinamika untuk mengurangi sistem entropi, perbaikan dapat diperoleh melalui kinerja 
sistem produksi.Mereka memperkenalkan konsep biaya entropi untuk memperhitungkan biaya 
tersembunyi seperti biaya manajerial tambahan yang diperlukan untuk mengontrol proses 
perbaikan dan meningkatkan pengaruh serikat buruh. Hasilnya menunjukkan bahwa barang harus 
dipesan dalam jumlah yang lebih besar daripada yang ditunjukkan model EOQ klasik. Selanjutnya, 
untuk mengoordinasikan perintah dalam dua hubungan  rantai persediaan di bawah asumsi 
konstan yang lebih baik daripada  aliran komoditas meningkat dan horizon terbatas lebih baik 
daripada perencanaan horizon tak terbatas. Baru-baru ini, diteliti model untuk asumsi 
keterlambatan diperbolehkan dalam pembayaran. Secara intuitif,  tumpukan  yang lebih sedikit 
mungkin dikenakan biaya total entropi lebih rendah dalam beberapa situasi. [1] 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian in adalah studi pustaka dari berbagai referensi 
yang berhubungan dengan model EOQ, model EnOQ, hukum termodinamika I dan II, produk cacat, 
dan metode number rangking. 
 
Termodinamika adalah salah satu bidang terpenting dalam ilmu pengetahuan kerekayasaan. Cara 
kerja sistem pada umumnya dapat dijelaskan dengan hukum termodinamika. Termodinamika 
memusatkan perhatian pada faham tentang energi, gagasan bahwa energi itu tetap lestari adalah 
hukum termodinamika yang pertama. Dari gagasan inilah bertitik tolak ilmu termodinamika dan 
analisis rekayasa.Konsep kedua dalam termodinamika adalah entropi, dengan entropi 
kemungkinan atau kemustahilan berlangsungnya suatu proes dapat ditentukan. Proses yang 
menghasilkan entropi mungkin terjadi, tetapi yang membinasakan entropi mustahil dapat 
berlangsung. Gagasan inilah yang mendasari hukum termodinamika kedua [2]. 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

 
3.1 Asumsi dan Notasi 

 
Jumlah ukuran � dengan segera dikirim dengan harga beli � per unit dan harga pemesanan �. Hal 
tersebut mengasumsikan bahwa setiap ukuran penerimaan dimuat dalam � presentase kerusakan 
(cacat).Harga pembelian produk-produk dengan kualitas baik dinotasikan dengan  �(�) per unit. 
Proses disaring 100% dari jumlah dilaksanakan di notasi � unit per satuan waktu dan harga dari �,  
produk-produk dengan kualitas rendah berada di dalam persediaan dan penjualan utama untuk 
pengisisan kembali pada waktu berikutnya (di dalam �) sebagai beberapa satuan produk dengan 
harga yang lebih murah dari � per unit. Inflasi dan tingkat potongan harga (diskon) ditunjukkan 
dengan �̃dan �̃, berturut-turut, dan mewakili trapezoidal fuzzy number jadi tingkat potongan harga 
(diskon) dari inflasi diperoleh �� =�̃ - �̃. Konstanta tingkat kerusakan adalah �. Permintaan naik bila 
harga dari perusahaan turun dari waktu ke waktu dan diperoleh �(�) =  −� ��(�) −  ��(�)�.  
 �merupakan koefisien elastisitas yang berarti perubahan flux untuk perubahan harga ada suatu 
komoditas. Titik kesetimbangan (ekuilibrium) dan fungsi harga perusahaan memenuhi ��  (�) = ��dan �(�) =  �(0) −  �.�� .  

Lead time dapat diabaikan dan tidak boleh ada kekurangan. Asumsikan � sebagai panjang 
siklus � pada perencanaan horizon terbatas �, jadi � = �.�(tingkat persediaan ditunjukkan pada 
Gambar 1).  
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Gambar 1. Tingkat Persediaan pada Waktu Horizon Terbatas � 

 
3.2 Solusi Optimal dengan Metode Number Ranking 

 
Diasumsikan bahwa flux barang, atau permintaan per satuan waktu (unit/minggu) dalam bentuk  
 �(�) = −���(�) − ��(�)�    (1) 
 
Konsep aliran barang dan biaya entropi direpresentasikan dalam persamaan (1) dengan 
menganalogikan aliran energi (panas atau bekerja) di antara sistem termodinamika dan pada 
lingkungannya yaitu K (kapasitas termal) yang menggambarkan perubahan dalam flux pada 
perubahan harga suatu barang dan mengukur penjumlahan unit-unit yang terjual per tahun per 
perubahan harga unit, misalnya unit/tahun/dollar. Persamaan (1) sama dengan bentuk fungsi 
surplus konsumen. Misalkan P(t) adalah harga satuan pada waktu t dan ��(�) harga 
kesetimbangan pasar pada waktu t, saat ��� < ��(�)� ∀��[0,�]. Asumsikan aliran barang naik, maka 
harga kesetimbangan ��(�) = �� tetap ∀��[0,�] dan P fungsi monoton turun sepanjang interval 
tertentu. Dengan kata lain  �′(�) < 0dan "(�) > 0∀��[0,�]. Asumsikan permintaan konsumen naik, 
artinya �(�) naik sepanjang interval [0,�] sebagai hasil dari potongan harga (�(�) − ��(�) < 0).  
 
Tambahkan tiga komponen yang dapat merepresentasikan harga entropi, untuk fungsi biaya 
jumlah pesanan.Ketika  � < ��, arah aliran barang dari sistem yang ada di sekitarnya tingkat 
turunan entropi sebagai berikut: 
 �̇ =  ��(�)�� = �(�) � ����(�) + ��(�)� = � � �(�)��(�) + ��(�)�(�) − 2�   (2) 
 
dengan �(�)diperoleh dari persamaan (1), �(�) adalah turunan total entropi pada waktu t, dan �̇ 
adalah tingkat entropi yang didiferensialkan. 

 
Biaya entropi dihitung dengan membagi total aliran barang selama siklus T (dengan cara 
mengintegralkan persamaan (3.1)) dengan turunan total entropi selama waktu T [3]. 
 �(�) = ��(�) = �(�)�(�) = ∫ ����(�)���(�)����� ∫ �̇��  �� = ∫ ����(�)���(�)� ����∫ �� �(�)��(�)���(�)�(�) ����� = ∫ ����(�)���(�)� ����� ∫ � �(�)��(�)���(�)�(�) �����   (3) 

 
E(T) mengukur ketepatan harga satuan dalam dollar. Diasumsikan bahwa tidak ada kerusakan, 
oleh karena itu Q = D(T) adalah total permintaan sepanjang siklus T [3]. 
 
Model EOQ standar mengasumsikan permintaan tetap dan horizon perencanaan terbata, dan 
semua parameter biaya tetap dari waktu ke waktu, tidak ada kerusakan persediaan, tidak 
memperbolehkan adanya kekurangan, lead time-nya nol, misalnya pengisian dengan segera, dan 
semua unit memenuhi standar kualitas. Hal tersebut diasumsikan menggunakan model 
matematika EOQ dengan fungsi biaya sederhana. Siklus biaya dioperasikan dalam sistem dengan 
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menjumlahkan dua fungsi biaya yang berlawanan, biaya pemesanan atau biaya pengadaan A dan 
biaya penyimpanan persediaan HC (T, Q). 
 �(�,�) = � + �� (�,�) = � + ℎ ∫ �(�)��  �� = � + ℎ ∫ (� − ��)�� = � + ����  ��   (4) 
 
dengan Q merupakan jumlah persediaan yang dipesan, T panjang siklus �� = ���, I(t) tingkat 
persediaan pada waktu t, dengan I(0) = Q dan I(T) = 0, � tingkat permintaan dan h ongkos 
penyimpanan per unit per satuan waktu. Substistusikan �� untuk Q pada persamaan (3.4) 
mengurangi masa C (T, Q) sebagai variabel tunggal fungsi biaya C(T). Biaya jumlah pemesanan per 
satuan waktu c(T), didapatkan dengan membagi C(T) pada siklus waktu T. 

 �(�) = �(�)� = ����� + ��� = �� . �� + �� �� = �� + �� ��   (5) 
 
Panjang siklus optimal yang minimum dinotasikan dengan �∗ = ����� dan jumlah persediaan �∗ = ��∗ =  ����� . Saat � = ��, fungsi biaya pada persamaan (5) dapat direpresentasikan sebagai 

fungsi Q yaitu �(�) = � ���� + ���. Diasumsikan bahwa aliran barang mengikuti hubungan di 
persamaan (3.1) dengan � = �(�) = ∫ �(�) ����  dan �(�) = �(�) − ∫ �(�) ����  untuk ��[0,�]. Maka 
fungsi biaya pada persamaan (3.4) dapat dituliskan kembali sebagai berikut [3]: 
 �(�) = � + ℎ ∫ �(�) ���� = � + ℎ ∫ ��(�)− ∫ ��� (�) ��� ����  = � + ℎ ∫ ��(�)− ∫ −��� ��(�)− ��(�)� �����  �� (6) 
 
Pada situasi tersebut semua produk yang tersisa dalam persediaan secara serempak menjadi kuno 
pada akhirnya (sudah tidak mode lagi) misalnya untuk barang dagangan mode, dan beberapa 
situasi kerusakan produk seluruhnya pada horizon perencanaan.Pada situasi kedua produk 
tersebut mungkin diklasifikasikan sebagai produk kebutuhan pokok dan produk dengan kerusakan 
yang terus menerus [6]. Beberapa model memiliki asumsi bahwa produk cacat sesuai dengan fungsi 
kerusakan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: eksponensial, konstan, dan  waktu beragam. 
 
Asumsikan I(t) sebagai tingkat persediaan pada waktu dan � adalah bagian kerusakan tergantung 
persediaan per satuan waktu. Tingkat persediaan I(t) diperoleh sebagai berikut: 
 �(�) = (1 − �)�� − ∫ (1 − �)��� �(�) ����                    (7) 
 
Untuk 0 < � < 1, � ∈ [0,�],I(0) = Q dan  I(T) = 0.Masalah jumlah persediaan I(T) dapat diselesaikan 
dengan persamaan diferensial ��(�)�� + ��(�) + � = 0 dengan �(�) =  −���(�) − ��(�)� = � dan � adalah 
konstanta tingkat permintaan ketika P(t) = P dan ��(t) = ��∀��[0,�]. Aliran barang (permintaan) 
pada tingkat �(�) memungkinkan fungsi naik selama T dan persamaan diferensial diseslesaikan 
dalam bentuk  ��(�)�� + ��(�) + �(�) = 0 menjadi sulit untuk diselesaikan pada beberapa fungsi P(t) 
dan ��(t). Untuk alasan tersebut, pendekatan dilengkapi dengan menggunakan I(t). Pendekatan 
hukum termodinamika ini ditiru dan ditunjukkan untuk memberikan hasil yang lebih baik 
seharusnya I(T) = 0 sehingga  �(�) = (1 − �)�� − ∫ (1 − �)����� �(�) �� = 0 dengan Q dihitung sebagai 
berikut: 
 � = ∫ (���)����� �(�) ��(���)� = ∫ �(�)(���)�  ����       (8) 
 
Dari persamaan (6), (7) dan (8), fungsi biaya dengan efek kerusakan dituliskan sebagai berikut: 
 �(�) == � + ℎ ∫ −�(1 − �)��� �∫ �(�)���(�)(���)���  ���  �� − ℎ ∫ ∫ −�(1 − �)��� ���� {�(�) − ��(�)} ��  (9) 
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Total bersih penghasilan selama siklus T bisa dihitung menggunakan persamaan (1) dan (8) 
dirumuskan dengan R(T) sebagai berikut: 
 �(�) = −∫ ���(�) − ��(�)��(�)��  �� +�� ∫ �(�)���(�)(���)���  ��     (10) 

 
dimana m merupakan harga satuan dan � < �(�)∀� ∈ [0,�]. Maka total keuntungan per satuan 
waktu dengan biaya entropi, �(�) dijelaskan dari persamaan (3), (9), dan (10) sebagai berikut: �(�) = �(�)� − �(�)� − �(�)� =− �� ∫ ���(�) − ��(�)��� �(�) �� + ��� ∫ �(�)���(�)(���)���  �� − �� − ℎ (���)���� ��(���) � ∫ −� �(�)���(�)(���)���  �� −

�� ∫ ∫ −�(1 − �)���{�(�) − ��(�)}����  �� �� − ∫ ���(�)���(�)(���)�  ���� ∫ � �(�)��(�)���(�)�(�) ����� ����    (11) 

           
pembilang pada persamaan (3), D(T) menggantikan Q untuk menghitung kerusakan saat  � > �(�). 
Fungsi harga satuan P(t) dan ��(�) dapat diasumsikan dalam bentuk lain. Asumsikan bahwa harga 
suatu barang turun sesuai dengan bentuk berikut: 
 �(�) = �(0) − �� � = �(0) − ��(�)��(�)�� �     (12) 
 
Harga P(t) berlaku sebagai fungsi linear dari waktu merupakan asumsi yang diangkat dari para 
peneliti. Diasumsikan harga kesetimbangan tetap, oleh karena itu �� = ��(�), � ∈ [0,�]. Setiap siklus 
harga berkurang selama T sampai harga target P(T) tercapai., setelah itu harga akan kembali pada 
nilai asli P(0). Siklus ini berulang kali tak terdefinisi. Dengan mensubstitusikan P(T) pada 
persamaan (12), aliran barang barang (permintaan) tingkat persamaan (1) dapat dituliskan kembali 
sebagai berikut: 
 
Harga Entropi per siklus �(�) =  �� ∫ � �(�)��(�)���(�)�(�) ��� ���� = ∫ �(�)(���)� ����� ∫ � �(�)��(�)���(�)�(�) ��� ���� = �� ∫ ��(�)���� ����(���)�  ����� ∫ ��(�)������ � ���(�)���������  �� =

������ ��(���)� ���(�(�)���) ��(���)(���)� ����� ��(���)(���)� �� �(�)��� ��(���)������(�)�������� ��(�(�)��)���������� ����(�)� �  (14a) 

 
Biaya total per siklus 
 �(�) = � + ℎ ∫ −�(1 − �)��� �∫ �(�)���(�)(���)�  ���� � �� − ℎ ∫ ∫ −�(1 − �)���{�(�) − ��(�)}����  �� �� = � +ℎ ∫ −�(1 − �)� �∫ �(�)���� ���(���)�  ���� ���  �� − ℎ ∫ ∫ −�(1 − �)������� ��(0) − ��� − ����� �� = � +���� ��(���)� �2�(�(0) − ��) ln(1 − �)− 2� + ���(� ��(���)��)(���)� − ��(�(�)���) ��(���)(���)� �− ���� ��(���) {2(�(0) −��) − �}       (14b) 

 
untuk � = 0 (tidak ada kerusakan) dan  saat  �(�) = � dan��(�) = ��∀� ∈ [0,�] pada persamaan (1), 
persamaan (14b) mengurangi  persamaan (5). Berikut ini adalah  representasi dari penghasilan 
bersih per  siklus. 
 �(�) =  ∫ �(�)�� �(�) �� − �� = ∫ �(�)�� �(�) �� − � ∫ �(�)(���)�  ���� = ∫ −� ��(0) − �� � −����� ��(0) − �� ��  �� − � ∫ −� �(�)���� ���(���)�  ���� = − ����� + ����(0) − ������ − ���(0)� + ���(0)�� −� �−� ��(�(�)���) ��(���)������ ��(���)� �  ��(���)�(���)� + � ��(�(�)���) ��(���)��� ��(���)� �    (14c) 

 
Total keuntungan per satuan waktu dapat diperoleh sebagai penghasilan bersih per siklus 
dikurangi penjumlahan dari total dan semua biaya entropi dibagi dengan siklus waktu T 
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([persamaan (14c) – persamaan (14b) – persamaan (14a)]/ T) atau alternatif lain dengan 
mensubstitusikan persamaan (13) ke persamaan (11), diperoleh rumus sebagai berikut: 
 �(�) = �(�)� − �(�)� − �(�)� =− ���� + ���(0) − ����� − ��(0)�  + ��(0)�� −� �−� ��(�(�)���) ��(���)������ ��(���)��� ��(���)�(���)� + � ��(�(�)���) ��(���)���� ��(���)� � − �� − ��� �� ��(���)� �2�(�(0) −��) ln(1 − �)− 2� + ��(� ��(���)��)(���)� − ��(�(�)���)(���)�(���)�� + ��� ��(���) {2(�(0) − ��) − �}−

������ ��(���)� ���(�(�)���)��(���)(���)� ����� ��(���)(���)� ��(�(�)���)��(���)������(�)�������� ��(�(�)��)���������� ����(�)� �   (15) 

  
untuk  �(�) > � tidak dapat dibuktikan kecekungan dari persamaan (15) untuk 0 < � < 1 jadi telah 
ditunjukkan bahwa dalam kasus ini tidak terjadi kerusakan misalnya � = 0 [3].  Persamaan (15) 
cekung dengan bentuk interval tertutup. Selanjutnya, semua contoh perhitungan menunjukkan 
bahwa persamaan (15) cekung. Oleh karena itu  hal tersebut menjadi alasan perkiraan  bahwa 
kecekungan terjadi. 
 
Penyelesaian persamaan (15) memberikan nilai yang dapat menyebabkan hasil nilai T tidak 
optimal.Dengan demikian akan lebih baik jika melakukan pendekatan ketepatan dengan 
melakukan maksimasi pada persamaan (15) untuk mencapai nilai � dan T yang optimal. Maka nilai �∗ dan �∗ diperoleh dengan menyelesaikan persamaan berikut: 
  

Maksimasi �(�,�) 
Berlaku pada: � > 0  � < � ≤ �(0)     (16) 
 

dengan syarat � �� = ��(0) − �(�)��pada persamaan (12) dan sesudah itu persamaan (15) akan 
digantikan dengan �(�) = �(0) − � dan �∗ = �(�∗) merepresentasikan target optimal harga satuan 
hingga akhirnya memperoleh waktu siklus optimal �∗. Untuk memperoleh nilai �, persamaan (16) 
dapat dioptimisasi dengan cara yang sama yaitu memaksimasi �(�) berlaku sebagai batas, � > 0. 

 
 

Waktu Siklus Optimal �∗ = ��(0) − �(�)�. ���  �∗∗ = − 2��(0) − �(�)�. ���  
 
Harga satuan optimal � = �(0) − (�(0) − �). ��  �∗ = �� �∗∗ = 0 
 
 
Jumlah Persediaan Optimal �∗(�) = ��−�(�) − ��(�)�(1 − �)�� = −���(�) − ��(�)�(1 − �)�  �∗∗(�) = −��−�(�) + ��(�)�(1 − �)�� . ln (1 − �) 
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Biaya total per siklus optimal  �∗(�) = − 12 . ℎ� �2�(�(0) − ��) ln(1 − �) − 2� + ����.��(���)��(���)� − ��(�(�)���)��(���)(���)� �����(1 − �)�+ 12 . 1�. ��(1 − �)� �ℎ� �(2�(0) − ��)��(1 − �) + ln(1 − �)(1 − �)� − 2� + �. ��(1 − �) + 1(1 − �)��
− 2(�(0) − ��)��(1 − �)(1 − �)� + 2�(�(0) − ��)��(1 − �)�(1 − �)� ��− 12 ℎ�(2�(0) − �� − �)��(1 − �)  

�∗∗(�) = ℎ� �2�(�(0) − ��)��(1 − �) − 2� + ���� ��(���)��(���)� − ��(�(�)���)��(���)(���)� �����(1 − �)�− 1����(1 − �)� �ℎ� �2(�(0) − ��)��(1 − �) + ��(1 − �)(1 − �)� − 2� + �. ��(1 − �) + 1(1 − �)��− 2(�(0) − ��)��(1 − �)(1 − �)� �� 

 
Harga entropi per siklus optimal 
 �∗(�) = − 4��� �− �(�(�)���)��(���)(���)� + ���� ��(���)(���)� + �(�(0) − ��)��(1 − �) − ������(1 − �)� �−2��(0) + �� + 2�����(�(0) − �) + 4��� − 2�������(0)��

+ �2��� �− (�(0) − ��)��(1 − �)(1 − �)� + �(�(0) − ��)(1 − �)� + � ��(1 − �)(1 − �)�
− �� + �� ��(1 − �)���(1 − �)(1 − �)� + (�(0) − ��)��(1 − �)��
/ �����(1 − �)� �−2��(0) + �� + 2�����(�(0) − �) + 4��� − 2�������(0)��� 
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�∗∗(�) = 12��� �− �(�(�)���)��(���)(���)� + ���� ��(���)(���)� + �(�(0) − ��)��(1 − �) − ������(1 − �)� �−2� �(0) + �� + 2 ��� ��(�(0) − �) + 4��� − 2 ��� ����(0)��
− �8��� �− (�(0) − ��)��(1 − �)(1 − �)� � + �(�(0) − ��)��(1 − �)��(1 − �)(1 − �)� + � ��(1 − �)(1 − �)�
− �� + ����(1 − �)���(1 − �)(1 − �)� + (�(0) − ��)��(1 − �)�
/ �����(1 − �)� �−2� �(0) + �� + 2 ��� ��(�(0) − �) + 4��� − 2 ��� ����(0)��
+ �2��� �2(�(0) − ��)��(1 − �)��(1 − �)(1 − �)� − 2(�(0) − ��)��(1 − �)��(1 − �)�(1 − �)�
− 2���(1 − �)�(1 − �)� + � + ����(1 − �)��(1 − �)�(1 − �)� ��
/ �����(1 − �)� �−2��(0) + �� + 2 ��� ��(�(0) − �) + 4��� − 2 ��� ����(0)���� 

 
3.3 Contoh Kasus 

 
Analisis representasi sistem persediaan untuk harga barang dimulai dari siklus �(0) = 120, harga 
pasar �� = 125, biaya penyimpanan ℎ = 0,1/unit/hari. Aliran barang awal (penjualan) �(0) = 12 
(untuk � = 2,4) dan harga barang satuan adalah � = 50. Nilai optimal diperoleh dari model EnOQ 
yg direpresentasikan dari persamaan (3.15) diperoleh dari hasil perbedaan penurunan harga 
selama siklus � = 5, 10, 15, dan 20, perbedaan harga pemesanan � = 200 dan 400, dan perbedaan 
presentasi kerusakan � = 0%, 1%, 2,5%, dan 5%. Analisis dapat dilihat dari Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kebijakan Pemesanan Optimal Model EnOQ 
 � 

� 
A = 200 A = 400 

0% 1% 2.5% 5% 0% 1% 2.5% 5% 
 
 
 

5 

�∗ 200 198.0198 195.1220 190.5762 400 396.0396 390.2439 380.9524 ∅(�∗) 5.8883 6.9454 7.0014 6.2594 7.7825 7.830 7.8990 8.0096 �∗ 137.4617 137.4604 137.4584 137.4552 155.3635 155.3603 155.3619 155.3602 �(�∗) 1427.2 1421.1409 1411.9411 1396.3017 3154.4 3142.3056 3123.9377 3092.7001 �(�∗) 203.72 203.7794 203.8706 204.0289 403.72 403.7794 403.8707 404.0290 �(�∗) 45.8163 45.8171 45.8182 45.8199 41.4168 41.4171 41.4175 41.4182 
 
 
 

10 

�∗ 50 49.9376 49.8442 49.6894 100 99.8752 149.5327 99.3789 ∅(�∗) 63.6361 63.4720 69.2381 68.8213 761.1681 761.8766 508.6223 764.6791 �∗ 206.1925 206.1906 206.1877 206.1828 233.0452 233.0443 233.0428 233.0404 �(�∗) 3425.6 3413.5056 3695.1124 3663.9001 76558.4 76534.210 76497.467 76434.969 �(�∗) 202.88 202.9555 203.0753 203.0753 402.88 402.9555 403.0753 403.2943 �(�∗) 40.9138 40.9142 40.9147 40.9156 38.7149 38.7151 38.7153 403.2943 
 
 
 

15 

�∗ 22.2222 22.2140 22.2017 22.1811 44.4444 44.4280 44.4033 44.3623 ∅(�∗) 268.4041 267.6002 266.5821 264.7016 2511.8548 2512.3914 2513.2692 2514.5745 �∗ 349.2544 349.2511 349.2463 349.2381 394.7383 394.7367 394.7342 394.7301 �(�∗) 6290.4 6272.2432 6244.6641 6197.7503 112162.6 112145.2 112122. 4 112077.4 �(�∗) 202.92 204.8277 203.1532 203.4196 401.12 403.0095 403.1530 403.4196 
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 � 
� 

A = 200 A = 400 
0% 1% 2.5% 5% 0% 1% 2.5% 5% �(�∗) 122.9451 122.9453 122.9456 122.9461 123.4877 121.6878 121.6879 121.6881 

 
 
 

20 

�∗ 12.5 12.4980 12.4951 12.4902 25 24.9961 24.9902 24.9805 ∅(�∗) 268.4041 267.6002 266.5821 264.7016 2511.8543 2512.3914 2513.2692 2514.5745 �∗ 518.3490 518.3441 518.3368 518.3247 585.8542 585.8518 585.8482 585.8421 �(�∗) 9739.2 9715.0130 9678.2734 9615.7743 158171.2 158122.9 9678.2734 9615.7743 �(�∗) 202.94 202.9582 203.1530 203.4196 402.92 403.0041 403.1530 403.3248 �(�∗) 96.9056 96.9057 96.9060 96.9063 95.9785 95.9786 95.9787 95.9788 
 
Asumsikan perusahaan memiliki informasi mengenai nilai � pada persamaan (12), tetapi harus 
terlebih dahulu menentukan periode � dengan cara memaksimasi keuntungan/satuan waktu 
misalnya �(�) pada persamaan (15). Pada penelitian ini diasumsikan bahwa harga barang kembali 
dari �(�) ke �(0) = 120 dimulai untuk siklus sesudahnya dan harga pasar mengalami perubahan 
sebesar �� = 125. Pertama pertimbangkan kolom ke-3 misalnya � = 0 di Tabel 1 untuk � = 0, saat 
kerusakan tidak terjadi. Ini identik dengan model yang dihasilkan pada saat  � = 200 menunjukkan 
bahwa selama � pengurangan biaya, turun dari 5 sampai 20, dengan waktu siklus optimal �∗ turun 
dari 200 ke 12.5, jumlah ukuran kuantitas �∗ naik dari 137.4617 ke 518.3490 dan keuntungan per 
hari naik dari 5.8883 ke 268.4041.. Keuntungan naik sejalan dengan  kenaikan aliran barang 

sebagai harga bersaing (nilai � naik), sebagai hasilnya pendapatan per hari naik ��(�∗) = �(�∗)�∗ � dari 

1427.2 ke 9739.2 dan juga biaya entropi per hari, �(�∗) naik dari 45.8163 ke 96.9056. 
 
Jika biaya entropi per unit �(�) misalnya biaya pengawasan satuan unit barang, dihitung ketika � = 5, �(�∗). �∗�∗ = 45.8163 x ������.����= 66.6605 pada saat � = 20, biaya entropi per unit adalah 96.9056 

x ��.����.���� = 2.3369. Dengan kata lain dalam kasus ini berkurangnya siklus waktu mengurangi biaya 

entropi per unit karena lebih banyak aliran barang dalam jangka waktu pendek. 
 
Pertimbangkankondisi yang samatetapi denganparameter� meningkat dari0% sampai 5% 
sementara � tetap pada 5, waktu siklus �∗ berkurang dari 200 ke 190.5762, �∗ jumlah ukuran 
kuantitas berkurang dari 137.4617 ke 137.4552, dan keuntungan per hari naik dari 5.8883 ke 
6.2594 . Kenaikan laba muncul secara signifikan sejalan dengan peningkatan biaya entropi 
mengalami kenaikan dari 45.8163 ke 45.8182, yang menunjukkan bahwa jika hal itu terjadi biaya 
menjadi lebih mahal untuk pengawasan aliran barang bila terjadi kerusakan. Hasil pada Tabel 1 
juga menunjukkan bahwa untuk nilai � = 5%, untuk � = 200, biaya entropi berkurang sedangkan 
keuntungan meningkat. 
 
Hasil ini menunjukkan bahwa efek kerusakan dapat dikurangi dengan harga yang kompetitif 
(meningkatkan nilai �). Pada Tabel 1, karena biaya pemesanan berkurang dari 400 ke 200, maka 
diperoleh nilai (misalnya � = 5 dan � = 5%), biaya entropi, �(�∗) meningkat dari 41.4182 ke 
45.8199, ukuran kuantitas �∗, menurun. Hal ini menunjukkan bahwa  kerusakan yang cepat terjadi  
pada persediaan dengan biaya pemesanan yang tinggi, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan 
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meningkatkan arus barang dengan menawarkan harga dengan diskon yang lebih besar (berlaku 
jika � semakin meningkat). 
 
Ketidakpekaan �∗, telah diteliti dan ditemukan lalu dikaitkan dengan nilai-nilai harga awal 
barang, �(0), dan harga pasar ��. Contoh-contoh numerik pada Tabel 1 yang direplikasi untuk 
sekumpulan  nilai �(0)  dan ��  yang berbeda sambil menjaga agar K konstan dan laju aliran 
barang di persamaan (1) tetap tidak berubah. Selanjutnya, beberapa hasil numerik yang 
diselesaikan untuk berbagai nilai �(0)dan ��. Hasil penelitian menunjukkan bahwa �(0) − �� 
menurunkan entropi jumlah ukuran kuantitas melalui pendekatan model EOQ 
tersebut.Pengamatan ini konsisten dengan perhitungan untuk biaya entropi mungkin lebih relevan 
untuk produk mahal bukan untuk produk murah [6]. 
 

Tabel 2. Kebijakan Pemesanan Optimal Model EOQ 

 � 

� 

A = 200 A = 400 

0% 1% 2.5% 5% 0% 1% 2.5% 5% 

 
5 

�∗∗ 4.4721 4.4733 4.4749 4.4777 6.3245 6.3261 6.3285 6.3325 �∗∗(�) 282.8427 282.8425 282.8423 282.8418 400 399.9999 399.9997 399.9994 �∗∗(�) 42 42.0842 42.2111 42.4242 84 84.1682 84.4219 84.8480 

 
10 

�∗∗ 3.1623 3.1627 3.1633 3.1643 4.4721 4.4727 4.4735 4.4749 �∗∗(�) 400 399.9999 399.9997 399.9994 565.6953 565.6853 565.6852 565.6845 �∗∗(�) 44.02 44.1081 44.2409 44.4641 88.02 88.1963 88.4621 88.9086 

 
15 

�∗∗ 2.58199 2.5822 2.5825 2.5831 3.6515 3.6518 3.6522 3.6530 �∗∗(�) 489.8980 489.8978 489.8977 489.8974 692.8203 692.8203 692.8201 692.8110 �∗∗(�) 46.03 46.1221 46.2611 46.4944 92.03 92.2143 92.4922 92.9591 

 
20 

�∗∗ 2.2361 2.2362 2.2364 2.2368 3.1623 3.1625 3.1628 3.1633 �∗∗(�) 565.6854 565.6853 565.6852 565.6850 800 799.9999 799.9998 692.8189 �∗∗(�) 48.04 48.1362 48.2812 48.5247 96.04 96.2324 96.5224 97.0096 
 

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan jumlah pesanan klasik yang diperoleh dengan pengecualian 
biaya entropi. Setelah menentukan siklus optimal waktu �∗∗, menggunakan pendekatan klasik ini. 
Hal ini dapat dilihat bahwa dengan membandingkan hasil pada Tabel 2 dengan entri-entri pada 
Tabel 1, misalnya ketika � = 5 dan � = 200, yang menggunakan pendekatan klasik (yaitu, tidak 
memperhitungkan biaya entropi) secara signifikan mengurangi keuntungan relatif terhadap 
analisis yang mempengaruhi biaya entropi. Ketika � = 0, peningkatan jumlah ukuran kuantitas 
dari 282.8427 ke 565.6854dan waktu siklus 4.4721 ke 2.2361, serta kenaikan biaya produksi total 
dari 42 ke 48.04. 
 
Hal ini umumnya terjadi ketika persediaan mengalami kerusakan lebih baik memesan lebih sedikit 
tetapi sering untuk mengurangi limbah persediaan. Hasil menunjukkan bahwa ketika tidak ada 
kerusakan, keuntungan tidak berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah ukuran kuantitas, 
sedangkan keuntungan sangat  berpengaruh  bila terjadi kerusakan. Sensitivitas ini berkurang saat 
ada peningkatan Hasil ini menunjukkan bahwa ketika sulit untuk menawarkan diskon lebih besar 
(meningkatkan nilai �) dan ketika harga pokok pesanan berkurang, dengan mengabaikan biaya 
entropi akan menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. 
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5. Simpulan 
 

 Model EOQ digunakan untuk menentukan jumlah persediaan agar diperoleh ongkos minimal pada 
saat harus memesan kembali sejumlah barang untuk menghindari timbulnya kekurangan dalam 
persediaan sedemikian sehingga pergantian tiba secara tepat waktu pada awal putaran berikutnya. 
 
Model EnOQ (Entropic Economic Order Quantity) dengan menggunakan metode Number Ranking 
meniru konsep entropi pada hukum termodinamika, dengan cara memaksimasi biaya keuntungan 
dan memberikan potongan harga (diskon) dapat memastikan barang yang lebih cepat rusak 
mengalir ke sistem pasar. Peningkatan siklus barang akan mengurangi biaya entropi, sehingga 
biaya pengawasan aliran barang dari sistem persediaan dan sekitarnya lebih murah. Metode 
Number Ranking  juga dapat merepresentasikan jumlah banyak yang lebih besar dari pendekatan 
model EOQ dengan tingkat siklus dan efek kerusakan yang dapat diantisipasi dengan potongan 
harga (diskon). Total biaya dari Model EnOQ (Entopic Economic Order Quantity) menggunakan 
metode Number Ranking  merupakan total fungsi biaya yang ditentukan dari tingkat persentase 
efek kerusakan � dinotasikan dengan �(�). 
 
Variabel C(T,Q) mempengaruhi variabel C(T). Variabel C(T,Q) merupakan fungsi dua peubah yang 
dapat menentukan nilai minimum dan nilai maksimum dengan memperhatikan panjang siklus 
selama T dan jumlah persediaan (mencakup produk cacat) sebanyak Q. 
 
Solusi Optimum dari Model EnOQ (Entropic Economic Order Quantity) dengan menggunakan 
metode Number Ranking memilikiwaktu siklus optimal �∗ = ��(�)��(�)�.���   dan jumlah persediaan 
optimal �∗(�) = − ���(�)���(�)�(���)� . Oleh karena itu diperoleh biaya total per siklus optimal  yang 
dinotasikan dengan �∗(�). 
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ABSTRAK 
Masalah pooling merupakan masalah optimisasi yang biasa muncul dalam masalah perencanaan kilang minyak yang dapat 

memaksimumkan keuntungan produksi dan memastikan bahwa produk akhir sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam 
paper ini penulis membahas mengenai penyelesaian model optimisasi masalah pooling dalam kilang minyak seperti yang 
dikemukakan oleh Haverly [14]. Paper ini menyajikan beberapa contoh masalah pooling yang diambil dari beberapa literatur 
dengan karakteristik yang berbeda-beda. Penulis membahas penyelesaian model optimisasi untuk masalah-masalah pooling 
tersebut secara analitis menggunakan persamaan Lagrangian dan kondisi Kuhn-Tucker serta secara numerik menggunakan 
perintah NLPSolve pada software Maple 15. Hasilnya menunjukkan bahwa penyelesaian secara analitis memberikan beberapa 
kemungkinan solusi optimal, sementara penyelesaian secara numerik memiliki solusi yang sama persis dengan hasil perhitungan 
pada literatur. 

 
Kata Kunci: Kilang Minyak, Kondisi Kuhn-Tucker, Masalah Pooling, Optimisasi, Pemrograman Nonlinear 
 

ABSTRACT 
Pooling problem is an optimization problem that usually arise in the oil refinery planning problem which can maximize the 

profit of production and ensure that the final product conform to the desired specifications. In this paper we discuss the 
completion of pooling problem in refinery as proposed by Haverly [14]. This paper presents some examples of pooling problem 
taken from literature review with different characteristics. We discuss the completion of the optimization model for pooling 
problems analytically using the Lagrangian equation and Kuhn-Tucker conditions and numerically using the command of 
NLPSolve on Maple 15 software. The results show that the analytical settlement provides some possible optimal solution, while 
numerically settlement has a solution which is exactly the same as the calculation results in the literature. 
 
Keywords: Oil Refinery, Kuhn-Tucker Conditions, Problem Pooling, Optimization, Nonlinear Programming 
 

1. Pendahuluan 
Masalah pooling merupakan masalah optimisasi industri yang sangat penting. Biasanya masalah ini muncul 

dalam proses produksi pada kilang minyak. Pooling dan blending merupakan proses yang digunakan dalam sintesis 
produk akhir pada kilang minyak untuk memastikan produk akhir memenuhi spesifikasi kualitas yang diinginkan 
atau tidak. Permasalahan pooling ini dapat dinyatakan sebagai masalah pencarian keuntungan produksi maksimum 
dalam jaringan dengan tiga buah node yaitu node input, node tangki pool dan node produk akhir. Masalah pooling 
muncul ketika bahan-bahan mentah  di dalam input yang memiliki kualitas bermacam-macam dialirkan ke dalam 
beberapa tangki pool. Dalam tangki pool, bahan-bahan mentah tadi dicampur sehingga memiliki kualitas properti 
yang baru. Selanjutnya, hasil campuran tadi disebar ke beberapa tangki produk akhir dengan kualitas properti dan 
kuantitas produk akhir bergantung pada banyaknya produk yang dialirkan di setiap proses. Pada prakteknya, 
masalah pooling menjadi masalah yang kompleks karena keberadaan jumlah input, tangki pool, produk akhir dan 
properti yang lebih dari satu sehingga masalah ini menjadi masalah optimisasi nonlinear dengan skala besar.  

Telah banyak penelitian-penelitian yang membahas pengoptimisasian dalam masalah pooling. Penelitian-
penelitian tersebut membahas mengenai formulasi model, metode pencarian solusi, aplikasi serta evaluasi 
ekperimental masalah pooling. Penelitian mengenai masalah pooling pertama kali dikemukakan oleh Haverly [14] 
pada tahun 1978 yang membahas mengenai penyelesaian model masalah pooling dengan pendekatan rekursi. 
Selanjutnya, Lasdon, dkk [17] menyelesaikan masalah pooling dengan menggunakan algoritma successive linear 
programming (SLP). Floudas dan Aggarwal [8] menggunakan Generalized Bender’s Decomposition (GBD) untuk 
pencarian nilai optimum. Foulds dkk [9] mengusulkan metode branch and bound untuk masalah pooling. 
Visweswaran dan Floudas [21] mengusulkan algoritma GOP (global optimization) untuk menyelesaikan masalah 
khusus non-konveks termasuk di dalamnya masalah pooling. Ben-Tal, dkk [5] menggunakan algoritma Branch and 
Bound untuk menghitung pendekatan solusi global. Androulakis, dkk [3] menggunakan implementasi dari algoritma 
GOP untuk menyelesaikan masalah pooling dengan skala besar. Adhya, dkk [1] memperkenalkan pendekatan 
Lagrangian untuk mengembangkan batas bawah dari masalah pooling. Pham [19] dalam tesisnya membahas 
pendekatan optimisasi global dalam masalah pooling. Gounaris, dkk [11] membahas perbandingan komputasional 
dari relaksasi piecewise-linear untuk masalah pooling. Gupte, dkk [13] menyarankan bahwa metode discretization 
merupakan pendekatan yang cukup menjanjikan khususnya untuk masalah pooling yang diperluas dan dalam skala 
yang besar. 

Dalam paper ini, penulis bertujuan untuk menyelesaikan model optimisasi masalah pooling dalam kilang 
minyak secara analitis dan numerik. Penyelesaian analitis untuk model ini menggunakan persamaan Lagrangian dan 
kondisi Kuhn-Tucker yang mengacu pada teori optimisasi (Bazzara [4], Parlar [18] dan Rao [20]), sementara 
penyelesaian numerik menggunakan perintah NLPSolve pada software Maple 15. Masalah-masalah pooling yang 
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digunakan dalam penelitian ini diambil dari literatur Bisschop [6], Haverly [14&15], Foulds [9] dan Ben-Tal [5]. 
Masalah-masalah tersebut dihadirkan dalam sebuah problem library untuk masalah pooling dengan keberagaman 
jumlah input, tangki pool, produk akhir dan properti. Pada bagian akhir penulis membandingkan solusi optimal 
yang didapat dari penyelesaian secara analitis dan numerik dengan perhitungan pada literatur. 

Paper ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bagian 2 membahas ulasan beberapa penelitian 
sebelumnya mengenai masalah pooling pada kilang minyak. Bagian 3 membahas objek dari penelitian serta 
metodologi penelitian dalam mencari solusi optimal masalah pooling pada kilang minyak. Data penelitian, model 
optimisasi dan penyelesaiannya secara analitis dan numerik serta analisis dari hasil perhitungan ditulis pada bagian 
4. Terakhir, pada bagian 5 dihadirkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

 
2. Deskripsi Masalah 

Gambar 1 menyajikan masalah pooling sederhana pada Haverly [14]. Terdapat satu buah tangki pool yang 
menampung aliran dari dua sumber input A dan B. Karena A dan B berasal dari sumber yang berbeda, maka A dan 
B memiliki kualitas sulfur yang berbeda pula. Sumber input C tidak masuk ke tangki pool tetapi langsung menuju 
aliran output. Campuran aliran dari tangki pool dan aliran produk C membentuk produk akhir X dan Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Masalah Pooling Haverly 
 

Variabel untuk masalah diatas adalah banyaknya aliran dari input A, B dan C, dinotasikan masing-masing 
dengan �(�)(�),  �(�)(�) dan �(�)(�). Kualitas sulfur pada tangki pool dinotasikan dengan � sementara aliran yang 
menuju produk akhir dinotasikan dengan �(�)(�), �(�)(�), �(�)(�) dan �(�)(�). Sehingga masalah pada Gambar 1 dapat 
diformulasikan seperti pada persamaan berikut: 
 11 21 12 22 11 21 12max 9( ) 15( ) 6 16 10y y y y x x x+ + + - - -  (1)  
 11 21 11 12. 0s t x x y y+ - - =  (2) 
 12 21 22 0x y y- - =  (3) 
 11 12 11 21( ) 3 0v y y x x+ - - =  (4) 
 11 21 11 212 2.5( ) 0vy y y y+ - + £  (5) 
 12 22 12 222 1.5( ) 0vy y y y+ - + £  (6) 
 11 21 100y y+ £  (7) 
 12 22 200y y+ £  (8) 
 11 21 12 11 21 12 22, , , , , , , 0v x x x y y y y ³  (9) 

 Dalam penelitiannya, Haverly [14] menyelesaikan model masalah pooling dengan pendekatan rekursi. 
Pendekatan rekursi ini dimulai dengan menebak nilai-nilai dari kualitas pool. Tebakan nilai-nilai awal ini 
mengkonversi masalah pooling menjadi masalah pemrograman linear yang lebih sederhana dengan ���  dan ���  sebagai variabel aliran. Nilai-nilai kualitas pool yang sebenarnya dapat dihitung setelah nilai variabel aliran 
ditemukan dengan menyelesaikan pemrograman linear. Proses ini diulang terus hingga nilai-nilai kualitas pool yang 
sebenarnya konvergen dalam toleransi yang dapat diterima. Karena tergantung pada nilai-nilai awal, prosedur 
rekursi mungkin tidak konvergen atau mungkin konvergen ke optimal lokal. Metode ini mungkin akan tidak stabil 
dan membutuhkan banyak waktu komputasi jika masalahnya besar. 
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Gambar 2. Masalah Pooling Adhya Gambar 3. Flowchart Proses Pooling Bisschop 
 

Jika dibandingkan dengan masalah pooling pada [14], Adhya dan Tawarmalani [1] membahas masalah pooling yang lebih 
umum dengan kompleksitas yang tinggi. Ia melihat bahwa masalah pooling menjadi masalah dengan komponen properti lebih 
dari satu dan setiap produk akhir memiliki spesifikasi tertentu untuk masing-masing properti. Gambar 2 menunjukkan masalah 
pooling dengan m buah tangki pool, n buah produk akhir dan j buah komponen properti. Formulasi model matematika untuk 
masalah pooling ini disajikan pada persamaan (10). Adhya dan Tawarmalani [1] memperkenalkan pendekatan Lagrangian 
untuk mengembangkan batas bawah dari masalah pooling. Dalam penelitiannya, masalah pooling yang kompleks dengan 
kendala bilinear oleh Adhya dan Tawarmalani [1] direformulasi menjadi pemrograman linear mixed integer. 
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Berbeda dengan model masalah pooling pada [14] dan [1] yang memaksimumkan keuntungan produksi, model 
masalah pooling yang dikonstruksi Bisschop [6] bertujuan untuk memaksimumkan harga penjualan produk akhir 
dengan memperhatikan kendala pada setiap aliran produk dan kendala kandungan properti di dalam masing-masing 
produk. Gambar 3 mengilustrasikan masalah pooling pada [6] dengan formulasi model sebagai berikut: 
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3. Objek dan Metodologi Penelitian 

 
3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam paper ini adalah data yang berhubungan dengan sistem produksi dalam kilang minyak 
khususnya dalam proses pooling. Data-data yang digunakan diantaranya mengenai informasi parameter produk 
intermediet (input), tangki pool, dan produk akhir (output). Data dalam penelitian ini diambil dari contoh kasus 
Bisschop [6], Haverly [14&15], Foulds [9] dan Ben-Tal [5] mengenai masalah pooling dalam kilang minyak. 
 
3.2 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian memuat langkah-langkah kegiatan penyusunan paper ini dari awal hingga akhir. 
Langkah-langkah tersebut diilustrasikan dalam diagram alur yang disajikan pada Gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Diagram Alur Penelitian 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
 
4.1 Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini terdiri dari data enam buah masalah pooling. Data tersebut berisi informasi mengenai 
parameter input, tangki pool, produk akhir dan properti dalam masing-masing  masalah pooling yang diambil 
langsung dari literatur Bisschop [6], Haverly [14&15], Foulds [9] dan Ben-Tal [5]. Tabel 1 menunjukkan perbedaan 
keenam masalah pooling berdasarkan banyaknya input, tangki pool, properti dan produk akhir pada setiap masalah. 

Tabel 1.  Karakteristik Masalah Pooling yang Diuji 

No. Masalah 
Pooling 

Banyaknya Penyelesaian 
Secara 
Analitis 

Penyelesaian 
Secara Numerik Input 

(h) 
Pool 
(m) 

Properti 
(j) 

Produk Akhir 
(n) 

1 Bisschop 16 2 2 2  √ 
2 Haverly 1 3 2 1 2 √ √ 
3 Haverly 3 3 2 1 2 √ √ 
4 Foulds 2 6 4 1 4  √ 
5 Foulds 4 4 8 1 16  √ 
6 Ben-Tal 4 4 2 1 2 √ √ 

Gambar 5, 6 dan 7 masing-masing mengilustrasikan flowchart proses pooling untuk masalah Foulds 2, 
Haverly 1 dan Ben-Tal 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULAI 

Studi Kepustakaan 
1. Model optimisasi masalah pooling Haverly (1978) 
2. Model optimisasi masalah pooling Adhya (1999) 
3. Model optimisasi masalah pooling Bisschop (2006) 

Identifikasi Masalah 
Bagaimana menentukan solusi optimal dari model 
optimisasi masalah pooling dalam kilang minyak 
secara analitis dan numerik. 

 

Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah data yang diambil dari literatur 
Bisschop (2006), Haverly (1978&1979), 
Foulds (1992) dan Ben-Tal (1994). 

Penyelesaian Secara Analitis 
Penyelesaian model optimisasi masalah 
pooling pada kilang minyak secara analitis 
menggunakan persamaan Lagrangian dan 
kondisi Kuhn-Tucker. 

Penyelesaian Secara Numerik 
Penyelesaian model optimisasi masalah 
pooling pada kilang minyak secara 
numerik dengan data yang disediakan 
menggunakan bantuan software Maple 15. 

Kesimpulan dan Saran 

SELESAI 

Analisis Hasil 
Membandingkan solusi optimal yang 
didapat dari penyelesaian analitis, 
numerik dengan solusi perhitungan pada 
literatur. 
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Gambar 5. Flowchart proses pooling Foulds 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Flowchart proses pooling Haverly 1 Gambar 7. Flowchart proses pooling Ben-Tal 4 
 

4.2 Model Optimisasi Masalah Pooling dalam Kilang Minyak secara Analitis 
Model optimisasi untuk masalah 2 - 6 pada Tabel 1 dapat diperoleh dengan mengganti parameter pada model 

(10) dengan data yang tersedia. Sementara untuk masalah 1, model optimisasi yang digunakan adalah model (11). 
Model optimisasi untuk masalah Foulds 2, Haverly 1dan Ben-Tal 4 masing-masing ditunjukkan pada persamaan 
(12), (13) dan (14) berikut: 
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4.3 Penyelesaian Model Optimisasi Masalah Pooling dalam Kilang Minyak secara Analitis 
Pada bagian ini, dilakukan penyelesaian untuk model optimisasi masalah pooling pada kilang minyak secara 

analitis dengan menggunakan persamaan Lagrangian dan kondisi Kuhn Tucker. Untuk penyelesaian analitis ini 
digunakan tiga buah model yaitu Haverly 1, Haverly 3 dan Ben-Tal 4. Langkah awal yang dilakukan adalah 
merubah model optimisasi menjadi bentuk standar dengan merubah fungsi tujuan menjadi minimisasi. Kemudian 
dibentuk persamaan Lagrangian untuk masing-masing model. Persamaan Lagrangian untuk model Haverly 1, 
Haverly 3 dan Ben-Tal 4 masing-masing ditunjukkan oleh persamaan (15), (16) dan (17) berikut: 
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Dari ketiga persamaan diatas, dicari kondisi K-T untuk masing-masing persamaan, selanjutnya dengan 
bantuan software Maple 15 didapat beberapa kemungkinan solusi. Dari kemungkinan-kemungkinan solusi tersebut, 
dipilih solusi yang memberikan nilai fungsi tujuan yang paling maksimum dengan nilai variabel keputusan yang 
memenuhi batas kenonnegatifan. Sehingga solusi optimal yang diambil untuk masing-masing masalah ditunjukkan 
pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Solusi Optimal dari Penyelesaian secara Analitis 
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Masalah 
Pooling 

Solusi Optimal 
Nilai Fungsi 

Objektif Nilai Variabel Keputusan 

Haverly 1 300 
1 2 3 4 1 2 3 421; 24; 5; 7; 4.5; 5; 0; 1.5;m m m m l l l l= - = - = = = = = =  

(1)(1) (1)(2) (1)(1) (2)(1) (3)(2)1.5; 1.5; 50; 150; 0;v v x x x= = = = =

(1)(1) (1)(2) (2)(1) (2)(2)0; 200; 0dan 0y y y y= = = =  

Haverly 3 750 
1 2 3 4 1 2 316.5; 15; 3.5; 2.5; 2.25; 3.5; 0;m m m m l l l= - = - = = = = =  

4 (1)(1) (1)(2) (1)(1) (2)(1)3.75; 1.5; 1.5; 50; 150;v v x xl = = = = =  

(3)(2) (1)(1) (1)(2) (2)(1) (2)(2)0; 0; 200; 0dan 0x y y y y= = = = =  

Ben-Tal 4 350 
1 2 3 4 1 2 3 421; 24; 5; 7; 4.5; 5; 0; 1.5;m m m m l l l l= - = - = = = = = =  

5 (1)(1) (1)(2) (1)(1) (2)(1) (3)(1)1; 1.5; 1.5; 50; 50; 100;v v x x xl = = = = = =  

(4)(2) (1)(1) (1)(2) (2)(1) (2)(2)0; 0; 200; 0dan 0x y y y y= = = = =  

 
4.4 Penyelesaian Model Optimisasi Masalah Pooling dalam Kilang Minyak secara Numerik 

Pada bagian ini dilakukan penyelesaian untuk model optimisasi masalah pooling pada kilang minyak secara 
numerik dengan menggunakan perintah NLPSolve pada software Maple 15. Untuk penyelesaian numerik  ini 
digunakan enam buah model yaitu Bisschop, Haverly 1, Haverly 3, Foulds 2, Foulds 4 dan Ben-Tal 4. Nilai fungsi 
objektif maksimal yang diperoleh dari penyelesaian ini disajikan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Solusi Optimal dari Penyelesaian secara Numerik 

Masalah Pooling Solusi Optimal 
Bisschop 4714.41867 
Haverly 1 400 
Haverly 3 750 
Foulds 2 1100 
Foulds 4 8 

Ben-Tal 4 450 
 

4.5 Analisis Hasil Penyelesaian Model Optimisasi Masalah Pooling pada Kilang Minyak 
Tabel 4 menyajikan solusi untuk masing-masing masalah pooling yang didapatkan dari hasil perhitungan pada 

bagian 4.2 dan bagian 4.3 serta solusi yang didapatkan dari perhitungan pada literatur Bisschop [6] dan Adhya [1]. 
Dari perbandingan solusi pada Tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa solusi dari penyelesaian secara numerik 

dengan menggunakan perintah NLPSolve pada software Maple 15 menghasilkan nilai solusi optimal yang sama 
persis dengan solusi optimal yang dihasilkan pada [6] dan [1]. Sementara penyelesaian secara analitis untuk 
masalah pooling dalam skripsi ini dengan menggunakan persamaan Lagrangian dan kondisi Karush Kuhn-Tucker 
menghasilkan beberapa kemungkinan solusi. Untuk mencari solusi yang paling optimal dari beberapa kemungkinan 
tersebut, dipilih solusi yang memiliki nilai fungsi objektif yang paling maksimum dengan nilai-nilai variabel 
keputusannya memenuhi batasan yang diinginkan. Dari kriteria tersebut terpilihlah solusi optimal untuk 
penyelesaian secara analitis, tetapi solusi ini jika dibandingkan dengan kedua solusi yang lain memiliki selisih yang 
relatif besar. 

Tabel 4.  Perbandingan Solusi Optimal Masalah Pooling 

Masalah 
Pooling 

Solusi dari 
Literatur 

Solusi dari 
Penyelesaian 

Analitis 

Solusi dari 
Penyelesaian 

Numerik 

Bisschop 3624.0 
4714.4 - 4714.41867 

 

Haverly 1 

400 
 
 
 

0 
50 

300* 
400 

400 
 
 

Haverly 3 

750 
 
 
 

0 
125 

399.99998 
750* 

750 
 
 

Foulds 2 1100 - 1100 
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Foulds 4 8 - 8 

Ben-Tal 4 

450 
 
 
 

50 
100 
350* 
450 

450 
 
 

*solusi optimal 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara analitis, persamaan Lagrangian dan 

kondisi Kuhn Tucker dapat digunakan untuk menyelesaikan model optimisasi masalah pooling pada kilang minyak 
dengan tahapan mengubah model ke dalam bentuk standar, fungsi Lagrange dan kondisi Kuhn-Tucker. 
Penyelesaian ini dapat bekerja dengan baik untuk masalah pooling yang sederhana seperti pada masalah Haverly 
[14&15] dan Ben-Tal [5]. Tetapi hasil penyelesaian secara numerik dengan menggunakan perintah NLPSolve pada 
Maple 15 dapat mengerjakan seluruh masalah pooling yang diberikan dalam paper ini, termasuk masalah dengan 
sistem yang lebih besar seperti pada masalah Bisschop [6] dan Foulds [9]. 

Dari penyelesaian pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa solusi penyelesaian secara analitis memberikan 
beberapa kemungkinan solusi. Dengan memperhatikan nilai fungsi objektif dan nilai variabel keputusan yang 
memenuhi batasan, didapat solusi optimal dari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tetapi, solusi tersebut 
memiliki selisih yang relatif besar jika dibandingkan dengan solusi secara numerik dan solusi pada literatur 
(Bisschop [6] dan Adhya [1]) yang memiliki solusi optimal yang sama persis.  

Mengingat banyaknya keberagaman kasus yang perlu dibahas dalam masalah pooling, problem library untuk 
masalah ini dapat dibentuk dengan menghadirkan keberagaman jumlah input, tangki pool, produk akhir dan properti 
pada masing-masing masalah. 
 
5.2 Saran 

Terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya, seperti menggunakan 
data faktual dari lapangan ataupun dengan mengaplikasikan masalah pooling ini pada objek lain dalam bidang 
teknik kimia, seperti pengolahan limbah air [16] ataupun dalam masalah regulasi emisi gas [10]. Pengembangan 
model optimisasi masalah pooling juga dapat dilakukan dengan merubah fungsi objektif menjadi minimisasi biaya 
produksi seperti yang dibahas oleh Gupte, dkk [13], Alfaki dan Haugland [2] dan Greenberg [12]. Selain itu, dapat 
dilakukan juga perancangan model robust untuk masalah pooling dengan mengganggu fungsi tujuan atau fungsi 
kendalanya menjadi tidak tentu [7]. 

 
 

Daftar Pustaka 
[1]   Adhya, N., Tawarmalani, M., dan Sahinidis, N. V. (1999). A Lagrangian Approach to the Pooling Problem. 

Industrial and Engineering Chemistry Research, 38 (5): 1956-1972. 
[2]   Alfaki, M. dan Haugland, D. (2011). Comparison of Discrete and Continuous Models for the Pooling Problem. 

Dalam A. Caprara dan S. Kontogiannis, editor, 11th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation 
Modelling, Optimization, and Systems (hal. 112-121). Jerman: Dagstuhl Publishing.   

[3]   Androulakis, I. P., Visweswaran, V. dan Floudas, C. A. (1996). Distributed Decomposition-based Approaches 
in Global Optimization. Princeton University. 

[4]   Bazaraa, M. S., Sherali, H. D. dan Shetty, C. M. (2006). Nonlinear Programming Theory and Algorithms Third 
Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.  

[5]  Ben-Tal, A., Eiger, G., dan Gershovitz, V. (1994). Global Minimization by Reducing the Duality Gap. 
Mathematical Programming, 63 (1): 193-212. 

[6] Bisschop, J. (2006). AIMMS Optimization Modeling. Netherlands: Paragon Decision Technology B.V. 
[7]   Chaerani, D. dan Roos, C. (2013). Handling Optimization under Uncertainty Problem Using Robust 

Counterpart Mothodology. Jurnal Teknik Industri, 15 (2): 111-118. 
[8]  Floudas, C. A. dan Aggarwal A. (1990). A Decomposition Strategy for Global Optimum Search in the Pooling 

Problem. INFORMS Journal on Computing, 2 (3): 225-235. 
[9]   Foulds, L. R., Haugland, D., dan Jornsten, K. A. (1992). A Bilinear Approach to the Pooling Problem. 

Optimization, 24 (1): 165-180. 
[10] Furman, K. C. dan Androulakis, I. P. (2008). A Novel MINLP-Based Representation of the Original Complex 

Model for Predicting Gasoline Emissions. Computers & Chemical Engineering, 32 (12): 2857-2876. 
[11] Gounaris, C. E., Misener, R. dan Floudas, C. A. (2009) Computational Comparison of Piecewise-Linear 

Relaxations for Pooling Problems. Industrial and Engineering Chemistry Research, 48 (12): 5742-5766. 
[12] Greenberg, H. J. (1995). Analyzing the Pooling Problem. ORSA Journal on Computing, 7 (2): 205-217.  



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 349 
 
 

[13] Gupte A., Ahmed, S., Dey, S. S., dan Cheon, M. S. (2013). Pooling Problems: Relaxations and 
Discretizations. School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA. 
dan Exxon Mobil Research and Engineering Company, Annandale, NJ. 

[14] Haverly, C. A. (1978). Studies of The Behavior of Recursion for The Pooling Problem. ACM SIGMAP Bull. 
25: 29-32. 

[15] Haverly, C. A. (1979). Behavior of Recursion Model-More Studies. ACM SIGMAP Bull. 26: 22-28. 
[16] Karrupiah, R. dan Grossmann, I. E. (2006). Global Optimization for the Synthesis of Integrated Water Systems 

in Chemical Processes. Computer and Chemical Engineering, 30 (4): 650-673. 
[17] Lasdon, L. S., Waren, A. D, Sarkar, S. dan Palacios, F. (1979). Solving the Pooling Problem using Generalized 

Reduced Gradient and Successive Linear Programming Algorithms. ACM SIGMAP Bulletin, 27: 9-15. 
[18] Parlar, M. (2000). Interactive Operation Research with Maple: Methods and Models. Boston: Birkhäuser.  
[19] Pham, V. (2007). A Global Optimization Approach to Pooling Problems in Refineries. Tesis tidak diterbitkan. 

Texas A&M University. 
[20] Rao, S. S. (2009). Engineering Optimization: Theory and Practice Fourth Edition. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc. 
[21] Visweswaran, V. dan Floudas, C. A. (1993). New Properties and Computational Improvement of the GOP 

Algorithm for Problems with Quadratic Objective Functions and Constraints. Journal of Global Optimization, 
3 (4) : 439-462. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TU_TI2015
Typewritten text
.



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 350 
 
 

Model Quadratic Almost Ideal Demand System  
Permintaan Pangan Hewani di Indonesia  

 
1Fitria Virgantari, 2Hagni Wijayanti, 3Sonny Koeshendrajana  

 
1, 2Program Studi Matematika 

 Fakultas MIPA Universitas Pakuan 
fitriav12@gmail.com , hagnizantix@gmail.com,  

3Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan 
skoeshen@gmail.com  

 
 

ABSTRAK 
 

Model AIDS (Almost Ideal Demand System) merupakan salah satu model sistem persamaan 
yang banyak digunakan dalam analisis permintaan.  Model AIDS adalah model permintaan  yang 
diturunkan dari fungsi utilitas tak langsung yang linear dalam logaritma total pendapatan.  Akan 
tetapi banyak studi permintaan empiris yang menemukan hubungan yang tidak linear antara 
logaritma pendapatan dan pengeluaran, sehingga ditambahkan bentuk kuadrat dari logaritma 
pendapatan dalam model AIDS  dan  modelnya menjadi model Quadratic AIDS (QUAIDS). Tulisan 
ini bertujuan mengkaji penggunaan model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) pada 
fungsi permintaan pangan hewani di Indonesia. Data yang digunakan adalah data 
konsumsi/pengeluaran dari hasil Survai Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2014 yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.   Kelompok pangan hewani yang dianalisis adalah komoditas 
ikan, daging, dan telur/susu. Selain itu ditambahkan pula variabel wilayah perdesaan/perkotaan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan model QUAIDS cukup baik seperti ditunjukkan 
oleh nilai koefisien determinasi sebesar 85% sampai 98%.  Variabel wilayah perdesaan/perkotaan 
signifikan pada semua komoditas yang dianalisis, sedangkan variabel pendapatan sangat 
berpengaruh signifikan pada fungsi permintaan ikan dan telur/susu.  Nilai elastisitas pendapatan 
menunjukkan bahwa komoditas ikan paling responsif terhadap perubahan pendapatan, sedangkan 
daging dan telur/susu tidak.  Elastisitas harga silang menunjukkan bahwa ikan dan daging bersifat 
substitutif, sedangkan daging dan telur/susu bersifat komplemen.  
 
Kata kunci:  model QUAIDS, fungsi permintaan, elastisitas, pangan hewani 
 
 

ABSTRACT 
 
AIDS (Almost Ideal Demand System) model is one of system equation model widely used in demand 
analysis. AIDS model is derived from indirect utility function which is linear to logarithmic income 
or budget.  However, most of empirical demand studies observed that there is a non-linear 
relationship between logarithmic of income and expenditure.  In order to maintain consistency with a 
microeconomic theory, a quadratic term in logarithmic income or budget is to be impossed to AIDS 
model and so called Quadratic AIDS (QUAIDS) model.  This paper present a study of QUAIDS 
model for estimating demand for  animal protein products in Indonesia.  Data used in this study is 
household consumption/expenditure data collected by Central Beaureu of Statistics in 2014.  Animal 
protein is grouped in three  categories, namely fish, meat, and egg including milk.   Rural and urban 
region  is  added to the model.  Results  show that QUAIDS model is a quite good predictory model as 
shown by coefficient of determination more than 85%. The coefficient of region is significant in all 
type of commodities, meanwhile the coefficient of income is significant in fish and egg/milk demand 
function.  Expenditure elasticity shows that fish is the most responsive commodity. Cross price 
elasticity shows that fish and meat are subtituted commodity, while meat and egg/milk are 
complemented commodity.  
 
 
Keywords:   QUAIDS model, demand function, elasticity, animal protein 
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4. Pendahuluan 

 
Salah satu model sistem persamaan yang sering digunakan dalam analisis permintaan adalah 
model AIDS (Almost Ideal Demand System) yang pertama kali diperkenalkan oleh Deaton dan 
Muellbauer pada tahun 1980 [1]. Model AIDS mempunyai share anggaran yang merupakan fungsi 
linear dari logaritma total anggaran (pendapatan).  Seperti disebutkan di atas, AIDS adalah model 
permintaan yang diturunkan dari fungsi utilitas tak langsung yang linear juga dalam logaritma 
total pendapatan. Akan tetapi, model AIDS sulit menangkap pengaruh ketidaklinearan kurva 
Engel seperti yang sering ditemukan dalam studi permintaan empiris. Selain itu, model AIDS (dan 
model lain seperti translog dan linear expenditure system) belum dapat menangkap informasi 
mengenai perbedaan kelas pendapatan dan perbedaan wilayah.  Untuk menjaga sifat-sifat positif 
model AIDS serta memelihara kekonsistenan dengan kurva Engel dan pengaruh harga relatif 
dalam maksimisasi utilitas, bentuk kuadrat dari log pendapatan ditambahkan dalam model AIDS 
sehingga modelnya menjadi Quadratic AIDS (QUAIDS).  Model ini dikembangkan oleh Banks et al 
pada tahun 1997 [2].  Model QUAIDS merupakan generalisasi dari kelas preferensi PIGLOG 
berdasarkan pada fungsi utilitas tak langsung berikut ini. 
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di mana x adalah total pengeluaran, p adalah vektor harga, a(p) adalah fungsi homogen derajat 
satu dalam harga, dan b(p) serta λ(p) adalah fungsi homogen derajat nol dalam harga.  Seperti 
dalam model AIDS, log a(p) dan log b(p) merupakan bentuk spesifik dari persamaan berikut: 

 log a(p) = å åå++
k k j

kjkjkk PPγPαα )log()log(5.0)log( *
0   (2) 

 b(p) = Õ b

k
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kp        (3) 

di mana k = 1, 2, …, n menunjukkan banyaknya komoditas.  Fungsi λ(p) didefinisikan sebagai: 
 å=

k
λpλ kk p log)(       (4) 

dengan å =
k

kλ 0 . 
Penerapan identitas Roy pada persamaan (1) memberikan persamaan pangsa pendapatan model 
QUAIDS.  Untuk menjaga variasi struktur preferensi dan keheterogenan antar rumahtangga, 
variabel demografi z ditambahkan dalam model QUAIDS melalui metode translasi demografi 
linear, sehingga persamaan pangsa pendapatan model QUAIDS secara empiris adalah: 
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Formula untuk pengeluaran QUAIDS dan elastisitas harga diturunkan dari penurunan 
(diferensiasi) persamaan pangsa pengeluaran terhadap log X dan log Pj  sesuai Banks et al (1997) 
yaitu: 
 

þ
ý
ü

î
í
ì

ú
û

ù
ê
ë

él
+b=

¶
¶

=m
)p(a

Xlog
)p(b

2
Xlog

W i
i

i
i

              (6) 

 
2

ji

k
iijiij

j

i
ij )p(a

Xlog
)p(b

Plogj
Plog

W

þ
ý
ü

î
í
ì

ú
û

ù
ê
ë

ébl
-ú

û

ù
ê
ë

é
g+am-g=

¶
¶

=m å             (7) 

Berdasarkan (6) dan (7) formula elastisitas pendapatan dapat dituliskan sebagai: 
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Sedangkan elastisitas harga tak terkompensasi (Marshallian) adalah: 

 
ij

i

ijM
ij w

u
e d-=        (9) 

di mana 
î
í
ì

¹
=

=d
ji jika 0
ji jika  1

ij
 

 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 352 
 
 

Untuk menjamin integrability dalam sistem permintaan, maka perlu diberlakukan restriksi 
adding-up, homogeneity dan symmetry berikut: 

i. Adding-up  : 1
i

i =aå , 0
i

ij =gå , 0
i

i =bå , 0
i

i =lå  j"  

ii. Homogeneity  : 0
j

ij =gå , j"  

iii. Symmetry : jiij g=g , ji ¹"  
 

5. MetodePenelitian 
2.1   Data  
 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Survey Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik 2014 modul konsumsi. 
Hasil pengumpulan data untuk modul konsumsi dipublikasikan dalam bentuk tiga buku, Buku 1 
(Konsumsi/Pengeluaran Tingkat Nasional), Buku 2 (Konsumsi Kalori dan Protein Tingkat Nasional 
dan Provinsi), dan Buku 3 (Konsumsi/Pengeluaran Tingkat Provinsi). Data yang digunakan dalam 
penelitian ini bersumber dari Buku 2 dan Buku 3 ([3], [4]).  
 
2.2   Metode Analisis 

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut : 
 
wi = å +++

j
iijiji DPYp 1)/log(log dbga

 
Sebagai dasar untuk estimasi, maka persamaan dapat dinyatakan ulang : 

 
w1 = ( )[ ] 11

2
113132121111 /log)/log(logloglog DPYPYPPP dlbggga ++++++   (11) 

w2 = ( )[ ] 22
2

213232221212 /log)/log(logloglog DPYPYPPP dlbggga ++++++   (12) 

w3 = ( )[ ] 33
2

213332321313 /log)/log(logloglog DPYPYPPP dlbggga ++++++   (13) 
 
Keterangan : 
wi =share pengeluaran darikelompok pangan hewani 
w1 =share ikan  
w2 =share daging 
w3 =share telur dan susu 
P =indeks harga 
Y =total pengeluaran 
Pj =harga komoditas 
αi =rata-rata share pengeluaran 
βi =koefisien pendapatan 

id  =koefisien wilayah 
ijg  =koefisien harga 

D1 =Dummy wilayah, dimana : 
 D1 = 0 adalah desa 
 D1 = 1 adalah kota 

i,j  =1,2,3 masing-masing kelompok komoditas pangan (1=ikan,   2= daging, 3=telur dan 
susu) 

Estimasi parameter dilakukan dengan menduga ke tiga persamaan secara sistem dengan metode 
SUR. Uji signifikansi model dilakukan berdasarkan hasil uji F dan uji T.  Sedangkan untuk 
mengukur kelayakan model dilihat berdasarkan nilai koefisien determinasi. 
 
Selanjutnya, berdasarkan parameter model yang diperoleh dihitung nilai elastisitas harga dan 
pendapatan analog dengan penurunan elastisitas model AIDS (Virgantari et al, 2014) [5].  
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a. Elastisitas pendapatan   
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Dimana ih adalah elastisitas pendapatan, βi dan li adalah parameter linier dan kuadratik dari 
pendapatan, (Y/P) adalah rata-rata pendapatan yang sudah dikoreksi dengan indeks harga, 
serta wi adalah rata-rata share pengeluaran pangan hewani. 
 

a. Elastisitas harga  
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Dimana ije adalah elastisitas harga, ijg adalah parameter harga pangan hewani, βi dan li adalah 
parameter linier dan kuadratik dari pendapatan, (Y/P) adalah rata-rata pendapatan yang 
sudah dikoreksi dengan indeks harga, wi adalah rata-rata share pengeluaran pangan hewani, 
sedangkan kij adalah delta kronecker yang bernilai nol untuk harga sendiri (i=j) dan bernilai 1 
untuk harga silang (i ≠ j).  

 
 

3 Hasil dan Pembahasan 
 

 
3.1 Gambaran pola konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia 

 
Aspek konsumsi merupakan salah satu subsistem dalam sistem ketahanan pangan yang 

berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, 
keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, di samping juga efisiensi untuk mencegah 
pemborosan.  Kinerja subsistem konsumsi tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat 
rumahtangga.   

Pola konsumsi rumahtangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan 
rumahtangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi 
pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga dapat 
memberikan gambaran kesejahteraan rumahtangga tersebut. Rumahtangga dengan proporsi 
pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumahtangga yang 
berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumahtangga, makin kecil proporsi 
pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumahtangga.  Dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa suatu rumahtangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase 
pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non 
makanan.  Lebih lanjut, tingkat kesejahteraan dianggap tinggi apabila proporsi pengeluaran 
pangan hewani relatif besar terhadap total pengeluaran pangan.  Data Susenas tahun 2014 
menunjukkan bahwa masyarakat di perkotaan mempunyai pengeluaran untuk pangan hewani 
yang jauh lebih besar daripada masyarakat perdesaan (Gambar 1).   
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Gambar 1.  Rata-rata pengeluaran pangan hewani penduduk wilayah perdesaan dan perkotaan 

berdasarkan data Susenas tahun 2014 
 
Dari beberapa jenis pangan hewani, produk perikanan merupakan jenis yang paling banyak 
menyumbangkan protein hewani dalam konsumsi penduduk Indonesia, baik di  wilayah perkotaan 
maupun di perdesaan (Gambar 2). 
 

 
 
Gambar 2. Rata-rata tingkat konsumsi pangan hewani penduduk Indonesia di perdesaan dan 

perkotaan  berdasarkan data Susenas tahun 2014 
 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi [6] memberikan rekomendasi bahwa untuk mencapai 
mutu gizi konsumsi pangan yang baik, dari kecukupan protein rata-rata per kapita per hari sebesar 
52 gram hendaknya 15 gram dipenuhi dari pangan sumber protein hewani dengan perincian 9 gram 
dari protein ikan dan 6 gram dari protein ternak.  Rata-rata tingkat konsumsi protein hewani 
penduduk Indonesia di wilayah perdesaan dan perkotaan disajikan pada Tabel 1.  

 
Tabel 1.Rata-rata tingkat konsumsi protein hewani (gram/kapita/hari) penduduk Indonesia 

berdasarkan wilayah desa kota, Susenas 2014 
 
Wilayah Ikan Daging Telur/susu 
desa 10,30 1,90 2,31 
kota 10,58 3,24 3,89 

 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa konsumsi protein hewani asal ikan 

telah tercukupi, sedangkan protein ternak (daging dan telur/susu) masih jauh di bawah standar.  
 
 

 
3.2   Estimasi parameter model 
 
Hasil estimasi parameter model dari ketiga persamaan tersebut disajikan pada Tabel 2. 

  
Tabel 2.  Estimasi parameter model QUAIDS 
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Ikan Daging Telur/susu 
Wilayah -0,1513** 0,0531** 0,0382** 
LnHarga ikan -0,0723 0,2473** -0,9136** 
LnHarga daging 0,2208 0,2511 -0,6586** 
LnHarga telur/susu 0,3196 -0,4694** 1,2954** 
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       Keterangan: ** : signifikan pada taraf 5% 
                * : signifikan pada taraf 10% 

 
Hasil estimasi model menunjukkan bahwa model yang digunakan sangat baik pada ketiga fungsi, 
seperti ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi pada fungsi konsumsi ikan, daging, dan 
telur/susu masing-masing sebesar 95%, 87% dan 98%.  Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui : 
 
a. Fungsi Permintaan Ikan 

w1 = -0,1513 D1 - 0,0723 lpik + 0,2208 lpdg + 0,3196 lptlrss - 1,4532 lny + 0,4068 lny2 
Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan ikan adalah wilayah dan 
pendapatan, baik linear maupun kuadratik.  Koefisien untuk wilayah adalah (-0,1513)  
menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran rumahtangga untuk konsumsi ikan pada wilayah desa 
lebih kecil dibandingkan wilayah kota. Koefisien total dari pendapatan bertanda negatif.    

 
b. Fungsi Permintaan Daging 

w2 = 0,0531 D2 + 0,2473 lpik + 0,2511 lpdg - 0,4694 lptlrss + 0,3186 lny - 0,1165 lny2 
Varibel yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan daging adalah wilayah, harga ikan, 
dan harga telur/susu.  Koefisien wilayah bertanda positif, koefisien harga ikan bertanda positif, 
sedangkan koefisien harga telur dan susu bertanda negatif.  

 
c. Fungsi Permintaan Telur dan susu 

w3 = 0,0382 D3 - 0,9136 lpik - 0,6586 lpdg + 1,2954 lptlrss + 1,1287 lny – 0,2852 lny2 
Pada fungsi ini semua varibel berpengaruh signifikan terhadap permintaan telur/susu.  
Koefisien untuk wilayah, harga ikan dan harga daging bertanda positif; koefisien pendapatan 
bertanda positif dan negatif.  

 
 Secara umum dapat dikatakan bahwa koefisien wilayah perdesaan dan perkotaan 
signifikan pada ketiga fungsi.  Hal tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat perbedaan yang 
nyata pada konsumsi ikan, daging, telur/susu di wilayah perdesaan dan perkotaan.  Dalam hal ini, 
konsumsi ikan lebih tinggi di wilayah perdesaan (koefisien bertanda negatif), sedangkan konsumsi 
daging dan telur/susu lebih tinggi di wilayah perkotaan (koefisien bertanda positif).  Variabel harga 
komoditas yang bersangkutan berpengaruh nyata hanya pada fungsi permintaan telur/susu. 
Variabel pendapatan berpengaruh nyata pada fungsi permintaan ikan dan telur/susu. 
 
 
3.3   Elastisitas 
 

     Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan 
di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi selalu mengalami perubahan, misalnya perubahan 
pendapatan, perubahan harga, perubahan anggota keluarga, dan lain-lain.  Dari fungsi permintaan 
dapat diperoleh gambaran bagaimana pengaruh perubahan-perubahan tersebut terhadap kuantitas 
permintaan.  Namun dalam prakteknya, seringkali tidak cukup hanya sekedar mengetahui apakah 
kuantitas permintaan tersebut naik atau turun sebagai akibat perubahan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  Dalam hal ini pengukuran seberapa jauh besarnya reaksi perubahan kuantitas 
permintaan tersebut terhadap perubahan harga dan faktor lainnya merupakan informasi yang 
berguna, baik bagi produsen maupun bagi pemerintah. Elastisitas permintaan mengukur seberapa 
seberapa banyak permintaan barang dan jasa (konsumsi) berubah ketika harga atau pendapatan 
berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas 
yang diminta sebagai akibat dari satu persen perubahan harga atau pendapatan. Nilai elastisitas 
dari ketiga komoditas disajikan dalam Tabel 2. 
 

Tabel 2.  Nilai elastisitas harga dan pendapatan 
 

LnPendapatan -1,4532* 0,3186 1,1287** 
LnKuadrat pendapatan 0,4068* -0,1165 -0,2542** 
R2 95,35 86,90 98,39 
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Komoditas  Ikan Daging Telur/susu Pendapatan 
Ikan -0,4988 1,6422 -0,7534 1,1033 
Daging 1,5588 0,2900 -3,5509 0,0417 
Telur/susu 0,8575 -2,4064 2,7745 0,4034 

 
Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa nilai elastisitas pendapatan ikan lebih dari satu (elastis), 
sedangkan elastisitas daging dan telur kurang dari satu (tidak elastis).  Hal tersebut menunjukkan 
bahwa komoditas ikan merupakan komoditas paling responsif terhadap perubahan pendapatan, 
sedangkan daging dan telur/susu tidak.   

Elastisitas harga sendiri untuk komoditas ikan adalah -0,4988. Hal ini menggambarkan 
bahwa kelompok komoditas ikan merupakan barang pokok, sehingga apabila ada perubahan harga 
tidak banyak mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta.  Sedangkan elastisitas harga 
silang menunjukkan bahwa ikan dan daging bersifat substitutif, sedangkan daging dan telur/susu 
bersifat komplemen.  
 

 
 

6. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan : 
1. Secara umum tingkat konsumsi pangan hewani masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada 

masyarakat  perdesaan. 
2. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa model yang diperoleh cukup layak untuk 

dijadikan model permintaan pangan hewani di Indonesia.  
3.    Nilai elastisitas pendapatan menunjukkan bahwa komoditas ikan merupakan komoditas paling 

responsif terhadap perubahan pendapatan, sedangkan daging dan telur/susu tidak. Elastisitas 
harga sendiri menunjukkan bahwa kelompok komoditas ikan merupakan barang pokok, 
sehingga apabila ada perubahan harga tidak banyak mengakibatkan perubahan jumlah barang 
yang diminta.  Sedangkan elastisitas harga silang menunjukkan bahwa ikan dan daging 
bersifat substitutif, sedangkan daging dan telur/susu bersifat komplemen.  
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ABSTRAK 
Fungsi Produksi menentukan tingkat output maksimum yang dapat dibuat dengan sejumlah 

input tertentu. Input pada suatu sistem produksi biasanya berupa sumber daya manusia, modal 
kerja, peralatan produksi, bahan baku, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Salah 
satu tujuan manajemen produksi pada suatu perusahaan adalah meminimumkan total biaya 
produksi dan biaya persediaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Makalah ini membahas 
tentang ilustrasi model yang bertujuan untuk meminimumkan total biaya produksi dengan 
pembatas dua faktor produksi yaitu sumber daya manusia dan modal kerja. Metodologi yang 
digunakan adalah Pemrograman Linear. 
Kata kunci : fungsi produksi, total biaya produksi, faktor produksi, pemrograman linear 
 

ABSTRACT 

The production function determines the maximum output level that can be made with a number of specific 
inputs. Input on a production system usually in the form of human resources, working capital, production 
equipment, raw materials, and technologies used in the production process. One of the goals of production 
management in a company is to minimize the total cost of production and inventory costs to increase its profit. 
This paper discusses the illustrative models aimed at minimizing the total cost of production by the barrier the 
production of two factors, namely human resources and working capital. The methodology used is the Linear 
Programming. 
 
Keywords :  production function, total cost of production, production factors, linear programming 
 

1. Pendahuluan 
 

Manajemen produksi melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya 
lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pada umumnya terdapat 
lima sumber daya ( faktor produksi ) utama yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kelima 
sumber daya tersebut dikenal dengan istilah 5m yaitu : 
a. Man ( manusia )  merujuk  pada tenaga kerja  yang dimiliki oleh perusahaan. 
b. Money ( modal )  merujuk  pada  uang   untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. 
c. Material ( bahan baku ) merujuk pada bahan-bahan   yang   menjadi  unsur   utama   untuk  

diolah menjadi suatu produk  berupa  barang atau jasa.  
d. Machines  ( mesin )  merujuk  pada  peralatan yang  digunakan  untuk  menunjang   

kegiatan perusahaan. 
e. Method  ( metoda )  merujuk  pada   prosedur atau tata cara sebagai panduan pelaksanaan 

kegiatan. 
Manajeman produksi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan semua 
aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. 
Pengertian produksi dalam ekonomi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha 
untuk menciptakan nilai tambah atau kegunaan suatu barang. 

Produksi adalah proses  transformasi  input  atau sumberdaya menjadi output dalam bentuk 
barang  atau  jasa. Input  atau  Faktor  Produksi adalah   sumber  daya  atau  input  yang  diper 
- gunakan dalam proses produksi barang / jasa.  

   Faktor Produksi Tetap (Fixed Inputs), yaitu faktor produksi yang tidak dapat diubah 
jumlahnya dengan cepat, kecuali dengan biaya yang sangat mahal. Contohnya: tanah, mesin 
dan peralatan/perlengkapan produksi.   
Faktor Produksi Berubah (Variable Inputs), yaitu faktor produksi yang jumlahnya dapat 
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diubah-ubah dengan mudah. Contohnya: unskliled labor, bahan baku.  
 

2. Perumusan Masalah 
 

        Seringkali masalah keputusan produksi adalah menentukan kombinasi biaya terendah dari 
input yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tertentu. Dalam kasus lain, masalahnya 
mungkin berkaitan dengan mendapatkan tingkat maksimum output dari kuantitas  sumber daya 
yang terbatas.   

Sebuah fungsi produksi menghubungkan input dengan output. Fungsi tersebut menentukan 
kemungkinan output maksimum yang bisa diproduksi dengan sejumlah input tertentu atau 
sebaliknya, kuantitas input minimum yang diperlukan untuk memproduksi suatu tingkat Output 
tertentu. Fungsi produksi ditentukan oleh teknologi yang tersedia bagi sebuah perusahaan. Karena 
itu, input/output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari hubungan tingkat 
teknologi dari pabrik, peralatan, tenaga kerja, bahan-bahan dan lain-lain yang digunakan 
perusahaaan tersebut. Setiap perbaikan teknologi seperti pemakaian komputer untuk melakukan 
proses pengendalian yang memungkinkan sebuah perusahaan industri bisa memproduksi sejumlah 
output tertentu dengan bahan baku yang lebih sedikit, energi dan tenaga kerja yang sedikit, atau 
adanya suatu program latihan yang bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, akan 
menghasilkan sebuah fungsi produksi yang baru. 

  Sifat-sifat dasar dan fungsi produksi bisa dilukiskan melalui penelaahan sebuah fungsi 
produksi sederhana dengan sistem dua-input satu-output. Pada makalah ini perumusan 
masalahnya adalah menelaah suatu proses produksi untuk menghasilkan produk  Q  dengan 
berbagai kombinasi  antara 2 input X dan Y , dimana X menyatakan faktor produksi berupa modal 
dan Y menyatakan faktor produksi berupa tenaga kerja. Dengan demikian Q merupakan suatu 
fungsi produksi yang tergantung kepada dua faktor produksi X dan Y , sehingga dapat dinyatakan 
sebagai berikut  : 

Q = f ( X , Y )                                                        (2-1) 
 
   

3. Tinjauan Pustaka 
 

Penerapan pemrograman linear ( linear programming ) pada umumnya meliputi permasalahan 
pengalokasian sumber daya yang terbatas di tengah-tengan aktivitas yang saling bersaing melalui 
cara yang terbaik ( optimal ).  
        Pilihan aktivitas akan menentukan besarnya setiap sumber daya yang akan digunakan oleh 
setiap aktivitas. Pemrograman linear menggunakan model matematika untuk menggambarkan 
suatu permasalahan.  Sifat linear disini berarti semua fungsi matematika harus merupakan fungsi 
linear.  
       Ada beberapa simbol yang umum digunakan dalam pemrograman linear. Berikut ini adalah 
beberapa simbol untuk permasalahan pengalokasian sumber daya ke dalam aktivitas  : 
Z   =  Fungsi tujuan 
Xj  =  tingkat aktivitas j  ( untuk j = 1,2,3, ... , n ) 
cj  =  penambahan nilai Z akibat bertambahnya Xj   
bj  = jumlah sumber daya yang tersedia 
aij = jumlah sumber daya i yang dipakai oleh tiap 
       aktivitas j. 
x1, x2 , x3 , ... , xn disebut variabel keputusan. Sedangkan cj , bj , dan aij  disebut parameter. Secara 
khusus model ini bertujuan memilih nilai x1, x2 , ... , xn untuk memaksimumkan nilai  Z. Dengan 
demikian untuk masalah maksimum output produksi dapat dituliskan sebagai berikut  : 
 
Maksimumkan  Z = c1x1 + c2 x2 + ... + cnxn             (3-1) 
Dengan pembatas : 
a11x1 + a12 x2 + ... + a1nxn  ≤  b1 
a21x1 + a22 x2 + ... + a2nxn  ≤  b2 
.                                             . 
.                                             . 
.                                             . 
am1x1 + am2 x2 + ... + amnxn ≤  bm 
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x1 ³ 0 ,  x2 ³ 0 , ... , xn ³ 0 
 
( Hillier & Lieberman ) 
 
3.1  Fungsi Produksi  
 
        Fungsi produksi didefinisikan sebagai pertanggung jawaban dalam pengolahan dan 
transformasi masukan ( input ) menjadi keluaran       ( output ) berupa barang atau jasa . ( Asauri 
1993 : 30 )  
       Empat fungsi terpenting dalam fungsi produksi adalah : 
1. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan 

( input ) 
2. Jasa penunjang merupakan sarana pengorganisasian yang perlu untuk penetapan teknik dan 

metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan 
efisien. 

3. Perencanaan merupakan  penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi 
dan operasi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu.  

4. Pengendalian merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan 
rencana. 
 

3.2 Produksi Optimal 
 
Optimalisasi produksi adalah suatu cara meningkatkan nilai dari suatu produksi bisa dengan 

meningkatkan jumlah produksi, kualitas produksi, manfaat produksi, dan fisik produksi. Tingkat 
produksi optimal atau Economic Production Quantity (EPQ) adalah sejumlah produksi tertentu 
yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan ( Yamit, 2002). Metode EPQ dapat 
dicapai apabila besarnya biaya persiapan ( setup cost ) dan biaya penyimpanan ( carrying cost ) 
yang dikeluarkan jumlahnya minimum. Artinya tingkat produksi optimum akan memberikan total 
biaya persediaan minimum. 

 
3.3  Faktor Produksi 
 
        Faktor produksi adalah sumber-sumber yang digunakan dalam suatu proses produksi untuk 
menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi utama antara lain manusia atau tenaga kerja, 
modal, mesin atau peralatan, material atau bahan baku, dan metoda kerja atau tata cara kerja. 
Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dibagi menjadi dua jenis : 
Faktor Produksi Tetap (Fixed factor of production), yaitu faktor produksi yang sifatnya tidak habis 
dipakai dalam satu periode produksi serta relatif tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang 
dihasilkan. Contoh: kandang, peralatan tahan lama, kendaraan, mesin. 
Faktor Produksi Variabel (Variable factor of production ), yaitu faktor produksi yang sifatnya habis 
dipakai dalam satu periode produksi, serta besar penggunaannya sangat berkaitan dengan jumlah 
produk yang dihasilkan. Contoh : modal dan bahan baku. 
 
3.4  Ukuran Produktivitas 

 
        Produk Total (Total Product) yaitu jumlah produk keseluruhan yang dihasilkan dari sejumlah 
faktor produksi. Misalnya dari sejumlah 1.96 kg konsentrat dihasilkan 1 kg broiler. 
        Produk Marjinal ( Marginal Product ) yaitu penambahan jumlah produk sebagai akibat 
penambahan satu satuan faktor produksi.  
Misalnya untuk menambah produksi susu dari 8 liter/ekor/hari menjadi 12 liter/ekor/hari, perlu 
ditambahkan pemberian konsentrat sebanyak 8 kg/ekor/hari. Berarti produk marjinalnya adalah 4 
liter / 8 kg atau sama dengan 0,5 liter/kg.  
        Produk Rata-rata (Average Product) yaitu rata-rata jumlah produk yang dihasilkan untuk 
setiap satuan faktor produksi yang dicapai. Misal: pada tingkat produksi 12 liter/ekor/hari jumlah 
konsentrat yang diberikan sebanyak 8 kg/ekor/hari.  
Produk rata-ratanya adalah 1,5 liter/kg 
 
3.4.1 Bentuk Kenaikan Hasil 
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      Apabila ke dalam suatu  proses produksi ditambahkan faktor produksi secara berturut-turut 
maka produknya akan meningkat.  
 
Seberapa besar kenaikannya dan sifat kenaikannya dapat dibedakan atas: 

 
1. Kenaikan Hasil Tetap (Constant Return to Scale). 
Penambahan tiap satu satuan faktor produksi yang terus menerus menyebabkan kenaikan hasil 
yang tetap.  
Tabel 3.1. Hubungan Input dan Output yang Menggambarkan Kenaikan Hasil Tetap 

Fakto
r 

prod 
(X) 

Penambah
an faktor 

prod 
(DX) 

Produk 
(Y) 

Penamba
han 

produk  
(DY) 

Produk 
marjinal 
(DY/ DX) 

1  10   
2 1 20 10 10 
3 1 30 10 10 
4 1 40 10 10 

 

 

Gambar 3.1 Kurva kenaikan Hasil Tetap 
 
2 Kenaikan Hasil Bertambah (Increasing Return to Scale) 

 
        Apabila ke dalam suatu proses produksi ditambahkan secara terus menerus satu satuan faktor 
produksi akan mengakibatkan penambahan produk yang makin lama makin meningkat. 
Tabel 3.2. Hubungan Input dan Output yang Menggambarkan Kenaikan Hasil Bertambah 
 

Faktor 
prod 

Penambahan  
faktor prod 

(DX) 
Produk 

(Y) 
Penambaha
n produk 

(DY) 

Produk 
marjinal 
(DY/ 
DX) 

1  10   
2 1 25 15 15 
3 1 45 20 20 
4 1 70 25 25 

 
Setiap penambahan satu satuan faktor produksi (DX) menyebabkan penambahan produk (DY) yang 
makin lama makin tinggi sehingga produk marjinalnya (DY/DX) makin besar, dimana kurvanya 
akan cembung ke arah sumbu horizontal seperti pada ilustrasi gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Kenaikan Hasil Bertambah 
 
3.Kenaikan Hasil Berkurang (Decreasing Return to Scale) 

 
Penambahan satu satuan faktor produksi yang terus menerus akan menyebabkan penambahan 
produk yang makin lama makin berkurang. 

 
Tabel 4.3. Hubungan Input dan Output dengan Kenaikan Hasil Berkurang 

Faktor 
prod 
(X) 

Penambahan 
Fakktor prod 

(DX) 
Produk 

(Y) 

Penamb
ahan 

produk  
(DY) 

Produk 
marjinal 
(DY/ DX) 

1  10   
2 1 18 8 8 
3 1 24 6 6 
4 1 28 4 4 

Pada tabel di atas tampak bahwa makin banyak faktor produksi digunakan, menyebabkan produk 
total makin tinggi tetapi dengan produk marjinal yang makin rendah. Keadaan tersebut dapat 
dilihat pada gambar 3.3. 
 

 
Gambar 3.3 Kurva Kenaikan Hasil Berkurang 
 
4. Kombinasi antara Kenaikan Hasil Bertambah dengan Kenaikan Hasil Berkurang. 
           Secara umum dapat dikatakan apabila penggunaan faktor produksi variabel relatif masih 
sedikit dipergunakan dibandingkan dengan penggunaan faktor produksi tetapnya, akan terjadi 
kenaikan hasil bertambah (increasing return to scale), dan sebaliknya bila penggunaan faktor 
produksi variabel relatif lebih besar dibandingkan dengan faktor produksi tetapnya, akan terjadi 
kenaikan hasil berkurang (decreasing return to scale). 
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           Kombinasi berbagai fase produksi ini biasanya terjadi untuk berbagai jenis proses produksi, 
baik pabrik, pertanian maupun peternakan. Karena terjadi secara umum, maka terbentuk apa yang 
dinamakan dengan HUKUM KENAIKAN HASIL YANG MAKIN BERKURANG atau “THE LAW 
OF DIMINISHING RETURN” 
 
5. Hukum Kenaikan Hasil Makin Berkurang 
 
         Dalam suatu proses produksi berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang ( The 
Law of Diminishing Return ). Artinya apabila secara berturut-turut ditambahkan satu satuan 
faktor produksi variabel pada faktor produksi tetap, pada tahap awal, produksi total akan 
bertambah dengan pertambahan yang makin besar, tetapi sampai pada tingkat tertentu 
pertambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini 
mengakibatkan pertambahan produksi total semakin kecil sampai mencapai produksi maksimal 
dan kemudian produksi total menurun. Hal tersebut dapat dijelaskan pada tabel 3.4 dan gambar 
3.4. 
Tabel 3.4 Kenaikan Hasil Makin Berkurang 

Faktor 
Produksi 

(X) 

Produk 
(Y) 

Produk 
Marjinal 
(DY/DX) 

Produk 
Rata-rata 

(Y/X) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

20 
50 
90 

140 
180 
210 
232 
240 
238 
234 

 
30 
40 
50 
40 
30 
22 
 8 

     -   
2 

     -   
4 

20,0 
25,0 
30,0 
35,0 
36,0 
35,0 
33,1 
30,0 
26,4 
23,4 

 
Sifat dari The Law of Diminishing Return: 
- Penambahan terus menerus faktor produksi  menyebabkan produk total meningkat sampai 

tingkat tertentu  ( x = 8 dan Y = 240 ) 
- Mula-mula terjadi kenaikan hasil bertambah, produk marjinal semakin besar (naik). 
- Pada saat fungsi produksi total mencapai titik balik ( inflection point ), produk marjinal 

mencapai titik maksimum ( x=4 dan MP = 50 ) 
- Sesudah titik balik  terjadi kenaikan hasil yang semakin berkurang (produk marjinal 

menurun). 
- Pada tingkat produksi total maksimum, produk marjinal sama dengan nol (0). 
- Sesudah produk total maksimum, produk marjinal mempunyai nilai negative. 

 
         Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan antara jumlah faktor produksi dengan produk 
total, produk rata-rata dan produk marjinal dapat dilihat pada gambar 3.4. di bawah ini. 
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Gambar 3.4  The Law of Diminishing Return 
 
6. Pengertian Kurva Produk Total, Produk Rata-rata  dan  Produk Marjinal. 

 
a. Kurva Produk Total (KPT) atau Total Physical Product (TPP), adalah kurva yang menunjukkan 

hubungan antara faktor produki yang digunakan dengan produk yang dihasilkan. 
 
b. Kurva Produk Rata-Rata (KPR) atau Average Physical Product (APP) adalah kurva yang 

menunjukkan hubungan antar faktor produksi yang digunakan dengan produk rata-rata pada 
berbagai tingkat pemakaian faktor produksi.  Produk rata-rata adalah jumnlah produk yang 
dihasilkan untuk setiap penggunaan satu satuan faktor produksi. Apabila jumlah produk 
dinyatakan dengan Y dan jumlah faktor produksi yang digunakan adalah X maka produk rata-
rata adalah Y/X. 

 
c. Kurva Produk Marjinal (KPM), atau Marginal Physical Product (MPP) adalah kurva yang 

menunjukkan hubungan antar faktor produksi dengan produk marjinal pada berbagai tingkat 
pemakaian faktor produksi. KPM akan mencapai tingkat maksimum pada inflection point (titik 
balik) KPT dan pada KPT maksimum KPM mencapai titik nol. Produk marjinal adalah 
penambahan produk yang diperoleh karena penambahan faktor produksi satu satuan (DY / DX). 

 
7. Elastisitas Produksi dan Daerah Produksi 
 

Elastisitas Produksi merupakan perbandingan perubahan relatif antara jumlah produk yang 
dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang digunakan. Secara matematis 
dapat dituliskan sebagai berikut:  

XdX
YdYEp

/
/

=  atau sama dengan 
dX
dY  x 

Y
X  

 
Kita ketahui  dY/ dX = produk marjinal dan Y/X = produk rata-rata, sehingga dapat dituliskan 
bahwa : 
 
 Ep = PM / PR  
oleh karena itu : pada saat PM > PR maka Ep > 1 
pada saat PM = PR maka Ep = 1 

      pada saat PM < PR maka Ep < 1 
 

      Hubungan antara input dengan  produk total, produk marginal dan produk rata-ratanya dapat 
digambarkan dalam bertuk kurva seperti ditampilkan pada gambar 3.5. Pada ilustrasi tersebut 
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daerah produksi dibagi atas daerah rasional dan daerah irasional berdasarkan tingkat elastisitas 
produksinya. 
Berdasarkan nilai elastisitas produksi, daerah produksi pada gambar 3.5. dapat dibagi menjadi 3 
daerah, yaitu : 
  
1. Daerah elastisitas produksi > 1 s/d elastisitas produksi = 1, disebut daerah I (irasional). 

Penambahan faktor produksi sebesar 1% menyebabkan penambahan produk selalu lebih besar 
dari 1%. 

2. Daerah elastisitas produksi = 1 s/d elastisitas produksi = nol, disebut daerah rasional. 
Penambahan faktor produksi 1% menyebabkan penambahan produk paling tinggi 1% dan 
paling rendah 0%. Di daerah ini dapat dicapai pendapatan maksimum. 

3. Daerah elastisitas produksi = nol s/d elastisitas produksi < nol, disebut daerah irasional. 
Penambahan faktor produksi menyebabkan pengurangan produk (penambahan negatif) atau 
mengurangi pendapatan. 

 

 
Gambar 3.5 Hubungan Input dg Produk Total 
                      Produk rata-rata dan Produk Marjinal 
 
8. Efisiensi Ekonomi dan Tingkat Produksi Optimum 
 

Efisiensi tehnis akan tercapai pada saat produk rata-rata mencapai maksimum, sementara 
efisiensi ekonomi tercapai pada saat keuntungan maksimum. 

Pada gambar  3.5  efisiensi teknis dicapai pada saat PR maximum yaitu saat berpotongan 
dengan PM, atau saat PR = PM. yaitu pada tingkat penggunaan input X = 5 unit dan tingkat 
produksi (output)  mencapai Y = 195 unit. Sementara produk maksimum dicapai saat X = 9 dan 
output Y max =240 unit. 

Bila diketahui jumlah produk yang dihasilkan = Y dan harganya = Hy serta jumlah faktor 
produksi yang digunakan = X dan harganya Hx.  Maka besarnya keuntungan  (π) = penerimaan 
total – biaya total. 

 π = Y. Hy – X. Hx                                         (3-2) 
 
Keuntungan maksimum dicapai bila turunan pertama dari fungsi keuntungan tersebut sama 

dengan nol 
 dπ / dX = Hy . dY/dX – Hx = 0; dimana dY/dX = produk marjinal. 
 

4. Pembahasan 
 

Asumsikan bahwa perusahaan menghasilkan produk tunggal, Q, menggunakan dua input, 
L (tenaga kerja ) dan K ( modal ). Ada empat kemungkinan kombinasi input dengan mana 
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perusahaan dapat menghasilkan produk Q. Dengan kata lain, ada empat proses produksi yang 
berbeda yang tersedia untuk perusahaan guna membuat produk Q, yang masing-masing 
menggunakan kombinasi yang berbeda tetapi tetap dari dua input, yaitu  L dan K. 

Keempat proses produksi diilustrasikan pada Gambar  ( 4 – 1 ). Proses A memerlukan 
kombinasi dari 15 unit  L dan 1  unit K untuk memproduksi setiap unit Q . Proses B menggunakan 
10 unit L dan 2 unit K untuk setiap unit output Q ; sementara Proses C  menggunakan 7,5 unit L 
dengan 3 unit K, dan proses D menggunakan 5 unit L dengan 5 unit K, masing-masing, untuk 
setiap unit Q yang diproduksi. Keempat proses produksi digambarkan sebagai garis pada gambar. 
Setiap titik di sepanjang garis produksi untuk Proses A menggabungkan L dan K dalam rasio 15 
berbanding 1; dan  Proses B dengan rasio 10 berbanding 2, proses C dengan rasio 7,5 berbanding 3, 
dan proses D dengan rasio 5 berbanding 5. Setiap titik di sepanjang garis produksi tunggal 
menggabungkan dua input dalam rasio tetap. 

Pada Proses produksi A , kita melihat bahwa titik A1  menunjukkan kombinasi L dan K yang 
dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output Q menggunakan sistem produksi A. Menggandakan 
jumlah input L dan K akan mengakibatkan bertambahnya jumlah output  Q yang dihasilkan; hal 
ini ditunjukkan oleh jarak garis A dari A1 ke A2. Dengan kata lain, segmen garis OA2  adalah tepat 
dua kali panjang  segmen garis OA1 dan dengan demikian mengakibatkan dua kali  output Q yang 
dihasilkan. Selanjutnya, bersama Proses Produksi pada garis A, jarak OA1 = A1A2 = A2 A3  = A3 A4  = 
A4 A5 . Masing-masing segmen garis ini menunjukkan penambahan 1 unit output, menggunakan 
jumlah peningkatan L dan K dalam rasio tetap 15 : 1. 

Output sepanjang  garis meningkat secara proporsional dengan peningkatan faktor input. Jadi, 
jika setiap input dua kali lipat, output dua kali lipat; atau jika input meningkat dengan faktor 10, 
output meningkat dalam proporsi yang sama. Ini mengikuti dari asumsi linearitas . Setiap proses 
produksi harus menunjukkan skala hasil konstan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Empat Proses Produksi 
 

Output diukur dengan cara yang sama sepanjang tiga garis proses produksi lainnya pada 
Gambar (4 – 1). Misalnya, titik D1 menunjukkan kombinasi 5 unit K dan 5 unit L  untuk 
mengahsilkan 1  unit  Q  melalui proses produksi  D. Artinya, meskipun masing-masing proses 
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produksi menunjukkan skala hasil konstan, memungkinkan kita untuk menentukan jumlah output 
dengan mengukur panjang  garis proses produksi tersebut, jarak yang sama di sepanjang garis 
proses yang berbeda biasanya tidak menunjukkan jumlah output yang sama. 
4.1  Isoquant dan Isocost 
 
       Isoquant adalah kurva yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang merupakan 
kombinasi dua faktor produksi guna menghasilkan tingkat produksi yang sama. 
      Isocost  adalah kurva yang menunjukan tempat kedudukan titik-titik  yang merupakan 
kombinasi dari faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah budget ( anggaran ) 
tertentu. 
      Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 4.2 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2  Isoquant 
 
        Segmen garis A1B1C1D1 merupakan isoquant dimana total produksi 1 unit yang dapat 
diperoleh dengan proses produksi A dengan kombinasi faktor produksi 15 berbanding 1 , atau 
melalui proses produksi D dengan kombinasi faktor produksi 5 berbanding  5. 

 Perhatikan titik X yang berada pada segmen garis isoquant A4B4C4D4 dimana total produksi 
yang akan dibuat adalah 4 unit dengan kombinasi faktor produksi K 16 unit dan L 25 unit. Tak 
satu pun dari proses produksi yang tersedia dapat digunakan untuk memproduksi Q 4 unit 
menggunakan L dan K dalam rasio  25 berbanding 16, tetapi hal tersebut dapat dilakukan dengan 
kombinasi pada dua proses produksi yaitu C dan D. Dalam hal ini, 2 unit Q dapat diproduksi 
menggunakan proses C dan 2 unit Q lainnya menggunakan Proses D. Produksi 2 unit Q dengan 
Proses C menggunakan 15 unit L dan 6 unit K. Untuk Produksi 2 unit Q dengan Proses D 
memerlukan 10 unit L dan 10 unit K. Dengan demikian, meskipun tidak ada sistem produksi 
tunggal tersedia dengan mana perusahaan dapat menghasilkan 4 unit Q menggunakan 25 unit L 
dan 16 unit K, Proses produksi C dan D secara bersama-sama dapat menghasilkan output 4 unit  Q 
tersebut. 

Salah satu metode untuk menentukan jumlah yang akan diproduksi oleh masing-masing 
proses produksi pada titik-titik yang berbeda-beda sepanjang isokuan adalah melalui pembangunan 
jajaran genjang. Hal ini ditunjukkan pada Gambar (4-3), di mana kombinasi proses yang diperlukan 
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untuk menghasilkan output Q di titik X diilustrasikan. Perhatikan output produksi di titik X. 
Sebuah garis melalui titik X sejajar dengan garis Proses Produksi  C memotong Proses garis D di 
titik D2. Perpotongan garis ini menunjukkan bahwa kuantitas Q untuk produksi menggunakan 
proses D adalah 2 unit. Perhatikan juga bahwa garis ini membentuk jajaran genjang C4XD2C2. 
Oleh karena itu, segmen C2C4  adalah sama panjang dengan segmen XD2, yang menunjukkan 
bahwa 2 unit Q juga akan diproduksi menggunakan proses C. Dengan kata lain, Jalur Segmen 0D2, 
menunjukkan berapa banyak Q harus diproduksi oleh Proses D, sedangkan penggunaan D2X 
menunjukkan jumlah yang harus diproduksi oleh Proses C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Penentuan Kombinasi Produk 
 
 
 
 
 
 
4.2  Least Cost Combination Input 

 
        Least Cost Combination adalah menentukan kombinasi input mana yang memerlukan biaya 

terendah apabila jumlah produksi yang ingin dihasilkan telah ditentukan. Menambahkan kurva 
isocost ke dalam set dari isoquant memungkinkan  untuk menentukan kombinasi input-biaya untuk 
produksi Q. Penjelsan ini ditunjukkan pada Gambar 4-4, dengan asumsi bahwa setiap unit  L 
memerlukan biaya $ 3 dan setiap unit K memerlukan biaya $ 10 . Kurva isocost dalam gambar 
menunjukkan total biaya $ 150. 

Titik singgung antara kurva isocost dan kurva isoquant untuk Q = 3, di titik B3 , menunjukkan 
bahwa Proses Produksi B, yang menggabungkan input L dan K dalam rasio 5 berbanding 1, adalah 
titik dengan biaya terendah untuk memproduksi Q sebanyak 3 unit. Untuk setiap tingkat 
pengeluaran, produksi dimaksimalkan dengan menggunakan Proses B. Atau, Proses Produksi B 
adalah metode dengan biaya terendah untuk memproduksi setiap kuantitas Q, sehubungan dengan 
kombinasi input  L dan K tersebut. 
4.3 Kombinasi input yang optimal dengan Pembatas Sumber Daya 

Sering kali perusahaan dihadapkan dengan masalah  input yang terbatas selama masa 
produksi dan karena ini mungkin akan optimal untuk menggunakan input dalam proporsi selain 
kombinasi biaya terendah. Contoh kendala seperti pada sumber daya termasuk pembatasan jam 
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kerja tenaga kerja terampil yang tersedia, kekurangan peralatan, bahan baku, ruang gudang yang 
terbatas, dan faktor lainnya. Dalam kasus ini masalah pemrograman linier harus dinyatakan 
dalam kendala input daripada dalam hal kendala total pengeluaran. 

Untuk menggambarkan efek dari batasan pada jumlah dari L dan K yang tersedia dalam 
contoh kita. Secara khusus, menganggap bahwa hanya tersedia 20 unit L dan 11 unit K yang 
tersedia selama periode produksi , sementara perusahaan berusaha untuk memaksimalkan output 
Q. Kendala ini ditunjukkan Gambar (4 – 5). Garis horizontal ditarik pada L = 20 menunjukkan 
batas atas pada jumlah L yang dapat digunakan selama masa produksi; garis vertikal di K = 11 
menunjukkan batas serupa pada kuantitas K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.4  Isocost ( Garis Selidik ) 
 
 

Kita dapat menentukan kemungkinan produksi untuk masalah ini dengan mencatat bahwa, 
selain keterbatasan input L dan K, perusahaan harus beroperasi dalam wilayah yang dibatasi oleh 
Proses Produksi Garis  A dan D. Dengan kata lain, perusahaan tidak mampu untuk 
menggabungkan L dan K dalam rasio yang terletak baik di atas Proses Produksi Garis  A atau di 
bawah Proses Garis D. Dengan demikian, kita melihat bahwa menggabungkan kemungkinan 
produksi dengan kendala masukan membatasi perusahaan untuk beroperasi dalam daerah yang 
diarsir 0PQRS pada Gambar (4 – 5). Daerah ini dikenal sebagai ruang layak atau derah feasibel. 
Setiap titik dalam daerah tersebut menggabungkan L dan K dalam rasio teknis layak, dan batas 
ketersediaan pada L dan K tidak terlampaui. 
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Gambar 1-5 :  Kombinasi input Optimal dengan Pembatas Sumber Daya 
          Karena perusahaan sedang mencoba untuk memaksimalkan produksi Q, dengan pembatas 
penggunaan L dan K, itu harus beroperasi pada titik dalam daerah feasibel dengan isoquant 
tertinggi. Hal tersebut terjadi pada titik  R  dengan  Q = 3  unit. Dengan konsep jajaran genjang, 
maka perusahaan harus memproduksi 1  unit dengan proses D  dan  2 unit dengan proses C. 

Karena titik R terletak di antara Proses Produksi C dan D, maka kita tahu bahwa 
kombinasi output produksi yang memaksimalkan Q akan memanfaatkan hanya dua proses 
produksi ini. Kita juga tahu bahwa semua 20 unit L dan 11 unit K akan diperlukan pada Titik R . 
Dengan informasi ini dari grafik kita dapat memecahkan untuk jumlah yang optimal akan 
diproduksi menggunakan proses C dan D sebagai berikut. Pertama, ingat bahwa setiap unit output 
yang diproduksi menggunakan proses C membutuhkan 7,5 unit  L. Jadi total L yang diperlukan 
dalam proses C akan sama dengan 7,5 kali QC. Demikian pula, setiap unit yang diproduksi 
menggunakan proses D membutuhkan 5 unit L sehingga total L digunakan dalam Proses D sama 
dengan 5 kali QD. Pada titik R, 20 unit L yang digunakan dalam Proses C dan D bersama-sama, dan 
dengan demikian harus memenuhi persamaan  berikut  :  + =C D7.5Q 5Q 20                                  (4-1) 
Hubungan serupa dapat dikembangkan untuk penggunaan K. Setiap unit output yang dihasilkan 
dari Proses C memerlukan 3 unit K, sedangkan dalam Proses D, 5 unit K yang digunakan untuk 
memproduksi setiap unit output. Total penggunaan K sama dengan 11 unit di titik R, dan 11 unit 
ini digunakan dalam Proses C dan D sehingga 

+ =C D3Q 5Q 11                                                       (4-2) 
Dengan mengeliminasi persamaan (4-1) dan (4-2) maka didapat  QC = 2 unit  dan  QD = 1  unit. 
4.4   Ilustrasi  Pemrograman Linear dalam  
        Manajemen  Operasional 
 
Misalkan seorang manager produksi merencanakan untuk membuat jadwal produksi Bulanan 
selama satu tahun dengan informasi sebagai berikut : 
1. Total permintaan untuk produk dalam bulan j adalah  dj untuk  j =  1,2,3, ... , 12. 
2. Biaya produksi tiap unit dalam bulan  j  adalah c j untuk  j  =  1,2,3, ... , 12. 
3. Biaya persediaan per unit untuk bulan  j  adalah  h j  untuk  j = 1, 2, 3, ... , 12. 
4. Kapasitas produksi untuk bulan  j  adalah  m j  untuk  j  =  1, 2, 3, ... , 12. 
 
Tugas manager adalah untuk menghasilkan jadwal produksi yang harus meminimumkan total 
biaya produksi dan persediaan selama  12  bulan. 
 
Misalkan untuk bulan pertama direncanakan memproduksi 100 unit dengan permintaan bulan itu 
d1 = 60  unit dengan persediaan awal = 0 (asumsi 1). Tingkat persediaan ahir untuk bulan pertama 
dapat dituliskan sebagai  0 + 100 - 60 = 40 unit. Misalkan biaya produksi pada bulan pertama 
adalah c1 = 15 dolar dan biaya persediaan  h1 = 3 dolar , maka total biaya untuk bulan pertama 
adalah : 
         ( 15 x 100 ) + ( 3 x 40 ) = 1.380  dolar. 
Pada awal bulan kedua akan ada 40 unit persediaan awal. Dengan cara yang sama kita dapat 
menghitung total biaya hingga bulan ke 12. Kita dapat memformulasikan keadaan tersebut dengan 
bantuan Pemrograman Linear sebagai berikut  : 
1. Variabel Keputusan  

Terdapat 12 variabel keputusan untuk jangka waktu 12 bulan produksi. 
xj  = tingkat produksi pada bulan  j dengan            j = 1,2,3, ... , 12. 

2. Fungsi Tujuan 
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Biaya produksi pada bulan pertama = c1 . x1 
Biaya persediaan bulan pertama = h1 ( x1 – d1 ) 
Total Biaya bulan pertama = c1 . x1 + h1 ( x1 - d1 ) 
 
Biaya produksi pada bulan kedua = c2 . x2 
Biaya persediaan bulan kedua = h2 (x1-d1+x2-d2) 
 
Maka total biaya untuk 12 bulan produksi adalah 
 

12122211

12

1
....... xcxcxcxc

j
jj +++=å

=

       (4-3) 

Karena tujuannya untuk meminimumkan total biaya produksi dan biaya persediaan, maka fungsi 
tujuan dapat dinyatakan sebagai berikut  : 
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= ==
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kkj

j
jj dxhxc                     (4-4) 

3. Fungsi  Pembatas 

Karena kapasitas produksi untuk  bulan  j  adalah m j  dan  tingkat produksi bulan  j ≤  kapasita 
produksi bulan  j  , maka dapat ditulis sbb : 

      Xj  ≤  m j    untuk   j  =  1, 2 , 3 , ... , 12               (4-5) 
Karena persediaan tidak diperbolehkan (asumsi 3), maka tingkat produksi bulan  k  dikurangi  total 
permintaan bulan  k  harus  ³ 0 ,  sehingga  : 

( ) 0
1

³-å
=

j

k
kk dx                                                   (4-6) 

Untuk  j  =  1, 2, 3, ... , 12 
Karena tingkat produksi bulan  j  tidak boleh negatif, maka  xj  ³ 0 , untuk   j = 1, 2, 3, ... , 12 

5. Penutup 

Dengan demikian kita telah memperoleh ilustrasi tentang penggunaan Pemrograman Linear dalam 
Manajemen Operasional yang bertujuan meminimumkan Total Biaya Produksi dan Biaya 
Persediaan 
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Abstrak 
Permasalahan newsboy merupakan permasalahan memaksimumkan keuntungan pada produk 

yang mempunyai batas waktu penjualan dan jumlah permintaan yang belum pasti. Makalah ini 
membahas permasalahan newsboy multiproduk dengan kapasitas penyimpanan gudang terbatas. 
Untuk mengatasi kekurangan produk akibat kapasitas penyimpanan gudang yang terbatas, penjual 
membeli produk di luar agen utama yang disebut agen outsourcing. Permasalahan newsboy ini 
dimodelkan ke dalam masalah nonlinear programming. Selanjutnya dijelaskan karakteristik solusi 
optimal dari permasalahan ini sehingga didapatkan solusi optimalnya.  
 
Kata Kunci: permasalahan newsboy, nonlinear programming, kapasitas penyimpanan terbatas, 
outsourcing 
 

Abstract 
Newsboy problems is the problem of maximizing profits on products that have a time limit of sales 
and uncertain demand. This paper discuss multi-product newsboy problem with limited storage 
capacity. To deal with possible shortage of the product due to the limited storage capacity, the seller 
buy products outside the main agent called outsourcer. This newsboy problems can be modeled into a 
nonlinear programming problem. Next will be explained the properties of the optimal solution of this 
problem to obtain the optimal solution. 

 
Keywords: newsboy problem, nonlinear programming, limited storage capacity, outsourcing 
 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Seorang penjual koran ingin menjual sejumlah eksemplar koran yang dapat dijual pada satu 
hari saja. Jika penjual koran menyediakan terlalu banyak koran, maka akan ada koran yang tak 
terjual sehingga mengakibatkan berkurangnya keuntungan. Sedangkan jika penjual koran tidak 
menyediakan jumlah koran yang cukup, maka penjual akan kehilangan kesempatan untuk 
menambah keuntungan. Selain itu, penentuan jumlah koran yang disediakan sangat dipengaruhi 
oleh ketidakpastian permintaan koran dari waktu ke waktu. Permasalahan yang dihadapi penjual 
koran ini adalah untuk mencari jumlah koran terbaik yang disediakan penjual sehingga 
memaksimumkan keuntungan. Permasalahan ini menurut Arthur V. Hill (2011) disebut 
permasalahan newsvendor atau juga dikenal dengan nama permasalahan newsboy. 

Permasalahan newsboy juga dapat dialami oleh penjual suatu produk yang mempunyai periode 
waktu penjualan terbatas atau waktu kadaluwarsa. Contohnya, penjual produk makanan, produsen 
yang memproduksi suatu produk untuk terakhir kalinya dan perusahaan penerbangan yang 

mailto:yusnia.aprina@sci.ui.ac.id
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melebihkan pemesanan tiket (overbook) dari pelanggan. Oleh karena itu, penjual yang mengalami 
permasalahan newsboy membuat keputusan terhadap jumlah optimum produk atau jasa yang 
disediakan agar memperoleh keuntungan maksimum. 

Untuk mencari jumlah optimum produk yang disediakan, penjual memerlukan formula 
matematis dari permasalahan newsboy ini. Formulasi dari permasalahan newsboy pada mulanya 
dibuat untuk memperhitungkan jumlah optimum hanya dari satu produk, namun dengan semakin 
berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, permasalahan newsboy menjadi semakin kompleks 
sehingga muncul permasalahan newsboy dengan multiproduk. Permasalahan newsboy dengan 
beberapa produk yang disebut multiproduk pertama kali dipelajari oleh Hadley dan Whitin pada 
tahun 1963 yang meneliti tentang permasalahan newsboy multiproduk dengan kendala anggaran. 
Setelah penelitian mereka, permasalahan newsboy multiproduk mulai dipelajari secara luas. 

Pada tahun 2000, Moon dan Silver memodelkan permasalahan newsboy multiproduk yang 
mempunyai harga pembelian tetap dengan kendala anggaran pada total harga penambahan jumlah 
produk. Kemudian, Zhang, Xu dan Hua (2009) mencari solusi dari permasalahan newsboy 
multiproduk dengan anggaran pembelian produk terbatas menggunakan metode solusi biner. 
Selanjutnya pada tahun 2010, Zhang dan Du memodelkan permasalahan newsboy multiproduk 
dengan kapasitas penyimpanan terbatas dan digunakannya sistem outsourcing (memesan produk 
ke agen lain) untuk memenuhi kekurangan jumlah produk akibat kapasitas produksi produk yang 
terbatas dan produksi produk yang hanya dapat dilakukan sekali pada setiap periode. 

Zhang dan Du menjelaskan bahwa salah satu permasalahan yang terkadang dialami oleh 
perusahaan adalah kapasitas produksi yang terbatas sehingga menyebabkan jumlah produk yang 
dapat diproduksi menjadi terbatas. Selain itu, permasalahan lainnya adalah produksi yang hanya 
dapat dilakukan sekali dalam satu periode. Untuk mengatasi kekurangan produk akibat kedua 
masalah tersebut perusahaan perlu memenuhi kekurangan produk dengan memesan produk ke 
fasilitas produksi di luar perusahaan. Mendapatkan produk atau jasa dari pemasok atau agen lain 
biasa disebut outsourcing. Produk yang diproduksi dari agen outsourcing memiliki harga lebih 
mahal dari pada produk yang diproduksi sendiri. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat 
memaksimumkan jumlah produk yang dapat diproduksi dan meminimumkan produk yang di 
outsource, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimum. 

Pada jurnal ini, permasalahan dari perusahaan yang dijelaskan oleh Zhang dan Du 
diaplikasikan dalam permasalahan yang dihadapi penjual yang mempunyai masalah terhadap 
kapasitas penyimpanan gudang terbatas dan pemesanan kepada agen utama yang hanya dapat 
dilakukan sekali saat awal periode (single order). Sehingga untuk memenuhi kekurangan produk, 
penjual perlu memesan produk ke agen lain yang disebut agen outsourcing. 
 

2. Metode Penelitian 
 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi literatur mengenai permasalahan newsboy 
multiproduk dengan kendala kapasitas produksi, sistem outsourcing, nonlinear programming, 
fungsi kepadatan probabilitas, fungsi distribusi, ekspektasi, � variabel acak yang saling bebas dan 
mempunyai distribusi yang sama. 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Seorang penjual ingin menjual sejumlah � produk. Masing-masing produk disediakan oleh 
penjual sebanyak �� , � = 1,2, … ,�.Produk tersebut diletakkan di dalam gudang selama penjualan, 
dengan volume dari produk ke � per unitnya adalah �� dan volume gudang sebesar �.Jika kapasitas 
gudang tidak cukup untuk menyimpan seluruh produk maka penjual memesan produk sebanyak �� 
untuk masing-masing produk kepada agen utama dengan harga ��.Kemudian untuk memenuhi 
kekurangan produk, penjual memesan produk sebanyak �� = �� − ��untuk masing-masing produk 
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kepada agen outsourcing seharga �� ketika gudang sudah dapat memuat produk.Sehingga jumlah 
produk yang dipesan penjual adalah sebanyak� = (��, … ,��) kepada agen utama dan sebanyak � = (��, … ,��) kepada agen outsourcing. 

Jumlah produk yang dipesan kepada agen utama maupun agen outsourcing diputuskan oleh 
penjual pada awal periode. Sehingga keputusan jumlah produk yang dipesan harus memenuhi 
kendala kapasitas gudang dan kendala tak negatif, yaitu 
 ∑ �������� ≤ �,  �� ≥ 0,�� ≥ 0,  � = 1,2, … ,�. 

 
Setelah membuat keputusan jumlah produk yang dibeli dari agen utama maupun agen outsourcing, 
penjual menjual produk dari awal periode (� = 0) sampai akhir periode (� = 1) yaitu waktu 
kadaluwarsa produk. Penjual memutuskan menjual produk seharga �� untuk produk ke � dari � = 0 
sampai � = � di mana 0 < � < 1. Misalkan �� adalah variabel acak untuk permintaan pembeli 
produk ke � dari � = 0 sampai � = �. Variabel acak �� mempunyai p.d.f. ��(��) dan c.d.f. ��(��).Jika 
produk ke � masih bersisa setelah � = �, maka penjual menjual produk dengan harga diskon �� dari � = � sampai� = 1. Sehingga banyak produk yang tersisa adalah �� = ���(0,�� − ��) = ���(0, (�� +��) − ��).Harga jual dan harga beli produk diasumsikan �� > �� > �� > �� di mana � =1,2, … ,�.Pemberian nomor indeks untuk setiap produk diatur dengan cara mengurutkan �� ≤ �� ≤⋯ ≤ �� di mana �� = ������� . 
 
Waktu pembuatan keputusan jumlah produk yang dipesan dan waktu penjualan diilustrasikan 
dalam Gambar 1. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1.Garis waktu pengambilan keputusan dan waktu penjualan 
 
Fungsi objektif dari permasalahan newsboy multiproduk dengan sistem outsourcing ini dapat ditulis 
sebagai fungsi keuntungan dari masing-masing produk, di mana keuntungan adalah selisih dari 
total hasil penjualan dengan total harga pembelian, yaitu 
 �(�,�) = �� ���(min(�� ,�� + ��)) + ���(�� + ��) − ���� − (���� + ����)��

���  �(�,�) = ∑ �[��(min(�� ,�� + ��)) + ���(�� + ��) − ���� − ���� − ����]����   (1) 
 
Dengan menggunakan operasi matematika sehingga fungsi objektif �(�,�)pada persamaan (1) 
dapat ditulis sebagai berikut: 

Produk terjual sebanyak max(0,�� − ��) dengan harga �� Produk terjual sebanyak ���(�� ,��) dengan harga �� 
� = 1 � = � � = 0 

Keputusan 
menyediakan produk 
sebanyak�� = �� + �� 
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 �(�,�) = ∑ �(�� − ��)�� + (�� − ��)�� − (�� − ��)∫ ��(��)��������� �����  
 
Jadi, formulasi dari permasalahan newsboy multiproduk dengan kapasitas penyimpanan terbatas 
dan sistem outsourcing dapat ditulis sebagai permasalahan NLP, yaitu 
 
Maks  �(�,�) = ∑ �(�� − ��)�� + (�� − ��)�� − (�� − ��)∫ ��(��)��������� �����   (2) 
Dengan syarat: �(�,�) = ∑ �������� ≤ �,       (3) 
  −�� ≤ 0,−�� ≤ 0, � = 1,2, … ,�.      (4) 
 
Setelah diperoleh formulasi untuk permasalahan newsboy multiproduk dengan kapasitas 
penyimpanan terbatas dan sistem outsourcing, selanjutnya dilihat karakteristik dari solusi optimal 
untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan ini. 
 
 
 
 
Proposisi 1.Jika himpunan � = {(�,�)|�� ,�� ≥ 0} ⊂ �� × �� dan�: � → �, maka fungsi  
 �(�,�) = ��(�� − ��)�� + (�� − ��)�� − (�� − ��) � ��(��)��������

� ��
���  

 
adalah fungsi konkaf di �. 
 
 
Bukti. Menurut Bazaraa, dkk (2006), fungsi � pada persamaan (2) dapat dikatakan sebagai fungsi 
konkaf jika –� adalah fungsi konveks. Turunan parsial pertama dari −�(�,�) adalah 
 ���(�,�)��� = −(�� − ��) + (�� − ��)��(�� + ��)    ���(�,�)��� = −(�� − ��) + (�� − ��)��(�� + ��)  
   
Sehingga untuk �, � = 1,2, … ,� turunan parsial kedua dari −�(�,�) adalah 
 �������� = �������� = ���������� = ���������� = (�� − ��)��(�� + ��) ≥ 0    ���������� = ���������� = ���������� = 0  untuk� ≠ �,  

    
Karena matriks Hessian � dari fungsi −� merupakan matriks semidefinit positif, maka didapat −� 
adalah fungsi konveks di �. Jika−� adalah fungsi konveks, maka � adalah fungsi konkaf di �. 
 

Berdasarkan Proposisi 1 fungsi objektif pada persamaan (2) adalah fungsi konkaf. Selain itu, 
karena fungsi kendala pada persamaan (3) adalah fungsi linier, maka berdasarkan Lieberman, dkk 
(2010) fungsi kendala pada persamaan (3) adalah fungsi konveks. Menurut Winston (2003), jika 
fungsi objektif pada persamaan (2) adalah fungsi konkaf dan fungsi kendala pada persamaan (3) 
adalah fungsi konveks, maka setiap titik (�∗,�∗) yang memenuhi kondisi KKT adalah solusi optimal 
untuk permasalahan ini. Berikut adalah kondisi KKT yang harus dipenuhi (�∗,�∗): 
1. Kondisi primal feasibility (PF) 
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 �(�,�) = ∑ �������� ≤ �,         (3) −�� ≤ 0,−�� ≤ 0, � = 1,2, … ,�.        (4) 
 
2. Kondisi dual feasibility (DF) 
 (�� − ��) − (�� − ��)��(��∗ + ��∗) − �∗�� + ��∗ = 0      (5) (�� − ��) − (�� − ��)��(��∗ + ��∗) + ��∗ = 0       (6) �∗ ≥ 0, ��∗ ≥ 0, dan ��∗ ≥ 0        (7) 
 
3. Kondisi complementary Slackness (CS) 
 �∗(� − ∑ ����∗���� ) = 0.         (8) ��∗��∗ = 0           (9) ��∗��∗ = 0           (10) 
 

Sebelum mencari solusi optimal ��∗ dan ��∗ yang memenuhi kondisi KKT, terlebih dahulu dicari 
jumlah optimal masing-masing produk yang dapat dipesan oleh penjual dari agen utama saja tanpa 
melihat kendala kapasitas gudang dinotasikan dengan ��� dan agen outsourcing saja dinotasikan 
dengan ��� . Nilai dari ���dan ���  adalah ��� = ��� ������������ dan ��� = ��� ������������. Karena �� > �� maka ������ � < ������� sehingga didapat ��� < ���  untuk � = 1,2, … ,�. 
 
 
 
Proposisi 2.Jika ��∗ dan��∗di mana � = 1,2, … ,� adalah solusi optimal untuk �(�,�) pada (2), 

a. maka ��∗ ≤ ��� dan��∗ = ���� − ��∗�� ≤ ��� . 
b. dan jika ∑ ��������� ≤ �, maka ��∗ = ��� dan ��∗ = 0 
c. dan jika ∑ ��������� > �, maka ∑ ����∗ =���� � 

 
Bukti. 
a. Pertidaksamaan ��∗ = ���� − ��∗�� dapat ditulis menjadi ��∗ + ��∗ = ���  di mana ��∗ ≥ 0 dan��∗ ≥ 0. 

Proposisi 2.a. ini dibuktikan dengan cara kontradiksi. Jika ��∗ ≤ ��� dan ��∗ + ��∗ = ���  adalah 
pernyataan yang salah, maka ada pernyataan lain dari ��∗ dan ��∗ yang bernilai benar. 
Pernyataannya dibagi dalam beberapa kasus yaitu, 
1) Jika nilai ��∗ > ��� maka  ��(�∗,�∗)��� = (�� − ��) − (�� − ��)�(��∗ + ��∗) < (�� − ��) − (�� − ��)������ = 0. 

Jika nilai��(�∗,�∗)��� < 0 di titik (�∗,�∗) untuk � = 1,2, … ,�, maka berdasarkan Winston (2003) 
hal 658, menurunkan sedikit saja nilai ��∗ (variabel lain konstan) akan menaikkan nilai �(�∗,�∗). 

2) Jika nilai ��∗ ≤ ���  dan ��∗ + ��∗ < ���  maka��(�∗,�∗)��� = (�� − ��) − (�� − ��)�(��∗ + ��∗) > (�� − ��) −(�� − ��)����� � = 0. Jika nilai ��(�∗,�∗)���∗ > 0 di titik (�∗,�∗) untuk � = 1,2, … ,�, maka menaikkan 

sedikit saja nilai ��∗ akan menaikkan nilai �(�∗,�∗). 
3) Jika nilai ��∗ ≤ ���  dan ��∗ + ��∗ > ���  maka��(�∗,�∗)��� = (�� − ��) − (�� − ��)�(��∗ + ��∗) < (�� − ��) −(�� − ��)����� � = 0. Jika nilai ��(�∗,�∗)��� < 0 di titik (�∗,�∗) untuk � = 1,2, . . ,�, maka dengan 

menurunkan sedikit saja nilai ��∗ akan menaikkan nilai �(�∗,�∗). (4) Jika nilai ��∗ > ���  dan 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 376 
 
 

��∗ > 0 maka��(�∗,�∗)��� = (�� − ��) − (�� − ��)�(��∗ + ��∗) < (�� − ��) − (�� − ��)������ = 0. Jika nilai ��(�∗,�∗)��� < 0, maka menurunkan sedikit saja nilai ��∗ akan menaikkan nilai �(�∗,�∗).  
Pernyataan pada keempat kasus kontradiksi dengan premis (�∗,�∗) solusi optimal dari �. 
Sehingga pernyataan ��∗ ≤ ��� dan ��∗ + ��∗ = ���  bernilai benar. 

b. Kondisi ∑ ��������� ≤ � menunjukkan penjual cukup memesan produk dari agen utama saja 
karena kapasitas gudang cukup untuk menyimpan jumlah optimal produk yang dipesan dari 
agen utama saja. Sehingga didapat solusi optimalnya��∗ = ���. Berdasarkan Proposisi 2.a, ��∗ = ���� − ��∗�� ≤ ���  dan berdasarkan pertidaksamaan ��� < ���  didapat ��∗ = 0. 

c. Proposisi 2.c. dibuktikan dengan cara kontradiksi. Jika ∑ ����∗ =���� � pernyataan yang salah, 
maka ada nilai ∑ ����∗ ≠���� � yang membuat nilai ∑ ��������� > �. Pembuktian dibagi ke dalam dua 
kasus yaitu, 
1) Jika ∑ ����∗���� > �, maka menyalahi aturan ��∗ memenuhi kendala kapasitas gudang di mana ∑ ���� ≤���� �. Sehingga kontradiksi dengan premis ��∗ adalah solusi optimal. 
2) Jika ∑ ����∗���� < �, maka terdapat sedikitnya satu � ∈ {1,2, … ,�} sedemikian sehingga ��� > ��∗ 

yang membuat nilai∑ ��������� > �.Untuk ��∗ ≥ ���, berdasarkan Proposisi 2.a. didapat��∗ =���� − ��∗�� = 0sehingga ��(�∗,�∗)��� = (�� − ��) − (�� − ��)�(��∗ + ��∗) > (�� − ��) − (�� −��)����� � = 0. Karena nilai ��(�∗,�∗)��� > 0, maka dengan menaikkan sedikit saja nilai ��∗ akan 

menaikkan nilai �(�∗,�∗).Untuk ��∗ < ���, berdasarkan Proposisi 2.a. ��∗ = ���� − ��∗�� 
didapatkan ��∗ + ��∗ = ���  yang mengindikasikan menaikkan sedikit saja nilai ��∗ dan 
menurunkan sedikit saja ��∗ akan menaikkan � karena harga beli produk ke � dari agen 
utama yang lebih murah daripada dari agen outsourcing. Pernyataan pada kasus 2 ini 
kontradiksi karena tidak memenuhi premis ��∗ adalah solusi optimal produk ke � untuk �. 

Kasus 1 dan kasus 2 terjadi kontradiksi karena tidak memenuhi premis ��∗ merupakan solusi 
optimal. Jadi, pernyataan ∑ ����∗ =���� � bernilai benar. 

 
Pada Proposisi 2.b dapat dilihat bahwa jika ∑ ��������� ≤ �, maka pemesananan produk dapat 
dilakukan hanya dari agen utama saja karena kapasitas gudang cukup untuk menyimpan semua 
produk. Sehingga solusi optimalnya adalah ��∗ = ��� dan ��∗ = 0. Sedangkan pada Proposisi 2.c dapat 
dilihat bahwa jika ∑ ��������� > � yang berarti kapasitas gudang tidak cukup untuk menyimpan 
produk sebanyak ∑ ������� , maka penjual memesan produk kepada agen utama dengan batas 
pemesanan ��∗ ≤ ��� dan ��∗ = ���� − ��∗�� ≤ �� untuk � = 1,2, … ,�. 
 
Karakteristik selanjutnya menurut Zhang dan Du (2010) adalah bahwa nilai ��∗ dan ��∗, dapat 
dibentuk sebagai fungsi dari �∗, yaitu fungsi ��∗(�∗) dan fungsi ��∗(�∗).  
 
Proposisi 3.Untuk setiap �∗ ≥ 0, ��∗(�∗) dan ��∗(�∗) dengan� = 1,2, … ,� memenuhi persamaan (5), (6), 
(9) dan (10) jika dan hanya jika 
 

��∗(�∗) = � 0, ����� �∗ > ���� , ����� �∗ = ������ ��������∗������� � , ����� �∗ < ��      (11) 

��∗(�∗) = ⎩⎪⎨
⎪⎧ ���� ������������ , ����� �∗ > ������ ������������ − �� , ����� �∗ = ��0, ����� �∗ < ��      (12) 
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untuk setiap� = 1,2, … ,�, di mana �� adalah bilangan real yang memenuhi �� ∈ �0,���� �������������. 
 
Bukti. Dengan mengurangkan persamaan (6) dengan (5) didapatkan persamaan  
 ��∗ − ��∗ = (�� − �∗)��,  untuk � = 1,2, … ,�      (13) 

 
Dengan menggunakan persamaan (13), dapat dibuktikan Proposisi 3, yaitu dengan melihat 
berdasarkan 3 kasus, yaitu �∗ > �� , �∗ = ��, dan �∗ < ��.  
(1) Jika �∗ > ��, maka dari persamaan (13) didapat ��∗ = (�∗ − ��)�� + ��∗ > 0. Karena ��∗ > 0 dan 

berdasarkan kondisi CS, ��∗��∗ = 0 pada persamaan (9), membuat nilai ��∗(�∗) = 0. Sehingga 
berdasarkan Proposisi 2.a didapat nilai ��∗(�∗) = ���� − ��∗�� = ��� − 0 = ��� = ���� ������������.  

(2) Jika �∗ = ��, maka dari persamaan (13) didapat nilai ��∗ = ��∗. Jika nilai ��∗ = ��∗ ≠ 0, maka 
berdasarkan persamaan (9) dan (10) didapat nilai ��∗ = 0 dan ��∗ = 0. Hal ini tidak sesuai dengan 
Proposisi 2.a �� = ���� − ��∗�� = ��� − 0 = ��� = 0. Oleh karena itu, harus terdapat ��∗ = ��∗ = 0. 
Berdasarkan persamaan (6) dengan ��∗ = 0 didapat��∗ + ��∗ = ��� ������������ = ��� . Misalkan ��∗(�∗) =�� ∈ �0,��� �������������, sehingga persamaan menjadi ��∗(�∗) = ��� ������������− ��.  

(3) Jika �∗ < ��∗, maka dari persamaan (13) didapat nilai ��∗ = (�� − �∗)�� + ��∗ > 0. Karena nilai ��∗ > 0 dan berdasarkan kondisi CS, ��∗��∗ = 0 pada persamaan (10), membuat nilai ��∗(�∗) = 0. 
Nilai ��∗(�∗) = 0  membuat nilai ��∗(�∗) > 0dan berdasarkan kondisi CS, ��∗��∗ = 0 pada 
persamaan (9), membuat nilai ��∗ = 0. Berdasarkan persamaan (5) dan nilai ��∗ = 0 
diperoleh��(�∗) = ��� ��������∗������� �. 

 
Proposisi selanjutnya menurut Zhang dan Du (2010) adalah karakteristik dari solusi optimal 
dengan kondisi ∑ ��������� > �.  
Notasikan  
 ��(�∗) = {�|�� < �∗, � = 1,2, … ,�},  ��(�∗) = {�|�� = �∗, � = 1,2, … ,�}, dan ��(�∗) = {�|�� > �∗, � = 1,2, … ,�} 
Proposisi 4.Jika ∑ ��������� > � dan��(�∗) ≠ ∅, maka terdapat satu � ∈ ��(�∗) sedemikian sehingga 

a. ��∗ = 0, dan��∗ = ���  untuk setiap� = 1, … , � − 1 
b. ��∗ ≥ ���  dan��∗ = 0 untuk setiap� = � + 1, … ,� 
c. ��∗ + ��∗ = ��� 

 
Bukti. Pembuktian untuk proposisi ini dibagi menjadi 2 kasus, yaitu untuk banyaknya anggota 
himpunan ��(�∗) adalah satu dan untuk banyaknya anggota himpunan ��(�∗) lebih dari satu. 
- Jika banyaknya anggota himpunan ��(�∗) adalah satu, maka didapat nilai � ∈ ��(�∗). Proposisi 4 

ini dapat dibuktikan dengan menggunakan Proposisi 3. Jika �∗ = �� maka berdasarkan 
Proposisi 3 ��(�∗) + ��(�∗) = ��∗ + ��∗ = ���. Kemudian untuk �� < �∗ dengan � = 1, … , � − 1 
berdasarkan Proposisi 3 didapat nilai ��(�∗) = ��∗ = 0 dan ��(�∗) = ��∗ = ��� ������������ = ��� . Jika �� > �∗ dengan � = � + 1, … ,� berdasarkan Proposisi 3 didapat nilai ��(�∗) = ��∗ = ��� ��������∗��(�����) � ≥��� � �����(�����)� = ���dan ��(�∗) = ��∗ = 0. Sehingga Proposisi 4 terbukti untuk banyaknya anggota 
himpunan ��(�∗) adalah satu. 

- Jika banyaknya anggota himpunan ��(�∗)lebih dari satu. Berdasarkan Proposisi 2.c didapat ∑ ����∗���� = �dan berdasarkan Proposisi 3 didapat ��∗ = 0 dan ��∗ = ���  untuk � ∈ ��(�∗) dan 
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��∗ + ��∗ = ���untuk � ∈ ��(�∗).Sehingga jika banyaknya anggota himpunan ��(�∗) lebih dari satu, 
maka pasti ada satu bilangan unik � ∈ ��(�∗) sedemikian sehingga ∑ ��������,�∈��(�∗) ≤ � −∑ ����∗�∈��(�∗) ≤ ∑ ��������,�∈��(�∗) . Pertidaksamaan menandakan bahwa sisa kapasitas setelah 
digunakan untuk menyimpan semua produk ke � di mana � = � + 1, … ,� tidak cukup untuk 
menyimpan seluruh produk ke � sehingga dapat dicari suatu nilai ��∗ di 

mana��∗ = ��∑ ����∗�∈��(�∗) �∑ ��������,�∈��(�∗)��  adalah banyaknya produk ke � yang dapat dipesan dari 
agen utama dan nilai ��∗ berdasarkan Proposisi 2.a di mana��∗ = ��� − ��∗adalah banyaknya 
produk ke � yang dapat dipesan dari agen outsourcing. Untuk anggota himpunan � ∈ ��(�∗) < � 
semua produknya dipesan dari agen outsourcing dengan nilainya berdasarkan Proposisi 3, 
yaitu��∗ = 0 dan ��∗ = ��� . Sedangkan untuk anggota himpunan � ∈ ��(�∗) > � semua produknya 
dipesan dari agen utama dengan nilai, berdasarkan Proposisi 3, yaitu��∗ = ���  dan ��∗ = 0. 

 
Proposisi4 ini mengindikasikan bahwa solusi optimal dapat dibuat sedemikian sehingga jika ∑ ��������� > �maka paling banyak hanya satu produk yang dipesan dari kedua agen yaitu agen 
utama dan agen outsourcing. Sedangkan produk lainnya dipesan dari agen utama saja atau agen 
outsourcing saja. Dengan ketentuan keputusannya adalah 
 ��∗ = 0 dan ��∗ = ���  untuk � = 1, … , � − 1      (14) ��∗ = ���dan ��∗ = 0 untuk � > � dan � ∈ ��(�∗)      (15) ��∗ = ���� ��������∗������� �dan ��∗ = 0 untuk � ∈ ��(�∗)     (16) ��∗ = ��∑ ����∗�∈��(�∗) �∑ ��������,�∈��(�∗) ��  dan ��∗ = ��� − ��∗     (17) 
 
Solusi (14)-(17) dapat dengan mudah dibuktikan memenuhi kondisi KKT. Sehingga solusi (14)-(17) 
adalah solusi optimal untuk permasalahan newsboy multiproduk dengan kapasitas penyimpanan 
terbatas dan sistem outsourcing. 
 

4. Kesimpulan 
 
Permasalahan newsboy multiproduk dengan kapastas penyimpanan terbatas dan sistem 
outsourcing ini dapat dimodelkan kedalam permasalahan NLP banyak variabel dengan kendala 
berupa kapasitas penyimpanan. Nilai solusi optimal untuk menyelesaikan permasalahan ini dibagi 
dalam dua kasus, yaitu 
· Jika jumlah optimal dari setiap produk yang dipesan oleh penjual dari agen utama saja tanpa 

memperhatikan kendala cukup untuk diletakkan semua di dalam gudang maka penjual tidak 
perlu memesan produk dari agen outsourcing. 

· Jika jumlah optimal dari setiap produk yang dipesan oleh penjual dari agen utama saja tanpa 
memperhatikan kendala tidak cukup untuk diletakkan semua di dalam gudang maka penjual 
membeli barang dengan ketentuan hanya satu produk yaitu produk ke � yang dipesan dari 
kedua agen, sedangkan untuk produk ke 1 sampai ke (� − 1) penjual membeli produk dari agen 
outsourcing, dan untuk produk ke (� + 1) sampai produk ke � penjual membeli produk dari 
agen utama. 
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ABSTRAK 
Closed loop supply chain yang merupakan gabungandari forward supply chain dan reverse 

supply chain pada produksi aki merupakan masalah optimasi yang dapat dimodelkan dalam 
pemrograman linier bilangan bulat campuran. Masalah optimasi pada pada model ini adalah 
meminimalkan biaya total dari semua proses pada closed loop supply chain dan dapat diselesaikan 
menggunakan algoritma genetika. 

 
Kata kunci:  Algoritma genetika, Closed Loop Supply Chain, Forward supply chain; Reverse supply 
chain, pemrograman linier, Produksi Aki. 

 
ABSTRACT 

Close loop supply chain, that is a set combination of forward and reverse supply chain for lead-acid 
battery production is an optimization problem that can be modelled by mixed integer linear 
programming. The optimization of this model focus on minimalizing total cost from all processes and 
can be solved by using the genetic algorithm. 

 
Key Words: Genetic algorithm; Closed loop supply chain;  Forward supply chain; Reverse supply 
chain, linear programming, Lead-Acid Battery Manufacture. 

 
 

6. Pendahuluan 
 

Aki merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk layanan starting-lighting-

ignition (SLI) pada mobil, sepeda motor, dan hampir semua kendaraan bermotor lainnya. Aki yang 
berbahan baku utama timbal, apabila sudah habis masa hidupnya menjadi limbah yang berbahaya, 
karena menurut Lampiran 1 PP No. 85 tahun 1999 aki tergolong dalam salah satu limbah B3 dari 
sumber spesifik dengan kode limbah D218 dan pencemaran utama berupa logam berat seperti Cd 
(kadmium), Pb (timbal), Ni (nikel), Zn (seng), Sb (antimon/stibium), asam/alkali, dan sel yang 
mengandung lithium. Jika aki tersebut dibuang sembarangan atau tidak didaur ulang, maka 
kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya lain yang merupakan elektrolit korosif dapat 
mencemari air dan tanah, yang akhirnya membahayakan tubuh manusia. (Bararah, [1]) 

Mengingat tuntutan masyarakat akan produk yang ramah lingkungan dan kebijakan 
pemerintah yang mengatur tentang lingkungan hidup dan limbah berbahaya seperti UU No 32 
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2008 
tentang pengelolaan sampah, PP No 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun menyebabkan suatu perusahaan aki yang memiliki kontrol dan tanggung jawab penuh 
terhadap produknya harus memperhatikan pengelolaan terhadap aki yang yang sudah habis masa 
hidupnya, selain memperhatikan proses produksi dan distribusi barang ke konsumen. 

mailto:abdul.choliq@sci.ui.ac.id,sri_math@sci.ui.ac.id
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Maka dari itu, perusahan manufaktur aki membutuhkan closed loop supply chain dalam 
menejemen distribusinya. Closed loop supply chain merupakan sistem distribusi yang tidak hanya 
memperhatikan distribusi barang dari produsen ke konsumen (forward supply chain), akan tetapi 
juga memperhatikan distribusi barang yang kembali dari konsumen kepada produsen untuk didaur 
ulang (reverse supply chain). (G. Kannan et. al, [11]). 

Pada tulisan ini dibahas tentang pembentukan suatu model pemrograman linier bilangan bulat 
campuran yang bertujuan untuk mengoptimalkan biaya closed loop supply chain pada perusahaan 
aki dengan kendala-kendala tertentu dan diselesaikan dengan menggunakan algoritma genetika. 
 

7. MetodePenelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsiini adalah studi literature dan simulasi 
dengan menggunakan program. 
 

8. Hasil danPembahasan 
 
8.1 Pemodelan Closed Loop Supply Chain PadaProduksi Aki 

 
Pada bagian ini, dibahas model masalah closed loop supply chain untuk meminimumkan biaya 

total yang diperlukan. Permasalahan ini dimodelkan dengan Pemrograman bilangan bulat 
campuran. 

 
Gambar 1. Closed Loop Supply Chain padaProduksi Aki 

 
8.1.1 Asumsi-asumsipada Model Closed Loop Supply Chain padaProduksi Aki 

 
Pembentukan model closed loop supply chain pada produksi aki untuk meminimumkan biaya 

total pada setiap tahapnya pada forward supply chain dan reverse supply chain ini memerlukan 
beberapa asumsi. 
Pada tahap produksi terdapat beberapa asumsi sebagai berikut :   
· Biaya pembelian materi bahan baku dari pemasok sudah mencakup biaya pengirimannya 

sekaligus.  
· Jumlah permintaan konsumen terhadap aki sudah ditentukan di masing-masing periode.  
· Biaya penyimpanan pada gudang penyimpanan bahan baku dan gudang penyimpanan aki yang 

sudah jadi selalu sama setiap periodenya. Biaya penyimpanan ini sudah termasuk biaya 
perawatan dan bongkar muat.  
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Pada tahap distribusi, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :   
· Biaya pengiriman aki dari masing-masing perusahaan aki ke semua distributor, dari masing-

masing distributor ke semua pengecer, dan biaya transportasi pengembalian aki bekas dari 
semua pengecer ke tempat pengumpulan terpusat, dari tempat pengumpulan terpusat ke semua 
tempat daur ulang, serta dari tempat daur ulang ke perusahaan aki sudah ditetapkan dan tidak 
berubah pada setiap periodenya.  

· Biaya penyimpanan aki di setiap gudang distributor selalu sama pada setiap periodenya.  
Pada tahap pengumpulan, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :   
· Tempat pengumpulan terpusat untuk aki bekas hanya satu dan memiliki kapasitas yang tidak 

terbatas serta dikelola sendiri oleh perusahaan aki.  
· Aki yang tidak dapat didaur ulang dikirimkan ke tempat pembuangan akhir setelah dilakukan 

proses pengolahan limbah terlebih dahulu.  
· Biaya pembuangan aki bekas sudah sekaligus mencakup biaya transportasinya.  
Pada tahap daur ulang, asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut :   
· Diasumsikan semua komponen lain selain timbal terjual ke pihak ketiga dan biaya proses daur 

ulang bahan bahan selain timbal tersebut dan penjualannya tidak diperhitungkan.  
· Bahan baku hasil daur ulang diasumsikan memiliki kualitas yang sama dengan bahan baku 

yang baru.  
Secara logika ekonomi, perusahaan aki memilih materi bahan baku timbal hasil daur ulang dahulu 
dibandingkan membeli dari pemasok. 
 

8.1.2 VariabelkeputusandanNotasi-Notasi yang Digunakan 
 
Dalam model ini, untuk forward supply chain periode waktu dinotasikan dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . ,�, sedangkan untuk pemasok dinotasikan dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . ,�,untuk 
perusahaan aki dinotasikan dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . , �, untuk distributor dinotasikan 
dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . ,� dan untuk pengecer dinotasikan dengan �, yang mana � =1,2,3, . . . , �. Pada reverse supply chain, tempat pembuangan akhir dinotasikan dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . ,� dan untuk tempat daur ulang dinotasikan dengan �, yang mana � = 1,2,3, . . . ,�. 
Selanjutnya, didefinisikan variabel keputusan dan parameter yang digunakan dalam model closed 
loop supply chain pada produksi aki ini sebagai berikut : 

· variabel keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut : ������ jumlah material bahanbakutimbalbaru yang dibelidaripemasok� oleh perusahaan aki � pada periode � ���� jumlahaki yang diprosespadaperusahaanaki� pada periode � ������� jumlahaki yang diangkutdariperusahaanaki� ke distributor � pada periode � ������� jumlahaki yang diangkutdari distributor � ke pengecer � pada periode � ������ jumlahakibekas yang tidakbisadiadurulang yang 
diangkutdaritempatpengumpulanterpusatketempatpembuanganakhir� pada 
periode � ����� jumlahmateribahanbaku yang tersimpanpadagudangpenyimpananbahanbaku yang 
dimilikiperusahaanaki� pada periode � ����� jumlahaki yang tersimpanpadagudangpenyimpananbarangjadi yang 
dimilikiperusahaanaki� pada periode � ���� jumlahaki yang tersimpanpadagudang distributor � selama � periode � ������� jumlah material bahanbakuhasildaurulang yang didaurulangpadatempatdaurulang�
dan dikirimkan ke perusahaan aki � untuk memproduksiakibarupadaperiode� 

 
· Notasi-notasi biaya yang digunakan pada fungsi tujuan adalah sebagai berikut : �� biaya total closed loop supply chain ���� biaya total pembelianmateribahanbakutimbaldaripemasok ��� biaya total proses produksiakipadaperusahaanaki ����� biaya total transportasi (pengiriman) akidariperusahaanakike distributor ����� biaya total transportasi (pengiriman) akidari distributor kepengecer ����� biaya total penyimpanan materi bahan baku timbal pada gudang yang dimiliki 

perusahaanaki. 
Biayapenyimpanaginimencakupbiayaperawatandanbiayabongkarmuatbahanbaku.  
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����� biaya total penyimpanan aki yang sudah jadi pada gudang yang dimiliki 
perusahaan aki. Biaya penyimpanan ini mencakup biaya penyimpanan dan biaya 
bongkar muataki yang sudahjadi.  ���� biaya total penyimpanan pada gudang distributor. Biaya penyimpanan ini 
mencakup biaya perawatan dan biaya bongkar aki yang dikirimkan.  ��� biaya total pembuangan aki bekas yang tidak bisa didaur ulang lagi.  ����� biaya total 
transportasiakibekasdaritempatpengumpulanterpusatketempatdaurulang.  ����  biaya total daur ulang aki bekas pada tempat daur ulang ����� biaya total transportasi materi bahan baku hasil daur ulang dari tempat daur ulang 
ke perusahaan aki. 

 
· Parameter yang digunakan dalam model ini adalah : ���� Biayapembelianmateribahanbaku per unit daripemasok� ��� Biaya proses produksiaki per unit yang dilakukan di perusahaanaki� ������ Biayatransportasiaki per unit dariperusahaanaki� ke distributor � ������ Biayatransportasiaki per unit dari distributor � ke pengecer � ���� Biayapenyimpanan per unit per 

periodedarimateribahanbakupadaperusahaanaki� � jumlahmateribahanbaku yang dibutuhkanuntukmemproduksisatu unit aki ���� Biayapenyimpanan per unit aki per periodepadaperusahaanaki� ���� Biayapenyimpanan per unit per periodeuntukaki yang tersimpanpada distributor � ����   jumlah aki bekas yang dikembalikanpadapengecer�padaperiode� ���  Biaya pembuangan per unit aki bekas yang sudah tidak dapat didaur ulang ke 
tempat pembuangan akhir � �����  Biaya transportasi per unit aki bekas dari tempat pengumpulan terpusat ke 
tempat daur ulang � ����  Banyaknya aki bekas yang terkumpul pada tempat pengumpulan terpusat pada 
periode � ��   Tingkat pembuangan (disposal rate) untukakibekas ����  Biaya daur ulang per unit aki bekas yang terkumpul pada tempat daur ulang � ������   Biaya transportasi per kilogram bahan material 
hasildaurulangdaritempatdaurulang�keperusahaanaki� ��  Tingkat daur ulang (recycle rate) akibekas yang 
dapatdidaurulangpadatempatdaurulang� ����   Kapasitas gudang penyimpanan materi bahan baku yang dimiliki oleh 
perusahaanaki� ����   Kapasitas gudang penyimpanan aki yang sudah jadi yang dimiliki oleh 
perusahaan aki � ���  Kapasitas supply materi bahan baku yang dimiliki oleh pemasok � ���   Waktu yang tersedia untuk proses pembuatan aki pada persahaan aki � ����  Kapasitasgudangpenyimpanan yang dimilikioleh distributor � ���   Jumlah permintaan aki dari pengecer � ���   Kapasitas tempat daur ulang �untuk proses daurulangakibekas ����  Kapasitas tempat pembuangan aki bekas � yang tidakdapatdidaurulang 

 
8.1.3 Formulasi Matematika Lengkap 

 
Pada bagian ini disusun fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dalam formulasi lengkap sebagai 
berikut : Minimimal TC =        ���� + ��� + ����� + ����� + ����� + �����+���� + T�� + ����� + ���� + ����� ,  (15) 
dimana ���� = ∑  ���� ∑  ���� ∑  ���� (������ ⋅ ����), (16) 

 ��� = ∑  ���� ∑  ���� (���� ⋅ ���), (17) 
 ����� = ∑  ���� ∑  ���� ∑  ���� (��P���� ⋅ ������), (18) 
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 ����� = ∑  ���� ∑  ���� ∑  ���� (������� ⋅ ������), (19) 
 ����� = ∑  ���� ∑  ���� (����� ⋅ ����), (20) 
 ����� = ∑  ���� ∑  ���� (����� ⋅ ����), (21) 
 ���� = ∑  ���� ∑  ���� (���� ⋅ ����), (22) 
 ��� = ∑  ���� ∑  ���� (������ ⋅ ���), (23) 
 ����� = ∑  ���� ∑  ���� (������ ⋅ �����), (24) 
 ���� = ∑  ���� ∑  ���� (������ ⋅ ����), (25) 
 ����� = ∑  ���� ∑  ���� ∑  ���� (������� ⋅ ������). (26) 
 

Dengan kendala ∑  ���� (������) ≤ ���,    ∀�,    ∀�, (27) 
 ∑  ���� (������) ≤ ���� ,    ∀�,    ∀�, (28)          ����� + (� ⋅ ����) = ����(���)         +∑  ���� (������) + ∑  ���� (�������),    ∀�,    ∀�, (29) 

    ���� ≤ ��� ,    ∀�,    ∀�, (30) 
    ���� ≤ ���� ,    ∀�,    ∀�, (31) 
 ∑  ���� (�������) ≤ ���� ,    ∀�,    ∀�, (32) 

 
���� = ���(���) + ∑  ���� (�������)−∑  ���� (�������),    ∀�,    ∀�,  (33) 

 ������� ≤ ���� ,    ∀�    ∀�    ∀�, (34) 
    ������ ≤ ��� ,    ∀�,    ∀�, (35) 
    ������ ≤ ���� ,    ∀�,    ∀�, (36) 
 ∑  ���� (������) = ���� ⋅ ��,    ∀�, (37) 
 ∑  ���� (������) = ���� ⋅ (1 − ��),    ∀�, (38) 
   ����� = ������ ⋅ � ⋅ ��,    ∀�,    ∀�. (39) 

 
8.2  Contoh Penyelesaian Model denganMenggunakanAlgoritmaGenetika 

 
8.2.1 Pendahuluan  

 
Pada bab ini dijelaskan cara menyelesaikan permasalahan sederhana closed loop supply chain pada 
produksi aki dengan menggunakan algoritma genetika pada beberapa jenis masalah yang berbeda. 
Pada masalah closed loop supply chain I dibahas bagaimana algoritma genetika menyelesaikan 
permasalahan model closed loop supply chain pada produksi aki, sedangkan untuk masalah yang 
lain diberikan hasilnya. Penyelesaian beberapa masalah pada model closed loop supply chain ini 
dibantu dengan menggunakan program algoritma genetika yang dibuat pada perangkat lunak 
phyton.Ukuran dan struktur jaringan closed loop supply chain dari dua model masalah yang akan 
dibahas tersaji dalam Tabel 1 dibawah ini : 
 

Tabel  1. Struktur jaringan closed loop supply chain untuk masalah yang akan diuji 
 

Elemen Suplier Perusahaan 
aki Distributor Pengecer 

Masalah I   1   1   2   3  
Masalah II   1   1   4   6 

Elemen Tempat 
pembuangan 

Tempat 
daurulang 

periode 
waktu 

Masalah I   1   1   1 
Masalah II   3   2   1 
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8.2.2 Parameter 
 

· Masalah I pada model closed loop supply chain mempunyai parameter sebagai berikut : 

Tabel  2. Parameter untuk masalah closed loop supply chain I 
 

Deskripsi  Parameter  nilai 
Kapasitaspenyimpanan   
kapasitaspemasok ��  25000 kg  
kapasitasgudangbahan Baku  ���  30000 kg  
kapasitasgudangakijadi ���  5000 unit  
kapasitasgudang Distributor 1  ����  1500 unit  
kapasitasgudang Distributor 2  ����  3500 unit 
jumlahpermintaanPengecer 1  ���  1000 unit 
jumlahpermintaanPengecer 2  ���  2000 unit  
jumlahpermintaanPengecer 3  ���  1500 unit  
kapasitasTempatpembuangan ���  500 unit  
kapasitasTempatdaurulang ��  1800 unit  
Jumlahpermintaankeseluruhan ��  4500 unit  
waktu proses pembuatan ��  8000 menit 
jumlahbahanbakuuntuk 1 unit aki �  7,5 kg 
Parameter biaya   
Biayapembelianbahanbakubaru ���  Rp100.000,-  
Biayaproduksi ��  Rp270.000,-  
biayapenyimpananbahanbaku ���  Rp500,-  
biayapenyimpananakijadi ���  Rp2.000,-  
biayapenyimpanan Distributor 1  ����  Rp1.000,-  
biayapenyimpanan Distributor 2  ����  Rp1.500,-  
biayapembuangan ��  Rp10.000,-  
Biayaketempatdaurulang ����  Rp3.000,-  
Biayadaurulang ���  Rp5.000,-  
Biayapengirimanbahanbakudaurulang ����  Rp5.000,-  
Parameter pengembalianakibekas   
Jumlah Aki bekas yang terkumpul ���  1500 unit  
Disposal rate ��  0.1  
Recycling rate �  0,9 

 
Tabel  3. Biaya distribusi per unit aki dari perusahaan aki ke distributor 

  distributor 1   distributor 2  
Perusahaan aki  Rp5.000,-   Rp6.000,- 

 
Tabel  4. Biaya distribusi per unit aki dari distributor ke pengecer 

 Pengecer 1  pengecer 2  pengecer 3 
Distributor 1   Rp3.000,-   Rp4.000,-   Rp5.000,-  
distributor 2   Rp4.000,-   Rp3.000,-   Rp5.000,-  

 
· Model masalah closed loop supply chain II closed loop supply chain pada produksi aki 

mempunyai parameter sebagai berikut :  

Tabel  5. Parameter untuk masalah closed loop supply chain II 
Deskripsi  Parameter  nilai 

Kapasitaspenyimpanan   
kapasitaspemasok ��  25000 kg  
kapasitasgudangbahan Baku  ���  30000 kg  
kapasitasgudangakijadi ���  5000 unit  
kapasitasgudang Distributor 1  ����  1500 unit  
kapasitasgudang Distributor 2  ����  2500 unit 
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kapasitasgudang Distributor 3  ����  3000 unit  
kapasitasgudang Distributor 4  ����  1000 unit 
jumlahpermintaanPengecer 1  ���  500 unit 
jumlahpermintaanPengecer 2  ���  1200 unit  
jumlahpermintaanPengecer 3  ���  1500 unit  
jumlahpermintaanPengecer 4  ���  1300 unit 
jumlahpermintaanPengecer 5  ���  500 unit  
jumlahpermintaanPengecer 6  ���  1000 unit  
kapasitasTempatpembuangan ����  500 unit  
kapasitasTempatpembuangan ����  200 unit  
kapasitasTempatpembuangan ����  100 unit  
kapasitasTempatdaurulang ���  800 unit  
kapasitasTempatdaurulang ���  1800 unit  
Jumlahpermintaankeseluruhan ��  5000 unit  
waktu proses pembuatan ��  8000 menit 
jumlahbahanbakuuntuk 1 unit aki �  7,5 kg 
Parameter biaya   
Biayapembelianbahanbakubaru ���  Rp100.000,-  
Biayaproduksi ��  Rp270.000,-  
Biayapenyimpananbahanbaku ���  Rp500,-  
Biayapenyimpananakijadi ���  Rp2.000,-  
Biayapenyimpanansemua distributor  ����  Rp1.000,-  
biayapembuangan 1  ���  Rp10.000,-  
biayapembuangan 2  ���  Rp8.000,-  
biayapembuangan 3  ���  Rp7.000,-  
Biayaketempatdaurulang 1  �����  Rp3.000,-  
Biayaketempatdaurulang 2  �����  Rp4.000,-  
Biayadaurulang ���  Rp5.000,-  
Biayapengirimanbahanbakudaurulang ����  Rp5.000,-  
Parameter pengembalianakibekas   
Jumlah Aki bekas yang terkumpul ���  2500 unit  
Disposal rate ��  0.1  
Recycling rate �  0,9 

 
Tabel  6. biaya distribusi per unit aki dari perusahaan aki ke distributor 

  distributor 1   distributor 2   distributor 3   distributor 4 
Perusahaan aki  Rp3.000,-   Rp6.000,-  Rp5.000,-   Rp4.000,- 

 
Tabel  7. biaya distribusi per unit aki dari distributor ke pengecer 

 Pengecer 1  pengecer 2  pengecer 3  
Distributor 1   Rp3.000,-   Rp4.000,-   Rp5.000,-  
distributor 2   Rp4.000,-   Rp3.000,-   Rp5.000,-  
distributor 3   Rp2.500,-   Rp4.500,-   Rp2.500,-  
distributor 4   Rp4.000,-   Rp6.000,-   Rp3.000,-  

 pengecer 4  pengecer 5 pengecer 6  
Distributor 1   Rp2.000,-   Rp2-500,-   Rp1.000,- 
distributor 2   Rp1.500,-   Rp3.000,-   Rp4.500,- 
distributor 3   Rp5.000,-   Rp2.500,-   Rp1.500,- 
distributor 4   Rp2.500,-   Rp4.000,-   Rp3.000,- 

 
 

8.2.3 Hasil Implementasi Algoritma genetika 
 
Solusi optimal untuk model masalah closed loop supply chain I pada produksi aki dicari dengan 
menggunakan bantuan perangkat lunak python. Model masalah closed loop supply chain I ini 
menggunakan ukuran populasi sama dengan 4 dan jumlah iterasi yang berbeda, yaitu : 1000, 5000, 
8000, dan 10000 serta dijalankan menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi yaitu 
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sistem operasi: Windows 8 62-bit, prosessor: Intel(R) dual core CPU G620 2.70GHz, memori: 4 Gb. 
Setelah dijalankan, mendapatkan hasil seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 4.10.  

 
Tabel  8. Nilai fitness setiap iterasi pada masalah I 

Jumlahiterasi Nilai fitness  
1000 iterasi  3778158500.0 
5000 iterasi  3778158500.0 
8000 iterasi  3778158500.0 
10000 iterasi  3778158500.0 

 
Dari tabel di atas terlihat nilai fitness dari semua jumlah iterasi adalah sama, yaitu 3778158500. 
Jadi Biaya yang mendekati optimal adalah Rp3.778.158.500,- 
Sedangkan untuk Model masalah closed loop supply chain II yang dikerjakan dengan bantuan 
program yang sama dengan parameter yang berbedan dan populasi yang dibentuk terdiri dari 6 
kromosom untuk beberapa jumlah iterasi yang berbeda, yaitu 1000, 5000, 8000 dan 10000 
mendapatkan hasil sebagai berikut : 
 

Tabel  9. Nilai fitness setiap iterasi pada masalah II 
Jumlahiterasi Nilai fitness  
1000 iterasi  4745527500.0 
5000 iterasi  4745292500.0  
8000 iterasi  4745227500.0 
10000 iterasi  4745227500.0  

 
 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa solusi optimal terjadi pada saat jumlah iterasi 8000 dan 
10000. Biaya total closed loop supply chain pada produksi aki minimal yang dikeluarkan oleh 
perusahaan aki pada masalah closed loop supply chain II ini berdasarkan fungsi tujuan pada 
persamaan (3.1) adalah Rp4.745.227.500,- 

 
9. Simpulan 

 
Masalah closed loop supply chain pada produksi aki dapat dimodelkan ke dalam pemrograman 
linier bilangan bulat campuran dengan tujuan untuk meminimumkan biaya totalnya. Variabel 
keputusan dalam model closed loop suplly chain pada produksi aki ini meliputi jumlah bahan baku 
yang dibeli dari pemasok, jumlah bahan baku hasil daur ulang, jumlah aki yang diproduksi, jumlah 
aki yang didistribusikan sampai ke pengecer, jumlah aki bekas yang dibuang, dan jumlah aki bekas 
yang didaur ulang. Strategi closed loop supply chain selain menghemat biaya produksi karena 
menggunakan bahan baku hasil daur ulang, juga memenuhi tuntutan masayarakat dan kebijakan 
pemerintah untuk mengolah limbah berbahaya yang dihasilkan dari aki yang sudah habis masa 
hidupnya. 
Algoritma genetika dapat digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah closed loop supply 
chain pada produksi aki yang sudah dimodelkan. Penyelesaian masalah II menunjukkan bahwa 
semakin banyak iterasi maka semakin optimal solusi yang didapatkan. 
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ABSTRAK 
  

Misalkan � adalah graf terhubung tak-trival.Definisikanpewarnaan �: �(�) → {1,2, … , �}, ���, 
dimana busur-busur yang bertetanggaan dapat diwarnai dengan warna yang sama. Suatu 
lintasan �– � (path)  � padagraf � disebutlintasanpelangi(rainbow path), jikabusur-
busurpadalintasan � diwarnaidenganwarna yang saling berbeda. Graf �  dikatakan terhubung-
pelangi (rainbow connected) terhadappewarnaan �, jika setiap duasimpul yang berbeda  
di � dihubungkanolehlintasanpelangi. Bilanganketerhubungan pelangi (rainbow connection 
number) darigraf �, dinotasikan dengan �� (�) adalah minimum daribanyaknyawarna yang 
dibutuhkanuntukmewarnai � sehingga � bersifat terhubung pelangi.Suatulintasanpelangi� −� pada � dikatakan geodesic pelangi � − �, jika setiap dua simpul u danv di G 
memilikisuatulintasan � − � denganpanjang �(�, �) yang merupakanjarakantarau danv.Graf � disebutterhubungpelangikuat(strong rainbow connection)terhadappewarnaanc, 
jika � mengandungsuatulintasanpelangi � − � geodesic untuksetiapduasimpulu danvdi �. 
Pewarnaan � disebutpewarnaan pelangi kuat(strong rainbow)untuk�.Minimum 
banyaknyawarnapadapewarnaan pelangi kuat untukbusur-busur di � disebut sebagai bilangan 
keterhubungan pelangi kuat(strong rainbow connection number) pada �, dinotasikan src(�). Dalam 
makalahini  dibahastentangrc(�� ⊙ �����) dan ��� (�� ⊙ �����), di manadiam(�� ⊙ �����) = � +  2 dan �� (�� ⊙ �����) =  ��� (�� ⊙ ���) =  4�. 
Kata kunci:  keterhubungan pelangi, keterhubungan pelangi kuat, graf kaki seribu. 

 
ABSTRACT 

This article illustrates preparation of your paper using MS-WORD. Papers should not be numbered. The 
manuscript should be written in English. The length of manuscript should not exceed 10 pages in this format 
using A4 single-sided papers. The title page should include the succinct title, the authors, and an abstract of 
around 200 words at the beginning of the manuscript. The affiliation, address and zip code, and telephone and 
fax numbers as well as e-mail address should be listed below the author's names.  
 
Keywords:Up to six keywords should also be included. 

 
1. Pendahuluan 

Suatugraf�terdiridarihimpunantakkosong� yang anggotanyadisebutsimpul (point/ node / titik) 
danhimpunan� yang merupakanpasangantakterurutdarisimpul, anggotanyadisebutbusur 
(ruas/rusuk/sisi).Konseptentangketerhubunganpelangi (rainbow 
connection)danketerhubunganpelangikuat(strong rainbow connection)pertama kali 
diperkenalkanolehChartranddkkpadatahun 2008. 
Suatupewarnaanterhadapbusur-busur di �didefinisikansebagai�: �(�)  → {1,2, … , �} untuk � ∈�, dimanabusur-busur yang bertetanggaandapatdiwarnaidenganwarnayang sama. 
Suatulintasan� − � , yaitu �,pada�, dinamakanlintasanpelangi, jikabusur-busurpadalintasan P 
diwarnaidenganwarna yang berbeda. Graf �disebutterhubungpelangidenganpewarnaan c, jika� 
memuatsuatulintasanpelangi� − � untuksetiapduasimpulu,v ∈ �. Dalamhalini, pewarnaan c 
dikatakanpewarnaanpelangi (rainbow coloring).Nilai minimum darik warna yang 
digunakanpadapewarnaank-pelangiuntukbusur-busur di �disebutsebagaibilanganketerhubunganpelangipada�, yang dinotasikanrc(G). 
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Suatupewarnaanpelangi yang menggunakanrc (G) warnadikatakanminimum pewarnaanpelangidi �.[Chartrand dkk, 2008] 
Misalkancadalahsuatupewarnaanpelangipadasuatugrafterhubung�.Untuksembarangduasimpul

u danvdi �, lintasanpelangi u – v geodesikdi � adalahlintasanpelangidenganpanjangd(u,v), di 
manad(u,v)adalahjarakantaraudanv. Graf �dikatakanterhubungkuat-pelangi (terhadappewarnaan 
c), jika� memuatsatulintasanpelangiu – v geodesikuntuksetiapduasimpuludanv pada�. 
Dalamkasusini, pewarnaan c disebutpewarnaanpelangikuat(strong rainbow coloring)pada�. Nilai 
minimum darikwarna yang digunakansehinggaterdapatpewarnaanyang 
menyebabkan�bersifatpewarnaanpelangikuatdisebutsebagaibilanganketerhubunganpelangikuat(st
rongly rainbow connection number)padagraf�, dinotasikandengansrc (�). Dari definisi, 
jelasbahwarc(�) ≤ src (�) untuksetiapgrafterhubung. [Chartrand dkk, 2008] 
Hubungandiam(�),rc(�), src (�) danbanyak m 
padasuatugrafterhubung�ditunjukkanolehpertidaksamaanberikut , 

diam(�) ≤ rc (�) ≤ src (�) ≤ �.[Chartrand dkk, 2008] 
 

Sebelumnya, sudahbanyak yang menemukanhasildasar yang 
mengenaiketerhubunganpelangidanketerhubunganpelangikuat.Chartranddkktelahmenemukanbeb
erapakelasgrafdiantaranya, grafpohon, graflengkap,graflingkaran, grafroda, dangraf bipartite 
lengkap. 
Berikutdisajikankembaliproposisi yang membahastentanggraf� denganukuranm yang 
mempunyainilairc(�) dansrc (�) 1,2,danm. 
Proposisi1[Chartrand dkk, 2008]Misalkan� adalahgrafterhubungtak-trivial denganukuran�, maka 

a. rc (�) = src(�) = 1 jikadanhanyajika� adalahgraflengkap, 
b. rc (�) = 2 jikadanhanyajikasrc(�) = 2 
c. rc(�) = � jikadanhanyajika� adalahgrafpohon 

 
 
 
Berikutinidiberikanbeberapakelasgraf yang sudahditemukannilaircdansrcnya. 
Proposisi 2[Chartrand dkk, 2008]Misalkan �� adalah graf lingkaran dengan banyak titik n, dimana � ≥ 4 maka �� (��) = ��� (��) =  ����. 
Proposisi 3[Chartrand dkk, 2008]Rainbow connection number darigrafroda ��untuk � ≥ 3 adalah  �� (��) =  � 1 ���� � = 3;       2 ���� 4 ≤ � ≤ 6;3 ���� � ≥ 7.  

Proposisi 4[Chartrand dkk, 2008] Strong rainbow connection number 
darigraf�� ����� � ≥ 3 adalah ��� (��) =  ����. 
Proposisi 5 [Chartrand dkk, 2008]Rainbow connection number darigrafbipartite lengkap ��,�untuk bilangan bulat � dan � dengan 2 ≤ � ≤ � adalah �� ���,�� =  ����⌈√�� )⌉, 4�. 
Proposisi 6 [Chartrand dkk, 2008]Strong rainbow connection number darigrafbipartitlengkap ��,�untuk bilangan 
bulat � dan � dengan 1 ≤ � ≤ �adalah ������,�� =  �√�� �. 

Padamakalahini, akanditentukannilai-nilaiRainbow Connection Number (rc)danStrong-
RainbowConnection(src) padagraf kaki seribu (CentipedeGraph). 

 
2. Rainbow Connection pada Graf Kaki Seribu�� ⊙ ����� 

Graf kaki seribu (Centipede Graph), �� ⊙�����merupakangrafhasilprodukkoronaantaragraftangga (��) 
dankomplemengraflengkapdenganrsimpul(��r). Graf kaki seribu�� ⊙ �����yang akanditentukannilai-
nilaiterhubungpelangi(rc) danterhubungpelangikuat (src) adalahgraf kaki seribu�� ⊙ �����, yang 
ilustrasinyadapatdilihatpadaGambar 1. 
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Graf kaki seribu�� ⊙ �����adalahgrafdengan 
V (Ln⊙ ��2  ) = ����� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ����� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ���,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ���,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ���,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ���,��� ∈ {1.2, … ,�}� 
E (Ln⊙ ��2  ) = ��������� ∈ {1.2, … ,� − 1}� ∪ ��������� ∈ {1.2, … ,� − 1}� ∪ �����,��� ∈ {1.2, … ,�}�              ∪ �����,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ �����,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ �����,��� ∈ {1.2, … ,�}� ∪ ������� ∈ {1.2, … ,�}� 
Dari Gambar 1 terlihatbahwa diameter graf kaki seribu�� ⊙ �����adalahdiam (Ln⊙ ��2) = n + 2. 
 
Teorema 1.Untuk n =1, bilangan rainbow connection untukgraf�� ⊙ �����adalah: 
   rc (�� ⊙ �����) = �,dengan� menyatakan banyaknya busur dari graf kaki seribu. 
Bukti:  

BerdasarkanGambar 1, dapatdilihatbahwagraf�� ⊙ �����untuk� =  1 
adalahgrafpohonmakasesuaidenganProposisi 1(c) pewarnaan yang diperlukanadalahsebanyak� 
sehinggarc(�� ⊙ �����) = 5.  

Selanjutnya, untukbilanganterhubungpelangipadagraf�� ⊙ �����untuk� ≥ 2akanditentukan. 
Teorema 2.Untuk n ≥2, bilanganterhubungpelangiuntukgrafkonstruksi�� ⊙ �����adalah: 
   rc(�� ⊙ �����) =  4�. 
Bukti: 
Definisipewarnaanrc(�� ⊙ �����)untukgraf (�� ⊙ �����) sebagaiberikut: �(������) = 2� + 2�, untuk  � ∈ {1,2, … ,� − 1}, ������,�� = 2� − 1, untuk � ∈ {1,2, … ,�}, ������,�� = 2�, untuk  � ∈ {1,2, … ,�}, �(������) = 2� − 2�, untuk � ∈ {1,2, … ,� − 1}, ������,�� = 2� + 2� − 1, untuk � ∈ {1,2, … ,�}, ������,�� = 2� + 2�, untuk � ∈ {1,2, … ,�}, �(����) = 4, �(����) = 2� − 1, untuk 2 ≤ � ≤ �. 
Denganpewarnaaninidiperolehrc(�� ⊙ �����) ≤ 4�. 
Sebelumnyadiketahuibahwadiam (�� ⊙ �����) =  � +  2,maka di dapatpertidaksamaan � + 2 ≤ �� (�� ⊙ �����) ≤ 4�. 
Berdasarkanpertidaksamaan di atasakandibuktikan�� (�� ⊙ �����) = 4� untuk n ≥2. 
Pembuktianmenggunakankontradiksi.Andaikandapatdiwarnaidengan4� –  1. 
PerhatikanpadaGambar1, setiapsimpul��memiliki dua busur yaitu ����,� dan ����,� sedangkan �� 
juga memiliki dua busur yaitu ����,� dan ����,� makabanyaknyabusurpendantadalahsebanyak4� 
busur.Akan ditunjukkanbawhadimanasetiapbusurpendantmempunyaiwarna yang berbeda. 
 
Kasus 2.1Untukpewarnaan “pendant” yang terhubung di satusimpul 

Gambar 1.Graf �� ⊙ ����� 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 392 
 
 

Asumsikan�������,�� =  �′�����,�� atau �������,�� =  �′ �����,��. Berdasarkan Gambar1, 
untuklintasan��,� −  ��,�hanyamemilikilintasan��,� −  �� − ��,�danuntuklintasan ��,���,� hanyamemilikilintasan��,� −  �� − ��,� untukmenghasilkanlintasanpelangi,makawarnapadasetiapbusuruntukpendantsatusimpulharus
memilikiduawarna. Hal inikontradiksidenganasumsi �: �����,�� =  � �����,�� atau �: �����,�� =  � �����,��. 
 
Kasus2.2Untukpewarnaan “pendant” bedasimpultetapisatulintasan 
 

 
 
 
PerhatikanpadaGambar2, untuklintasan��,� −  ����,�, ��,� −  ����,�, ��,� −  ����,�dan lintasan ��,� − ����,�,  ��,� −  ����,�, ��,� −  ����,�di mana � ∈  {1,2, … ,� − 1}, agar menghasilkanlintasan yang 
pelangimakasetiaplintasanyang melaluipendant 
berasaldarisimpulberbedatetapisatulintasanharusberbedawarna, berdasarkan (2.1) 
diasumsikanuntuk c’(����,�)= 1 dan �′�����,��=2 makalintasan��,� − ����,� dan lintasan ��,� − ����,�agar 
menghasilkan lintasan rainbow tidak dapat di warnai denganwarna 1 atau 2 
dantidakdapatjugadiwarnaidenganwarna yang sama. 
Kasus 2.3 Untukpewarnaan “pendant” yang berbedalintasan 

 
 
PadaGambar3.a.danGambar3.b. di atasdiberikancontohmenghubungiduapendant  yang 
berbedalintasan. Misalkan ��,� = � dan ��,� = �, terlihat bahwalintasan � − �  pasti akan 
melaluibusur �� −  ��,�untuk � ∈  {1,2, … ,�} dan �� −  ��,�, maka agar 
menghasilkanlintasanpelangipadalintasan � − �, haruslahbusur �� −  ��,� dan busur �� −  ��,�, 
berbeda warna. 
Berdasarkankasus2.1, 2.2,dan2.3padagrafKaki 
Seribudimanauntukpewarnaannyasebanyakbusurpendantitusendiriyaitu4� maka di 
dapatpewarnaannyasebanyak 4n warna. Makapernyataaninikontradiksiuntuk �� (�� ⊙ �����) = 4� −1,Jadi di dapatpewarnaanpadagrafini paling sedikit4� warnadimana  �� (�� ⊙ �����) = 4�. 
 

Gambar 2.Bagianlintasan�� −  �� dan �� −  �� 

Gambar 3.Lintasanantarsimpuldaun. 

 3.a. 3.b. 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 393 
 
 

3. Strong Rainbow Connection pada Graf Kaki Seribu (�� ⊙ �����) 
Teorema 3.Untuk� ≥ 2, bilangan strong rainbow connection untuk graf �� ⊙ �����adalah 
   src(�� ⊙ �����) =  4�. 

Bukti: 
Definisipewarnaanuntuk Strong Rainbow Connectionpadagraf�� ⊙ �����sebagaiberikut �(������) = 2� + 2�, untuk � ∈ {1,2, … ,� − 1}, ������,�� = 2� − 1, untuk � ∈ {1,2, … ,�}, ������,�� = 2� untuk �,∈ {1,2, … ,�}, �(������) = 2� − 2� untuk � ∈ {1,2, … ,� − 1}, ������,�� = 2� + 2� − 1, untuk  � ∈ {1,2, … ,�}, ������,�� = 2� + 2�, untuk � ∈ {1,2, … ,�}, �(����) = 4, �(����) = 2� − 1, untuk 2 ≤ � ≤ �. 
 
Berdasarkandefinisipewarnaansrc(�� ⊙ �����)samadengandefinisipewarnaanpada �� (�� ⊙ �����), maka 
di dapatbahwa �� (�� ⊙ �����) = �� (�� ⊙ �����) = ��� (�� ⊙ �����) = 4�. 
Akan dibuktikanbahwa �� (�� ⊙ �����) =  ��� (�� ⊙ �����), 
dalampembuktianinidigunakanpembuktianlintasanberdasarkandefinisipewarnaan yang 
telahdiketahui. 
Untuklintasan ��,� −  ��,� lintasangeodesik yang dihasilkanyaitu ��,� − �� −  ��,� begitu juga untuk 
lintasan ��,� −  ��,� maka untuk menghasilkan lintasan geodesikpelangi,lintasan��,� −  ��,� dan ��,� −  ��,�diberikanwarnabusur yang berbeda.Untuklintasan��,� −  ���� lintasangeodesik yang 
dihasilkanyaitu ��,� − �� −  ����, lintasan ��,� −  ���� lintasan geodesik yang dihasilkanyaitu��,� − �� − ����, dan untuk lintasan ��,� −  ����lintasangeodesik yang dihasilkanyaitu ��,� − �� −  ����, lintasan ��,� −  ����lintasangeodesik yang dihasilkanyaitu ��,� − �� −  ����. Hal ini, jikakitaselidikisatu per 
satumakalintasanpadarc(�� ⊙�����)akanadalintasangeodesikdimanalintasantersebutmenghasilkanlintasangeodesik yang pelangi. 
Makaterbuktibahwa �� (�� ⊙ �����) =  ��� (�� ⊙ �����) = 4�. 

 
4. Kesimpulan 

Graf kaki seribu (Centipede Graph),�� ⊙ �����merupakangrafhasilprodukkoronaantaragraftangga (��) 
dankomplemengraflengkapdenganrsimpul(���).Dari pendefinisianpewarnaan yang diberikan, 
disimpulkanbahwa �� (�� ⊙ �����) = ��� (�� ⊙ ���) = 4�. 
Untukpenelitianlebihlanjutdapatdicari �� (�� ⊙ ���)dan ��� (�� ⊙ �����), untuk � > 2. 
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ABSTRAK 
Sistempersamaan SDNL dengansaturable nonlinearitypadadiscrete optical 

cavitiesmerupakansistempersamaan nonlinear mempunyaisolusisoliton.Padapenelitianini, 
sistemtersebutdiselesaikandenganmetodenumerikuntukmenghasilkan diagram bifurkasi, 
yaitumetodepseudoarclength 
continuation.PenelitianYulindanChampneystelahmenyelesaikansecaranumeriksistempersamaan 
SDNL dengansaturable nonlinearitypadadiscrete optical 
cavities.Padapenelitianiniakandilihatpengaruhperubahanjarakantarosilatorterhadapamplitudodans
tabilitassolitondarisistempersamaan SDNL dengansaturable nonlinearitypadadiscrete optical 
cavities. 

 
Kata kunci:  Sistempersamaan SDNL, saturable nonlinearity, discrete optical cavities,  

diagrambifurkasi, soliton 
 

ABSTRACT 
DNLS equation system with saturable nonlinearity in discrete optical cavities is a system of 

nonlinear equation that has soliton solution. In research, this system solved by numerical method to 
obtain the bifurcation diagram, the method pseudoarclength continuation. Research by Yulin, A. 
and Champneys, A. (2010) has completed the DNLS equation system with saturable nonlinearity in 
discrete optical cavities numerically. In this research, we will study the effect of changes in the 
distance between the oscillator against amplitude and stability of soliton of DNLS equation system 
with saturable nonlinearity in discrete optical cavities. 

 
Keywords:DNLS equation system, saturable nonlinearity, discrete optical cavities, bifurcation diagram, soliton 

 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Sistempersamaan SDNL dengansaturable nonlinearitypadadiscrete optical 
cavitiesmerupakansistempersamaan nonlinear denganpermasalahanbifurkasi yang 
mempunyaisolusisoliton.Solitonmerupakangelombang nonlinear terlokalisasi yang 
dapatmempertahankanbentuknyaketikamerambatpadakecepatankonstandansetelahberinteraksidengansoli
tonlainnya(Scoot,[3]; Drazin[1]).Padadiscrete optical cavitiesoptik yang 
berosilasidisusundenganjaraktertentulaluditembakkandengancahaya.Penelitianinimenghasilkansolusisolito
nberupa: solusionsite, offsite, danhomogen. Sisteminidiselesaikandenganmenggunakanmetodenumerik, 
metodePseudoarclength Continuation.Solusisatudimensidarisistempersamaan SDNL dengansaturable 
nonlinearitypada discrete optical cavitiestelahditelitiolehYulin [5]. 
Penelitianinimelihatpengaruhperubahanjarakantarosilatorterhadapamplitudodanstabilitassolitond
arisistemdenganmenggunakanjarakantarosilatorsebesar� = 0.9, � = 1, dan � = 1.2.  
 
 

2. KajianPustaka 
 

2.1 SistemPersamaan SNDL 
 

Berikutmerupakansistempersamaan SDNL dengansaturable nonlinearitypadadiscrete optical 
cavitiessatudimensidimensionlessdengan�� � ℂ, � � ℤ : 
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 ��̇� + ��� + � |��|�1 + |��|� �� + �(���� − 2�� + ����) = ����� ,          −∞ < � < ∞ (1) 
 �� ∶ amplitudoke-� � ∶ indeksosilator � ≥ 0 ∶ jarakantarosilator � ∶ intensitascahaya ��(�) ∶ detuning pump frequency ��(�) ∶ linear loss term � ∶ suduttembakcahaya � ∶ besarnyaefek Kerr 
 

Untukmenyederhanakansistempersamaandari (1) dilakukantransformasi�� → ������, sehingga 
persamaan (1) menjadi ��̇� + ��� + � |��|�1 + |��|� �� + ��������� − 2�� + ��������� = �,      −∞ < � < ∞ (2) 
 
 
2.2 MetodePseudoarclength Continuation 
 

MetodePseudoarclength Continuation merupakanmetodenumerik yang 
digunakanuntukmenyelesaikanpersamaan nonlinear untukpermasalahanbifurkasi.Misalkan(��,��) dan (��,��) merupakan titik ekuilibrium yang telah diperoleh. Titik ekuilibrum lainnya, (�,�), diperoleh jika 
memenuhi sistem persamaan berikut, �(�,�) = � �(�,�)(� − ��)(�� − ��) + (� − ��)(�� − ��) − ∆�� = �00� (3) 

 
dengan0 < ∆� ≪ 1. Penelitian ini menggunakan ∆� = 0.01. 
 
2.3 StabilitasSolusidariSistemPersamaan SDNL 
  

Stabilitassolusidarisistempersamaan SDNL ditentukandarisistemlinearisasinya. 
 ���̇� + ���� + � ������∗(1 + |��|�)� + � (2|��|� + |��|�)���(1 + |��|�)� + ������!��� − 2��� + ��������� = 0 (4) 

 
Persamaan (4) merupakansistemlinearisasidarisistempersamaan SDNL.Misalkan� merupakan matriks 

koefisien dari persamaan (4) berukuran� × �dan� merupakan nilai eigen dari matriks �. Misalkan� = � +��, jika � ≤ 0 maka solusi stabil. Sebaliknya, jika� > 0 maka solusi tidak stabil. 
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3. HasildanPembahasan 

 
Berikutmerupakanhasil diagram bifurkasidaripersamaan (3)dengan parameter tetap� = 10. 

 

  
 

 

(a) (b) (c) 
Gambar 1. Diagram bifurkasidengan parameter � = 0 dan � = −9.2 saat (a) � = 0.9, (b) � = 1, 

dan (c) � = 1.2. 
 

   
(a) (b) (c) 

Gambar 2. Diagram bifurkasidengan parameter � = 0.025 dan � = −9.2 saat (a) � = 0.9, (b) � =1, dan (c) � = 1.2. 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Gambar 3. Diagram bifurkasidengan parameter � = 0 dan � = −9.2 + 0.05� saat (a) � = 0.9, (b) � = 1, dan (c) � = 1.2. 
 
 

4. Simpulan 
 

Dari Gambar 1, solusionsitemempunyai interval stabillebihpanjanguntuk� = 1 dan solusi 
offsitelebihpanjanguntuk� = 1.2.  Dari Gambar 2, solusionsitemempunyai interval 
stabillebihpanjanguntuk� = 1 dan solusi offsitelebihpanjanguntuk� = 0.9. Dari Gambar 3, 
solusionsitemempunyai interval stabillebihpanjanguntuk� = 0.9 dan solusi offsitelebihpanjanguntuk� = 1. 
BerdasarkanGambar 1, Gambar 2, danGambar 3 solusihomogenmempunyai interval stabil yang 
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samapanjanguntuksetiap�.UntukGambar 1 solusiriilsedangkanGambar 2 danGambar 3 
solusiberupakompleks. Perubahan� mengakibatkan, semakin besar �makasecaraumumamplitudodarionsitejugamakinrendahdanamplitudoonsite yang stabiljugamakinrendah. 
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ABSTRAK 
Fungsibilinear merupakansuatufungsilinear yang berbentuk  �:� × � → �, dengan � adalah 

ruang vektor atas lapangan �.Padaimplementasinya, fungsibilinear 
dapatditerapkanpadaskemakriptografi. Kriptografididefinisikansebagaiilmu yang 
berkaitandenganaspekkeamananinformasi, sepertikerahasiaan, keutuhan data, 
otentikasientitasdanotentikasisumber data, denganmenggunakanteknik-teknikmatematika. Salah 
satuskemakriptografi yang menggunakanfungsi bilinear adalahskema yang 
berkaitandenganotentikasisumber data, yaituTandaTanganAgregatTanpaSertifikat (Certificateless 
Aggregate Signature). PadamakalahiniakandibahasskemaTandaTanganAgregatTanpaSertifikat 
(T2ATS) yang diajukanoleh Liu et.al padatahun 2014 sertasifat/karakteristikdarifungsibilinear  
yang  harusdipenuhigunamenjaminkeamanandariskemakriptografi, khususnyaskema T2ATS. 
Hasildaripenelitianinimenunjukkanbahwafungsibilinear yang digunakanpada skemaT2ATS 
harusmenggunakan domain dankodomain yang memenuhimasalahlogaritmadiskrit (Discrete 
Logarithm Problem). 

 
Kata kunci: Fungsi Bilinear, Kriptografi, Tanda Tangan Agregat Tanpa Sertifikat, 

MasalahLogaritmaDiskrit 
 
 

ABSTRACT 
Bilinear map is a linear function that in form�:� × � → �, where � is a vector space over field �. 

Bilinear map can be used in cryptographic scheme. Cryptography is the study of mathematical 
techniques related to aspects of information security such as confidentiality, data integrity, entity 
authentication, and data origin authentication. An example of bilinear map implementation used in 
cryptographic scheme is Certificateless Aggregate Signature (CLAS). CLAS is a cryptographic scheme 
related to data origin authentication. This paper will describe CLAS scheme proposed by Liu et.al 
(2014) and bilinear map properties hold to ensure security of this scheme. The result of this paper 
show that domain and codomain of bilinear map used in CLAS scheme should meet Discrete 
Logarithm Problem. 

 
Keywords: Bilineap Map, Cryptography, Certificateless Aggregate Signature, Discrete Logarithm Problem 

 
 
 
 

10. Pendahuluan 
 
Kriptografididefinisikansebagaiilmu yang mempelajariteknik-teknikmatematika yang 
berkaitandenganaspekkeamananinformasi, sepertikerahasiaan, keutuhan data, 
otentikasientitasdanotentikasisumber data [3]. Dalamimplementasinya, layanankeamanan yang 
diberikankriptografitidakterbataspadakerahasiaansaja, tetapijugakeutuhan data, 
otentikasidannirpenyangkalan[4]. 
Keempatlayanankeamananinformasitersebutdapatdicapaidenganpenggunaanmekanismekriptografi yang 
berbeda. Misalkan, 
untukmendapatkanlayanankerahasiaaninformasidapatmenggunakanmekanismeenkripsi/dekripsisedangka
nuntukmendapatkanlayanannirpenyangkalandapatmenggunakanmekanismetandatangan digital. 
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Konsepdasartandatangan digital samasepertitandatangankonvensionalpadasurat/dokumen. 
Suatudokumenelektronik yang telahdiberikantandatangan digital 
dapatdiverifikasikepemilikandokumentersebut, 
sehinggapemilikdokumentidakdapatmenyangkalbahwadokumentersebutadalahmiliknya.  
Seiringdenganberkembangnyaaplikasielektronik, skematandatangan digital mengalamiperkembangan yang 
sangatpesat. Berbagaimacamskematandatangan digital 
dipublikasikanuntukmemenuhikebutuhanaplikasielektronik. Beberapacontohskematandatangan digital 
adalahblind signature, multisignature, aggregate signature, proxy signaturedansebagainya. 
Skematandatanganagregatmerupakansalahsatuskematandatangan digital yang 
memfasilitasipenggabunganbeberapatandatangandigital [1]. Skemainipertama kali 
dipublikasikanolehBonehdan Gentry padatahun 2003. Jikadiberikan� tanda tangan digital pada � pesan 
berbeda yang ditandatangani oleh �user, makadenganmenggunakanskematandatanganagregat, � tanda 
tangan tersebut dapat digabungkan sehingga menjadi suatu tanda tangan pendek (short signature). 
Hasildaritandatanganagregattersebutakanmeyakinkanverifierbahwa�userbenar-
benartelahmenandatangani� pesan �� yang berbeda dengan � = 1, … ,�. 
Sejakpertama kali dipublikasikan, skematandatanganagregatmengalamiperkembangan yang sangatpesat. 
Berbagaimacamkonseptandatanganagregattelahdiajukan.Hinggapadatahun 2014, Liu dkk.., 
mengajukansuatuskematandatanganagregattanpasertifikat yang 
diklaimlebihefisiendanamandibandingkanskematandatanganagregattanpasertifikat yang 
telahdiajukansebelumnya[2]. 
Skematandatanganagregattanpasertifikat (T2ATS) yang diajukan Liu dkk, terdiridarienamtahap, 
yaituSetup, Partial-Private-Key-Extract, UserKeyGen, Sign, Aggregation, danAggregate Verify. 
PadatahapAggregate Verify, Liu dkkmenggunakanbilinear 
mapdengandomainnya(��)adalahgrupsiklikataspenjumlahandankodomainnya(��)adalahgrupsiklikatasper
kalian. Skemainijugamenggunakan 3 (tiga) fungsi hash, yaitu��, ��, dan ��, dengan persyaratan ��: {0,1}∗ → ��, ��: {0,1}∗ → ��∗ , ��: {0,1}∗ → ��∗ . 
Padamakalahiniakanditunjukkanbahwafungsi bilinear yang digunakanpadaskema T2ATS milik Liu 
dkk..,harusmemiliki domain dankodomain yang memenuhimasalahlogaritmadsikrit. 
 

11. MetodePenelitian 
 
Metodepenelitian yang digunakanpadapenelitianiniadalahmetodepenelusurankepustakaan. 
Metodepenelusurankepustakaandilakukanmelaluikajianterhadapbuku, makalah, jurnal, tesis, 
dansumberlainnya yang dapatmendukungpenelitian. Konsepdanteori yang dikajiantara lain 
mengenaikonseptandatangan digital, tandatanganagregat, tandatanganagregattanpasertifikat, kurvaeliptik 
(elliptic curve), fungsibilinear. 
 

 
12. HasildanPembahasan 

 
Skema T2ATS milik Liu dkk..,terdiridarienamtahap, yaituSetup, Partial-Private-Key-Extract, UserKeyGen, 
Sign, Aggregation, danAggregate Verify.Tahapan Setup dilakukanoleh Key Generating Center (KGC) 
untukmenghasilkan parameter publik yang selanjutnyaakandipublikasikankepadasetiap user. 
TahapanPartial-Private-Key-Extract dilakukanoleh KGC. Proses yang 
dilakukanuntuksetiaptahapanpadaskema T2ATS milik Liu dkk..ditunjukkanpadaGambar 1. 
TahapanAggregate Verifypadaskema T2ATS menggunakanfungsi bilinear 
untukmemverifikasiapakahtandatangan yang diterimamerupakantandatangan yang valid atautidak. 
Fungsi bilinear yang digunakanpadaskema T2ATS milik Liu dkk..,merupakansuatufungsi�:�� × �� → ��, 
dengan �� adalah grup siklik atas penjumlahan yang berorder prima � dan �� merupakan grup siklik atas 
perkalian yang juga berorder prima �. Fungsi bilinear tersebut memiliki sifat: 
1. Bilinearity : untuksemua�,� ∈ � dan �, � ∈ ��∗, memenuhi �(��, ��) = �(�,�)��; 
2. Non-degeneracy : �(�,�) ≠ 1 
3. Computability : untuksemua�,� ∈ �, terdapat algoritma yang efisien untuk menghitung �(�,�). 
(Liu dkk.., [2]) 
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Gambar 1. Skema T2ATS milik Liu dkk.. 

Selanjutnyaakandianalisisbagaimanakarakteristikgrup domain dangrupkodomain yang 
sebaiknyadigunakanpadaskema T2ATS sertapengaruhsifatnon-degeneracyterhadapkeamananskema 
T2ATS. 

Sifat 3.1  
Grup�� yang digunakan pada fungsi bilinear �:�� × �� → �� pada skema T2ATS harus memenuhi masalah 
logaritma diskrit. 

Bukti: 
Misalkan�� yang digunakan pada fungsi bilinear �:�� × �� → �� adalah grup siklik penjumlahan modulo ����� , yaitu grup yang tidak memenuhi masalah logaritma diskrit dan �� adalah grup siklik perkalian. 
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Diketahui������ = (��,��, �, �,�,�� , ��, ��, ��) 
Dari ������ tersebut diketahui nilai ��dan �, dengan �� = �� dan � ∈ ��∗. Karena �,�� ∈ �� dan �� 
adalah �� atas operasi penjumlahan, maka tidaklah sulit untuk mendapatkan nilai �. 
Karenanilai� sudah diketahui, maka nilai �� pun dapat dengan mudah didapatkan. Perhatikan bahwa �� = ��(���)dan �� = ���. Karena nilai ��bersifatpublikdannilai� sudah diketahui, maka nilai �� dapat 
dengan mudah didapatkan. 
Diketahuikuncipublik�� dengan �� = ��� dan nilai � sudah diketahui dari ������. Karena �� ,� ∈ �� dan �� 
adalah ��atasoperasipenjumlahan, makatidaklahsulituntukmendapatkannilai��. 
Diketahui�� yang didapatkan dari hasil tanda tangan ataupun Aggregate Signaturedengan�� = ��� dan nilai � sudah diketahui dari ������. Karena ��,� ∈ �� dan �� adalah �� atas operasi penjumlahan, maka 
tidaklah sulit untuk mendapatkan nilai ��. 

 
Olehkarenaitu, untukmendapatkanskema T2ATS yang aman, makagrup�� yang digunakan harus 
memenuhi sifat discrete logarithm problem (masalahlogaritmadiskrit) yang tidakmudahuntukdidapatkan. 
Dengan kata lain masalahlogaritmadiskritpadagrup��tidakmudahdipecahkan. 
 
Sifat 3.2 
Grup�� yang digunakan pada fungsi bilinear �:�� × �� → �� pada skema T2ATS harus memenuhi masalah 
logaritma diskrit. 

Bukti: 
Perhatikantahapverifikasipadaskema T2ATS �(�,�) = � �� ������ ,�� = � �� (�� + ����� + ������),����� � = � �� �� ,����� � � �� �����,����� � � �� ������ ,����� � = � �� ��� ,����� �  � �� �����,����� � � �� ������ ,����� � = � �� �� , ������ �  � �� �����,����� � � �� ������ ,����� � = � �� �� ,������ �  � �� �����,����� � � �� ������ ,����� � 
Perhatikanbahwa: � �� �� ,����� � = � �� �� ,������ � 
misalkan � �� �� ,������ � = � 
maka: � �� �� ,����� � = �(�,�) = � 
dengan � = � ������  
Karena� ∈ �� dan �� adalah grup siklis dengan � adalah salah satu pembangkitnya, maka � dapat 
direpresentasikan menjadi � = ��, sehingga: �(��,�) = � 
Karenafungsi� bersifat bilinear, maka  �(�,�)� = � 
Diketahuibahwa�(�,�),� ∈ ��. Nilai �(�,�) dapat dengan mudah dihitung dan nilai � juga sudah 
didapatkan, sehingga jika masalah logaritma diskrit mudah dipecahkan pada ��, maka nilai � akan 
didapatkan. 
Dengandidapatkannyanilai�, maka akan didapatkan nilai kunci master �. �� == � ������ = � ������� = �� ������  � = ∑ ������∑ ������ = ∑ ��������  

 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 402 
 
 

 
 
 

Sifat 3.3 
Fungsi bilinear yang digunakanpadaskema T2ATS harusmemenuhisifatnon-degeneracy. 

Bukti: 
Jikafungsi bilinear yang digunakanpadaskema T2ATS tidakmemenuhinon-degeneracy, 
makasemuaevaluasifungsi bilinear tersebutakanmenghasilkannilai1. Misalkan terdapat evaluasi fungsi 
bilinear yang memenuhi �(�,�) = 1, dengan � adalah pembangkit dari ��, maka: �(�, �) = �(��, ��) = �(�,�)�� = 1�� = 1 

 
 
Akibatnya, berapa pun nilaimaster keydansecret key yang digunakantidakberarti, karenajikafungsi bilinear 
yang digunakantidakmemenuhinon-degeneracy, makasetiaptandatangan digitalselalu valid, 
karenaakanmenghasilkannilai1.  
 

 
4. Simpulan 

 
Skema T2ATS milik Liu dkk.menggunakanprinsipkriptografikuncipubliktanpasertifikat yang 
tingkatkeamanannyaberdasarkanpadamasalahlogaritmadiskrit. PadatahapAggregate Verify, skema T2ATS 
milik Liu dkk., menggunakanfungsi bilinear yang terbuktiharusmenggunakan domain dankodomain yang 
memenuhimasalahlogaritmadiskrit (Sifat 3.1 danSifat 3.2) sertaharusmemenuhisifat non-degeneracy (Sifat 
3.3). 
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ABSTRAK 
Pembentukan dan perkembangbiakan sel tumor terjadi jika protein khusus yang mengatur 

pembelahan sel mengalami perubahan fungsi, ekspresi gen atau hilang keduanya. Salah satu 
protein penekan tumor yang beperan dalam pengendalian siklus sel adalah protein TP53. Pada 
sebagian besar perubahan genetik dalam tumor, baik delesi atau mutasi pada lebih dari 50% 
kanker pada manusia, ditemukan mutan TP53 yang merupakan faktor beresiko tinggi terhadap 
kanker. Perubahan pada protein TP53 dapat mengarah ke proliferasi sel yang tidak terkontrol. 
Peran ini dijalani oleh interaksi antara TP53 dan protein-protein lainnya, termasuk dalam berbagai 
pathaway dalam proses karsinogenesis yaitu pembentukan sel kanker dari sel normal. Oleh karena 
itu, penting untuk melakukan studi tentang pengelompokkan interaksi protein-protein TP53. 
Interaksi protein secara umum disajikan dalam jaringan graf dengan protein sebagai simpul dan 
interaksinya sebagai busur. Metode pengelompokkan interaksi protein TP53 yang digunakan yaitu 
algoritma Markov Clustering(MCL).Metode pengelompokkan MCL dibuat berdasarkan simulasi 
dari flowstokastik pada suatu graf. Algoritma MCL terdiri dari tiga operasi utama yaitu ekspansi, 
penggelembungan, dan pemotongan.interpretasi pengelompokkan berupa jaringan graf dengan 
berbagai ukuran simpul. Selanjutnya, dilakukan analisis hasil clustering dari simulasi algoritma 
MCL dengan menggunakan parameter ekspansi, penggelembungan dan faktor pengali yang 
berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini adalah algoritma MCL terbukti menghasilkan robust cluster 
dengan protein TP53 sebagai pusat cluster untuk setiap hasil clustering. 

 
Kata kunci: interaksi protein-protein TP53,MCL, pusatcluster 

 
 
 

13. Pendahuluan 
 
Aktivitas siklus sel dikontrol oleh sejumlah gen yang membentuk suatu jaringan kerja. Apabila salah satu 
gen tersebut mengalami perubahan fungsi maka akan berpengaruh pada seluruh sistem. Bila terjadi 
pertumbuhan sel atau jaringan tubuh yang terus menerus dan tidak terkendali tanpa diketahui fungsi 
secara fisiologisnya disebut dengan tumor. Pembentukan dan perkembangbiakan tumor terjadi jika protein 
khusus yang mengatur pembelahan sel mengalami perubahan fungsi, ekspresi gen atau hilang keduanya. 
Salah satu protein khusus penghambat tumor yang berkaitan dengan pengendalian siklus sel adalah protein 
TP53 (Sarmoko & Larasati, [13]). Pada sebagian besar perubahan genetik dalam tumor, baik delesi atau 
mutasi pada lebih dari 50% kanker pada manusia ternyata TP53 mengalami mutasi dari alel mutan TP53 
yang merupakan faktor yang mempunyai resiko tinggi terhadap kanker (Brady & Attardi, [1]). Kanker 
adalah tumor yang bersifat destruktif dan invasif ke jaringan dan organ-organ sekitar. Diperkirakan kanker 
payudara, paru-paru, hati, kulit, prostat, pankreas, serviks, usus, dan leukemia disebabkan oleh mutasi gen 
ini (Sutarno, [15]). 
 
Perubahan dalam satu biomolekul akibat mutasi gen mungkin memengaruhi kegunaan dari asosiasi 
biomolekul lainnya, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dalam memahami hubungan antara 
molekul yang mungkin membantu dalam pengembangan yang lebih baik (Jayaraman & Jamil, [7]). 
Interaksi protein, diperoleh melalui berbagai sumber seperti interaksi fisik, hasil penelitian laboratorium, 
dan studi fungsional, secara umum disajikan dalam jaringan graf (graph network) dengan protein sebagai 
simpul dan interaksinya sebagai busur. Jaringan interaksi suatu protein sangat besar, begitu pula dengan 
jaringan interaksi protein penghambat tumor TP53. Oleh karena itu, perlu adanya pengelompokan agar 
memperoleh representasi interaksi protein yang lebih baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengimplementasikan algoritma Markov clustering pada jaringan interaksi protein TP53 dan menganalisis 
hasil pengelompokan jaringan interaksi protein TP53. 

mailto:thia.sabel@sci.ui.ac.id
mailto:alhadi@sci.ui.ac.id
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14. Metode Penelitian 

 
 
1.1 Bioinformatika 
 
Berdasarkan King, Mulligan, dan Stansfield [8], bioinformatika adalah bidang dalam teknologi perangkat 
keras dan lunak komputer yang dikembangkan dan digunakan untuk mengoleksi, menyimpan, 
menganalisis, dan menyebarkan data biologis, gambar, dan informasi lainnya dalam skala besar. Menurut 
Luscombe, Greenbaum, dan Gerstein [9] terdapat tiga tujuan utama dalam bioinformatika. Pertama, tujuan 
bioinformatika adalah mengatur data-data sedemikian sehingga para periset dapat mengakses informasi 
yang ada dan mengajukan hasil eksperimen baru yang telah dikerjakan. Kedua, tujuan bioinformatika 
adalah membuat suatu perangkat dan sumber yang dapat menganalisis data. Tujuan ketiga bioinformatika 
yakni menggunakan perangkat-perangkat ini untuk menganalisis data dan menginterpretasikan hasilnya 
secara biologis yang dapat dimengerti. Riset bioinformatika dilakukan untuk memahami fungsi dan manfaat 
dari organisme hidup agar kualitas kehidupan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Peningkatan ini 
dicapai dengan banyak aspek seperti penemuan desain obat, identifikasi faktor resiko genetika, terapi gen, 
modifikasi gen pada sumber pangan nabati dan hewani, dan sebagainya. 

 
1.2 Teori Dasar Biologi Molekuler 
 
Pada tahun 1945 William Astbury mengemukakan istilah biologi molekuler untuk pertama kalinya. Biologi 
molekuler merupakan disiplin ilmu yang mempelajari fungsi dan organisme ditinjau berdasarkan struktur 
dan komponen penyusunnya (Yuwono, [18]). Biologi molekuler merupakan salah satu pembahasan cabang 
biologi tentang pengkajian kehidupan berskala molekul, diantaranya interaksi berbagai sistem dalam 
sebuah sel, termasuk DNA (deoxyribonucleic acid), RNA (ribonucleic acid), proses penyusunan protein, dan 
proses bagaimana interaksi tersebut dikelola (Witarto &Sajidan, [17]). 

 
1.3 Teori Dasar Graf 
 
Sebuah graf � atau dinotasikan �(�,�) dengan n simpul dan m busur terdiri dari himpunan tidak kosong 
simpul �(�) = {��, … , ��} dan himpunan busur �(�) ⊆ � × � = {��, … , ��}, dengan setiap busur terdiri dari 
dua simpul atau simpul yang sama disebut endpoints. Suatu busur � = {�,�} dinotasikan sebagai �� atau (�,�). Jika (�, �) ∈ �(�) maka � dan � disebut adjacent. Notasi � ↔ � menyatakan bahwa �adjacent 
dengan � atau terdapat suatu busur � yang menghubungkan simpul � dan �(West, [16]; Pržulj, [11]). Sebuah 
graf G yang busurnya menghubungkan dua simpul berbeda dan tidak ada dua busur lain  yang 
menghubungkan pasangan simpul yang sama disebut simple graph (Rosen, [12]). Sebuah directed graph 
(digraph) � terdiri dari himpunan tidak kosong simpul � dan himpunan busur berarah (arcs) �. Setiap busur 
berarah berasosiasi dengan pasangan terurut suatu simpul-simpul. Busur berarah yang berasosiasi dengan 
pasangan terurut (�,�) berarti busur berarah ini dimulai dari � dan berakhir di �. Dan sebuah graf � yang 
terdiri dari dari himpunan tidak kosong simpul � dan himpunan yang tidak berarah � disebut undirected 
graph. Pada undirected graph, (�, �) = (�,�)(West, [16]; Rosen, [12]). 
 
Diberikan simple graph �dengan |�| = �. Misalkan simpul-simpul dari�dinyatakan secara 
berurutan sebagai�(�) = ��, ��, … , ��. Jika�� = [���]adalahmatriks adjacency berukuran� ×�dari�maka 
 ��� = �1         ����adalah busur dari �,0         tidak demikian.                   (1) 

(Rosen, [12]) 
Diberikan undirected graph�. Misalkan �(�) menyatakan simpul-simpul dan �(�) menyatakan busur-
busur dari �. Jika �� = [���] adalah matriks incidence berukuran � × � dari � maka 
 ��� = �1         simpul�� �������� dengan��,0         tidak demikian.                    (2) 

(Rosen, [12]; Chartrand & Ping, [3]) 
 

1.4 Rantai Markov dan Graf 
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Rantai Markov (Markov chain) merupakan metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada keadaan 
sekarang yang didasarkan pada sifat-sifatnya di keadaan sebelumnya dalam usaha menaksir sifat-sifat 
variabel tersebut di keadaan selanjutnya. Metode ini digunakan untuk memprediksi perubahan pada 
variabel-variabel tertentu berdasarkan pengetahuan dari perubahan sebelumnya. Rantai Markov 
merupakan sistem stokastik dengan state berubah hanya pada titik diskrit dalam satu waktu 
(discrete points in time). State ke-� hanya bergantung pada state ke-(� − 1) dan bukan pada state 
sebelumnya. Dengan kata lain, dalam rangkaian percobaan berturut-turut hasil pada percobaan ke-� hanya bergantung pada hasil percobaan ke-(� − 1), dan bukan pada percobaan-percobaan 
sebelumnya. 
 
Probabilitas transisi ��� adalah probabilitas yang jika present state dari suatu proses dinyatakan sebagai �� 
dan state selanjutnya dinyatakan sebagai �� maka ��� harus memenuhi 
 0 ≤ ��� ≤ 1 dan ∑ ������� = 1 (3) 
 ��� harus memenuhi persamaan (3) karena jumlah probabilitas dari transisi  untuk semua state yang 
mungkin dari state yang telah diberikan adalah satu (Deo, [4]). Matriks transisi � = [���] berukuran � × � 
adalah probabilitas transisi sebanyak �� yang menjelaskan rantai Markov dengan ��� memenuhi kriteria 
pada persamaan (3) (Deo, [4]). Matriks stokastik � adalah matriks � × � dengan entri bilangan real non-
negatif yang penjumlahan setiap entri barisnya sama dengan 1. Setiap matriks stokastik adalah matriks 
transisi � dari suatu rantai Markov, dan berlaku juga untuk sebaliknya (Deo, [4]). 
 
1.5 Pembentukan Algoritma MCL 
 
Metode MCL diberi nama Markov clustering algorithm karena kolom matriks stokastik dapat 
direpresentasikan sebagai matriks yang berisi kemungkinan transisi-transisi dari suatu random walk atau 
rantai Markov yang terdefinisi pada suatu graf (Dongen, [5]). Random walk pada graf dihitung dengan 
menggunakan rantai Markov. Dengan menerapkan konsep random walk pada graf, dapat 
dimungkinkan untuk mempelajari di mana flow berkumpul, dengan demikian dapat diketahui di 
mana cluster berada. Flow adalah probabilitas transisi dari satu simpul ke simpul lainnya. Matriks 
flow merupakan matriks yang disusun berdasarkan flow-flow yangberada di antara semua simpul 
dalam suatu graf (Satuluri & Parthasarathy, [14]). Kolom ke-� dari matriks flow merupakan 
representasi flow yang keluar dari simpul ke-�. Penjumlahan dari setiap entri kolom matriks flow 
sama dengan 1. Matriks flow tersebut dapat dipandang sebagai matriks stokastik � = [���]. 
Kemungkinan transisi dari simpul �� ke simpul �� merupakan representasi dari elemen ���. Elemen ��� dapat dianggap sebagai flow stokastik dari simpul �� ke simpul ��. Ini berarti bahwa kolom dari 
matriks � menyatakan flow keluar (out-flow) dan baris dari matriks � menyatakan flow masuk 
(in-flow). Jumlah dari seluruh elemen pada setiap baris matriks stokastik tidak harus sama dengan 
satu (Dongen, [6]). 
 
Secara formal, dalam algoritma MCL probabilitas dari random walk pada graf dihitung secara 
deterministik dan terdapat tiga operator utama yaitu ekspansi (expand), penggelembungan 
(inflate), dan pemotongan (prune) (Dongen, [5]; Mesa, [10]). Metode ini menggunakan matriks 
stokastik (disebut juga matriks Markov) yang menggunakan konsep matematis dari random graph 
pada graf.Perkalian matriks � ∗�.Tujuan operasi ������(�) adalah untuk meningkatkan flow 
antar simpul-simpul yang sudah ada dan membuka potensial flow-flow baru (Dongen, [6]). ���� =������(�) = ��, � ∈  ��adalah parameter ekspansi, nilai default� = 2. Matriks Markov ��  dapat 
dicari dengan prosedur normalisasi, yaitu menormalisasi setiap kolom matriks �sehingga 
penjumlahan entri pada setiap kolom sama dengan 1. Diberikan matriks � ∈ ℝ�×�, � ≥ �, � ∈ ℝ, � ≥ 0. Dongen [5] menyatakan operator penggelembungan Γ�:��×� → ��×� didefinisikan sebagai 
 (Γ� �)�� = ����  ��∑ ����������  , � = 1, … ,�;  � = 1, … ,�. (4) 

 
Operasi �������(�) berperan sebagai pengatur flow pada graf yaitu memperkuat flow yang kuat 
dan memperlemah flow yang lemah. Operasi �����(�) dilakukan untuk mempercepat konvergensi 
metode MCL. Operasi ini menghapus entri dari � yang nilainya mendekati nol. Hubungan antar-
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simpul dengan busur yang memiliki probabilitas rendah akan dipotong sehingga hanya tersisa 
simpul-simpul dengan tingkat probabilitas yang kuat. 
 
Penghitungan operasi ekspansi dan penggelembungan pada setiap iterasi pada proses MCL akan 
menghasilkan matriks idempoten yakni matriks dengan unsur-unsurnya tidak berubah atau 
terdapat sedikit perubahan terhadap unsur-unsur pada matriks sebelumnya bila dilakukan proses 
ekspansi dan penggelembungan lebih lanjut. Iterasi akan berhenti pada saat dicapai kondisi 
idempoten yakni nilai ������ �ℎ��� yang diperoleh kurang dari nilai kriteria berhenti ������ �ℎ���ℎ��� minimum �, default� = 10�� (Bustamam, et al., [2]).  
 (�ℎ���)� = max((Γ��)��)− ∑ (Γ��)������� , � = 1, … ,�; (5) ������ �ℎ��� = max((�ℎ���)�) , � = 1, … ,�. (6) 
Nilai ������ �ℎ��� menyatakan tingkat perubahan nilai dari �yang dihasilkan pada sebuah iterasi 
MCL dibandingkan dengan iterasi sebelumnya, sehingga iterasi MCL akan dihentikan jika tidak 
terdapat perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, proses MCL dikatakan telah mencapai 
konvergensi apabila nilai ������ �ℎ��� telah mendekati nol atau ������ �ℎ��� ≈ 10��. Hal ini 
menandakan bahwa tidak ada perubahan signifikan pada cluster baru. 
 
Secara ringkas, langkah-langkah yang dikerjakan dalam proses Markov clustering (MCL) disajikan 
dalam tabel algoritma berikut. 
 

Tabel 1.Algoritma Markov clustering 

Algoritma 1:MCL(�, ��, �,Δ�, �(�), �(�)) 
#�     = graf dengan degree setiap simpulnya ≥ 1; 
#�(�)  = barisan �� ∈ ℕ, �� > 1, � = 1, …;                     #default�� = 2;  
# �(�) = barisan �� ∈ ℝ, �� > 0, � = 1, …;                      #default�� = 2; 
#��  = matriks adjacency dari graf �; 
#�    = matriks diagonal; 
#Δ    = faktor pengali matriks identitas ∈ ℝ;       #defaultΔ = 1; 
#�= matriks identitas; 
begin �=�� + Δ�;                #tambahkan self-loops (berbobot ataupun tidak) pada �; �� = �� = ����; �  = 0; ������ = 10��; �  = 10��; 
repeat �        = � + 1; ���     = (�����)��;                                             #������(��);  �����  = Γ��(���);                                               #�������(��); �        = �����(�����); 
if  (�)�� < ������ (�)�� = 0 
end if 
until������ �ℎ���(�) < �                                       #(mendekati) idempoten; 
   print � sebagai matriks clustering. 
Stop 

 
Dengan mengulangi operasi ekspansi dan penggelembungan secara bergantian, busur yang 
menghubungkan dua buah simpul yang terletak pada daerah kepadatan yang berbeda memiliki 



SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 407 
 
 

nilai probabilitas yang semakin kecil (Dongen, [6]). Dengan demikian, daerah-daerah yang padat 
pada graf � akan terlepas satu sama lainnya, sehingga bisa meminimalisir terbentuknya pusat �������-cluster yang menghubungkan dua daerah yang memiliki ketertarikan yang rendah (Mesa, 
[10]). Hal ini sesuai dengan tujuan clustering jaringan. Selain itu, dengan menjalankan operasi 
pemotongan, konvergensi dari MCL semakin cepat dicapai, sehingga proses clustering yang 
dilakukan menjadi lebih fokus kepada entri bernilai besar. 
 
Output cluster bisa didapatkan dengan melihat baris-baris matriks output�yang masih memiliki 
elemen tidak nol (Dongen, [6]). Berdasarkan output matriks ini dapat ditemukan pusat cluster-
cluster yang terbentuk dengan memperhatikan entri diaogal matriks �. Setiap baris matriks �merepresentasikan elemen-elemen cluster. Banyaknya cluster yang terbentuk dari algoritma 
MCL dapat dicari dengan memperhatikan banyaknya baris tidak nol yang bebas linier. Baris tidak 
nol dengan entri yang sama menunjukkan bahwa terdapat suatu cluster yang memiliki lebih dari 
satu pusat. Jumlah pusat pada suatu cluster adalah ��, � adalah entri matriks tidak nol pada baris 
yang merepresentasikan cluster tersebut. 
 
 

15. Hasil dan Pembahasan 
 
Implementasi algoritma Markov clustering pada data jaringan interaksi protein TP53 dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Python 2.7.3 dalam perangkat lunak Canopy 1.5.2 (64-
bit). Program ini dijalankan pada komputer yang memiliki spesifikasi: Prosesor Intel® CoreTMi3-
4030U @1.90 GHz, RAM 2.00 GB dan sistem operasi Windows 8.1 Pro © 2013 Microsoft Corporate 
64-bit. 
 
Data jaringan interaksi protein TP53 yang digunakan adalah data interaksi protein-protein TP53 yang 
ditemukan pada Homo sapiens dari basis data online STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting 
Genes) versi 10. Total protein yang terlibat dalam interaksi protein TP53 dibatasi hingga 100 protein. Metode 
prediksi protein yang dipilih berbasis hasil penelitian (experiment). Jaringan interaksi yang dipilih hanya 
interaksi-interaksi yang memiliki nilai kepercayaan (confidence score) prediksi sebesar lebih dari 70%. Data 
ini diunduh di http://string-db.org/. Graf jaringan interaksi protein-protein (PPI) TP53 secara keseluruhan 
diberikan pada Gambar 1. 

 

http://string-db.org/


SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA UI-UNPAD Tanggal : 6 Juni 2015 ISBN : 978-602-73482-0-2 
 

 

PROSIDING SNM UI-UNPAD 2015, Bidang Penelitian Matematika Terapan 408 
 
 

 
Gambar 1. Jaringan interaksi protein-protein TP53 melibatkan 104 protein dan 477 interaksi 
Hasil pengunduhan data dari STRING berupa protein yang terlibat sebanyak 104 protein dan 477 interaksi. 
Berarti, apabila data ini direpresentasikan ke dalam bentuk graf, terdapat 104 simpul dan 477 busur yang 
terlibat pada graf jaringan PPI TP53. Data jaringan interaksi protein-protein TP53 direpresentasikan 
sebagai undirected graph, dengan protein sebagai simpul dan interaksinya sebagai busur.Upaya 
penyederhanaan data mentah dimulai dengan memberikan kode-kode 104 protein tersebut dalam bentuk 
barisan bilangan numerik. Misalnya, untuk protein TP53 diberi kode 72. Hal ini menandakan bahwa simpul 
72 merepresentasikan protein TP53. Matriks adjacency diperlukan sebagai input dari algoritma MCL. 
Pembentukan matriks adjacency diilustrasikan dalam matriks sparse berikut 
 1 … 7 … 11 … 72 … 78 … 104 

�� =
1⋮7⋮11⋮72⋮78⋮104 ⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡0 … 1 … 1 … 1 … 0 … 0⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮1 … 0 … 1 … 1 … 1 … 0⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮1 … 1 … 0 … 1 … 0 … 0⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮1 … 1 … 1 … 0 … 1 … 0⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮0 … 1 … 0 … 1 … 0 … 0⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮0 … 0 … 0 … 0 … 0 … 0⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎤
 

 
Berdasarkan matriks adjacency inilah kemudian dilakukan pengelompokan interaksi protein-protein dari 
protein penghambat tumor TP53 dengan menggunakan algoritma MCL dengan parameter ekspansi � dan 
penggelembungan �. 
 
Simulasi algoritma MCL dilakukan dengan menggunakan parameter ekspansi �, parameter 
penggelembungan �, dan faktor pengali � yang berbeda-beda, yaitu � = 2;  � = 1.5, 2, dan 2.5; serta � =1, 1.5, dan 2.5. Tujuan dari perbedaan nilai parameter yang dipakai dalam simulasi adalah untuk 
memperhatikan karakteristik dari cluster yang berhasil dibentuk. Karakteristik cluster meliputi jumlah 
cluster  yang terbentuk, elemen-elemen cluster, jumlah pusat cluster, dan letak masing-masing pusat cluster 
berada. Urutan cluster dalam pemrograman Python by default dimulai dari 0. Jika output simulasi 
menyatakan “Cluster 0” maka yang dimaksud adalah “Cluster 1”. 
 
Berikut adalah salah satu simulasi algoritma MCL dengan menggunakan nilai-nilai default 
masing-masing parameter yaitu parameter ekspansi � = 2, parameter penggelembungan � =1.5, 2, 2.5, dan, dan faktor pengali Δ = 1. Dengan menggunakan parameter penggelembungan yang 
berbeda-beda, flow yang diperbesar maupun diperkecil juga berbeda-beda. 
 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 

Gambar 2. Simulasi MCL dengan � = 2, � = 2, dan � = 1 
 

 
Berdasarkan Gambar 2 (a) hasil clustering yang terbentuk sebanyak 1 cluster dengan jumlah anggotanya 
104 elemen. Gambar 2 (b) merepresentasikan simpul 72 merupakan pusat cluster ini. Karena hanya 
terdapat 1 cluster maka cluster graf yang terbentuk pada Gambar 2 (c) hanya berwarna putih. 

 
Ketika parameter penggelembungan diubah menjadi � = 1.5 dan � = 2.5 dengan parameter ekspansi dan 
faktor pengali tetap, � = 2 dan � = 1 hasil pengelompokan yang didapat sama dengan Gambar 4.3, yaitu 
hanya terbentuk 1 cluster yang berpusat di simpul 72. Hal ini mengindikasi cluster yang terbentuk 
merupakan robust cluster. Artinya, meski cluster diberi “gangguan” dengan mengganti-ganti parameter 
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penggelembungan, hasil clustering tidak berubah secara signifikan. Oleh karena itu, hasil simulasinya cukup 
diwakili hanya dengan satu gambar. 
 
Hasil-hasil simulasi clustering dengan metode MCL menggunakan parameter ekspansi �, parameter 
penggelembungan �, dan faktor pengali � yang berbeda-beda, yaitu � = 2;  � = 1.5, 2, dan 2.5; serta � =1, 1.5, dan 2.5.yang diperoleh dapat diringkas dalam tabel berikut. 
 

Tabel 2. Hasil clustering jaringan PPI TP53 

Cluster Parameter (�,�, �) Pusat 
cluster 

Jumlah 
Elemen 
Cluster 

Elemen-Elemen Cluster 

A (2, 1.5, 1) 

Simpul 
72 

 

104 Simpul 1 sampai dengan 104. 
B (2, 2, 1) 

C (2, 2.5, 1) 

D (2, 1.5, 1.5) 
E (2, 2, 1.5) 98 Simpul 1 sampai dengan 104 kecuali simpul 

32, 39, 47, 82, 102, dan 104. 

F (2, 2.5, 1.5) 66 

Simpul 1 sampai dengan 104 kecuali simpul 
4, 6, 16, 18, 19, 21, 27, 30, 32, 35, 36, 39, 43, 
45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63, 74, 77, 
79, 82, 84, 89, 91, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 
103, dan 104. 

G (2, 1.5, 2.5) 88 
Simpul 1 sampai dengan 104 kecuali simpul 
19, 32, 39, 45, 47, 48, 57, 58, 63, 74, 82, 84, 
101, 102, 103, dan 104. 
 

 
Berdasarkan hasil ketujuh simulasi, Cluster A-G berpusat di simpul yang sama yaitu simpul 72. Meskipun 
nilai parameter (�, �, �) pada setiap cluster berbeda-beda, simpul 72 merupakan pusat cluster dari ketujuh 
cluster tersebut. Perhatikan bahwa Cluster A-D memiliki 104 simpul lengkap, sedangkan pada Cluster E, F, 
dan G ditemukan beberapa simpul yang berada diluar cluster. Namun, sebagian besar simpul-simpul 
memiliki ketertarikan yang kuat dengan pusat cluster-nya sehingga elemen tersebut tetap berada di dalam 
cluster. Terdapat enam buah simpul yang sama-sama berada diluar Cluster E, F, dan G yaitu simpul 32, 39, 
47, 82, 102, dan 104. Simpul-simpul tersebut berturut-turut berada diluar cluster karena keenam simpul 
tersebut terhubung (connected) dengan simpul 72 tetapi tidak adjacent dengan 103 simpul lainnya. Hal ini 
mengakibatkan simpul terpisah dan membentuk cluster baru. 
 
Simpul 72 adalah pusat cluster padaCluster A-G. Simpul 72 adalah kode protein TP53. Perhatikan bahwa 
data yang digunakan merupakan data interaksi protein-protein yang memiliki nilai kepercayaan prediksi 
cukup tinggi yaitu >70% atau nilai flow>0.70. Dengan demikian, jelas bahwa data yang digunakan ini 
merupakan cluster besar dengan protein TP53 sebagai pusat cluster. Inilah yang menjadi alasan mengapa 
hasil clustering protein-protein ini hanya membentuk satu cluster meskipun parameter ekspansi p, 
penggelembungan r, dan faktor pengali Δ sudah diubah. Hal ini menandakan bahwa algoritma MCL 
menghasilkan robust cluster. Robust cluster merupakan cluster yang tetap dapat mempertahankan elemen-
elemen yang terdapat di dalamnya meski terdapat gangguan-gangguan yang berpotensi merusak cluster 
tersebut.  
 
Pandang kembali enam simpul yang berturut-turut berada diluar cluster E, F dan G, keenam simpul 
tersebut adalah protein ING4, MED1, PPP1R13L, WT1, PPP1R13B, dan TP53BP2. Secara teori graf, hanya 
dapat dijelaskan bahwa keenam protein ini memiliki ketertarikan yang cenderung lemah terhadap cluster 
graf protein TP53 tetapi tetap terhubung (connected) dengan simpul protein TP53. Dengan kata lain, 
keenam protein tersebut hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada interaksi dengan 103 protein lainnya.  
 
Protein ING4, MED1, PPP1R13L, PPP1R13B, dan TP53BP2 memiliki fungsi yang similar dengan TP53 
diantaranya sebagai pencegah pertumbuhan sel, regulator dalam proses apoptosis melalui pengikatan 
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(binding) dengan protein TP53. Namun, salah satu proteinnya merupakan protein tumor yaitu WT1 atau 
dikenal dengan Wilms Tumor 1. Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana interpretasi dari hasil graph clustering 
menggunakan metode MCL ini berdasarkan data hasil penelitian bidang biologi dan medis. 
 

7. Simpulan 
 
Berdasarkan analisis hasil clustering dari simulasi algoritma MCL dengan menggunakan parameter 
ekspansi, penggelembungan dan faktor pengali yang berbeda-beda, terbentuk satu dense cluster dan 
beberapa simpul terpisah dari cluster utama. Algoritma MCL terbukti menghasilkan robust cluster dengan 
protein TP53 sebagai pusat cluster untuk setiap hasil simulasi clustering. Robust cluster merupakan cluster 
yang tetap dapat mempertahankan elemen-elemen yang terdapat di dalam cluster meski terdapat gangguan-
gangguan yang berpotensi merusak cluster tersebut.  
 
Meski demikian, terdapat beberapa simpul protein yang berada di luar cluster yaitu protein ING4, MED1, 
PPP1R13L, WT1, PPP1R13B, dan TP53BP2. Secara teori graf, hanya dapat dijelaskan bahwa keenam 
protein ini memiliki ketertarikan yang cenderung lemah terhadap cluster graf protein TP53 tetapi tetap 
terhubung (connected) dengan simpul protein TP53. Dengan kata lain, keenam protein tersebut hanya 
memiliki sedikit bahkan tidak ada interaksi dengan 103 protein lainnya. 
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ABSTRAK 
Discrete optical cavities adalah sebuah studi mengenai sistem benda optik identik yang 

dijajarkan dalam suatu larik periodik dengan jarak yang sama lalu ditembak oleh suatu sumber 
cahaya sehingga cahaya berosilasi di dalam benda optik dan memenuhi sistem persamaan 
nonlinear. Penempatan optik dipandang layaknya sebuah garis, figur satu dimensi. Solusi sistem 
persamaan nonlinear berupa soliton. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem 
persamaan nonlinear ini adalah metode Pseudo-ArchlengthContinuation. Discrete optical cavities 
dapat dikembangkan sedemikian sehingga membentuk figur dua dimensi. Sistem persamaan 
nonlinear dimodifikasi sedemikian sehingga berlaku bagi discrete optical cavities dua dimensi. 

 
Kata kunci:  Optik, sistem persamaan nonlinear, soliton, Pseudo-Archlength Continuation, dua 
dimensi 

 
ABSTRACT 

Discrete optical cavities is a study about identic optical objects that arranged in a periodic array 
with same distance between them and it shots by a light source so that the light oscillates inside the 
optical objects and suffices nonlinear systems of equation. The placement of the optical objects 
considered as a line, in one-dimensional figure. Solution of nonlinear system of equations is soliton as 
described by Yulin and Champney at their paper in 2010. Method used to solve the nonlinear systems 
of equation is Pseudo-Arclength Continuation. Discrete optical cavities can be developed into two-
dimensional figure. The nonlinear system of equations is modified so that it suffices two-dimensional 
system of discrete optical cavities problem. 
 
Keywords:optic, nonlinear system of equation, soliton, Pseudo-Archlength Continuation, two-
dimensional 

 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Dalam [Yulinet.al, 5], [Yulin et.al, 6], dan [Yulin et.al, 7], Yulin dan Champneys meneliti sebuah sistem 
benda optik yang disusun dalam sebuah larik periodik satu dimensi dan disebut discrete optical cavities. 
Discrete opticalcavities dimodelkan dalam sistem persamaan nonlinear berikut, ����� + ��� + �|��|�1 + |��|� �� + �(���� + ���� − 2��) = ����� (1) 

dengan �� : Amplitudo osilator ke-� �� ∈ ℂ � : Indeks osilator � ∈ ℤdan−� ≤ � ≤ � � : Batas indeks � ∈ ℕ � : detuning pump frequency � ∈ ℂ � : Efek Kerr � ∈ ℝ � : Jarak antarosilator terdekat � ∈ ℝ � : Kekuatan cahaya � ∈ ℝ 

mailto:bayu.aji@sci.ui.ac.id
mailto:alhaji@sci.ui.ac.id
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0 ⋯ 

� � � � � 

Gambar 2 Solusi offsite dua dimensi Gambar 3 Solusi onsite satu dimensi 

� : Sudut tembak cahaya � ∈ ℝ 
Dalam discrete optical cavities, penomoran indeks dimulai dari −� dan seterusya hingga �. 

Berikut adalah ilustrasi dari discrete optical cavities satu dimensi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optik-optik yang identik disusun dengan jarak yang sama yaitu � dan banyaknya adalah 2� + 1. 
Benda-benda optik tersebut ditembak dengan suatu sumber cahaya � sehingga cahaya berosilasi 
dalam optik dan gelombang cahaya yang terbentuk memenuhi sistem persamaan nonlinear. 

 
Berdasarkan hasil penelitian Yulin, solusi dari persamaan (1) berupa soliton dan terdapat 4 

jenis solusi, yaitu solusi onsite, solusi offsite, solusi homogen, dan solusi asimetri. Solusi onsite 
adalah solusi dengan amplitudocahaya paling tinggi berada pada osilator indeks tengah. Solusi 
offsite adalah solusi dengan amplitudocahaya paling tinggi tidak dihasilkan oleh osilator pada 
sistem, tetapi berada tepat di tengah osilator indeks tengah serta salah satu osilator di samping 
osilator pada indeks tengah.Solusi homogen adalah solusi dengan amplitudocahaya pada setiap 
osilator sama. Solusi asimetri adalah solusi dengan amplitudocahaya paling tinggi tidak dihasilkan 
oleh osilator pada sistem, tetapi berada di antara indeks tengah serta salah satu osilator di samping 
osilator pada indeks tengah dan tidak tepat di tengah kedua osilator tersebut.  

 
Fokus pembahasan pada makalah ini adalah solusi onsite dan offsite. Berikut adalah gambar 

solusi onsite dan solusi offsite bagi kasus satu dimensi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2 dan Gambar 3 dihasilkan dengan simulasi program menggunakan 21 osilator. Pada 

Gambar 2, amplitudo tertinggi dalam sistem dihasilkan oleh osilator ke-11, yaitu osilator dengan 
indeks 0. Pada Gambar 3, amplitudo tertinggi dalam sistemdihasilkan oleh osilator ke-10 dan 
osilator ke-11, yaitu osilator pada indeks -1 dan 0. Amplitudo cahaya tertinggi tidak terbentuk 
dalam sistem, tetapi terbentuk di antara osilator ke-10 dan ke-11. 

Persamaan (1) dapat ditulis sebagai 

Gambar 1. Ilustrasi discrete optical cavities satu dimensi 
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�̇ = �(�,�) (2) 

dengan � = (��� ����� ⋯ ��� �� �� ⋯ ���� ��)� (3) �̇ = ����  (4) � ∈ ℝmerupakan parameter, serta � adalah fungsi nonlinear dengan �: ℝ���� → ℝ����.  
 
Ilustrasi pada Gambar 1 merupakan discrete optical cavities dalam larik periodik satu dimensi. 

Discrete optical cavities dapat dikembangkan dengan menempatkan osilator dalam larik periodik 
dua dimensi, yang selanjutnya akan disebut sebagai discrete optical cavities dua dimensi. Berikut 
adalah penempatan osilator bagi discrete optical cavities dua dimensi. 

 
Gambar 4Penempatan osilator untuk kasus dua dimensi 

 
Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai penurunan sistem persamaan nonlinear yang 

berlaku untuk discrete optical cavities dua dimensi beserta hasil implementasi program berupa 
diagram bifurkasi dari solusi sistem persamaan nonlinear discrete optical cavities dua dimensi 
terhadap perubahan parameter �.  
 

2. Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah studi literatur serta simulasi program. 
 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1 Modifikasi Sistem Persamaan Nonlinear 

Pada persamaan (1), suku 
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� � � − 1 � � + 1 

° ° 
 

� � 

0 1 2 

� 

�(���� + ���� − 2��) (5) 
menyatakan osilator dengan jarak � dari osilator pada indeks ke-�, serta suku ����� (6) 

menyatakan sudut tembak � dari pusat cahaya. Jika nilai � = 0, semua osilator ditembakkan 
dengan sudut 0. Jika nilai � ≠ 0, pusat cahaya diletakkan pada indeks tengah osilator kemudian 
dimiringkan sejauh � untuk menembak osilator yang berada di samping osilator pada indeks 
tengah, dan seterusnya. Berikut ilustrasi bagi suku (5) dan suku (6). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dalam modifikasi sistem persamaan nonlinear, bagian yang akan dimodifikasi adalah suku (5) 

serta suku (6).  
 
Pertama, akan dibahas mengenai modifikasi suku (5). Optik disusun dalam larik dua dimensi 

dengan indeks baris adalah � dengan batas indeks �, serta indeks kolom adalah � dengan batas 
indeks �. Osilator dengan jarak � dari osilator pada baris � kolom � adalah osilator pada baris � + 1 kolom �, osilator pada baris � − 1 kolom �, osilator pada baris � kolom � + 1, dan osilator 
pada baris � kolom � − 1. Terdapat 4 buah osilator dengan jarak � dari osilator pada baris � kolom �. Sehingga persamaan modifikasi suku (5) bagi kasus dua dimensi menjadi  �(����,� + ����,� +  ��,��� + ��,��� − 4��,�) (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya akan dibahas mengenai modifikasi suku (6). Untuk sudut tembak, karena sudut 

tembak tidak hanya dipengaruhi oleh letak osilator pada setiap kolom, tetapi dipengaruhi juga oleh 
letak osilator pada indeks baris, maka persamaan modifikasi suku (6) bagi kasus dua dimensi 
menjadi 

Gambar 6

�,� �,� + 1 �,� − 1 

� − 1,� 

� + 1,� 

� 

� 

� 

� 

Gambar 7 Osilator dengan jarak � dari osilator pada baris � kolom � 

Gambar 5Osilator dengan jarak � dari 
osilator ke-� 
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Hasil modifikasi sistem persamaan nonlinear adalah �����,� + ���,� + ����,���1 + ���,��� ��,� 

+������,� + ����,� +  ��,��� + ��,��� − 4��,�� = ����(���) (9) 

dengan ��,� : Amplitudo osilator pada baris  �� ∈ ℂ 
 ke-� dan pada baris ke-�  � : Indeks baris � ∈ ℤ, −� ≤ � ≤ � � : Indeks kolom � ∈ ℤ, , −� ≤ � ≤ � �, � : Batas indeks �,� ∈ ℕ � : detuning pump frequency � ∈ ℂ � : Efek Kerr � ∈ ℝ � : Jarak antarosilator terdekat � ∈ ℝ � : Kekuatan cahaya � ∈ ℝ � : Sudut tembak cahaya � ∈ ℝ 

 
Persamaan (9) dapat dituliskan analog seperti persamaan (2) �̇ = �(�,�) (10) �merupakan fungsi nonlinear dengan�: ℝ(����)(����)�� → ℝ(����)(����), � ∈ ℝ merupakan parameter, serta � = (���,�� ���,���� ⋯ ���,� �����,�� ⋯ ��,�� ⋯ ��,�) (11) �̇ = ����  

 
(12) 

3.2 Stabilitas solusi 
Jika � merupakan fungsi nonlinear, maka stabilitas dari solusi � dapat ditentukan dengan hasil 

linearisasi sistem. [Perko, 4] 

Gambar 8 Sudut tembak yang dipengaruhi 
letak osilator pada indeks kolom 

Gambar 9Sudut tembak yang dipengaruhi 
letak osilator pada indeks baris 
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Hasil linearisasi sistem berupa matriks jacobian dari � [Perko, 4]. Misalkan ��(�,�) menyatakan 
jacobian dari �. Stabilitas dari solusi dapat dilihat dengan memperhatikan nilai eigen dari ��(�∗,�∗) dengan (�∗,�∗) merupakan solusi dari �. [Hale, et.al, 2] 

 
3.3 Metode Pseudo-Arclength Continuation 

Salah satu metode numerik yang dapat menyelasaikan sistem persamaan nonlinear adalah 
metode Newton-Raphson. Akan tetapi, karena bentuk persamaan (10) adalah sistem dengan (2� + 1)(2� + 1) + 1 variabel dan (2� + 1)(2� + 1) persamaan, metode Newton-Raphson tidak dapat 
menyelesaikan sistem persamaan (10). Oleh karena itu digunakanlah metode Pseudo-Arclength 
Continuation. Metode Pseudo-Arclength Continuation menambahkan satu kendala pada sistem 
sehingga sistem dapat diselesaikan dengan metode Newton-Raphson[Grovaets, 1]. 

Pandang sistem persamaan nonlinear pada persamaan (10), pilih � = �� dan � = �� sehingga �(�,�) menjadi sebuah sistem persamaan nonlinear dengan (2� + 1)(2� + 1) variabel dan (2� +1)(2� + 1) persamaan, dan solusi dari �(�,��) adalah �� dan solusi dari �(�,��) = ��[Grovaets, 1]. 
Sistem persamaan baru dengan menggunakan (��,��) dan (��,��) sebagai dua titik awal adalah 

sebagai berikut. �(�,�) = � �(�,�)(� − ��) ∙ (�� − ��) + (� − ��)(�� − ��) + �� = ��0� (13) 

Nilai � menyatakan step size. Selanjutnya, sistem persamaan (13) diselesaikan dengan metode 
Newton-Raphson[Keller, 3]. 

 
3.4 Hasil Implementasi 

Hasil implementasi pada penelitian ini berupa diagram bifurkasiperubahan nilai � terhadap nilai 
maksimum dari ��,� serta stabilitas solusi. Terdapat enam diagram bifurkasi yang dihasilkan, yaitu solusi 
onsite dengan� = 0dan � = 0,025, solusi offsite dua titik dengan � = 0dan � = 0,025, serta solusi offsite 
empat titik dengan � = 0 dan � = 0,025. Parameter lain disajikan dalam Tabel 1. 

 
Tabel 1Parameter yang digunakan dalam implementasi program 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Solusi onsite 
Solusi onsite didapat dengan 

memusatkan cahaya awal pada indeks 
tengah baris serta indeks tengah kolom. Gambar berikut menunjukkan pemusatan cahaya awal untuk 
mendapatkan solusi onsite. 

 
Gambar 10Pemusatan cahaya awal solusi onsite 

 

Parameter Keterangan Nilai � Batas indeks baris 10 � Batas indeks kolom 10 � Jarak antarosilator 0.5 � Detuning pump frequency -9.2 � Efek Kerr 10 
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Gambar 11Diagram bifurkasi solusi onsite 
dengan � = 0 

Gambar 12 Diagram bifurkasi olusi onsite 
dengan � = 0,025 

Gambar 13Solusionsite, � = 0, � = 4.2 Gambar 14 Solusi onsite,� = 0.025,� = 4.16 

Berikut adalah diagram bifurkasi dari solusi onsite dengan parameter pada Tabel 1 serta nilai � = 0 
dan � = 0.025 dengan pemusatan cahaya pada Gambar 10. 

Pada Gambar 11, Gambar 12, serta gambar 
diagram bifurkasi solusi lain, garis biru mulus menyatakan solusi stabil sedangkan garis merah putus-putus 
menyatakan solusi tidak stabil dari sistem persamaan (10). Pada Gambar 11, interval solusi stabil berada 
pada interval � ∈ [0; 4,2] sedangkan pada Gambar 12, interval solusi stabil berada pada interval � ∈[0; 4,06] ∪ [4,12; 4,16].Berikut adalah gambar solusi onsite dengan dua parameter � yang berbeda pada titik � tertentu. 

Pada Gambar 13 dan 14, amplitudo paling 
tinggi dalam sistem dihasilkan oleh osilator pada baris 11 kolom 11, atau osilator pada indeks (0,0). 
Amplitudo yang dihasilkan pada indeks (0,0) pada Gambar 13adalah 31,59. Amplitudo yang dihasilkan pada 
indeks (0,0) Pada Gambar 14adalah 31,2. 
 
3.4.2 Solusi offsite dua titik 

Solusi offsite dua titik didapat dengan memusatkan cahaya awal pada indeks tengah barisdan indeks 
tengah kolom, serta salah satu osilator di samping indeks tengah kolom pada baris yang sama. Gambar 
berikut menunjukkan pemusatan cahaya awal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 15Pemusatan cahaya awal solusi offsitedua titik 
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Gambar 17 Diagram bifurkasi solusi offsite 
dua titik dengan � = 0,025 

Gambar 16 Diagram bifurkasi solusi offsite 
dua titik dengan � = 0 

Gambar 18Solusi offsite dua titik, � = 0, � = 3,5 Gambar 19Solusi offsite empat tiitk, � = 0,025, � = 0,5 

Berikut adalah diagram bifurkasi dari solusi offsitedua titik dengan parameter pada Tabel 1 serta nilai � = 0 dan � = 0.025 dengan pemusatan cahaya awal pada Gambar 15.  

Pada Gambar 16, interval solusi stabil berada pada interval � ∈ [0; 0,5] ∪ [3,5; 4,25] sedangkan 
pada Gambar 17 interval solusi stabil berada pada interval � ∈ [0; 0,5]. Berikut adalah gambar solusi offsite 
dua titik dengan dua parameter � yang berbeda pada titik � tertentu. 

 
Pada Gambar 18 dan Gambar 19, amplitudo tertinggi dalam sistem dihasilkan oleh osilator pada baris 

ke 11; kolom 10 dan 11, atau osilator pada indeks (0,0) dan (-1,0). Amplitudo osilator pada indeks (0,0) dan (-
1,0) pada Gambar 18 adalah 22,1. Amplitudo osilator pada indeks (0,0) dan (-1,0) pada Gambar 19 adalah 
13,9. 
 
3.4.3 Solusi offsite empat titik 

Solusi offsiteempat titik didapat dengan memusatkan cahaya awal pada indeks tengah baris dan 
indeks tengah kolom, salah satu osilator di samping indeks tengah kolom pada baris yang sama, serta 2 
osilator lain dengan indeks kolom yang sama tetapi pada indeks baris yang berbeda. Gambar berikut 
menunjukkan pemusatan cahaya awal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Gambar 20Pemusatan cahaya awal solusi offsiteempat titik 
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Gambar 23Solusi offsite empat titik pada titik � = 1,5 

Gambar 21Diagram bifurkasi solusi offsite empat 
tiitk dengan � = 0 

Gambar 22Diagram bifurkasi solusi offsite 
empat tiitk dengan � = 0,025 

Berikut adalah diagram bifurkasi dari solusi offsiteempat titik dengan parameter pada Tabel 1 serta 
nilai � = 0 dan � = 0.025 dengan pemusatan cahaya awal pada Gambar 20. 

 
Interval stabilitas untuk diagram bifurkasi solusi offsite empat titik dengan dua nilai � yang berbeda 

adalah � ∈ [1,5,4,25]. Berikut adalah gambar solusi offsite empat titik dengan pada titik � tertentu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada Gambar 23, amplitudo tertinggi dalam sistem dihasilkan oleh osilator pada baris ke 11; kolom 

10 dan 11, serta dua osilator pada indeks kolom yang sama pada baris ke 10, atau osilator pada indeks (0,0), 
(0,-1), (-1,0), dan (-1,-1). Amplitudo osilator pada indeks (0,0), (0,-1), (-1,0), dan (-1,-1) adalah 14,3. 
 

4. Simpulan 
 

Hasil modifikasi sistem persamaan nonlinear adalah persamaan (9). Hasil implementasi 
program yang dihasilkan adalah diagram bifurkasi dan terdapat 6 diagram bifurkasi yang 
dihasilkan. Pada dua diagram bifurkasi solusi onsite dengan dua parameter � yang berbeda, 
terdapat perubahan stabilitas dalam suatu interval �. Ketika � = 0 dan interval � ∈ [0,4.2], solusi 
yang dihasilkan adalah solusi yang stabil. Akan tetapi, ketika � = 0.025 dan interval � ∈[4.06,4.12] ∪ [4.18,4.2], solusi yang dihasilkan adalah solusi yang tidak stabil. Begitu pula dengan 
solusi offsite dua titik, terdapat perubahan stabilitas dalam suatu interval �. Ketika � = 0 dan 
interval � ∈ [3.5,4.25], solusi yang dihasilkan adalah solusi yang stabil. Akan tetapi ketika � = 0.025 
dan pada interval � ∈ [3.5,4.25], solusi yang dihasilkan adalah solusi yang tidak stabil. Untuk offsite 
empat titik, tidak ada perubahan kestabilan dengan pengubahan parameter �. Berdasarkan hasil 
observasi pada penelitian ini, perubahan nilai parameter � dapat menyebabkan perubahan 
kestabilan dari solusi. 
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ABSTRAK 
Hiperglikemia merupakan hal yang sering terjadi pada pasien dengan penyakit parah (dengan 

atau tanpa riwayat diabetes) dan dapat meningkatkan angka kematian pasien. Dalam tulisan ini 
akan dibahas mengenai model matematis berbasis keputusan medis yang digunakan dalam 
simulasi komputer untuk menganalisa perubahan konsentrasi glukosa pasien selama pasien 
dirawat di ICU dengan state awal hiperglikemia. Model yang digunakan adalah model bio-medis 
Glucosafe yang dikembangkan oleh U. Pielmeier et al. Model Glucosafe ini memperhitungkan 
perubahan konsentrasi glukosa dan insulin didalam tubuh manusia dengan bantuan sistem 
persamaan differensial nonlinier orde satu, serta mempertimbangkan tingkat penurunan 
penyerapan glukosa di usus dan titik jenuh insulin pada pasien yang sensitivitas insulinnya 
berkurang karena sakit parah. Tujuan dari model glucosafe ini adalah kontrol optimal pada 
keseimbangan konsentrasi glukosa pasien ICU dengan menggunakan suplai nutrisi (nutrisi entral 
dan nutrisi parenteral) serta suplai insulin eksogen sebagai variabel kontrol. 

 
Kata kunci:  glucosafe, hiperglikemia, optimal kontrol. 
 

ABSTRACT 
Hyperglycemia often happen to critically ill patients and can increase mortality. This paper 

present the mathematical model-based decision support in term of computer simulations to analize 
the changes of glucose concentration in critically ill patients with hyperglycemic initial states. The 
model that we use is bio-medial model Glucosafe by U.Pielmeier et al. Glucosafe account the evolution 
of blood glucose and insulin concentration in the human body by help of a nonlinier system of first 
order differential equations, and considered the reduced rate of glucose gut absorption and saturation 
od insulin action in patients with reduced insulin sensitivity due to critically ill. The aims of this 
model is the optimal control of glucose balance in ICU patients providing nutrition and insulin as the 
control variables. 
 
Keywords:Glucosafe, Hyperglicemia, Optimal Control. 
 
 
 
 

16. Pendahuluan 
 
Dalam dunia kesehatan, model berbasis pendukung keputusan medis untuk simulasi komputer, 
prediksi dan optimisasi menjadi semakin penting. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah model 
yang digunakan untuk mengkontrol keseimbangan gula darah pada pasien ICU dengan 
mempertimbangkan terapi insulin dan asupan nutrisi yang tepat. Penyelidikan dasar mengenai 
upaya untuk menyeimbangkan konsentrasi glukosa pada pasien ICU menggunakan model bio-
medis Glucosafe yang dikembangkan oleh U. Pielmeier et al. Glucosafe mengintegrasikan model-
model dan parameter-parameter dari fisiologi normal dan menghitungnya untuk mengurangi 
tingkat penyerapan glukosa di usus dan mengurangi tingkat kejenuhan insulin pada pasien dengan 
sensitivitas insulin yang menurun. Model ini juga mendeskripsikan perubahan sementara pada 
konsentrasi gula darah dan konsentrasi insulin dalam tubuh dengan bantuan sistem persamaan 
differensial biasa nonlinier orde satu. Glucosafe fokus pada prediksi jangka panjang dan kontrol 
pada pasien dengan state awal hyperglikemia atau hypoglikemia. 
 

17. Metode Penelitian 

mailto:dewi.septiani@ui.ac.id
mailto:rustamzr@yahoo.com
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1.1 Glucosafe 
 
Glucosafe mendeskripsikan model insulin dan glukosa dalam darah serta  menampilkan hubungan 
nonlinier yang menghubungkan efek insulin pada glukosa dalam darah. Model glucosafe ini di 
kembangkan secara spesifik untuk pasien yang sakit parah.Model ini mempertimbangkan tingkat 
transfer insulin eksogen, serta tingkat suplai nutrisi enteral dan parenteral yang masuk melalui 
pembuluh lambung atau pembuluh darah.Pada model glucosafe, insulin endogen dianggap bernilai 
konstan karena biasanya produksi insulin menjadi terganggu saat pasien sakit parah. 
 
Model glucosafe yang digunakan adalah sebagai berikut 

 ���� = ��� ���(�,�), ��� + �∗(�) + �(�)�, ���� = −�∗(�) + �(�), ���� = ��� (� − �) − (�� + ��)� + � + �(�)�� ,                                                                           (1) ���� = ��� (� − �) − ���, 
 
dengan� ∈ � periode waktu dan 
 ��(�,�), ��� = ℎ�(�,�), ��� − ��(�) − ���(�,�), ��� − ��(�) 
 
dengan kondisi awal yang sesuai. Variabel state dalam model Glucosafe ini adalah konsentrasi 
glukosa pada plasma darah �. Variabel state yang lebih lanjut adalah konsentrasi pada tiap 
kompartemen seperti konsentrasi glukosa pada usus �, konsentrasi insulin di plasma darah �, dan 
konsentrasi insulin di periferal �. Variabel kontrolnya adalah � = (�, �,�) dimana � adalah insulin 
eksogen, � adalah nutrisi enteral, dan � adalah nutrisi parenteral. Variabel state dan variabel 
kontrol dalam model glucosafe ini merupakan fungsi yang nilainya bergantung pada waktu dan 
bernilai nonnegatif. Keseimbangan glukosa dalam hati ℎ, penyerapan glukosa dari usus �∗, 
penyerapan glukosa di otot rangka ��, serta penyerapan glukosa di otak dan sistem saraf pusat �� 
dimodelkan sebagai fungsi kontinu yang terdiferensialkan yang nilainya tidak bergantung pada 
data pasien. Sedangkan ekskresi glukosa pada kelenjar ginjal ��, yang merupakan fungsi kontinu 
terdifferensialkan, memiliki nilai yang bergantung pada data pasien (masa tubuh �, tinggi, usia, 
jenis kelamin, dan status diabetes). Efek insulin �� diekspresikan sebagai parameter nonnegatif � ∈ (ℝ��)�. Dengan menggunakan least-square parameter dimana hasil simulasi model glucosafe 
untuk pengukuran sebelumnya adalah meminimalkan 
 min�∈[�,�]����(��;�) − ������∈ℐ  

 
dimana��� menotasikan nilai pengukuran glukosa darah pada titik waktu diskrit �� dan �(��;�) 
adalah hasil numerik yang bergantung pada parameter �, khususnya � ∈ ℐ ⊂ ℕ�, ℐ ≠ ∅ [N. 
Marheineke, 2014]. Untuk mengukur konsentrasi glukosa dalam darah pada saat ��atau �(��) = ���, 
digunakan nilai �, �,� saat �� yang didasarkan pada hasil optimisasi yang dilakukan oleh 
U.Pielmeier et al pada tahun 2010, yaitu �(��) = 30 mU/l, �(��) = 1 mmol/kg, dan �(��) = 18 mU/l. 
 
Masalah yang menjadi pertimbangan dalam mengontrol glukosa darah � sehubungan dengan 
suplai nutrisi parenteral dan enteral serta insulin eksogen adalah  

 min(�,�)∈��� �(�,�) 
 
dengan syarat � = �(�) memenuhi sistem persamaan differensial biasa (1) 
dan� ∈ � adalah himpunan kontrol yang memenuhi 
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Ruang � dan � diasumsikan dilengkapi dengan ruang struktur Labesgue. Minimalisasi dilakukan 
dengan menggunakan ℒ�-norm dari akar fungsi terintegralkan �. Cost function yang dipilih adalah 

 �(�,�) = 12 ∥ � − �∗ ∥ℒ�(�)� + 12 ∥ ����(�)(� − �∗) ∥ℒ�(�)��                              (2) 
 
dimana�∗ adalah konsentrasi glukosa yang diinginkan dan �∗ adalah kontrol yang diinginkan 
berdasarkan alasan bio-medisdengan � ∈ (ℝ��)� [N. Marheineke, 2014]. 
 
Konsentrasi glukosa yang diinginkan dan kontrol yang diinginkan ditetapkan bernilai konstan 
dengan �∗ = 6 mmol/l, dan �∗ = �. Terdapat tiga kasus kontrol yang relevan berkaitan dengan 
faktor �pada persamaan (2) yang didasarkan pada hasil optimisasi yang dilakukan oleh N. 
Marheineke et al pada tahun 2014 yaitu �� = (10��, 10��, 10��) : Suplai insulin tanpa suplai nutrisi �� = (10��, 10��, 10��) : Suplai insulin dan suplai nutrisi enteral �� = (10��, 10��, 10��) : Suplai insulin, suplai nutrisi enteral, dan suplai nutrisi parenteral.. 

 
1.2 Pembentukan Model 
 
Pada pembentukannya, model glucosafe mempertimbangkan beberapa komponen utama yaitu 
insulin kinetik, efek insulin terhadap penyerapan glukosa, konsentrasi glukosa darah, serta 
keseimbangan glukosa endogen. Pembentukan model Glucosafe didasarkan pada proses absorpsi 
insulin dan glukosa dalam tubuh. Proses absorpsi ini diilustrasikan dalam ilustrasi model bio-medis 
pada gambar 1. Pada model bio-medis tersebut, variabel berwarna hijau merupakan variabel 
kontrol pada model Glucosafe yang kemudian diringkas sebagai � = (�, �,�). 
 

 
Gambar 1. Ilustrasi model bio-medis 

 
Insulin Kinetik 
 
 
Pada insulin kinetik terdapat 2 kompartemen yang digunakan yaitu kompartemen plasma dan 
kompartemen perifer (disekitar sel).Kompartemen perifer merepresentasikan distribusi insulin 
pada cairan intersitial extracelullar (cairan tubuh yang berada diluar sel). 
 
Insulin memasuki plasma kompartemen secara eksogen dengan infusi intravenus (pemberian 
cairan kedalam tubuh melalui jarum ke dalam pembuluh vena) atau injeksi bolus pada tingkat � [mU/s] atau melalui produksi endogen pankreas.Pada kompartemen periferal, molekul insulin 
berikatan dengan reseptor pada permukaan sel. Reduksi insulin di plasma terjadi karena insulin 
diserap oleh hati dengan tingkat penyerapan �� [min��] dan diserap oleh kelenjar ginjal dengan 
tingkat penyerapan �� [min��]. Perpindahan antar kompartemen pada proses insulin kinetik 
diasumsikan mengikuti proses difusi. Persamaan differensial yang mendeskripsikan insulin kinetik 
adalah model berikut 
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 ���� = −(�� + ��)�(�) − ��� ��(�) − �(�)� + �(�) + ���                                                (3) ���� = −���(�) + ��� ��(�) − �(�)�                                                                (4) 
 
Insulin endogen dan C-peptida disekresi dalam jumlah molar yang sama. Van Cauter menunjukkan 
bahwa karena kinetika C-peptida dan insulin yang sama, tingkat sekresi insulindapat 
diestimasikan tanpa kehilangan akurasi yang signifikan dari kadar plasma C-peptida dengan 
menggunakan parameter standar untuk clearance C-peptida yang disesuaikan dengan jenis 
kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan status diabetes pasien. Diasumsikan volume insulin 
diplasma yang didisribusikan memiliki volume yang sama dengan volume distribusi C-peptida yang 
di hitung. 

 
Tabel 1. Parameter dalam perhitungan C-Peptida 

 
 Normal Type 1 Type 2 

Short half life�(� �⁄ )� 4.95 4.55 4.52 
Fraction F 0.76 0.78 0.78 
Long Half Life�(� �⁄ )� �(� �⁄ )� = 0.14 [s tahun]⁄ x ���� + 29.2 [s] 
Luas permukaan tubuh ���� =  �(������ x �����) 36 [kg m��]⁄  
Fractional Turnover 
Rates 

�� = � ∗ (� − �) + � �� = ��/�� �� = � + � − �� − �� 
dengan � = ln 2 /�(� �⁄ )� � = ln 2 �(� �⁄ )� 

Volume insulin diplasma Wanita �� = 1.11[� m�]⁄  x���� + 2.04 [�] 
Pria �� = 1.92 [� m�]⁄  x���� + 0.64 [�] 

 
 

Dengan syarat perpindahan insulin antara kompartemen plasma dan kompartemen perifer adalah 
pasif, volume periferal kompartemen dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 
 �� = ���� �� 
 
dimana�� dan �� adalah fractional turnover rates antar kompartemen, dan konstanta difusi antara 
kompartemen plasma dan kompartemen periferal didefinisikan dengan 
 � = ��������  
 
dimana�� = 2.75 kDa adalah masa molekul C-peptida dan �� = 5.8 kDa adalah masa molekul 
insulin [N. Marheineke, 2014]. Sedangkan �� dihitung dengan mengasumsikan kondisi steady-state 
pada persamaan (4) yaitu dengan mengasumsikan ���� = 0, �(�) = ��� ,�(�) = ��� sehingga persamaan 
(4) menjadi 
 0 = −����� + ��� (��� − ���) 

↔ �� =  � � ������ − 1��� .                                                                                          (5) 
 
Jika rasio konsentrasi insulin di plasma dan insulin di perifer pada saat steady-state diasumsikan 
sebagai[2] 

 � = ������ = 53                                                                               (6) 
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maka persamaan (5) dapat ditulis sebagai 
 �� =  23 ��� .                                                                           (7) 
 
Nilai � mengindikasikan bahwa konsentrasi insulin dihitung langsung di cairan interstisial otot 
dengan menggunakan teknik pipa mikro dialisis. 
 
Reduksi insulin dari plasma dihitung dengan menggunakan persamaan 
 �� + �� = � ���� − �25� �� 1�� 
 
dimana nilai �� + �� didapatkan dari data pasien dengan diabetes tipe satu. Pada pasien tersebut 
diasumsikan bahwa konsentrasi insulin endogen �(�) = 0. Selama kondisi steady-state, dimana �(�) = ���, rata-rata konsentrasi insulin yang berkaitan dengan ��� adalah 
 ��� = ��� ���� ,                                                                                   (8) 

[N. Marheineke, 2014] 
 
dimana��� = 98.1 kg s/l adalah konversi rata-rata antara ��� dan ���. 

Jika asumsi steady-state diaplikaskan pada persamaan (3) dengan asumsi �(�) = ��� ,�(�) =��� , �(�) = ���,�(�) = 0, dan ��/�� = 0  maka diperoleh 
 0 = −(�� + ��)��� − ��� (��� − ���) + ����� ,                                                     (9) 

 
dari persamaan (6) didapatkan bahwa ��� = �� ���, karenanya 
 ��� − ��� = 25 ���                                                                        (10) 
 
sehingga jika persamaan (10) disubstitusikan kedalam persamaan (9) diperoleh 
 0 = −(�� + ��)��� − ��� 25 ��� + �����  
 
dari persamaan (8) diketahui bahwa ��� = ��� ��, sehingga persamaan diatas menjadi 
 0 = −(�� + ��)��� ���� − ��� 25 ��� ���� + �����  (�� + ��) = 1�� ��� − 25 �� 
 
sehingga diperoleh (�� + ��) = ��� ��� − �� �� yang merupakan reduksi insulin dari plasma.  
 
Efek insulin terhadap penyerapan glukosa 
 
Efek insulin diekspresikan sebagai fungsi non-linier dari konsentrasi insulin di periferal 
kompartemen. Didefinisikan suatu variabel �� yang mengukur efek insulin terhadap tingkat infusi 
insulin pada saat steady state � per kg masa tubuh 
 �� = � − ���(� − ��)� + ��� ,                                                                  (11) 
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dimana�� adalah bagian dari efek insulin maksimal [T. Arleth, 2000]. Nilai �� berada pada interval 
antara 0 dan 1, dimana �� = 1 didefinisikan sebagai efek maksimal insulin.��dinormalisasi dalam 
interval dari 0 sampai 1 yang menghasilkan 
 ��∗ = �� − ��(0)1− ��(0)                                                                                       (11�) 
 
Persamaan (11) dan (11a) menghubungkan infus insulin pada saat steady-state dengan fraksi efek 
insulin. 
 
Tingkat insfusi insulin pada saat steady state didefinisikan sebagai 
 � = ����                                                                                           (12) 
 
dengan nilai �� = 0.083 mU/kg/s, � = 1.77, dan � = 0.539 mU/kg/s [T. Arleth, 2000].  
 
Hubungan antara insulin eksogen dan insulin di periferal saat steady-state didapatkan dengan 
mengkombinasikan persamaan (6) dengan persamaan (8) dan (12). Perhatikan bahwa dari 
persamaan (6) diperoleh ��� = ����, kemudian substitusikan ��� yang diperoleh dari persamaan (6) 
ke persamaan (8) sehingga diperoleh 
 ������� = ���� .                                                                                   (13) 
 
Substitusikan persamaan (13) ke persamaan (12) sehingga diperoleh 
 � = �������                                                                                    (14) 
 
yang merupakan hubungan antara insulin eksogen dan insulin periferal saat steady-state.  
 
Jika titik jenuh insulin pada kondisi steady-state diasumsikan sama dengan konsentrasi insulin di 
periferal pada waktu yang berbeda, maka persamaan (14) dapat ditulis sebagai 
 �(�) = ���� �(�). 
 
Pada pasien dengan sensitivitas insulin yang berkurang, tingkat infusi insulin saat steady state 
dapat dimodelkan dengan mengalikan faktor ���� dengan konsentrasi insulin di periferal yang 
menghasilkan pengurangan konsentrasi insulin di periferal yang dinotasikan dengan ��(�) yang 
menghasilkan persamaan 
 �(�) = ���� �(�)���� = ���� ��(�)                                                           (15) 
 
Efek scaling insulin mengimplikasikan bahwa ���� = 1 tidak memberikan pengaruh terhadap 
perubahan pada konsentrasi insulin periferal. Dengan mensubstitusikan persamaan (15) ke 
persamaan (11) diperoleh 
 ��(�) = ���� ��(�) − ���� ���� ��(�) − ���� + ��� = ��(�) − �� ��������(�) − �� ���� �� + �� ���� ���  

= ��(�) − ���(��(�) − ��)� + ���� .                                                                                    (12) 
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yang merupakan persamaan efek insulin dengan �� = �� ����� � = 4.9 mU/l dan �� = � ����� � =31.7 mU\l [U. Pielmeier, 2010].  
 
Sensitivitas insulin yang berkurang dimodelkan dengan cara mengalikan bagian dari efek insulin ��∗  
dengan faktor ����� untuk memberikan efek insulin yang berkurang � sebagai berikut �(�) = �����(�)��∗ (�). �(�)merepresentasikan bagian dari insulin yang aktif di kompartemen perifer. Dengan kata lain�(�) 
dapat didefinisikan sebagai batas fisiologis dari banyaknya insulin yang digunakan di 
kompartemen perifer. Sedangkan ����� adalah faktor pengali untuk �(�) yang menentukan seberapa 
besar insulin yang tersedia di kompartemen perifer yang aktif.Faktor pengali ����� memiliki 
pengaruh terhadap perubahan konsentrasi glukosa dalam darah.����dan����� adalah faktor yang 
diasumsikan bernilai satu untuk pasien dengan sensitivitas insulin yang normal. 
 
Konsentrasi glukosa darah 
 
Perubahan konsentrasi glukosa darah (dG/dt) merupakan fungsi dari total glukosa diplasma, yang 
diperoleh dari penyerapan karbohidrat dari usus dan pemberian nutrisi parentheral, serta 
keseimbangan glukosa endogen. Perhitungan perubahan konsentrasi glukosa dalam darah 
dihasilkan dari banyaknya input glukosa dan banyaknya glukosa yang digunakan di liver, sistem 
saraf pusat, sel oto, sel lemak, dan ginjal. Perubahan konsentrasi glukosa dalam darah dimodelkan 
sebagai 
 ���� = ��∗(�) + �(�) + �(�)����  

 
dimana��  dihitung dengan menggunakan persamaan�� = � x 0.19 [� ��⁄ ].. 
 
Tingkat penyerapan glukosa dalam darah didasarkan pada fungsi nonlinier dari karbohidrat di 
usus.Akan tetapi, lambung yang kosong sering terjadi pada pasien yang sakit parah sehingga 
diperkenalkan koefisien gangguan penyerapan usus untuk model glucosafe dengan faktor ���� = 0.5 
[U. Pielmeier, 2010]. 
 
Jika karbohidrat diusus pasien �(�) melampaui 8.65 mmol/kg, maka tingkat absorpsi glukosa di 
usus pasien yang dinotasikan dengan �∗(�) dihitung dengan menggunakan persamaan 
 �∗(�) = 0.03245 [mmol kg s]⁄  x���� , 
 
akan tetapi, jika karbohidrat di usus pasien tidak melampaui 8.65 mmol/kg, maka tingkat 
penyerapan glukosa di usus dihitung dengan menggunakan persamaan 
 �∗(�) = �−4.33 � 10��[kg mmol⁄  s] �(�)� + 0.0075 [s��] �(�)�x���� 
 
dan perubahan konsentrasi karbohidrat di usus pasien (��/��) dimodelkan sebagai 
 ���� = −�∗(�) + �(�). 

[U. Pielmeier, 2010] 
 
Keseimbangan glukosa endogen 
 

Keseimbangan glukosa endogen menotasikan kombinasi dari keseimbangan glukosa dihati, 
ekskresi glukosa di renal, absorpsi insulin di periferal ��, dan absorpsi tanpa insulin di periferal ��. 
Model keseimbangan glukosa endogen diberikan 
 �(�) = ℎ(�) − ��(�) − ��(�) − ��(�). 

 
Model ini didasarkan pada studi yang dilakukan oleh T. Arleth et al pada tahun 2000. Studi ini juga 
melakukan pengukuran pada pasien dengan diabetes tipe 1 yang menghasilkan persamaan glukosa 
hepatic 
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 ℎ(�) = ����(�) + ���(�) + ��dengan�� = min (�(�),�������). 
 
Glukosa dihati dimodelkan sebagai model linier yang nilainya bergantung pada konsentrasi glukosa 
darah sampai pada batas tertentu �������. Didefinisikan ������� = 11.98 mmol/l, �� = −7.67 x10�� 
l/kg/s, �� = −0.0247 mmol/kg/s, dan �� = 0.0223 mmol/kg/s [T. Arleth et al, 2000]. 
 
Glukosa di reabsorpsi di tubula proksima pada konsentrasi normal.Reabsorpsi pada plasma 
mencapai 10-15 mmol/l dan menimbulkan glukosuria (adanya glukosa pada urin dalam jumlah 
berlebih). Ekskresi glukosa renal dimodelkan sebagai 
 �(�) = �(max(0,���(�) − ����))�  

 
dengan asumsi�� = ���� x 0.0694 [�/ s m�]. 
 
Absorpsi glukosa di sistem saraf dan otak, ��, dimodelkan sebagai 
 ��(�) = ���(�)�(�) + �� 
 
dimana�� = 0.0093 mmol/kg/s dan �� = 1.5 mmol/l. Sedangkan absorpsi glukosa di otot rangka, ��, 
dimodelkan sebagai model yang bergantung linier pada efek insulin � 
 ��(�) = ���(�)�(�) + �� �(�) 
 
dengan nilai absorpsi maksimal �� = 0.0848 mmol/kg/s dan �� = 5 mmol/l [U.Pielmeier, 2010]. 

 
 

18. Hasil dan Pembahasan 
 

Implementasi Model Glucosafe dilakukan dengan menggunakan Matlab R2012a. Program ini 
dijalankan pada komputer yang memiliki spesifikasi: Prosesor Intel® AtomTM N570 (1.66 GHz, 1MB 
L2 cache), RAM 2.00 GB dan Sistem Operasi Windows 7 64-bit.Percobaan dilakukan dengan 
menggunakan 51 data pasien yang dibagi bedasarkan jenis kelamin dan riwayat diabetes yang dimiliki 
pasien 
 
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut 
 

 
Gambar 2. Hasil percobaan pada 5 pasien dengan konsentrasi glukosa awal yang berbeda 

 
Hasil percobaan ini memberikan informasi mengenai seberapa banyak insulin yang harus diberikan 
pada pasien untuk mengembalikan konsentrasi glukosa ke kondisi normal dan mempertahankan 
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kondisi normal tersebut dengan mempertimbangkan pemberian nutrisi enteral dan nutrisi 
parenteral. Terlihat bahwa konsentrasi glukosa yang dihasilkan adalah stabil.  
 

8. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa kontrol glukosa dengan menggunakan kombinasi antara 
pemberian insulin dan pemberian nutrisi memberikan hasil yang lebih cepat dalam penurunan glukosa 
pasien dan konsentrasi glukosa pasien mencapai kondisi setimbang dengan tingkat fluktuasi yaang rendah 
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ABSTRAK 
Kurva bentuk-telur Hügelschaffer adalah kurva bentuk-telur yang dikonstruksi dari dua buah 

lingkaran tak-sepusat menggunakan transformasi Newton yang diketahui sebagai hyperbolism. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi persamaan permukaan bentuk-telur yang diperoleh 
dari kurva bentuk-telur Hügelschaffer yang diputar pada sumbu-x, sumbu-y dan sumbu-z, dan un-
tuk mendapatkan rumus volume dan luas permukaan bentuk-telur, serta memvisualisasikan per-
samaan permukaan bentuk-telur yang diperoleh menggunakan software GeoGebra. Kurva bentuk-
telur Hügelschaffer dipilih karena persamaannya sederhana. Proses konstruksi persamaan per-
mukaan bentuk-telur dilakukan dengan cara membuat sketsa kurva pada bidang-xy dan bidang-xz, 
kemudian kurva diputar pada sumbu-sumbu koordinat. Sedangkan, untuk mendapatkan rumus 
volume bangun ruang bentuk-telur digunakan integral volume metode cakram. Luas permukaan 
bentuk-telur dicari dengan menggunakan integral luas permukaan. Visualisasi persamaan per-
mukaan bentuk-telur dilakukan menggunakan GeoGebra dengan terlebih dahulu mengubah per-
samaan permukaan bentuk-telur dalam bentuk persamaan parametrik. Berdasarkan pembahasan 
yang telah dilakukan pada penelitian ini, diperoleh: (1) persamaan permukaan bentuk-telur pada 
masing-masing sumbu putar dengan titik tengah sumbu mayor terletak pada Q(p,q,r); (2) rumus 
volume bangun-ruang bentuk-telur; (3) luas permukaan bentuk-telur dihitung menggunakan inte-
gral luas permukaan yang diselesaikan secara numerik menggunakan integrasi numerik metode 
adaptive quadrature; (4) visualisasi persamaan permukaan bentuk-telur dengan mengubah-ubah 
nilai parameter a, b dan w akan menghasilkan bola, ellipsoid dan permukaan bentuk-telur oval. 

 
Kata kunci:  Transformasi Newton, kurva bentuk-telur Hügelschaffer, persamaan permukaan ben-
tuk-telur, volume, luas permukaan, visualisasi. 

 
ABSTRACT 

Hügelschaffer’s egg-shaped curve is egg-shaped curve that is constructed by two non-concentric 
circles using Newton’s transformation known as hyperbolism. Hügelschaffer’s egg-shaped curve is 
selected because its equation is simple. The goals of this research are to construct of the equations of 
egg-shaped surface using Hügelschaffer’s egg-shaped curve that is rotated on x-axis, y-axis and z-
axis, and to get the volume formula of egg-shaped solid and the egg-shaped surface area, also to visu-
alize the equations of egg-shaped surface using GeoGebra software. The procedures of the construc-
tion of egg-shaped surface equations are done by drawing the curve on xy-plane and xz-plane, then, it 
is rotated on axes of coordinate. Whereas, the volume formula of egg-shaped solid is gotten by using  
the disk method of the volume integral. The egg-shaped surface area is found by using the integral of 
surface area. Visualization of equations of egg-shaped surface are done using GeoGebra. Based on 
discussion, are gotten: (1) the equations of egg-shaped surface on each rotation axis, where the mid-
point of major axis is on Q(p,q,r); (2) the formula of volume of egg-shaped solid; (3) the egg-shaped 
surface area is calculated by using adaptive quadrature method; (iv) visualization of the egg-shaped 
surface equations by changing parameter values of a, b and w will result sphere, ellipsoid, oval egg-
shaped surface.  
 
Keywords: Newton’s transformation, equation of Hügelschaffer’s egg-shaped curve, equations of egg-
shaped surface, volume, surface area, visualization. 
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1. Pendahuluan 
 
Kurva bentuk-telur Hügelschaffer merupakan suatu kurva tertutup yang merepresentasikan garis 
tepi dari telur [1] dan lebih sering disebut konstruksi kurva bentuk-telur Hügelschaffer [2]. Ide da-
sar dari proses konstruksi kurva bentuk-telur Hügelschaffer adalah prosedur konstrukstif trans-
formasi Newton yang dilakukan terhadap dua lingkaran tidak sepusat, yang disebut sebagai hyper-
bolism [3]. Secara matematis, kurva bentuk-telur Hügelschaffer memiliki persamaan yang seder-
hana jika dibandingkan [4], yaitu suatu persamaan bentuk ellips terdistorsi pada salah satu sisinya 
yang mencirikhaskan bentuk-telur. Dalam persamaan kurva bentuk-telur Hüheslchaffer, terdapat 
tiga parameter yang mempengaruhi dan menentukan bentuk-telur, yaitu parameter a, b dan w. 
Dengan mengubah-ubah nilai-nilai parameter tersebut dapat diperoleh lingkaran, ellips dan ben-
tuk-telur oval. Sejauh ini, artikel yang membahas persamaan kurva bentuk-telur Hügelchaffer 
masih terbatas pada analisa persamaan kurva dua dimensi [5]. Dalam hubungannya dengan kurva 
bentuk-telur, dalam bidang teknik, kurva bentuk-telur telah dimanfaatkan untuk desain arsitektur 
bangunan [6], tetapi analisa kurva masih terbatas pada dimensi dua. Selain itu, kurva bentuk-telur 
telah diterapkan pada desain selokan, gorong-gorong dan talang atap rumah [7]. Pada artikel terse-
but dikatakan bahwa perpotongan aliran air yang mengalir pada selokan membentuk bentuk-telur, 
sehingga dikatakan pola aliran seperti itu memiliki drainase baik. Bentuk-telur juga telah diterap-
kan pada desain alat pengeras suara (speakers). Pada artikel [7] tersebut dijelaskan bahwa dengan 
menekan berbagai osilasi dan gema yang terjadi di dalam speakers, bentuk-telur digunakan untuk 
meningkatkan reproduksi suara asli. Terapan lainya adalah egg-shaped sludge digestion chambers 
pada pengolahan air limbah. Dalam pembandingannnya dengan tubular digestion chamber, dijelas-
kan egg-shaped digestion chambers unggul dalam hal kerapatan-air (water-tightness) dan ke-
rapatan-udara (air-tightness) [7]. 
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini akan dimanfaatkan persamaan kur-
va bentuk-telur Hügelschaffer yang digunakan untuk mengonstruksi persamaan permukaan ben-
tuk-telur (persamaan bentuk-telur tiga dimensi). 

 
1.1 Transformasi Newton 
 
Transformasi Newton merupakan suatu teknik transformasi kurva dengan tujuan untuk 
mendapatkan kurva baru dari dua buah kurva pada bidang datar, yang selanjutnya disebut hyper-
bolism. Secara singkat, Petrovic dan Obradovic [5] mendeskripsikan proses transformasi kurvanya 
sebagai berikut. Langkah transformasi kurva diawali dengan membuat sebarang sketsa kurva Γ� 
dan kurva Γ� pada bidang datar. Hal ini dapat diperhatikan seperti pada Gambar 1 berikut ini. 

 
Gambar 1. Hyperbolism (transformasi Newton tergeneralisasi) 

Kemudian, dibuat sebarang titik S, dari titik S ini dibuat garis lurus sedemikian sehingga 
memotong kurva Γ� di titik P� dan memotong kurva Γ� di titik P� (dapat diperhatikan pada Gambar 
1). Selanjutnya, dari titik P� dibuat garis lurus sejajar dengan sumbu-x dan dari titik P� dibuat garis 
lurus sejajar sumbu-y, sehingga berpotongan di titik Q. Jika hal ini dilakukan dengan membuat 
himpunan garis-garis lurus dari titik S sedemikian sehingga memotong kurva Γ� di titik P�  dan 
kurvaΓ�  di titik P�, maka titik potong Q merupakan himpunan titik-titik potong yang membentuk 
kurva Γ. 

 
 
 

1.2 Persamaan Kurva Bentuk-Telur Hügelschaffer 
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Pada Gambar 1 di atas, jika kurva Γ� diganti dengan lingkaran kecil �� berjari-jari b dan ber-

pusat di ��(0,0)  dan kurva Γ� diganti dengan lingkaran �� berjari-jari a dan berpusat di ��(0,0), 
maka dengan transformasi Newton dapat diperoleh kurva ellips seperti Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2. Konstruksi ellips dengan dua 

lingkaran sepusat 

 
Gambar 3. Konstruksi kurva bentuk-telur 

Hügelschaffer 
 

Selanjutnya, jika lingkaran �� digeser sejauh w dalam arah sumbu-x, maka masing-masing 
persamaan lingkaran menjadi 

22
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2222222 )(,,)0,(,),(: bywxbrwCyxPk =++=-   (2) 

sehingga kurva yang semula berupa ellips akan berubah menjadi kurva bentuk-telur Hügelschaffer 
(Gambar 3) dengan persamaan 
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dengan 0>> ba  dan ;||0 aw << ; wba ,,  konstanta serta  MN adalah sumbu mayor kurva dan GH 
adalah sumbu minor kurva [5]. 
 

2. Metode Penelitian 
 
Proses untuk mendapatkan persamaan permukaan bentuk-telur dilakukan dengan cara membuat 
sketsa kurva pada bidang-xy dan bidang-xz, kemudian kurva diputar pada sumbu-sumbu koordinat. 
Sedangkan, untuk mendapatkan rumus volume bangun ruang bentuk-telur digunakan integral vol-
ume metode cakram [8]. Berikutnya, luas permukaan bentuk-telur dicari dengan menggunakan in-
tegral luas permukaan yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode adaptive quadra-
ture [10]. Visualisasi persamaan permukaan bentuk-telur dilakukan menggunakan GeoGebra 
dengan terlebih dahulu mengubah persamaan permukaan bentuk-telur ke bentuk persamaan par-
ametrik. 

  
3. Hasil dan Pembahasan 

 
Pembahasan di penelitian ini diawali dari konstruksi persamaan permukaan bentuk-telur yang di-
peroleh dari kurva bentuk-telur Hügelschaffer yang diputar pada sumbu-x, sumbu-y dan sumbu-z. 
Kemudian, volume bangun ruang bentuk-telur, luas permukaan bentuk-telur dan visualisasi per-
samaan permukaan bentuk-telur. 
 
3.1 Konstruksi Persamaan Permukaan Bentuk-Telur Hasil Memutar Kurva Bentuk-Telur 

Hugelschaffer pada Sumbu-x 
 
Langkah-langkah pengonstruksiannya adalah sebagai berikut. Pertama, membuat sketsa kurva 
bentuk-telur Hügelschaffer pada bidang-xy dengan sumbu mayor kurva berada pada sumbu-x dan 
titik tengah sumbu mayor kurva berada pada titik O(0,0,0). Hal ini dapat diperhatikan pada Gam-
bar 4 berikut. 
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Gambar 4. Kurva T pada bidang-xy diputar 

mengelilingi sumbu-x 

 
Gambar 5. Kurva T pada bidang-xy diputar 

mengelilingi sumbu-y 

Sebelumnya, akan digunakan huruf T untuk menyatakan persamaan kurva bentuk-telur 
Hügelschaffer, dengan demikian persamaan kurva T pada bidang-xy adalah 
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Kedua, menentukan sebarang titik yang terletak pada kurva T, dimisalkan titik tersebut adalah 1P  
dengan koordinat )0,,( 111 yxP , sehingga persamaan kurva T di titik 1P  adalah 
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Ketiga, memutar kurva T pada sumbu-x. Dengan memutar kurva T pada sumbu-x, maka titik 
)0,,( 111 yxP  akan membentuk lintasan berupa lingkaran dengan titik pusat lingkaran )0,0,( 12 xP  dan 

jari-jari 112 yPP = . 
Keempat, menentukan sebarang titik yang terletak pada lintasan lingkaran, dimisalkan titik P 
dengan koordinat ),,( zyxP . Kemudian, menunjukkan bahwa titik ),,( zyxP  juga memenuhi persa-
man (5) dengan menggunakan hubungan antara jari-jari PP2  dan  12PP  yaitu dengan cara 
memproyeksikan titik ),,( zyxP  pada bidang-xy, sehingga diperoleh persamaan permukaan bentuk-
telur dengan titik tengah sumbu mayor di titik O(0,0,0), yaitu 
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dengan ;0,0 awba <<>> wba ,,  konstanta. 
Kemudian, jika kurva T ditanslasikan sedemikian sehingga titik tengah dari sumbu mayor kurva T 
berada di titik Q(p,q,r), maka dengan langkah-langkah pengonstruksian seperti di atas, akan di-
peroleh persamaan permukaan bentuk-telur dengan titik tengah sumbu mayor berada di titik 
Q(p,q,r), yaitu 
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dengan ;0,0 awba <<>> wba ,,  konstanta. 
 
3.2 Konstruksi Persamaan Permukaan Bentuk-Telur Hasil Memutar Kurva Bentuk-Telur 

Hugelschaffer pada Sumbu-y 
 
Proses pengonstruksian persamaan permukaan bentuk-telur yang diperoleh dari kurva T yang di-
putar pada sumbu-y dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat sketsa kurva T pada bi-
dang-xy dengan sumbu mayor kurva T berada pada sumbu-y. Sedangkan, untuk langkah-langkah 
pengonstruksiannya hampir sama seperti pada pengonstruksian persamaan permukaan bentuk-
telur dengan sumbu putarnya adalah sumbu-x.  Ilustrasi gambar dapat dilihat pada Gambar 5 di 
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atas. Cara lainnya dapat juga dengan merotasi persamaan (6) sebesar o90  berlawanan arah putar 
jarum jam dengan sumbu putarnya adalah sumbu-z. 
Dengan langkah-langkah pengonstruksian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk persa-
maan permukaan bentuk-telur hasil putar kurva T pada sumbu-y dengan sumbu mayor berada di 
titik O(0,0,0) adalah 
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dengan 0>> ab , ;0 bw << ; ba, ,w konstanta. Sedangkan, untuk persamaan permukaan bentuk-
telur dengan sumbu mayor berada di titik Q(p,q,r) adalah 
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dengan 0>> ab , bw <<0 ; ba, ,w konstanta. 
 
3.3 Konstruksi Persamaan Permukaan Bentuk-Telur Hasil Memutar Kurva Bentuk-Telur 

Hugelschaffer pada Sumbu-z 
 
Dengan membuat sketsa kurva T pada bidang-xz dan sumbu mayor kurva T berada pada sumbu-z 
serta titik tengah dari sumbu mayor berada di titik O(0,0,0) (dapat diperhatikan pada Gambar 6), 
kemudian memutarnya pada sumbu-z,  

 
Gambar 6. Kurva T di bidang-xz diputar mengelilingi sumbu-z 

maka akan diperoleh persamaan permukaan bentuk-telur dengan titik tengah sumbu mayor di titik 
O(0,0,0), yaitu 
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dengan 0>> ac , cw <<0 ; ca, , w konstanta. Sedangkan, persamaan permukaan bentuk-telur 
dengan titik tengah sumbu mayor di titik Q(p,q,r), yaitu 
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dengan 0>> ac , ;0 cw << ; ca, , w konstanta. 
 
3.4 Volume Bangun Ruang Bentuk-Telur 
 
Volume bangun ruang bentuk-telur yang diperoleh dari kurva bentuk-telur Hügelschaffer dapat 
dicari dengan menggunakan integral volume menggunakan metode cakram. Pemilihan metode ini 
dikarenakan kurva T simetris terhadap sumbu-x. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 7. Kurva T pada bidang-xy diputar pada sumbu-x 

Untuk menghitung volume benda pejal dengan menggunakan metode cakram dapat digunakan ru-
mus [8] : 
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Dengan menyatakan persamaan (3) dalam bentuk fungsi eksplisit, yaitu )(xfy = , dan menyubsti-
tusikannya ke dalam persamaan (12), maka diperoleh rumus untuk menghitung volume bangun 
ruang bentuk telur , yaitu 
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3.5 Luas Permukaan Bentuk-Telur 
 
Sebagaimana dalam kalkulus, untuk menghitung luas permukaan dari suatu bangun ruang yang 
memiliki sumbu simetri atau diperoleh dari suatu kurva yang diputar pada suatu sumbu, maka 
dapat digunakan rumus [9] : 
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a
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Dengan menyatakan persamaan (3) dalam bentuk fungsi eksplisit, yaitu )(xfy = , dan mencari 
diferensialnya )(' xf , kemudian menyubstitusikannya ke dalam persamaan (14), maka diperoleh 
integran luas permukaan bentuk-telurnya, yaitu 
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Oleh karena persamaan (15) di atas sulit untuk diselesaikan secara analitik, maka selanjutnya un-
tuk menghitung luas permukaan bentuk-telur digunakan integrasi numerik menggunakan metode 
adaptive quadrature [10]. 

 
3.6 Visualisasi Persamaan Permukaan Bentuk-Telur 
 
Visualisasi persamaan permukaan bentuk-telur berikut menggunakan software GeoGebra. Untuk 
memvisualisasikan persamaan permukaan bentuk-telur yang telah diperoleh, terlebih dahulu 
dinyatakan dalam bentuk persamaan parametrik. Persamaan parametrik dari persamaan per-
mukaan bentuk-telur, yaitu 
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dengan p££ t0  dan p20 ££ u . Sedangkan, untuk sintaks GeoGebra: Surface [ ]pp 2,0,,,0,,,, utzyx . 
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Berdasarkan hasil pengukuran pada 63 butir telur ayam, persamaan (6) akan menghasilkan per-

mukaan bentuk-telur oval dengan menambahkan syarat interval: 815,0681,0 ££
a
b  dan 

1675,00292,0 ££
a
w . Dengan memisalkan nilai 835,1;685,2 == ba  dan 45,0=w  dan menyubsti-

tusikannya ke persamaan (6), diperoleh visualisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 8 dengan 
657,37=V  dan 84,4»A . Untuk hasil visualisasi persamaan (7) – (11) dapat dilihat masing-masing 

pada Gambar 9 – 13. 

 
 

Gambar 8. Permukaan bentuk-telur dengan 
sumbu-x sebagai sumbu putar 

 

 
Gambar 9. Permukaan bentuk-telur dengan 

titik tengah sumbu simetri Q(2,3,3) dan sumbu 
putar sejajar sumbu-x 

 
 

Gambar 10. Permukaan bentuk-telur dengan 
sumbu-y sebagai sumbu putar 

 

 
Gambar 11. Permukaan bentuk-telur dengan 
titik tengah sumbu simetri adalah Q(3,2,3) dan 

sumbu putar sejajar sumbu-y 

 
Gambar 12. Permukaan bentuk-telur dengan 

sumbu-z sebagai sumbu putar 
 

 
Gambar 13. Permukaan bentuk-telur dengan 
titik tengah sumbu mayor adalah Q(3,3,2) dan 

sumbu putar sejajar sumbu-z 

Persamaan (6) akan menghasilkan permukaan bola, jika 0>= ba  dan 0=w . Dengan memisalkan 
2== ba  dan 0=w , maka hasil visualisasinya seperti ditunjukkan oleh Gambar 14. Sedangkan, 

persamaan (6) akan menghasilkan permukaan ellipsoid, jika 0>> ba  dan 0=w . Dengan memisal-
kan 2;3 == ba  dan 0=w , hasil visualisasi seperti ditunjukkan Gambar 15. 
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Gambar 14. Bola berjari-jari 2 

 
Gambar 15. Ellipsoid-putar 

Visualisasi persamaan (6) dengan mengambil interval di luar interval hasil pengukuran pada 63 
butir telur ayam, yaitu dipilih ab 2,0=  dan aw 1047,0=  ditunjukkan seperti Gambar 16. Sedangkan, 
jika syarat persamaan (10) tidak dipenuhi ( 0>> ca ), maka hasil visualisasi seperti ditunjukkan 
Gambar 17. 

 
Gambar 16 Permukaan dengan ab 2,0=  dan 

aw 1047,0=  

 
Gambar 17 Permukaan 2,3 == ca  dan 

44,0=w  
 

4. Simpulan 
 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpukan bahwa :  
1) Persamaan permukaan bentuk-telur hasil memutar kurva bentuk-telur Hügelschaffer pada 

sumbu-x, sumbu-y dan sumbu-z, masing-masing, yaitu: 
( ) ( ) ( ) 1)(21)(21 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
=÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
+÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
+

-
a

wpxw
b

rz
a

wpxw
b

qy
a

px ; dengan ;0>> ba  

;0 aw <<  wba ,, konstanta; 
 

( ) ( ) ( ) 1)(21)(21 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
=÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
+

-
+÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
b

wqyw
a

rz
b

qy
b

wqyw
a

px ; dengan ;0>> ab  

;0 bw <<  wba ,, konstanta 

( ) ( ) ( ) 1)(21)(21 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
=

-
+÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
+÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ +-
+

-
c

rz
c

wrzw
a

qy
c

wrzw
a

px ; dengan ;0>> ac  

;0 cw <<  wca ,, konstanta. 
2) Rumus untuk menghitung volume bangun ruang bentuk telur, yaitu: 
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3) Untuk menghitung luas permukaan bentuk-telur digunakan persamaan  

( )( ) ( ) ( )
( )ò- ++

+++++-
=

a

a
dx

wwxa

awxxwbwwxaxa
bA 222

222232222

2

2
2p  

yang diselesaikan secara numerik menggunakan metode adaptive quadrature. 
4) Jika 0>= ba  dan 0=w , maka diperoleh visualisasi permukaan bola. Jika 0>> ba  dan 

,0=w  maka diperoleh visualisasi permukaan ellipsoid. Persamaan permukaan bentuk-telur 
akan menghasilkan visualisasi permukaan bentuk-telur oval dengan memberikan syarat 
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tambahan (tidak berlaku umum) interval parameter yang diperoleh dari pengukuran pada 63 

telur ayam, yaitu 815,0681,0 ££
a
b  dan 1675,00292,0 ££

a
w . 
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ABSTRAK 
Interpolasi adalah membangun sebuah fungsi berdasarkan nilai-nilai fungsi di beberapa titik  yang 
diketahui. Untuk beberapa metode, seperti misalnya metode Interpolasi Hermite dan metode 
Interpolasi Spline Cubic, selain nilai fungsi di beberapa titik diketahui, juga nilai turunan di titik-
titik tersebut diketahui. Interpolasi Spline Cubic merupakan bagian dari interpolasi bagian demi 
bagian (piecewise), yaitu interpolasi untuk membangun fungsi polinom berderajat tiga pada suatu 
interval dengan cara mempartisi interval tersebut menjadi sub-sub interval. Selain diketahui nilai 
fungsi di titik-titik partisi, juga diketahui nilai turunan pada titik-titik tersebut. Pada makalah ini 
turunan yang biasa digunakan yaitu turunan orde-1 dan orde-2, akan diganti dengan orde 
fraksional. Tujuannya adalah untuk memperumum keberlakuan dan eksistensi Interpolasi Spline 
Cubic serta untuk mengetahui sejauh mana faktor kesalahan yang terjadi bila orde turunan 
bilangan asli diganti dengan orde fraksional. Untuk mencapai tujuan tersebut,  digunakan kajian 
analisis dan geometri melalui program aplikasi komputer. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk 
nilai fraksional yang sederhana, maka kajian analisis untuk eksistensi solusi dapat dilakukan. 

 
Kata kunci:  Interpolasi, spline, cubic, fraksional, piecewise 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Interpolation is to build a function based on the values of the function at some point known. For some 
methods, such as Hermite Interpolation method and Cubic Spline Interpolation method, in addition 
to the value of the function at some point is known, also the value of the derivative at these points in 
mind. Cubic Spline Interpolation is part of the piecewise interpolation, ie interpolation to build a 
polynomial function of degree three at intervals by means of partitioning the interval into sub-
intervals. In addition to the known value of the function at the points partitioning, also known value 
of the derivative at these points. In this paper, commonly used derivatives ie derivatives order-1 and 
order-2, will be replaced with a fractional order. The goal of this paper is to generate enforceability 
and the existence of Cubic Spline Interpolation and to determine the extent of the error factor if the 
order derivative of natural numbers is replaced with a fractional order. To achieve these objectives, 
the study used anaisis and geometry through computer application program. The results show that 
for a simple fractional value, then the anilysis study of the existence of solutions can be done. 
 
 Keywords: interpolation, spline cubic, fractional, piecewise 
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1. Pendahuluan 
 
Interpolasi adalah membangun sebuah fungsi  yang diketahui melalalui beberapa titik tertentu 
yang diketahui [1]. Misalkan diketahui sebuah fungsi f  yang terdefinisi pada interval tutup dan 
terbatas [a,b],  dan diketahui nilainya pada titik-titik partisi xi  dengan 

a = x0 <  x1 <  x2  <  . . .  <  xn = b . 
Interpolasi fungsi  f (x)  oleh fungsi s(x)   berarti mengkonstruksi fungsi s(x) sedemikian sehingga 
nilai dari  

s(xi) = f(xi) ,   i = 0, 1, 2, 3, . . .  
 

Salah satu metode interpolasi yang cukup dikenal adalah metode piecewise (bagian demi bagian), di mana 
fungsi interpolan s(x) di [a,b] dibagi-bagi menjadi  si(x) sesuai interval bagian [xi-1 , xi]. Dengan 
demikian 

s(x) = si(x)   ;  i = 1, 2, 3, . . . ,n. 
 

Spline adalah sebuah polinom bagian demi bagian berderajat k, di mana fungsi turunan ke-(k –1) 
nya kontinu.[3]  
 

Definisi 1.1: Misalkan  f (x)  adalah fungsi yang terdefinisi pada sebuah interval [a , b], dan misalkan pula  a = x0  

<  x1 < x2  < . . . £ xn = b  adalah titik-titik partisi pada [a , b]. Spline Cubic atau interpolan Spline Cubic adalah 

sebuah polinom cubic bagian demi bagian  �(�) = ��(�)  ,  xi-1 ≤ x ≤ xi      dengan  i = 1, 2 , ... , n 

yang memenuhi sifat berikut:  

1.  si (xi)  =  f (xi)           untuk  i = 0, 1, . . . , n 
2.  si (xi)  = si+1 (xi)        untuk  i = 1, . . . , n-1      (spline kontinu di [a , b] ) 

3.  ���(��) =  ����� (��)   untuk  i = 1, . . . , n-1      (Spline adalah kurva mulus) 

4.  ����(��) =  ������ (��)  untuk  i = 1, . . . , n-1      (turunan ke-2 nya  kontinu di [a , b] ). 

Salah satu dari syarat batas berikut berlaku, yaitu: 

a. s¢¢ (a)  =  s¢¢ (b)  = 0 , yang disebut  syarat batas natural. 

b. s¢ (a)  =  f ¢ (a)  dan  s¢ (b)  =  f ¢ (b) ,  yang disebut  syarat batas clambed. 

Jika s(x) memenuhi syarat batas natural, kita katakan bahwa  s(x) adalah sebuah spline natural. [2] 

 
 

2. Interpolasi Spline Fraksional 
 
Dalam bagian ini disampaikan tentang apa yang dimaksud dengan spline fraksional dengan terlebih dahulu 
mendefinisikannya secara umum. 
 

Definisi 2.1:  Spline fractional berderajat na  dengan  n bilangan asli dan a bilangan rasional adalah 
 �(�) = ��(� − ��)�a + ����(� − ��)(� ��)a + ���� (� − ��)(� ��)a + �� (� − ��)� + � 
 

di mana  ai  dan k  adalah konstanta. 
 
Pada makalah ini akan dibahas untuk nilai n = 2 , 4, dan 6 , sedangkan nilai a = 0,5 .  Dengan demikian 
pada kasus-1 akan dibahas untuk nilai n = 2, sehingga spline fractional berderajat 2a   berbentuk: 
 

                                                                     �(�) =  �(� − ��) +  �(� − ��)�/� +  �                                                (1)                   
  

dengan syarat bahwa fungsi harus memenuhi sifat 
 

                    ������(��) =  ������(��)  , i = 1, 2 ,  . . ., n   ,  dan    �(��) =  �(��) 

di mana     ������(��)  menyatakan turunan fraksional orde ��    dari fungsi  fi  di  titik  xi . 
 
Pada kasus-2 dengan n = 4, diperoleh spline fractional berderajat 4a   berbentuk: 
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                                             �(�) = �(� − ��)� + �(� − ��)�/� + � (� − ��) + � (� − ��)�/� + �                         (2) 
 

dengan syarat 
                           ������(��) = ������(��)    ,   ������(��) = ������(��) ,  dan    �(��) = �(��) ,  [2] 
 
di mana  turunan fraksional orde a  dari  x p  adalah  
                                      
                                                         =                                   .   [4] 
  
Kasus terakhir yaitu untuk n = 6, diperoleh spline fractional berderajat 6a  yang disebut dengan istilah 
spline cubic fractional karena dengan  a = 0,5 derajat dari polinom adalah 3.  Bentuk umum dari  spline cubic 
fractional ini adalah: 
         �(�) = �(� − ��)� + �(� − ��)�/� + � (� − ��)� + � (� − ��)�/� + � (� − ��) + � (� − ��)�/�  + g          (3)   

dengan syarat 
                 ������(��) = ������(��)    ,   ������(��) = ������(��) ,   ������(��) = ������(��)   dan    �(��) = �(��) , 
 
 

 
3. Eksistensi dan Ketunggalan Interpolasi Spline Fraksional 

 
3.1 Eksistensi dan ketunggalan spline berderajat  2a 
 
Berikut adalah tiga buah teorema yang menjamin eksistensi dari interpolan spline fraksional 
 

Teorema-1: Misakan   s(1/2)(x) Î C 2[0,1] , dan pada setiap subinterval [xi , xi-1]  fungsi interpolan  s(x)  mempunyai 
bentuk  (1) . Jika diberikan bilangan real  �(��) = �(��)  dan  �(��) untuk  i = 0, 1 ,  . . ., n  ,  maka terdapat spline  �(�)  yang tunggal sedemikian sehingga ������(��) =  ������(��)  , i = 1, 2 ,  . . ., n 

                                                                                dan                                                                              (4) �(��) =  �(��) 
 
Spline fraksional yang memenuhi (4) pada [xi , xi-1]  berbentuk 
                                                   �(�) =  ��  ��(�) + ���� ��(�) + ℎ�/���(�/�) ��(�)                                          (5) 
di mana 
                          ��(�) =  1− ��/�      ,  ��(�) =  ��/�   ,   ��(�) =  �√�  ����  − ����                             (6) 
dan   x = xi + th , t Î[0 , 1]. 
 

           Koefisien  ��  dalam (5)  dinyatakan dalam rumus rekurensi: 

                                             �� =  ���� −  ��√�   ℎ��   ��������� − 2 �������   , �(��) =  �(��)                                    (7) 

 
Bukti: 
 
p(t) di [0 , 1]  dapat dinyatakan dalam bentuk �(�) = �� ��(�) + �� ��(�) +  ��(��) ��(�). 
 
Untuk menetukan    �� ,  �� , dan  �� ,  persamaan di atas dapat kita tulis untuk   �(�) = 1 , ��� , ���   sehingga diperoleh 
  

                                �� + �� = 1   ;    �� + √�� �� =  ���     ;    �� = ���  . 
 

Dengan demikian diperoleh  (6). 
 

Selanjutnya untuk  i tertentu dengan  i = 0 , 1, . . . , n , himpunan  x = xi + th , t Î[0 , 1]. Dalam subinterval [xi , xi-1]   
spline fraksional  �(�)  yang memenuhi (4),  adalah: 
 �(�) =  ��  ��(�) + ���� ��(�) + ℎ�/���(�/�) ��(�) 
 

p
x xDa a

a
-

-+G
+G px

p
p
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Bentuk persamaan ini akan sama dalam sub interval  [xi-1 , xi]. 
Dari syarat kekontinuan    �����(���) =  �����(���)   maka diperoleh persamaan rekurensi (7).  [2]. Teorema terbukti. 
 
3.2 Eksistensi dan ketunggalan spline berderajat  4a  (Spline cubic fraksional) 
Misalkan  s(1/2)(x) Î C 4[0,1] ,  dan pada setiap subinterval [xi , xi-1]  fungsi intepolan  s(x)  mempunyai bentuk: 
                     �(�) = ��(� − ��)� + ��(� − ��)�/� + ��  (� − ��) + ��  (� − ��)�/�+ ��                                    (8) 
 
 
3.3 Eksistensi dan ketunggalan spline berderajat  6a  (Spline cubic fraksional) 
Misalkan  s(1/2)(x) Î C 6[0,1] ,  dan pada setiap subinterval [xi , xi-1]  fungsi intepolan  s(x)  mempunyai bentuk: �(�) = ��(� − ��)� + ��(� − ��)�/� + ��  (� − ��)� + ��  (� − ��)�/�+ �� (� − ��) + ��                  (9) 
di mana  ai , bi, dan  ci  adalah konstanta real 
 
Teorema-2:  
 

Misalkan   s(x) merupakan intepolan spline cubic fraksional berbentuk  (9) . Jika diberikan bilangan real        �(��) = �(��)  dan  �(��) , maka �(�)  adalah tunggal serta memenuhi: 

                ������(��) = ������(��) ,  ������(��) = ������(��) ,  ������(��) = ������(��)                                               (10) 
dan         �(��) = �(��) untuk  i = 0, 1 ,  . . ., n .                          
Spline cubic fraksional yang memenuhi  (10)  pada [xi , xi-1]   berbentuk: �(�) =  ��  ��(�) + ���� ��(�) + ℎ�/����(�/�) ��(�) + ����(�/�) ��(�)�  
                            + ℎ�/����(�/�) ��(�) + ����(�/�) ��(�)� +  ℎ�/� ��(�/�) ��(�)             (17) 
di mana 
 ��(�) =  ��  �176 ��� − 99 ��� −  80 ���� + 3� + 1 

              ��(�) =  ��  ���(80 �� − 176 � −  99 ) 

              ��(�) = −  ���√�  ��� (656 �� − 1520 �� +  927 �� − 63)                                        

              ��(�) =  − �����√�  ��� (8 � − 9 )(� − 1)                                                                                            (11) 
 

             ��(�) =  − ����√�  ��� (1360 �� − 337�� +  2331 �� − 315) 
 
              ��(�) =  ������√�  ��� (10 � − 9 )(� − 1) 
 
              ��(�) =  − ����√�  ��� (4 � − 3 )(20 � − 21)(� − 1) 
 
dan   x = xi + th , t Î[0 , 1] , dengan pernyataan yang sama untuk  s(x)  di [xi-1 , xi] . 
            
Koefisien  ��  dalam (17)  dinyatakan dalam rumus rekurensi: 
 ������ √� (�� − ����) =  ℎ�/�  �����  ����(��) + 100��(��)�+ ℎ�/�  ������  ��(��) − ��� ����(��)�  
 

                                         +   ℎ�/�  � ����(��) + ���� ��(��)�                                                                          (12) 

 
dan   �(��) = �(��)  .   [2] 
 
Bukti: 
Dalam hal ini kita dapat menyatakan setiap  p(t)  pada [0 , 1]  dalam bentuk berikut: �(�) =   �� ��(�) + �� ��(�) +  ������ ��(�) + ������ ��(�) + ������ ��(�)        
                                     + ��(��) ��(�) + ������ ��(�)     
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dan untuk menentukan koefisien  ��  ,   j = 0 , 1 ,  . . . , 6    persamaan di atas dapat ditulis untuk: 

 �(�) = 1 , ��� , ��� , ��� , ��� , ��� , ����   . 
Dengan teknik sama seperti pada teorema-1, maka diperoleh hasil yang diinginkan. 
Jadi teorema terbukti. 
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ABSTRAK 

 
Kita akan menyajikan suatu teknik mempercepat kekonvergenan dari metode secan. Metode 

secan adalah salah satu algoritma pencarian akar dari suatu fungsi f. Kita mengeksploitasi fakta 
bahwa kombinasi dari dua langkah secan yang diperbaiki, disebut aproksimasi akar orde pertama. 
Algoritma secan yang asli dapat dimodifikasi untuk algoritma percepatan orde pertama, secara 
umum menghasilkan barisan aproksimasi orde pertama. Proses ini dapat diulang untuk orde ke-n, 
dan dkombinasikan pada aproksimasi orde ke-(n+1) dan algoritma tersebut dapat dimodifikasi 
yaitu dipercepat sampai orde ke-(n+1) dengan barisan aproksimasi tersebut. Kita tunjukkan pula 
bahwa barisan aproksimasi orde ke-n konvergen ke akar dengan orde sama seperti metode yang 
digunakan dalam pencocokan kurva f dalam polinomial derajat-n 

  
Kata kunci: Metode Secan, Aproksimasi fungsi, beda terbagi 
  
 

ABSTRACT 
We present an acceleration technique for Secant method. The Secant methode is-a root-

searching algorithm for general function f. We exploit the fact that the combination of two Secan steps 
leads to an improved, so-called first-order approximant of the root. The original Secant algorithm 
can be modifiedto a first-order accelerated algorithm which generatesc a sequence of first-order 
approximant processcan be repeated: two nth order approximants can be combined in a (n+1)th order 
approximant and the algorithm can be modified to an (n+1) th order accelerated algorithm which 
generates a sequence of such approxmants. We show that the sequenceof nth order approximants 
converges to the root with the same order as methods using polynomial fits of f of the degree n.   
 
 Keywords: Secant methode, approximation function, divided difference 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Algoritma Secan adalah salah satu metode pencarian akar � dari fungsi �. � merupakan 
solusi dari persamaan �(�) = 0. Sebagaimana algoritma lainnya, misalnya Algoritma bagi-dua, 
Regula falsi, Newton-Raphson, Metode Brent, Metode Muller’s, Metode Steffensen’s dan banyak 
lagi. Algoritma-algoritma tersebut menggunakan satu, dua  atau banyak nilai awal � sebelum 
pelaksanaan iterasi yang menghasilkan  suatu barisan {��} sebagai nilai aproksimasi  yang 
konvergen ke-�. Algoritma Secan mempunyai mempunyai sifat sifat sebagai berikut : (1).  
“derivative-free” artinya tidak membutuhkan turunan fungsi �, (2). Hanya memerlukan satu 
evaluasi setiap iterasi. 
Secara Umum,  barisan {��} konvergen superlinear dengan orde �� = ���√��� ≈ 1.6183 untuk fungsi �.  
Perlu ditekankan, bahwa hanya satu evaluasi dari � yang diperlukan setiap iterasi. Situasi mana 
memerlukan algoritma pencarian akar yang mempunyai sifat seperti itu dalam algoritma waktu 
pelaksanaan yang didominasi oleh waktu yang diperlukan.dalam perhitungan nilai �. Dalam 
situasi ini untuk beberapa evaluasi dari � mungkin diperlukan untuk mengestimasi akar dengan 
ketepatan tertentu. Dalam algoritma membutuhkan �  evaluasi dari �  setiap iterasi. Oleh karena 
itu hanya dengan algoritma Secan jika satu iterasi menghasilkan estimasi terbaik dari �  iterasi 
Secan berikutnya. Dengan kata lain, algoritma secan harus konvergen dengan order lebih besar 
dari ���. 

mailto:subartinibetty@gmail.com
mailto:dianne.math.unpad@gmail.com
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Dalam paper ini, Metode Secan secara umum memiliki 2 sifat diatas dan ditambah yang ketiganya 
mencapai tingkat konvergensi berubah-ubah pada interval tertutup fungsi tersebut. 2 sifat 
pertama, sama dengan algoritma secan, Sifat berikutnya, akan ditunjukkan bahwa metode yang 
disajikan akan konvergen lebih cepat jika � tetap 
 
Secara umum algoritma Secan mempunyai sifat sama yaitu metode interpolasi invers dan  metode Sidi’s, kedua 
metode ini adalah didasarkan pada interpolasi polinom,  sedangkan metode Secan didasarkan pada pencocokan 
polinom orde satu yaitu garis lurus, tetapi dapat juga sampai orde ke-�. dan akan menghasilkan orde kekonvergenan  ���� . Karenanya untuk metode Secan ordenya adalah   ��   dan   �� = 1,8393 ketika digunakan polinom derajat  
dua. 
 
Metode lain yang cocok untuk ketiga sifat  adalah metode interpolasi langsung seperti metode  Beda-Terbagi 
Newton, bagaimanapun juga metode ini memerlukan akar dari polinom derajat � yang dihitung dari setiap iterasi. 
Untuk kasus � = 2 dikenal dengan nama metode Muller’s. Metode ini tidak didasarkan pada pencocokan polinom 
Sebagai dasarnya [2,4], bahwa hasil dari langkah kedua Secan dapat digabungkan dengan  aproksimasi terbaik  akar �  dalam metode Selisih kuadrat Aitken’s [1] atau transformasi Slank’s [7], kita ambil sebagai ide dasar 
selanjutnya. 
Kita akan tunjukkan bahwa proses menggabungkan aproksimasi diulangi . Jika kita sebut hasil dari langkah satu 
metode Secan sebagai aproksimasi orde nol. Kita akan  tunjukkan bahwa  aproksimasi orde ke-�  dapat 
digabungkan dengan aproksimasi orde ke−(� + 1). Kita temukan algoritma dengan  approksimasi ini secara 
umum. Versi Orde ke-� dari hasil algoritma secara umum adalah barisan aproksimasi orde ke-� dan kita tunjukkan 
bahwa barisan ini konvergen dengan orde �� pada akar � jika  � fungsi biasa. 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
2.1  Orde dan Konvergensi 
Suatu barisan {��}  akan konvergen ke-�, jika  barisan mempunyai sifat  lim�→→∞

|�� − �||���� − �|� = �                                                                                                        (1) 
dengan � ≠ 0,  dan � disebut orde kekonvergenan atau orde dari barisan. Syarat � ≠ 0 diperlukan 
untuk mendefinisikan orde kekonvergenan unik. � disebut konstanta asimtotik error, [3, 5, 9]. Jika 
orde kekonvergenan besar, maka suatu barisan akan lebih cepat konvergen. 
2.2 Beda-Terbagi(devided Differences)  
Definisi : 
Misalkan  � adalah suatu interval  terbuka bernilai  real, dan fungsi �: � → ℝ , Misalkan ��, … , ��  ∈�,  dengan �� ≠ ��    jika � ≠ �. Beda-Terbagi orde �   didefinisikan secara rekursif sebagai : �[��, … , ��] = �[��, … , ����] − �[��, … , ��]�� − ��                                                     (2) 

dengan �[�] = �(�)                                                                                                (3) 
dan 2 sifat metode Beda-Terbagi 
(i)  Jika � ∈ �(���)(�) dan    �(���) turunan ke-(� − 2)dari � yang  kontinu Lipschitz pada �, dan �[��, … , ��] terbatas di �, maka berdasarkan sifat bahwa terdapat   ��, �� ∈ [min(��, … , ��) , max (��, … , ��)] sedemikian sehingga �[��, … , ��] = 1(� − 1)!   �(���)( ��)   −   �(���)(��)�� − ��                                    (4) 

(ii) Jika � ∈ �(���)(�) , dan � ∈ � , maka �[��, … , ��] kontinu pada titik  (x�, … , x�) = (α, … , α) dengan lim��,…,��→α �[��, … , ��] =   �(���)( �)(� − 1)!                                                  (5) 
Sifat ini ada di beberapa buku [8, 9] 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1  Algoritma Secan 
Andaikan kita punya interval terbuka � yang bernilai real, dan fungsi �: � → ℝ. Andaikan � ∈ �dan �(�) = 0. Langkah Secant �  didefinisikan sebagai  �(��, ��) = �� − �(��) �� − ���(��) − �(��) = −�(��)�� + �(��)���(��) − �(��)                                                                           (6) 
Algoritma secan ini menghasilkan suatu barisan {��}����∞  dimulai dengan 2 n(ilai awal ��, �� ∈ � dan 
diperoleh   �� = �(����, ����)                                                                                 (7) 
Kita dapat mengembangkan barisan  sepanjang   �� ∈ �. Itu dapat ditunjukkan pada[2, 5] bahwa �� − � = (���� − �)(���� − �)�[�, ����, ����]�[����, ����]                                   (8) 
 Dapat ditunjukkan pada [8,9] bahwa jika  � ∈ ��(�), (�� �������� ��� �����ℎ) turunan pertama �(�)(�),  turunan kedua �(�)(�) tidak sama dengan nol dan dipilih nilai awal ���  dan �� cukup dekat 
ke �, maka barisan {��}����∞  akan konvergen ke � dengan lim�→→∞

|�� − �||���� − �|�� = � �(�)(�)2�(�)(�)�����                                            (9) 

dengan  �� = �1 + √5�/2 
Artinya bahwa barisan konvergen dengan orde �� dalam kondisi tetap, dapat diperluas pada[6]  
bahwa barisan konvergen ke yang lebih tinggi,  jika �(�)(�) = 0. Dalam kasus �(�)(�) = 0,  barisan 
masih konvergen. 
 
3.2  Approksimasi Orde Umum 
Kita definisikan bahwa yang disebut dengan  aproksimasi orde umum dari akar � fungsi � secara 
rekursif sebagai berikut : 
Definisi : Misalkan  � ⊂ ℝ adalah interval terbuka yang bernilai real, dan fungsi �: � → ℝ, 
didefinisikan �� sebagai aproksimasi orde ke−� untuk � = 1,2,3, . ., sebagai  ��(��, … ��) = ����(��, … , ����)���� − ������(��, … , ����)����(��, … , ����)+ ���� − �� − ����(��, … , ����)                        (10) 
Untuk setiap ��, … , ���� ∈ �, untuk ����(��, … , ����) dan ����(��, … , ����) didefinisikan , untuk 
penyebut tidak sama dengan nol, dan ��(��, ��) adalah langkah Secan yang didefinisikan pada 
persamaan(6) 
 
3.3  Hubungan Aproksimasi dan Fungsi � 
 Bentuk Pertama 
Bentuk persamaan (6), �� dapat ditulis ulang sebagai : ��(��, ��) =  − ���(��) + ���(��)− 1�(��) + 1�(��)                                                                     (11) 

 
untuk �(��), �(��) tidak sama dengan nol, dan �(��) ≠ �(��),  sedangkan untuk �� dan �� 
didefinisikan secara rekursip sebagai berikut: ��(��, ��, ��) =  − ���(��) (�� − ��) + ���(��) (�� − ��) − ���(��) (�� − ��)− 1�(��) (�� − ��) + 1�(��) (�� − ��) − 1�(��) (�� − ��)                           (12) 

untuk �(��), �(��), �(��)  dan penyebut tidak sama dengan nol. 
dan dari persamaan (11) dan (12) diperoleh secara umum : ��(��, … , ����) = ∑ (��/�(��))������  ��,�(��, … . , ����)∑ (1/�(��))������  ��,�(��, … . , ����)                             (13) 

 
untuk �(��), … , �(��)  dan penyebutnya tidak sama dengan nol, dan ��,� adalah polinomial yang 
diberikan oleh 
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��,�(��, … . , ����) =  (−1)�    � � ��� − ������
��������

���
������

                                   (14) 

untuk � = 0,1,2, …. dan � = 1,2, … , (� + 2) ,dalam makalah ini ditetapkan bahwa ∏ (… )���� =1,����� � < � 
Contoh: untuk ��,� dengan � = 0,1,2  adalah: ��,�(��, ��) =  −1, ��,�(��, ��) =  1 ��,�(��, ��, ��) =  −(�� − ��) ��,�(��, ��, ��) =  (�� − ��) ��,�(��, ��, ��) =  −(�� − ��)                                                                      (15) ��,�(��, ��, ��, ��) =  −(�� − ��)(�� − ��)(�� − ��) ��,�(��, ��, ��, ��) =  (�� − ��)(�� − ��)(�� − ��) ��,�(��, ��, ��, ��) =  −(�� − ��)(�� − ��)(�� − ��) 
Bentuk Kedua 
Kita mendapatkan pernyataan kedua untuk �� dengan dibantu oleh Lemma berikut : 
Lemma 1: 
Misalkan ℌ� didefinisikan sebagai  ℌ�(��, … , ����) = ��(��)���

���  ��,�(��, … . , ����)                                       (16) 

 
Untuk beberapa fungsi �(�), maka 
  ℌ�(��, … , ����) = −�� � ��� − ������

�����
���
��� �  �[��, … . , ����]                                      (17) 

 
Bukti: 
Pembuktian dapat diperoleh dari manipulasi dasar , jika kita ingat pada buku[18] bahwa: 
 �[��, … . , ����] = � �(��)∏ ��� − ������������

���
���                                                    (18) 

Penerapan dari lemma1 pada persamaaan(13) dengan �(�) =  �/�(�) untuk pembilang dan �(�) =  1/�(�) untuk penyebutnya sehingga diperoleh ��  sebagai berikut: ��(��, … , ����) = (�/�)[ (��, … . , ����)](1/�) [��, … . , ����]                              (19) 
Telah dibuktikan bahwa �(��) ≠ 0, penyebutnya juga tidak nol, sedangkan pembilang pada 
persamaan (19) adalah beda-terbagi orde �� − (� + 2)pada fungsi ��(�) dan penyebut pada persamaan 
(19) adalah beda-terbagi orde  ke−(� + 2)dari fungsi ��(�). 
 
3.4  Aproksimasi dekat ke akar 
Andaikan fungsi �  didefinisikan dalam ��, mempunyai akar � ∈ � yang memenuhi �(�) = 0. Kita 
mempelajari �� dalam kasus ini,  bahwa semua pernyataan ��, … , ��  berada dalam lingkungan �. 
Kita tulis � = � + � dan ��(�) = �(� + �). Fungsi �� adalah fungsi dalam koordinat �.  Akar pada � = 0  dalam koordinat tersebut adalah yang memenuhi ��(0) = 0. kita dapat menyatakan �(�) 
dalam beda-terbagi orde dua dari��  sebagai �(� ) = ��� [0, � ]. 
Substitusikan �� =  � + ��  ke persamaan(13) diperoleh  ��(� + ��, … ,� + ����) =  � + �� �����

��� ����(�� , … , ����)                  (20) 

dengan  ���(��, … , ����) =  ∑ (1/��[0, ��])������  ��,�(��, … . , ����)∑ �∏ ��������,��� /��[0, ��]�������  ��,�(��, … . , ����)                  (21) 
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 ��� didefinisikan dalam koordinat frame �.  hubungan �� dalam koordinat frame adalah ��(��, … , ����) =  ∑ (1/�[�, �])������  ��,�(��, … . , ����)∑ �∏ ��� − ��������,��� /�[�, ��]�������  ��,�(��, … . , ����)                      (22) 

 
Kita dapat menunjukkan bahwa ��� dibatasi oleh nilai-nilai kecil dari ��, kita lihat bentuk 
persamaan (20)  Bahwa �� adalah aproksimasi  yang baik dari �. Menentukan keterbatasan dari  ��� adalah tugas utama kitadari sisa bagian  ini. 
Aplikasi dari lemma 2 dengan pembilang  �(�) =  1/��[0, �] dan penyebut   �(�) = ∏ ��������, /���[0, �]  
pada persamaan (21) menyebabkan  ���  berbentuk : ���(�� , … , ����) =  (1/��[0, �]) [��, … . , ����]{∏ �������� }(1/���[0, �])[��, … . , ����]                   (23) 

Pembilang nya adalah beda-terbagi fungsi ���[�,�],  penyebutnya adalah beda-terbagi fungsi 1/���[0, �] yang disebut sebagai �. Kita nyatakan beda-terbagi dari ����[�,�] dalam beda terbag i 1/�[0, �] dengan menggunakan aturan Leibniz untuk beda-terbagi  [22-24] �(�� , … , ����) =  �� �����
��� � � 1���[0, �]� [��, … . , ����]                                            

=  �� �����
��� �� 1� [��, … , ��]���

��� � 1��[0, �]� [�� , … . , ����]                                                        (24) 

gunakan  1� [��, … , ��] = (−1)���� 1���
���                                                           (25) 

maka diperoleh �(�� , … , ����) = �(−1)������
���  �� �����

����� � � 1��[0, �]� [�� , … . , ����]                       (26) 

Kita sekarang dalam posisi menentukan sifat-sifat ��, menurut kedua lemma berikut : 
Lemma 2. Misalkan � ⊂ ℝ  interval terbuka bernilai real, dan fungsi � ∶ � → ℝ, dengan � ∈ �(���)(�). Misalkan �(���) kontinu Lipshitz pada �, Misalkan pula � ∈ � yang memenuhi �(�) = 0 
dan �(�)(�) ≠ 0, maka aproksimasi orde ke−� berbentuk : ��(��, … ,����) = � + ����� − �����

��� ���(��, … , ����)                          (27) 

dimana terdapat    � > 0, sehingga �� dibatasi   jika |�� − �|<� untuk setiap � = 1,2, … . , (� + 2) 
Bukti : menggunakan persamaaan (20), (23), (26) dan metode beda-terbagi 
Lemma 3. Misalkan � ⊂ ℝ  interval terbuka bernilai real, dan fungsi � ∶ � → ℝ, dengan � ∈  �(���)(�). 
Misalkan pula � ∈ � yang memenuhi �(�) = 0 ��� �(�)(�) ≠ 0, maka ��(��, … , ����) didefinisikan 
pada lemma2 kontinu pada (��, … , ����) = (�, … ,�) dengan  ���(��,…,����)→���(��, … , ����) = (−1)���(� + 1)!  �(�)(�) � ��������� 1�[�, �]����                  (28) 

Bukti : Gunakan persamaan(23) dan (26) 
 
3.5 Algoritma  
Kita konstruksi algoritma secara umum untuk aproksimasi �� orde �, yang dimulai dengan nilai 
awal aproksimasi  ��� dan ��  sebagai akar �.  
Iterasi pertama adalah  langkah secan paling sederhana : ambil  ���, ��, diperoleh ��,� = �(��, ���) 
Iterasi kedua juga dimulai dengan mengambil : ���, ��, dan ��,� diperoleh ��,� = �(��,�, ��) 
Selanjutnya gabungkan langkah secan orde 2 dengan orde 1, gunakan definisi iterasi untuk  
aproksimasi orde 3 dengan menambil : ���, ��, ��,� = �(��, ���) diperoleh ��,� = �(��,�, ��) dan  ��,� = �(��,�, ��, ���). dan seterusnya, sehingga diperoleh skema: 
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��� �� ��,� ��,�        ��,� ��,�        ��,�        ��,�                                                                                                     (29) ⋮              ⋮                ⋮ ��,�        � �,�  ⋯⋯⋯      ��,��� ����,�    ����,�⋯⋯⋯    ����,���     ����,� ⋮                  ⋮       ⋯⋯⋯      ⋮                 ⋮   
Tujuan kita memperumum barisan dari aproksimasi orde �� − �, dengan menghitung sampai   (� + 1) kolom dalam suatu iterasi. Iterasi pertama kita hitung sampai iterasi �� − (� + 1)   
Jika parameter ���sebagai ���,� dan �� sebagai ��,� maka kita punya skema ��,� dengan � =−1,0,1, …. dan � = 0, … . , ����(�) dengan ����(�) = � 0                     � = −1,0� − 1               � = 1, … ��               � > � ,                               (30) 

Agar sederhana, kita notasikan ��,���� (�) sebagai ��,����  
Ambil �  dari persamaan (30) diperoleh himpunan orde algoritma, misalkan untuk � = 0 diperoleh 
algoritma secan yang dipercepat orde pertama, untuk � = 2 diperoleh algoritma secan dipercepat 
orde kedua dan seterusnya. Untuk algoritma secan yang dipercepat orde ke-� menghasilkan 
barisan aproksimasi orde �. 
Algoritma tersebut dirumuskan sebagai berikut: ��,� = � ������,���� , ����,�����,                          � = 0����,�������,���� − ��,���������,��������,��� + ����,���� − ��,���−������,����                 � = 1, … . , ����(�)           (31) 

dengan nilai awal ���,� dan ��,� 
Catatan  bahwa ��,� = ������,���� , ����,����� kita peroleh ��,� = ����,�����,���� − ��,�����,��������,� + ����,���� − ��,�−����,���� =  �������,���� , ����,���� , ����,�����                                           (32)  
dan secara rekursif dengan mudah ditulis: ��,� = �������,���� , ������,�����                        (33) 
 untuk � = 2, … , ����(�). 
 
 
3.6. Sifat Kekonvergenan 
3.6.1 Dasar kekonvergenan 
Berdasarkan Lemma 4 di bawah ini membuktikan syarat cukup bahwa algoritma bentuk umum 
merupakan barisan yang konvegen. 
Lemma 4. Misalkan  � ⊂ ℝ adalah interval terbuka yang bernilai real, dan fungsi �: � → ℝ, dengan � ∈  �(���)(�)(������������ ������(� + 1) �����ℎ). Misalkan �(���) kontinu Lipshitz pada �, 
Misalkan pula � ∈ � yang memenuhi �(�) = 0 dan �(�)(�) ≠ 0, maka 
terdapat� > 0, ��ℎ����� ������� ���,��������  merupakan algoritma Secan orde �  yang dipercepat 
kekonvergenan ke �, jika nilai awal ��� dan �� ����� �� �. 
Bukti : gunakan  persamaan (32) dengan mengubah terlebih dahulu koordinatnya dari � menjadi �  
3.6.2 Orde Kekonvergenan 
Hasil utama kita mengenai kekonvergenan suatu barisan secara umum berdasarkan algoritma 
adalah berdasarkan teorema 1 berikut: 
Teorema 1: Misalkan  � ⊂ ℝ adalah interval terbuka yang bernilai real, dan fungsi �: � → ℝ, dengan � ∈  �(���)(�). Misalkan �(���) kontinu Lipshitz pada �, Misalkan pula � ∈ � yang memenuhi �(�) = 0 
dan �(�)(�) ≠ 0 didefinisikan  ��� = (��)���(���)!  �(�)(�) � ��������� ��[�,�]���� (34)
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Dan misal ��� ≠ 0,  maka terdapat � > 0 sehingga barisan ���,��������  algoritma Secan orde �  yang 
dipercepat kekonvergenan ke �, jika nilai awal ��� dan �� ����� �� �. Barisan konvergen dengan 
orde ��. lim�→→∞ ���,���������,������ = |K��|(����)/(���)    (35) 

dengan �� adalah real dan solusi positif dari, ���� − ∑ �������� = 0 
  
Bukti: pertama sebagai catatan bahwa � ∈  �(���)(�) dan � ∈  �(���)(�), �(���) kontinu Lipschitz 
pada interval  � ⊂ �, kekonvergenan barisan ���,��������   dijamin oleh Lemma4. 
 

4. Simpulan 
 
Ditemukannya Algoritma Secan yang dipercepat membutuhkan evaluasi fungsi setiap iterasi,  tidak 
membutuhkan evaluasi turunannya dan dapat menyimpan perubahan orde kekonvergenan. Sehingga    
algoritma secan merupakan alternatif  untuk metode invers interpolasi atau metode Sidi’s. 
Algoritma Secan dirumuskan sebagai mana ditulis pada persamaan (31), dan dapat digunakan pada 
algoritma lain. khususnya algoritma Secan, barisan {��} dengan syarat (�� − �) =  ��∏ (���� − �)���� . 
 Setelah kita pelajari perilaku kekonvergenan dari sub barisan���,�������∞    dari algorithma secan orde 
ke−�, kemudian tentang subbarisan ���,�������∞ untuk � < �. Diperoleh versi dipercepat orde pertama 
dan kedua dari  algorithma yang diungkapkan pada persamaan(32)   bahwa konvergen dengan 
urutan yang sama seperti ���,�������∞   tetapi dengan istilah error yang berbeda.  
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ABSTRAK 
Suatu ruang metrik dikatakan ruang Atsuji jika setiap fungsi kontinu bernilai riil di ruang tersebut 
merupakan fungsi yang kontinu seragam. Ruang Atsuji merupakan ruang metrik yanglengkap. 
Ruang metrik dikatakan memiliki Atsujicompletion jika completion-nya adalah ruang Atsuji. 
Tujuan makalah ini adalahmemperlihatkan syarat suatu barisan pseudo-Cauchy di ruang metrik 
yang memiliki Atsujicompletion agar barisan tersebut memiliki subbarisan Cauchy.  
 
Kata kunci:  ruang Atsuji, completion, barisan pseudo-Cauchy. 

 
ABSTRACT 

A metric space is called an Atsuji space if every real-valued continuous function on it is uniformly 
continuous. An Atsuji space is a complete space. A metric space is said to have an Atsujicompletion if 
its completion is an Atsuji space. The aim of this paper is to showthe condition that should be 
fulfilled by a pseudo-Cauchy sequence  in a metric space which have an Atsuji completion in order to 
have a Cauchy subsequence.  
 
Keywords: Atsuji space, completion, pseudo-Cauchy sequence. 

 
 
 
 

1. Pendahuluan 
 
Ruang metrik yang completion-nya adalah ruang Atsuji memiliki karakteristik barisan khusus, 
salah satunya adalah setiap barisan pseudo-Cauchy dengan suku-suku yang berbeda mempunyai 
subbarisan Cauchy. [1] 
Pada makalah ini akan diperlihatkan bukti dari pernyataan tersebut yang termuat pada Teorema 
4, Teorema 5, dan Teorema 6. 
 

2. Teori Pendukung 
 
Untuk membuktikan syarat barisan pseudo-Cauchy di ruang metrik yang memiliki 
Atsujicompletionagar barisan tersebut memiliki subbarisan Cauchy, diperlukan beberapa definisi, 
teorema, dan lema pendukung sebagai berikut. 

 
Definisi 1.Ruang metrik adalah pasangan (�,�), dengan � adalah himpunan tak kosong dan � 
adalah metrik di �, yaitu fungsi yang didefinisikan di � × � sedemikian sehingga untuk setiap �, �, � ∈ � berlaku: 

1. � adalah fungsi bernilai real, hingga, dan tak negatif, 
2. �(�, �) = 0 jika dan hanya jika � = �, 
3. �(�, �) = �(�, �),   (simetri) 
4. �(�, �) ≤ �(�, �) + �(�, �). (ketaksamaan segitiga)  

[3] 
 

Selanjutnya diberikan definisi mengenai barisan Cauchy, barisan pseudo-Cauchy, dan barisan 
eventually constant. 
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Definisi 2.Barisan (��) di ruang metrik (�,�) dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap � > 0 
terdapat bilangan asli �sehingga untuk setiap �,� > �berlaku �(��, ��) < �. [3] 

 
Definisi 3.Barisan (��) di ruang metrik (�,�) dikatakan barisan pseudo-Cauchy jika untuk setiap � > 0 dan untuk setiap � ∈ ℕ terdapat �, � ∈ ℕ dengan �,� > �dan � ≠ �sehingga ���� , ��� < �. [1] 

 
Definisi 4. Barisan (��) di ruang metrik (�,�) dikatakan barisan eventually constant jika terdapat � ∈ ℕsedemikian sehingga untuk setiap � ≥ � berlaku �� = ��. [4] 

 
Kemudian diberikan definisi dari fungsi kontinu, fungsi kontinu seragam, fungsi isometrik, fungsi 
CS-regular, dan lintasan (path). 

 
Definisi 5. Misalkan � = (�,�) dan � = (�, �) adalah ruang metrik. Fungsi �:� → � dikatakan 
kontinu di titik �� ∈ � jika untuk setiap � > 0 terdapat � > 0 sedemikian sehingga �(�(�), �(��)) < � 
untuk semua � ∈ � yang memenuhi �(�, ��) < �. Jika � kontinu di setiap titik di �, fungsi�:� → � 
dikatakan kontinu di �. [3] 

 
Definisi 6. Misalkan (�,�) dan (�, �) adalah ruang metrik. Fungsi �:� → � dikatakan kontinu 
seragam di �, jika untuk setiap � > 0 terdapat � > 0 sedemikian sehingga berlaku�(�(��), �(��)) < � 
untuk semua ��, �� ∈ � yang memenuhi �(��, ��) < �. [5] 

 
Definisi 7. Misalkan (�,�) dan (�, �) adalah ruang metrik. 

(a) Fungsi �:� → � disebut isometrik atau sebuah isometri jika � mengawetkan jarak, yaitu 
untuk setiap �, � ∈ � berlaku ���(�),�(�)� = �(�, �), dengan �(�)  dan �(�) masing-masing 
adalah peta dari � dan �. 

(b) Ruang � disebut isometrik dengan ruang metrik � jika terdapat isometri yang bijektif dari � 
ke �. Selanjutnya, � dan � disebut sebagai ruang-ruang isometrik. [3] 

 
Definisi 8. Misalkan �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi antara dua ruang metrik � dan �. Jika untuk 
setiap barisan Cauchy (��) di (�,�), ��(��)� juga barisan Cauchy di (�, �), maka � disebut fungsi 
Cauchy-sequentially regular (CS-regular). [1] 

 
Definisi 9.Misalkan (�,�) adalah ruang metrik. Fungsi �: [0,1] → � dikatakan lintasan (path) di � 
jika � merupakan fungsi yang kontinu dan memenuhi �(0) ≠ �(1). Dalam hal ini, ruang metrik (�,�) dikatakan mengandung lintasan. [2] 

 
Ruang metrik dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy di ruang tersebut merupakan barisan 
konvergen. Tidak semua ruang metrik merupakan ruang metrik yang lengkap. Meski demikian, 
setiap ruang metrik mempunyai completion. Berikut teoremanya 

 
Teorema 1(Teorema Completion). Untuk setiap ruang metrik (�,�), terdapat ruang metrik 
lengkap ���,��� yang memiliki subruang � yang isometrik dengan � dan padat di ��. Ruang metrik �� 
tunggal secara isometri, yaitu jika �� adalah sembarang ruang metrik lengkap yang memiliki 
subruang ��  yang padat di �� dan ��  isometrik dengan �, maka �� dan �� isometrik. [3] 
 
Dengan menggunakan konsep fungsi kontinu dan fungsi kontinu seragam, diperkenalkanlah 
definisi dari ruang Atsuji. 

 
Definisi 10.Misalkan (�,�) adalah ruang metrik. Jika untuk setiap fungsi �:� → ℝ yang kontinu 
merupakan fungsi kontinu seragam, maka (�,�) disebut ruang Atsuji. Selanjutnya, ruang metrik 
yang completion-nya adalah ruang Atsuji disebut memiliki Atsuji completion. [1] 

 
Perluasan suatu fungsi dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat tertentu yang 
berhubungan dengan daerah asal dan daerah kawannya, ataupun sifat dari fungsi itu 
sendiri.Fungsi CS-regular dengan sifatnya yang mengawetkan barisan Cauchy juga dapat diperluas 
jika memenuhi syarat tertentu. Perluasannya dapat berupa fungsi kontinu ataupun fungsi CS-
regular. Berikut ini teoremanya. 
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Teorema 2.Misalkan �subhimpunan dari ruang metrik (�,�) dan (�, �) adalah ruang metrik yang 
lengkap. Jika �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi CS-regular, maka � mempunyai perluasan fungsi  � ̅
yang kontinu dan unik pada  �̅, yaitu  �:̅ (�̅,�) → (�, �). [1] 

 
Teorema 3. Misalkan �subhimpunan dari ruang metrik (�,�) dan �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi 
CS-regular, maka � mempunyai perluasan fungsi  � ̅ yang kontinu dan unik pada  �̅, yaitu 
 �:̅ (�̅,�) → (�, �). [1] 

 
Berikutnya diberikan lema-lema beserta buktinya yang akan digunakan untuk membuktikan 
teorema utama dalam makalah ini. 

 
Lemma 1. Misalkan (��) adalah barisan pseudo-Cauchy di ruang metrik (�,�), maka terdapat 
subbarisan (��� ) dari (��) yang memenuhi �(������ , ���� ) < �� untuk setiap � ∈ ℕ. 
Bukti. Karena (��) adalah barisan pseudo-Cauchy, maka untuk setiap �� = �� dan � ∈ ℕ, terdapat ��, �� > � dengan �� ≠ �� untuk setiap � ∈ ℕ sehingga berlaku ����� , ���� < �� = ��. Konstruksi 
subbarisan (��� ) dari (��) dengan ������ = ��� dan ���� = ��� sehingga berlaku �(������ , ���� ) < �� untuk 
setiap � ∈ ℕ. Jadi, terbukti terdapat subbarisan (��� ) dari (��) yang memenuhi �(������ , ���� ) < �� 
untuk setiap � ∈ ℕ. 

 
 

Lemma 2. Misalkan (��) adalah barisan di ruang metrik (�,�) dan � = {��:� ∈ ℕ}. Jika (��) tidak 
mempunyai subbarisan Cauchy, maka setiap barisan Cauchy di �adalah barisan eventually 
constant. 
Bukti. Misalkan (��) adalah barisan Cauchy di �. Andaikan (��) bukan barisan eventually 
constant. Selanjutnya ditunjukkan bahwa �� = {��:� ∈ ℕ} tak berhingga. 

  
Andaikan �′ berhingga. Karena (��) bukan barisan eventually constant, maka untuk setiap � ∈ ℕ 
terdapat � > � sehingga berlaku �� ≠ ��. Misalkan ��(��) = inf{�(�� ,�� − {��}):� ∈ ℕ}. Karena �′ 
berhingga, maka dapat dipilih �� = �����∈� ��(��)� > 0 sehingga untuk setiap � ∈ ℕ terdapat � yang 
menyebabkan �(�� , ��) > ��. Ini berarti (��) bukan barisan Cauchy yang kontradiksi dengan 
premis. Sehingga haruslah �′ tak berhingga. 

  
Karena �′ tak berhingga, maka terdapat subbarisan (��� ) dari (��) dengan (��� ) mempunyai suku 
berbeda. Misalkan ��� = ���, dengan (��) adalah barisan bilangan asli dengan suku berbeda (tidak 
harus barisan yang naik ketat). Terdapat subbarisan ����� dari (��) sehingga ����� merupakan 
barisan yang naik ketat. 

   
Konstruksi barisan ���� = ���� . Mudah dilihat bahwa barisan ����� � adalah subbarisan dari (��). 
Karena (��) adalah barisan Cauchy, maka ���� �� juga barisan Cauchy. Namun, hal ini kontradiksi 
dengan premis (��) tidak punya subbarisan Cauchy. Akibatnya, pengandaian salah. Jadi, haruslah (��) adalah barisan eventually constant. 

 
 

Lemma 3. Misalkan (�,�) dan (�, �) adalah ruang metrik. Jika �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi 
yang kontinu seragam, maka � adalah fungsi CS-regular. 
Bukti. Misalkan � > 0 sembarang. Karena � adalah fungsi yang kontinu seragam, maka terdapat � > 0 jika �, � ∈ (�,�) memenuhi �(�, �) < � maka �(�(�), �(�)) < �. 

  
Misalkan (��) barisan Cauchy di (�,�). Karena (��) merupakan barisan Cauchy, maka untuk � di 
atas, terdapat � ∈ ℕ sehingga jika �,� > � maka  �(�� , ��) < �. 

  
Karena �(��, ��) < � untuk setiap �,� > � dan � adalah fungsi yang kontinu seragam, maka �(�(��), �(��)) < �. Akibatnya, untuk � > 0 terdapat � ∈ ℕ sedemikian sehingga untuk setiap 
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�,� > � berlaku �(�(��), �(��)) < �, yang berarti ��(��)� adalah barisan Cauchy. Karena untuk 
sembarang barisan Cauchy (��) di (�,�) dipetakan ke barisan Cauchy ��(��)� maka � adalah fungsi 
CS-regular. 

 
 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
Pada Teorema 4 dijelaskan bahwa setiap fungsi CS-regular bernilai riil dan terbatas di ruang 
metrik (�,�) yang mempunyai Atsuji completion merupakan fungsi yang kontinu seragam. 
Selanjutnya pada Teorema  5 ditunjukkan bahwa jika setiap fungsi CS-regular bernilai riil dan 
terbatas di ruang metrik (�,�) yang mempunyai Atsuji completion merupakan fungsi yang kontinu 
seragam maka terdapat ruang metrik lain (�, �) yang mengandung lintasan sehingga setiap fungsi 
CS-regular �: (�,�) → (�, �) kontinu seragam. Berikut diberikan teorema dan buktinya. 
 
Teorema 4. Jika (�,�) adalah ruang metrik dengan completion-nya, ���,���, adalah ruang Atsuji, 
maka setiap fungsi CS-regular yang bernilai riil dan terbatas di ruang metrik (�,�) adalah fungsi 
kontinu seragam. [1] 
Bukti. Misalkan �: (�,�) → (ℝ, |⋅|) adalah fungsi CS-regular. Karena ���,��� adalah completion dari (�,�), maka terdapat �:� → �, fungsi yang bijektif isometri dengan � ⊆ ��,  �� = ��. Konstruksi 
fungsi � = (� ∘ �):� → ℝ. Selanjutnya ditunjukkan � adalah fungsi CS-regular. 

 
Misalkan (��) barisan Cauchy di �. Karena � adalah fungsi yang bijektif isometri, maka ��(��)� 
adalah barisan Cauchy di �. Lebih lanjut, karena � adalah fungsi CS-regular dan ��(��)� adalah 
barisan Cauchy maka ����(��)�� juga barisan Cauchy. Karena (��) sembarang barisan Cauchy di � sedemikian sehingga ����(��)�� barisan Cauchy maka � = (� ∘ �) adalah fungsi CS-regular. 

 
Berdasarkan Teorema 1, terdapat perluasan fungsi dari �, yaitu  �̅, yang merupakan fungsi kontinu 
yang unik. Karena � subruang padat di  ��, �� = �� maka  �̅:�� → ℝ. Karena  �� adalah ruang Atsuji, 
yang berarti setiap fungsi kontinu di ruang metrik tersebut merupakan fungsi yang kontinu 
seragam, maka  �̅ adalah fungsi yang kontinu seragam. 

 
Karena � adalah fungsi yang bijektif isometri, maka ���:� →� ada dan merupakan fungsi yang 
bijektif isometri dan (���)�� = �. Akibatnya, � = (� ∘ ���) = ��̅|� ∘ ����. Fungsi yang bijektif 
isometri merupakan fungsi kontinu seragam, sehingga ��� adalah fungsi yang kontinu seragam. 
Karena �̅|� dan ��� adalah fungsi kontinu seragam, maka � juga adalah fungsi yang kontinu 
seragam. 

 
Karena � sembarang fungsi CS-regular di (�,�) yang kontinu seragam, maka terbukti bahwa setiap 
fungsi CS-regular yang bernilai riil dan terbatas di ruang metrik (�,�) adalah fungsi yang kontinu 
seragam. 

 
 

Teorema 5. Jika setiap fungsi CS-regular yang bernilai riil dan terbatas di ruang metrik (�,�) 
adalah fungsi kontinu seragam, maka terdapat ruang metrik (�, �) yang mengandung lintasan 
sehingga setiap fungsi CS-regular �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi kontinu seragam. [1] 
Bukti. Pilih ruang metrik (�, �) = ([�, �], |⋅|). Misalkan �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi CS-regular. 
Karena � adalah himpunan terbatas, maka fungsi � terbatas di (�,�). Artinya, � merupakan fungsi 
CS-regular yang bernilai riil dan terbatas di (�,�). Berdasarkan premis, � adalah fungsi kontinu 
seragam. Selanjutnya ditunjukkan bahwa (�, �)mengandung lintasan. 

 
Konstruksi fungsi �: [0,1] → �dengan �(�) = (� − �)� + �, yang merupakan fungsi kontinu dan 
memenuhi �(0) ≠ �(1). Jadi, � adalah lintasan, dan (�, �)mengandung lintasan. 

 
Dengan demikian, terbukti bahwa terdapat ruang metrik (�, �) yang mengandung lintasan 
sedemikian sehingga setiap fungsi CS-regular�: (�,�) → (�, �) adalah fungsi kontinu seragam. 
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Pada Teorema 6 ditunjukkan bahwa jika ruang metrik (�, �) yang mengandung lintasan tidak 
konstan sedemikian sehingga setiap fungsi CS-regular�: (�,�) → (�, �) kontinu seragam, maka 
setiap barisan pseudo-Cauchy dengan suku-suku berbeda di (�,�) mempunyai subbarisan Cauchy 
 
Teorema 6. Jika (�, �) adalah ruang metrik yang mengandung lintasan sedemikian sehingga 
setiap fungsi CS-regular �: (�,�) → (�, �) adalah fungsi kontinu seragam, maka setiap barisan 
pseudo-Cauchy dengan suku berbeda di (�,�) mempunyai subbarisan Cauchy. [1] 
Bukti. Teorema ini akan dibuktikan dengan cara kontradiksi, yaitu andaikan terdapat barisan 
pseudo-Cauchy(��) dengan suku-suku berbeda di ruang metrik (�,�) sedemikian sehingga (��) 
tidak mempunyai subbarisan Cauchy. Selanjutnya, akan ditunjukkan terdapat fungsi CS-
regularℎ: (�,�) → (�, �) namun tidak kontinu seragam. 

 
Pertama akan dikonstruksi fungsi CS-regular�: (�,�) → [0,1]. Karena (��) adalah barisan pseudo-
Cauchy, maka menurut Lema 1 dapat dikonstruksi subbarisan (��� ) dari (��) sehingga �(������ , ���� ) < �� untuk setiap � ∈ ℕ. Tulis � = {��� :� ∈ ℕ} dan definisikan fungsi �:� → [0,1] sebagai 
berikut: �(������ ) = 0 dan �(���� ) = 1 untuk setiap � ∈ ℕ. Berdasarkan Lema 2, setiap barisan 
Cauchy (��) di � adalah barisan eventually constant. Akibatnya, karena ��(��)� juga barisan 
eventually constant, maka barisan ��(��)� adalah barisan yang konvergen. Lebih lanjut, ��(��)� 
merupakan barisan Cauchy. Artinya, � adalah fungsi CS-regular. Berdasarkan Teorema 3, terdapat 
fungsi CS-regular�: (�,�) → [0,1] yang merupakan perluasan fungsi dari �, dengan �|� = �. 

 
Berdasarkan premis, ruang metrik (�, �) mengandung lintasan �, yaitu fungsi kontinu �: [0,1] → � 
dengan �(0) ≠ �(1). Karena � adalah fungsi yang kontinu di [0,1], maka � adalah fungsi kontinu 
seragam. Karena � adalah fungsi yang kontinu seragam, maka berdasarkan Lemma 3 fungsi � 
adalah fungsi CS-regular. Selanjutnya, ditunjukkan terdapat fungsi CS-regularℎ: (�,�) → (�, �) 
namun tidak kontinu seragam. 

 
Karena � dan � adalah fungsi CS-regular, maka fungsi ℎ = � ∘ �: (�,�) → (�, �) yang merupakan 
komposisi dari dua fungsi CS-regular juga merupakan fungsi CS-regular. Berdasarkan premis, 
karena ℎ adalah fungsi CS-regular dengan ℎ: (�,�) → (�, �) maka haruslah ℎ merupakan fungsi 
kontinu seragam. 

 
Namun, terdapat �� = ���(�),�(�)�� > 0 untuk barisan (��� )di � berlaku �(������ , ���� ) < �� untuk setiap � ∈ ℕ tetapi ��ℎ(������ ), ℎ(���� )� = � �� ∘ �|�(������ ), � ∘ �|�(���� )� = ��� ∘ �(������ ), � ∘ �(���� )� =���(0), �(1)� > ��. Hal ini kontradiksi dengan premis yang menyatakan bahwa ℎ adalah fungsi 
yang kontinu seragam. Artinya, pengandaian salah. Haruslah setiap barisan pseudo-Cauchy 
dengan suku-suku berbeda di (�,�) punya subbarisan Cauchy. 

 
 

5. Simpulan 
 
Tidak setiap barisan pseudo-Cauchy di ruang metric (�,�) mempunyai sub barisan Cauchy. 
Terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi agar barisan pseudo-Cauchy mempunyai sub barisan 
Cauchy. Kondisi pertama adalah completion dari ruang metric (�,�) harus merupakan ruang Atsuji 
atau dikatakan � memiliki Atsuji completion. Kondisi kedua yang harus dipenuhi adalah adanya 
ruang metric (�, �) yang mengandung lintasan sehingga setiap fungsi CS-regular �: (�,�) → (�, �) 
merupakan fungsi yang kontinu seragam. Kondisi ketiga yang harus dipenuhi adalah suku-suku 
dari barisan pseudo-Cauchy di ruang metrik (�,�) haruslah berbeda. Apabila ketiga kondisi ini 
dipenuhi, maka setiap barisan pseudo-Cauchy di ruang metric (�,�) mempunyai sub barisan 
Cauchy seperti yang dibuktikan pada Teorema 6. 
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