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Kata Pengantar dari Presiden IndoMS 

 

 

Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.  

Salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah 

SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, hidayah dan rahmatNya sehingga 

kami dapat menyelesaikan Prosiding Konferensi Nasional Natematika 

(KNM) XV yang telah diadakan di Manado tanggal 30 Juni – 3 Juli 2010.  

KNM XV dan Konggres IndoMS ini dilakukan atas kerjasama antara 

IndoMS dan Universitas Negeri Manado, dengan mengambil tema:   

“Matematika Hidup untuk menghidupkan Ilmu lainnya”. 

Untuk itu saya atas nama IndoMS mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang tinggi kepada Rektor UNIMA yang telah secara aktif 

mengusulkan UNIMA sebagai penyelenggara KNM XV dan konggres 

IndoMS.  

Tema ini sejalan dengan filosofi Ilmu Matematika, yang sejak dulu 

dipandang sebagai ilmu alat (servant of sciences), sehingga lebih dikenal 

sebagai ilmu yang dapat digunakan untuk membantu ilmu pengetahuan 

lainnya seperti fisika, biologi, kimia, rekayasa, dan lain sebagainya  dalam 

menyelesaikaan suatu masalah. Disamping itu, matematika juga dikenal 

sebagai queen of sciences, dimana periset matematika dapat meneliti 

matematika tanpa bantuan bidang lain. Dalam riset sekarang, matematika 

lebih mengarah sebagai bahasa ilmu pengetahuan (Language of 

Sciences), dimana matematika dapat mengungkap berbagai fenomena,  

seperti fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik. Melalui 

pemodelan matematika dalam arti umum, berbagai fenomena tersebut dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu, seiring dengan kecenderungan riset 

multidisiplin, matematika dipandang semakin penting.  

Telah kita maklumi bersama bahwa dalam pembangunan nasional, 

khususnya dalam pengembangan IPTEK, peranan ilmu-ilmu dasar (Basic 

Sciences) termasuk Matematika tidak dapat diabaikan. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa teknologi menengah dan tinggi juga mengandung 

komponen ilmu-ilmu dasar termasuk Matematika dalam kadar yang tinggi 

pula. Oleh karena itu kebutuhan SDM yang menguasai Matematika lanjut 

merupakan hal yang sudah tidak dapat dihindari.  

IndoMS (Indonesian Mathematical Society), yang dahulu dikenal 

sebagai Himpunan Matematika Indonesia, adalah suatu forum bagi 

matematikawan/wati, pengguna matematika maupun penggemar matematika 

di seluruh Indonesia. Himpunan ini merupakan organisasi profesi yang 

sifatnya ilmiah, non profit dan non pemerintah, yang didirikan pada tanggal 

15 Juli 1976 di Bandung, Jawa Barat. 

Himpunan ini mempunyai tujuan sebagai sarana untuk berkomunikasi 

dan bertukar pikiran bagi matematikawan/wati di seluruh Indonesia. Selain 

itu IndoMS juga mempunyai komitmen untuk meningkatkan Pendidikan 
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Matematika dan meningkatkan peran Bidang Matematika di Indonesia.  

Berdasarkan data tahun 2010, IndoMS mempunyai anggota yang resmi 

terdaftar sebanyak 1.283 orang dengan kualifikasi S3 tidak kurang dari 200 

orang, guru besar  orang tidak kurang dari 40 orang dan yang lain 

berkualifikasi S1, yang terdiri dari dosen, peneliti dan guru yang tersebar di 

9 (sembilan) wilayah kepengurusan dan pusat. 

Kami pengurus pusat IndoMS mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua reviewer,  editor, dan semua pihak yang tidak dapat saya 

sebutkan sata-persatu atas dedikasinya dalam membantu menyelesaikan 

prosiding ini. Kepada semua penulis kami atas nama IndoMS minta maaf 

atas terlambatnya prosiding ini, karena suatu alasan yang tidak mungkin 

kami sampaikan dalam sambutan ini.  

Demikian sambutan dari kami. Semoga prosiding ini bermanfaat tidak 

hanya untuk kepentingan para pemakalah, melainkan juga bagi kemajuan 

ilmu matematika di Indonesia.  

 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.  

 

 

Yogyakarta, 14 Desember 2011 

Presiden IndoMS 2008-2012 

 

 

 

Prof. Dr. rer. nat. Widodo, M.S.  
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Kata Pengantar dari Panitia KNM XV 

 

Pada Kongres Himpunan Matematika Indonesia (The Indonesian 

Mathematical Society - IndoMS) yang dilaksanakan di Universitas 

Sriwijaya Palembang, salah satu keputusan adalah menetapkan KNM ke-15 

dilaksanakan di Kota Manado dan sebagai penyelenggara adalah Universitas 

Negeri Manado. Atas dasar Surat Keputusan tentang Penetapan 

Penyelenggara KNM XV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia 

Tahun 2008 serta pengangkatan Ketua Umum dan Ketua Penyelenggara 

KNM XV dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia, bernomor 

006/Pres/IndoMS/XI/2008, tertanggal 8 November dan Surat Keputusan 

Rektor Universitas Negeri Manado tentang Pembentukan  Panitia 

Konferensi Nasional dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia di 

Universitas Negeri Manado tahun 2009 No.: 1298/H41/HK/2009 tertanggal 

20 Februari 2009,  panitia telah melaksanakan kegiatan tersebut pada 30 

Juni – 3 Juli 2010. 

Salah satu tugas panitia pascakonferensi adalah menyelesaikan buku 

prosiding yang berisi kumpulan makalah yang disampaikan pada KNM XV.  

Prosiding ini berisikan makalah yang kami kelompokkan atas bidang: 

Matematika Terapan, Pendidikan Matematika,  Statistika, Aljabar, 

Komputer dan Kombinatorika, Analisis dan Geometri dan lain-lain. 

Banyak kendala yang dihadapi oleh panitia dalam penyesaian buku 

prosiding dan salah satu kendala adalah kurangnya pengalaman panitia.  

Oleh sebab itu, kami panitia memohon maaf kepada semua pihak yang 

berkaitan dengan penerbitan prosiding ini atas keterlambatannya. 

Selaku orang yang percaya, kami panjatkan syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, karena hanya atas pertolongan-Nyalah buku prosiding ini 

dapat diterbitkan. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor 

Universitas Negeri Manado Prof. Dr. Philoteus E.A. Tuerah, M.Si., DEA 

dan Presiden IndoMS beserta Pengurusnya yang telah banyak membantu 

panitia sehingga buku prosiding dapat diterbitkan. Terima kasih juga kami 

sampaikan kepada pemakalah yang sudah mengirimkan dan mengijinkan 

makalahnya dimuat dalam prosiding ini. Terima kasih pula kami sampaikan 

kepada para penelaah makalah yang dengan suka rela bekerjasama dengan 

panitia. 

Akhir kata, kami segenap panitia KNM XV berharap kiranya buku 

prosiding ini boleh bermanfaat untuk pengembangan matematika di 

Indonesia, sesuai dengan tema KNM XV adalah “Matematika hidup untuk 

menghidupkan ilmu lainnya”. Tema ini diangkat berdasarkan filosofi dari 
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Dr. Sam Ratulangi, yakni Sitou Timou Tomou Tou, yang artinya “manusia 

hidup untuk memanusiakan orang lain”.  Terima kasih. 

 

 

Manado, 11 Desember 2011 

                   Ketua Panitia KNM XV 

 

 

  

Prof. Dr. Julius Lolombulan 
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 PEMODELAN STOKASTIK MELALUI PENDEKATAN 
MODEL LINIER SERTA PENERAPANNYA UNTUK 

INDUSTRI DAN LINGKUNGAN 
 

BUDI NURANI RUCHJANA 

 
Staf Dosen Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran 

Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor-Sumedang 45363  
bnurani@gmail.com, budinr@unpad.ac.id 

 
 

Abstract. Model is abstractions of real world can be a mathematical model and physical 
model, for example form mathematical equations or examples of physical replica aircraft and 
so on. Mathematically, the model can be a model of deterministic and stochastic models. Both 
are forms of mathematical models, only in a stochastic model is always related to the 
opportunities or possibilities. In theory, stochastic models are part of the study of statistics. 
Generally is a form of stochastic model equations both of parametric and non parametric.  
This paper presented the development of stochastic modeling, particularly for the stochastic 
process approach and its application in industry and environment. Stochastic process is the set 
of a given sequence of random variables. Stochastic process consisting of state space and the 
index parameters, both of which can be either continuous or discrete data scale. One example 
is a stochastic process models of time series (time series), spatial models and a combined 
model of spatio temporal or space-time model.  
Development of stochastic models in the form of a linear model that is the causal model can 
be assessed based on the phenomenon of data: cross sectional and time series. For cross 
section autoregressive known spatial model (SAR) of Luc Anselin (1988) and Lesage (1989). 
While model-based time series Box-Jenkins (1976) is a model of space-time autoregressive 
(STAR) developed Cliff-Ord (1975) and Pfeifer (1979). Weaknesses STAR model is only 
valid for a homogeneous phenomenon of observation locations, because the parameters of the 
model of equal value to each location. Ruchjana (2002) developed the STAR model to be a 
Generalized  Space Time Autoregressive  (GSTAR) assuming the parameters of time series 
and parameters of space-time is different for each location, so GSTAR model is applicable to 
heterogeneous phenomenon. However, both stochastic models of the SAR, STAR and 
GSTAR has limitations, because it only applies to forecasts in the sample sites only and 
assumptions used are the elements of error is normally distributed with mean and constant 
variance. For the forecasts at an unsample locations we can use Kriging methods which 
studied by D. Krige (1963).  
Kriging method is a linear approximation method that is BLUE (Best Linear Unbiased 
Estimator), but it can not be used as a causal model. Development of stochastic models in the 
form of a linear model for forecasting at unsample loactions in the phenomenon of time series 
data using  GSTAR-Kriging model studied by Ruchjana and Darwis  (2005, 2007) and the 
phenomenon of cross section data for the study of spatial data mining to develop education 
models Spatial Data Mining with the SAR-Kriging by Abdullah (2009). On the other side, the 
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development of the univariate AR time series model with error variance is not constant called 
the AR-ARCH models as well as AR-GARCH model. This study was developed to 
multivariate time series model VAR-ARCH or VAR- GARCH as well as on the model of 
space-time models GSTAR-ARCH (Nainggolan, 2009).                                                                                                               
Application of stochastic models in both of  cross section  and time series data can be done in 
various fields of industry and the environment, for example, to forecast: crude oil production 
in some wells, the productivity of tea plantations, inflation at various locations, the crime rate 
in some cities, the precipitation in many areas, indicators of education in various provinces, 
and others. For the application of stochastic models in particular model parameters estimation 
and model GSTAR-Kriging need to be supported by software that is user friendly, given that 
the software is not yet available in the field. In this paper we introduced software that was 
built in the form of script-R (open source) for space-time model parameter estimation using 
least squares method. From the theory of least squares estimator properties GSTAR model 
studied in asymptotically normal and consistency, so that the estimator was unbiased and 
normally distributed Borovkova, Lopuhaa and Ruchjana, 2008).  
 
Key words: GSTAR, GSTAR-ARCH, GSTAR-Kriging, the least squares method, consistent, 
asymptotically normal.    
                                 
 
                                                                                                    
Abstrak. Model adalah abstraksi dunia nyata yang dapat berupa model matematis maupun 
model fisis, misalnya bentuk persamaan matematis atau contoh replika fisik pesawat terbang 
dan sebagainya.  Secara matematis, model dapat berupa model deterministik dan model 
stokastik. Keduanya merupakan bentuk model matematis, hanya dalam model stokastik 
senantiasa berkaitan dengan peluang atau kemungkinan.  Secara teori, model stokastik 
merupakan bagian dari kajian statistika. Umumnya model stokastik merupakan suatu bentuk 
persamaan baik parametrik maupun non parametrik.  
Dalam makalah ini disajikan pengembangan pemodelan stokastik, khususnya untuk 
pendekatan proses stokastik dan aplikasinya dalam dunia industri dan lingkungan.  Proses 
stokastik adalah himpunan variabel acak yang diberi urutan.  Proses stokastik terdiri dari 
ruang keadaan dan indeks parameter, di mana keduanya dapat berupa skala data kontinu 
maupun diskrit. Salah satu contoh proses stokastik adalah model deret waktu (time series), 
model spasial dan  gabungan model spatio temporal atau model space time. 
Pengembangan model stokastik  berupa model linier yang bersifat model kausal dapat dikaji 
berdasarkan fenomena data: cross sectional dan deret waktu.  Untuk data cross section dikenal 
model spatial autoregresi (SAR) dari Luc Anselin (1988) serta LeSage (1989). Sedangkan 
model berbasis deret waktu Box-Jenkins (1976) adalah model space time autoregresi (STAR) 
yang dikembangkan Cliff-Ord (1975) dan Pfeifer (1979).  Kelemahan model STAR adalah 
hanya berlaku untuk fenomena observasi lokasi yang homogen, karena parameter model 
bernilai sama untuk setiap lokasi. Ruchjana (2002) mengembangkan model STAR menjadi 
model Generalisasi Space Time Autoregresi (GSTAR) dengan asumsi parameter time series 
dan parameter space time berbeda untuk setiap lokasi observasi. Kelebihan model GSTAR 
adalah berlaku untuk fenomena heterogen.   Akan tetapi baik model stokastik SAR, STAR 
dan GSTAR memiliki keterbatasan, karena hanya berlaku untuk prakiraan di lokasi-lokasi 
sampel saja dan asumsi yang digunakan adalah unsure galat berdistribusi normal dengan 
mean dan variansi konstan.   
Untuk prakiraan di lokasi yang tidak tersampel dalam model spasial dikenal metode  Kriging 
yang dipelajari oleh D. Krige (1963).  Metode Kriging ini merupakan suatu metode 
pendekatan linier yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), namun  tidak dapat 
digunakan sebagai model kausal.  Pengembangan model stokastik berupa model linier untuk 
prakiraan di lokasi tidak tersampel dalam fenomena data deret waktu berupa model GSTAR-
Kriging untuk data kebumian dipelajari  Ruchjana-Darwis (2005) dan dalam fenomena data  
cross section dengan kajian spasial data mining untuk bidang pendidikan dikembangkan 
model Spasial Data Mining dengan SAR-Kriging oleh Abdullah (2009).  Di sisi lain 
pengembangan model time series univariat AR dengan variansi galat tidak konstan dinamakan 
model AR-ARCH maupun model AR-GARCH.  Kajian ini dikembangkan  untuk model 
multivariat time series VAR-ARCH dan VAR-GARCH serta pada model space time berupa 
model GSTAR-ARCH dan model GSTAR-GARCH (Nainggolan, 2009). 
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Penerapan model stokastik baik dalam fenomena data cross section maupun data time series 
dapat dilakukan dalam berbagai bidang industri dan lingkungan, misalnya untuk prakiraan: 
produksi minyak bumi di beberapa sumur , produktivitas teh di perkebunan, inflasi di 
berbagai lokasi, tingkat kejahatan di beberapa kota, curah hujan di berbagai wilayah, indikator 
pendidikan di berbagai provinsi, dan lain-lain. Untuk penerapan model stokastik khususnya 
penaksiran parameter model GSTAR dan model GSTAR-Kriging perlu didukung dengan 
perangkat lunak yang user friendly, mengingat perangkat lunak tersebut belum tersedia di 
lapangan.  Dalam makalah ini diperkenalkan perangkat lunak yang dibangun berupa script-R 
(open source) untuk penaksiran parameter model space time menggunakan metode kuadrat 
terkecil.  Dari sisi teori sifat penaksir kuadrat terkecil model GSTAR dipelajari secara 
asimptotis normal  maupun konsistensinya, sehingga penaksir tersebut merupakan suatu 
penaksir tak bias dan berdistribusi normal (Borovkova, Lopuhaa and Ruchjana, 2008). 
 
Kata kunci: GSTAR, GSTAR-ARCH, GSTAR-Kriging, metode kuadrat terkecil, konsisten, 
asimptotis normal.  
 

 

1. Pemodelan Stokastik 

Model matematika yang dipelajari baik model deterministik maupun model 
stokastik juga dapat diterapkan dalam pemodelan dunia industri ekstraktif, yaitu industri 
yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar.  

Penerapan model matematika berdasarkan fenomena kehidupan seringkali 
didasarkan pada fenomena kehidupan sehari-hari yang berada dalam dimensi ruang dan 
waktu atau space and time.  Pendekatan model dalam ruang dan waktu ini dapat 
dilakukan melalui model deterministik maupun model stokastik.  Penggunaan model 
stokastik, khususnya proses stokastik memberikan pengembangan model secara teori 
maupun aplikasinya yang sangat penting dalam dunia industri maupun lingkungan. 

Suatu proses stokastik  merupakan bagian dari model stokastik dan merupakan 
himpunan peubah acak yang diberi urutan atau indeks.  Dalam proses stokastik 
didefinisikan ruang keadaan atau semua kemungkinan realisasi yang mungkin terjadi dari 
peubah acak yang diamati, serta himpunan indeks yang berisi urutan waktu atau lokasi 
pengamatan. Beberapa contoh  proses stokastik adalah rantai Markov, proses Poisson, 
proses renewal, proses Wiener, gerak Brown, model deret waktu (time series), model 
spasial (spatial model), atau kombinasi model time series dan model spasial dinamakan 
model space time. 

Proses stokastik  {Z(t), t ∈ A} adalah himpunan  variabel acak,  dengan  A adalah 
himpunan indeks  (Wei [48]).  Indeks t diinterpretasikan sebagai waktu (time) dan  Z(t) 
dinamakan  proses pada waktu t.  Studi berkaitan dengan {Z(t), t ∈ A diskrit}  dikenal 
sebagai model time series.  Salah satu tujuan analisis deret waktu adalah untuk prakiraan 
observasi di waktu mendatang. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan 
observasi yang  diamati  sebagai fungsi dari  waktu dinamakan deret waktu (time series).  
Produksi minyak bumi merupakan suatu contoh data deret waktu.   Sejak 1962 Box-
Jenkins mengembangkan  model AutoRegressive Moving Average (ARMA) dengan tiga 
tahapan analisis meliputi:  proses   identifikasi,  penaksiran  parameter, dan validasi 
model  sebagai metodologi analisis deret waktu.  Salah satu model univariat Box-Jenkins 
yang sering dipakai adalah model linier AutoRegressive, disingkat AR.  
 
Hannan [17] memperluas model univariat deret waktu menjadi model bivariat dan 
multivariat deret waktu, berupa vektor ARMA.  Perkembangan model AR dan model 
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vektor AR (VAR) berlangsung cukup pesat.  Tyssedal dan Tjφstheim (1988)  
mengembangkan model AR(1) dengan menganggap parameter model  memenuhi sifat 
rantai Markov.  Pasaribu dan Ruchjana [18] menerapkan model tersebut untuk 
menggambarkan lingkungan sungai Citarum berupa perubahan keadaan debit air sungai 
dalam tiga musim, yaitu: kemarau, peralihan dan hujan.   Perkembangan model AR untuk 
mengatasi adanya heteroskedastis atau  variansi tidak konstan dari galat dipelajari oleh 
Hamilton [16] melalui model ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) 
dan Generalized ARCH.  

Di sisi lain, terdapat fenomena data diurutkan dengan lokasi dinamakan model 
spasial.  Cressie [8] menyatakan bahwa{ Z(s) : s∈D} disebut proses spasial untuk D 
bersifat tertentu dan D ⊂ R2, ruang Euclides dimensi dua  dan s adalah posisi lokasi.  
Berikut ini diuraikan tentang model spasial untuk data cross section dan data time series.    

                                                                                                                                                                                                

2. Model Spasial untuk Data Cross Sectional 
 

2.1 Model Spasial Autoregresi (SAR) 
 

Model spasial untuk data cross section dapat digunakan model                               
Spatial AutoRegressive (SAR) atau perluasan SAR  (expansion SAR).  SAR artinya 
meregresikan terhadap dirinya sendiri dalam kaitan dengan ruang (spasial).  Model SAR 
orde pertama merupakan model yang mulai dikembangkan dan dipandang sebagai model 
paling sederhana untuk data cross sectional (sesaat).  Model SAR secara umum 
dirumuskan (LeSage, 1999) sebagai berikut: 

  1

2

ρ β

λ

= + +

= +

y W y X u

u W u ε
                                                             (2.1) 

y merupakan vektor berukuran 1n×  dari variabel dependen 

Spatial AutoRegressive, SAR artinya meregresikan terhadap dirinya sendiri dalam kaitan 
dengan ruang (spasial).  Model SAR orde pertama merupakan model yang mulai 
dikembangkan dan dipandang sebagai model paling sederhana untuk data cross sectional 
(sesaat).  Model SAR secara umum dirumuskan (LeSage, 1999) sebagai berikut: 

  
1

2

ρ β

λ

= + +

= +

y W y X u

u W u ε
                                                           (2.2) 

y merupakan vektor berukuran 1n×  dari variabel dependen 

X adalah matriks variabel independen berukuran n k×  

W dikenal sebagai matriks bobot spasial berukuran n n× , yang unsur-unsurnya berisi 
relasi contiguity atau fungsi-fungsi jarak.  W1 dan W2 menunjukkan contiguity pada 
kelompok pertama, dengan elemen diagonal berisi nilai nol, karena jarak dari suatu lokasi 
ke lokasi itu sendiri bernilai nol. 

u dan ε adalah vektor error ukuran 1n×  
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Jika X = 0 dan 2W = 0  maka Persamaan (3.27) menyatakan model SAR orde pertama.  
Untuk menyederhanakan penulisan notasi W1 diganti dengan W, sehingga model SAR 
orde pertama dinyatakan sebagai berikut: 
 

ρ= +y Wy ε     (2.3) 

dengan asumsi )2
n

iid
,N~ I(0ε σ . Model SAR orde pertama perupakan kombinasi linier 

dari contiguity tanpa variabel independen. 
 
Model pada Persamaan (2.3) dinamakan model SAR orde pertama, karena analog dengan 
model autoregresif orde pertama dari model time series yang menyatakan bahwa 
observasi waktu t dipengaruhi oleh observasi satu waktu sebelumnya (t-1) dan unsur error 
waktu t, dituliskan: 

ttt yy ε+ρ= −1         

Pada Persamaan (2.3) matriks bobot spasial W perlu distandarisasi sehingga  jumlah 
unsur–unsur setiap baris dari matriks tersebut bernilai satu dan  vektor y unsur-unsurnya 
merupakan penyimpangan dari rata-ratanya atau )( yy − , artinya nilai observasi 
dipusatkan untuk menghilangkan bentuk konstanta pada model, sehingga model dapat 
dituliskan: 
 

( ) ( ) εyyWyy +−ρ=−                  (2.4) 

Dengan mengasumsikan bahwa Persamaan (2.4) mempunyai bentuk model linier, maka 
taksiran kuadrat terkecil untuk parameter ρ  dinyatakan (Anselin, 1988 dan LeSage, 
1999) sebagai berikut:  Untuk model linier  εXβy += , diperoleh taksiran kuadrat 

terkecil vektor parameter β adalah: ( ) yXXXβ ''ˆ 1−
= .  Dengan cara yang sama jika 

Persamaan (2.3) dituliskan εWyy +ρ= , karena ρ skalar, maka  X=Wy, sehingga: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]yWyWyWy ''ˆ 1−
=ρ  

dengan sifat matriks (AB)’=B’A’ diperoleh taksiran kuadrat terkecil parameter model 
SAR, ρ̂ : 

    ( ) ( )yWyWyWy ''''ˆ 1−
=ρ    (2.5) 

 

2.2. Model Ekspansi SAR 

Casetti (1972) dalam Anselin (1988) dan LeSage (1999) memperkenalkan model 
ekspansi SAR sebagai perluasan dari model SAR, dengan tujuan agar dapat digambarkan 
heterogenitas spasial.  Heterogenitas dalam model ekspansi SAR digunakan untuk 
menggambarkan nilai-nilai parameter yang berbeda untuk setiap observasi spasial melalui 
jarak dari titik pusat ke lokasi-lokasi lain di sekitarnya,  Jarak antara dua lokasi diukur 
dengan jarak Euclidean yang melibatkan koordinat lokasi, disingkat koordinat. Secara 
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umum model ekspansi SAR dari Casetti  dalam LeSage (1999) dirumuskan dengan 
pendekatan model regresi linier sebagai berikut: 
 

                                          εXβy +=   

0ZJββ =                (2.6) 

dengan: 
y merupakan vektor variabel dependen bersesuaian dengan observasi spasial ukuran (nx1) 

X matriks ukuran (nxnk) berisi bentuk x(si) sebagai vektor variabel independen ukuran 
(kx1)  
β matriks parameter ukuran (nkx1) berisi taksiran parameter untuk k variabel independen 
pada setiap observasi 

β0 vektor parameter ukuran (2x1)  berisi 2k parameter yang akan ditaksir 

Z matriks informasi lokasi yang mempunyai elemen perluasan Zxi dan Zyi menyatakan 
koordinat latitude  (garis lintang) dan longitude (garis bujur) untuk setiap lokasi i  
 
Dalam bentuk matriks, model Casetti dituliskan sebagai berikut: 
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I0ε 2σ  dan ⊗ merupakan Kronecker delta 

Model ekspansi SAR di atas menyatakan bahwa parameter xβ  dan yβ .berubah-ubah, 
karena merupakan fungsi dari koordinat latitude dan longitude. Parameter model 
sebanyak 2k  ditaksir dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Berdasarkan 
taksiran-taksiran parameter tersebut, taksiran-taksiran lainnya untuk titik-titik dalam 
ruang ditaksir menggunakan persamaan kedua dari (2.5). Proses ini merupakan proses 
ekspansi.  Untuk menggambarkan proses ekspansi tersebut, substitusikan persamaan 
kedua pada (2.5) ke persamaan pertama diperoleh: 
 

εXZJβy += 0          (2.7) 
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Dari persamaan di atas tampak jelas bahwa matriks X, Z, dan J diperoleh sebagai data 
observasi dan hanya vektor β0  merupakan parameter  yang perlu ditaksir. 
 

3. Model Spasial untuk Data Time series 

3.1 Model Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR) 

Model spasial untuk data time series, didasarkan pada kajian Box-Jenkins (1976). 
Karakteristik model space time adalah adanya korelasi dalam waktu maupun lokasi.  
Korelasi antar lokasi direpresentasikan melalui matriks bobot W. Matriks  W  merupakan 
matriks bujur sangkar yang  memiliki entri-entri berupa bobot antara dua lokasi yang 
bersesuaian.   Salah satu permasalahan yang timbul dalam meneliti model space time 
adalah “bagaimana menentukan bobot antara dua lokasi”.  Peneliti model space time  
cenderung menentukan bobot berdasarkan karakteristik fisik,  misalnya: luas wilayah, 
kepadatan penduduk, batas antara dua lokasi, dan sarana transportasi.  Bentuk bobot yang 
selama ini sering digunakan adalah bobot seragam, karena paling sederhana dan mudah 
untuk ditentukan. Bobot seragam  ditentukan berdasarkan banyaknya tetangga terdekat  
dalam suatu kelompok lokasi (lag spasial)  pada  sistim lattice berupa grid bujur sangkar 
atau lingkaran dengan radius tertentu.  Bobot seragam  menggambarkan struktur  
korelasi spasial daerah penelitian.   

Walaupun kajian model STARMA  berkembang  cukup pesat, namun sasaran 
penelitian tidak difokuskan pada matriks bobot W.   Misalnya, Pfeifer (1979) 
mengembangkan  model  STARIMA dengan menambahkan unsur musiman dan tetap 
menggunakan bobot seragam,  model bilinier  space time bobot seragam diteliti Dai-
Billard (1998),  model state space STAR bobot biner  dikembangkan Ippoliti (1998). 
Stoffer(1986)  mengetengahkan gagasan penentuan bobot sebagai fungsi kovariansi 
melalui model STARMAX, yang merupakan pengembangan model STARMA dengan 
tambahan variabel penjelas X.  Bobot dari Stoffer tersebut ditentukan berbanding terbalik 
dengan kovariansi antara pengamatan dua lokasi yang tergantung waktu, sehingga 
matriks W tidak simetris.   Bentuk bobot tersebut memberikan gagasan bagi Ruchjana 
(2002) untuk menentukan bobot spasial sebagai fungsi dari semivariogram.    

Dalam kajian ini difokuskan pada perumuman model Space Time Autoregressive 
(STAR) dari Pfeifer (1979), berupa model Generalized Space Time Autoregressive 
(GSTAR) yang dikaji oleh Ruchjana (2002).  

Model GSTAR secara umum, misalnya  orde p dalam time dan orde l=0,1,…,λk 
dalam space, dinotasikan GSTAR(p;l)  dituliskan sebagai: 

               )()()( )(

1 0

tktt l
kl

p

k l

k

ezWz +−Φ= ∑ ∑
= =

λ

                            (3.1) 

 
Untuk studi awal dipelajari model GSTAR orde pertama baik dalam lag spasial 

maupun lag waktu, dinotasikan GSTAR(1;1).  Model dibangun berdasarkan asumsi 
bahwa parameter-parameter model berupa parameter autoregresi dan parameter space 

time merupakan fungsi lokasi: )(
10

iφ  dan )(
11

iφ . Ruchjana [30] mengusulkan model 
GSTAR  berdasarkan  fenomena  kinerja  sumur minyak bumi di lapisan volkanik 
Jatibarang.  Reservoir memiliki  variabilitas, baik  horizontal maupun vertikal.  Oleh 
karena itu,  wajar jika sumur-sumur mempunyai parameter khas  yang merepresentasikan 
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profil kinerja sumur tersebut.  Asumsi model GSTAR didukung oleh fakta bahwa suatu 
reservoir volkanik bersifat heterogen, karena memiliki fracturer (Siregar, [44]) dan 
variasi karakteristik reservoir merupakan fungsi lokasi.  Model GSTAR(1;1) dinyatakan 
oleh: 

)()1(),,()1(),,(

)()1()1()(

)(
11

)1(
11

)(
10

)1(
10

)1()1()()(11)1()(10)1(

ttdiagtdiag

tttt

NN

NxNxNxNNxNNxNxNNx

eWzz

ezWzz

+−+−=

+−Φ+−Φ=

φφφφ LL

                      (3.2)                   

dengan: 
 

),,( )(
10

)1(
10

Ndiag φφ L    : matriks diagonal parameter autoregresi  lag time 1  

),,( )(
11

)1(
11

Ndiag φφ L   : matriks diagonal parameter  space time   lag  spasial 1 dan lag 

time 1  dan  vektor error e(t) 
iid
~  N(0,  σ2IN)    

Dengan menggunakan operator backshift Bj z(t) = z(t-j) , maka model GSTAR(1;1),  
ditulis  dalam  VAR(1),  dinyatakan: 

                        (I - ΦB) z(t) = e(t)                                                                   (3.3) 

Representasi model  GSTAR(1;1) dalam model linier dituliskan: 
 

                                             eXy += β
r

                                       (3.4) 
Untuk lokasi  i ∈ {1,2,…,N}, pengamatan  GSTAR (1;1) pada waktu  t dinyatakan: 

)()1()1()( )(
11

)(
10 tetzwtztz i

ij
jij

i
i

i
i ∑

≠

+−+−= φφ                                      (3.5)                              

3.2 Penaksiran Parameter Model GSTAR dengan Metode  
       Kuadrat Terkecil 

Persamaan (3.5) untuk  t = 2,3,…,T memberikan model linier  lokasi  i : 

                       )()()()( iiii eXy += β
r

                                                         (3.6)                      

Dalam (3.5) N model linier dihubungkan melalui variabel penjelas )).1(~( −tzi  Regresi 
simultan untuk semua lokasi dinyatakan dengan: 
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Pada  (3.6),  diag[z]  menyatakan matriks dengan elemen-elemen diagonal berupa vektor 
z dan vektor parameter:                

.),,,;,,,( )(
11

)2(
11

)1(
11

)(
10

)2(
10

)1(
10

'NN φφφφφφβ LL
r
=  

Kuadrat terkecil parameter  β
r

 diberikan oleh persamaan: 

                      yXXX ')'(ˆ 1−=β
r

                                                  (3.8)                       
 

dengan  y adalah   z(t)  dan   
 
X = [diag[z(t-1)]       diag[ )1(~ −tz ] ]. 

Secara lengkap model GSTAR(1;1) dengan )1(~ −tz =V dituliskan dalam persamaan 
(3.8). 
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(3.9)

 

Dengan menggunakan persamaan (3.9) penaksiran parameter dengan metode 
kuadrat terkecil dapat dilakukan dengan mudah.  Namun demikian untuk orde model 
yang lebih tinggi perlu dibangun suatu perangkat lunak agar model GSTAR dapat 
diterapkan pada data lapangan. 
 

4. Model SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging 

Model spasial berdasarkan data cross section dan data time series seperti telah 
dijelaskan pada sub bab sebelumnya memilikiketerbatasan hanya dapat digunakan untuk 
pprakiraan di lokasi sampel dan tidak dapat diaplikasikan untuk lokasi tidak tersampel.  
Untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkan kombinasi model spasial tersebut 
dengan metide Kriging (Ruchjana dan Darwis, 2005, 2007 dan Abdullah, 2009). 



  10                                                      BUDI NURANI RUCHJANA 

Metode Kriging adalah suatu metode interpolasi linier yang digunakan untuk 
menaksir nilai di suatu lokasi yang tidak tersampel, berdasarkan nilai-nilai dari sampel di 
lokasi sekitarnya. Metode Kriging dikembangkan oleh D. Krige tahun 1950-an di bidang 
kebumian untuk prediksi produksi emas di tambang emas Afrika Selatan. Selain itu 
metode Kriging juga dapat digunakan dalam bidang kajian lainnya, seperti ekologi, 
ekonomi, sosial maupun budaya, dan sebagainya. Metode kriging memberikan taksiran 
tak bias yang terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE), artinya taksiran bersifat 
tidak berbias dan memiliki variansi yang minimum (Armstrong, 1998). Dengan kata lain, 
taksiran OK merupakan suatu interpolator eksak, sehingga jika nilai suatu data ditaksir 
akan memberikan nilai yang identik dengan nilai hasil pengukuran. 

Taksiran kriging untuk lokasi yang tidak tersampel merupakan nilai yang diperoleh 
dari penjumlahan bobot lokasi-lokasi di sekitarnya. Semivariogram digunakan sebagai 
input dalam metode kriging untuk mendapatkan bobot yang optimal. Penaksir OK  

)( 0sŶ  adalah kombinasi linier dari n nilai data dari variabel  terregional di sekitar s0 : 
 

                                              ∑
=

=
n

i
ii sYwsŶ

1
0 )()(                             (4.1) 

)( 0sŶ  adalah nilai taksiran pada lokasi yang tidak tersampel sedangkan iw  adalah faktor 
bobot di lokasi i (1, 2, …, n).  Dalam metode kriging, yang menjadi permasalahan adalah 
bagaimana menentukan bobot yang menghasilkan variansi minimum, artinya 

)](([ 00 sY)sŶvar −  adalah minimum. 
 

Model SAR-Kriging merupakan gabungan model SAR dan metode Kriging.  
Model SAR-Kriging ini dikaji berdasarkan fenomena data SDPN 2003, khususnya 
dengan adanya wilayah yang tidak tersampel saat pelaksanaan sensus seperti Provinsi 
Aceh, karena alasan keamanan.  Juga terdapat pemekaran wilayah baik tingkat provinsi 
maupun kabupaten/kota, seperti munculnya provinsi baru atau kabupaten/kota yang baru.  
Di lain pihak kegiatan survei pendidikan umumnya dilakukan secara berkala  setiap 10 
tahun.  Tentunya hal ini memerlukan suatu upaya untuk membangun model deskripsi dan 
prediksi data pendidikan, khususnya mutu pendidikan persekolahan berdasarkan proses 
input output pendidikan.  Di sisi lain model GSTAR-kriging dikembangkan untuk 
melakukan prakiraan produksi sumur-sumur minyak di lokasi tidak tersampel pada 
lapisan vulkanik, lapangan Jatibarang.  Pengembangan kedua model tersebut memberikan 
model kausal yang dapat digunakan untuk prakiraan di lokasi-lokasi tidak tersampel. 

Model SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging diusulkan untuk memprediksi observasi, 
misalnya mutu pendidikan atau produksi sumur minyak bumi di lokasi-lokasi tidak 
tersampel yang ditentukan berada di sekitar lokasi-lokasi sampel. Sebagai ilustrasi posisi 
lokasi sampel dan lokasi tidak tersampel digambarkan pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1  Posisi lokasi tidak tersampel di antara dua lokasi sampel 
 

Dalam prakteknya  posisi lokasi tidak harus segaris namun dapat berada di dalam 
suatu daerah D ⊂ R2. Posisi lokasi dapat berada dalam suatu radius tertentu, seperti 
Gambar 4.2.  Selanjutnya dipilih dua lokasi sebagai lokasi sampel dan dicari jarak dari 
semua titik lokasi di sekitar dua lokasi sampel tersebut yang berada dalam satu daerah 
(Abdullah, 2009). 

 
Gambar  4.2 Posisi lokasi dalam suatu daerah 

 
    Analisis spasial data mining menggunakan model SAR-Kriging menghasilkan: 
1). Model deskripsi dan prediksi mutu pendidikan menggunakan model SAR, indeks 

Moran dan model  ekspansi SAR untuk lokasi-lokasi tersampel dalam SDPN 2003 
2).  Model deskripsi dan prediksi mutu pendidikan di lokasi-lokasi tidak tersampel berupa 

hasil simulasi model ekspansi SAR berdasarkan taksiran parameter model melalui 
metode Kriging.  Dalam penelitian ini model SAR-Kriging yang diperoleh masih 
terbatas pada lokasi-lokasi tidak tersamepl yang berada di antara dua lokasi sampel. 

3).  Hasil prediksi mutu pendidikan di lokasi tidak tersampel menggunakan model SAR-
Kriging, divalidasi dengan data observasi yang ada atau data hasil ineterpolasi. 
Selanjutnya dihitung error dari model SAR-Kriging  

 
Pengembangan model SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging sebagai gabungan model 

ekspansi SAR dengan metode Kriging  dibatasi dengan metode OK antara dua lokasi.  
Artinya di antara dua lokasi sampel s1 dan s2 dapat diprediksi observasi di lokasi-lokasi 
tidak tersampel.  Untuk kedua model SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging, masing-masing 
taksiran model SAR dan taksiran model GSTAR digunakan sebagai input dalam metode 
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Kriging.  Setelah btaksiran dijadikan input, diperoleh taksiran parameter untuk lokasi-
lokasi tidak tersampel. Melalui taksiran tersebut model dikembalikan ke dalam bentuk 
model ekspansi SAR atau model GSTAR di lokasi-lokasi tidak tersampel.  Selanjutnya 
dapat dihitung MAPE dari model SAR dan GSTAR yang diperoleh melalui metode 
Kriging. Prosedur penggunaan model  SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging dapat 
digambarkan sebagai berikut. 
 

 

Gambar 4.3 Tahapan SAR-Kriging untuk Prakiraan di Lokasi Tidak tersampel (Abdullah, 2009) 

 

5. Contoh Studi Kasus: SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging 

Untuk studi kasus  model SAR-Kriiging dan GSTAR-Kriging digunakan data 
SDPN 2003 dan produksi sumur-sumur minyak bumi di lapisan vulkanik Lapangan 
Jatibarang. 
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5.1 Penerapan Model SAR-Kriging 

Model spasial data mining menggunakan SAR-Kriging  untuk mutu pendidika n 
diimplementasikan di provinsi yang tidak tersurvei (Provinsi Nanggroe Aceh) dan 
provinsi pemekaran (Provinsi Sulawesi Barat) serta di lima belas provinsi di Indonesia 
untuk menggambarkan prediksi mutu pendidikan secara nasional (Abdullah, 2009).  
Sebagai gambaran penerapan model SAR-Kriging disajikan pembahasan sebagai berikut. 
 

Prediksi mutu pendidikan untuk jenjang SD di Provinsi Aceh menggunakan 
aplikasi spasial data mining (SAR-Kriging) didapat dengan menginputkan hasil  ekspansi 
SAR provinsi Sumut dan provinsi Sumbar, pada metoda kriging. Taksiran parameter yang 
dihasilkan dengan metode Kriging tersebut adalah sebagai berikut : 
 
Casetti Distance Spatial Expansion Estimates  
Dependent Variable =          Tot_Uas  
R-squared     =    0.2314  
Rbar-squared  =    0.1673  
sige          =    6.7143  
Nobs, Nvars   =    144,     6  
central obs   =    140  
*************************************************************** 
Base centroid estimates  
Variable       Coefficient      t-statistic    t-probability  
const            26.315452        15.797114         0.000000  
RSTRB             0.198155         2.139544         0.034151  
RSB              -3.096152        -0.879092         0.380879  
RSBR7           -14.140747        -3.718479         0.000291  
RSRB            -13.532553        -3.601127         0.000441  
RSGLTG            6.086645         1.546653         0.124237  
d-RSTRB          -0.106019        -2.182812         0.030741  
d-RSB             2.551345         1.387140         0.167635  
d-RSBR7           3.657820         1.647810         0.101667  
d-RSRB            5.499515         2.806598         0.005732  
d-RSGLTG         -2.124520        -1.138907         0.256715  
 
*************************************************************** 
Dari output tersebut, maka didapat model taksiran parameter untuk provinsi Aceh sebagai 
berikut :   

Mutu SD Prov.Aceh = 26.32+0.20(RSTRB)-3.10(RSB)-14.14(RSBR7)-3.53(RSRB)+  
6.09(RSGLTG) -0.11(d-RSTRB)+ 2.55(d-RSB) +3.66(d-RSBR7)+ 5.50(d-RSRB)-2.13(d-
RSGLTG) 

Perbandingan antara data aktual dengan data hasil prediksi SAR-Kriging untuk jenjang 
SD, SMP dan SMA, dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini (Abdullah, 2009). 
 
 
 

Tabel  5.1 Perbandingan data aktual dengan data hasil prediksi prov. Aceh 
 

No. Jenjuang Mutu Aktual Prakiraan Mutu Error MAPE 

1 SD 25.94 23.75 2.19 8.44 

2 SMP 14.47 16.87 2.1 14.51 

3 SMA 17.16 24.41 7.25 42.25 
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Berdasarkan Tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata % error absolut (MAPE) 
untuk jenjang SD di 3 Provinsi Aceh di pulau Sumatera adalah 8,44%. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingkat rata-rata error di bawah 10 %. Artinya tingkat kesesuaian 
model akurasinya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model SAR-Kriging sesuai 
digunakan untuk prediksi mutu pendidikan di lokasi Provinsi Aceh untuk jenjang SD. 
 

5.2 Penerapan Model GSTAR-Kriging 

Model spasial berdasarkan model time series yang dikembangkan untuk prakiraan 
di lokasi tidak tersampel berupa model GSTAR-Kriging, diimplementasikan pada data 
bulanan produksi minyak bumi dari tiga sumur di lapisan vulkanik Lapangan Jatibarang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 5.1  Posisi  Sumur Minyak Bumi di Lapisan Vulkanik 

Model space time seperti GSTAR dapat mewakili fenomena produksi minyak bumi 
yang bervariasi dari sumur ke  sumur lainnya.  Dalam model GSTAR diasumsikan bahwa 
parameter berbeda untuk setiap lokasi.  Hal ini dapat menggambarkan fenomena sumur-
sumur minyak bumi di lapisan volkanik Lapangan Jatibarang. Produksi minyak bumi di 
lapisan volkanik memiliki double porosity dengan adanya fracturer.  Dalam studi kasus 
penerapan model, dipilih data produksi minyak bumi di tiga sumur di lapisan volkanik 
yang memiliki kemiripan pola data. Penerapan model GSTAR(1;1) dengan bobot spasial  
diharapkan dapat memberikan model yang lebih baik dibandingkan STAR(1;1) maupun 
GSTAR(1;1) dengan bobot seragam.  Artinya  GSTAR(1;1)  dengan  bobot spasial, 
hendaknya dapat menggambarkan fenomena keheterogenan  di masing-masing  sumur, 
karena selain asumsi parameter yang lebih fleksibel juga ditambah dengan korelasi 
spasial melalui matriks bobot.  Matriks bobot spasial berdasarkan semivariogram 
dinyatakan: 
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Taksiran parameter i
10φ  dan i

11φ  dengan bobot spasial menggambarkan interaksi 

antar sumur sebagai berikut: 

Tabel 5.2  Interaksi antar Sumur dengan GSTAR(1;1) dalam % 

Sumur Sumur1 Sumur2 Sumur3 
Sumur1 62,20 15,70 15,10 
Sumur2 12,22 63,80 10,08 
Sumur3 0,02 0,01 83,90

 

Hasil penaksiran parameter  autoregresi menunjukkan pola kemiripan  produksi 3 
sumur.  Dengan GSTAR(1;1) bobot spasial interaksi sumur terhadap sumur-sumur 
lainnya menjadi  berbeda satu sama lain.   Hasil ini menggambarkan fenomena yang lebih 
sesuai, karena sumur-sumur minyak bumi di lapisan vulkanik memiliki keheterogenan 
yang tinggi. Sumur-sumur yang berdekatan bisa memiliki karakteristik  yang berbeda.  
Diagnostik model untuk tiap sumur dapat ditunjukkan seperti  plot berikut. 
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Gambar 5.2  Diagnostik Model GSTAR di Sumur1 

Penerapan model GSTAR pada data produksi minyak bumi masih memiliki 
kelemahan, karena model hanya dapat digunakan untuk prakiraan di lokasi yang 
tersampel, padahal untuk industri perminyakan diharapkan dapat dilakukan prakiraan 
produksi di sumur-sumur baru yang belum tersampel.  Oleh karena itu, dikembangkan 
kombinasi model GSTAR dengan teknik kriging agar model GSTAR dapat digunakan 
untuk prakiraan produksi sumur baru. Metode GSTAR kriging diharapkan dapat 
memberikan studi awal secara simulasi untuk penempatan sumur baru yang akan 
dieksplorasi.   

Dengan teknik kriging, parameter model GSTAR digunakan sebagai input dalam 
kriging.  Dengan menggunakan taksiran parameter dari 2 sumur dapat dicari bobot 
kriging untuk sumur-sumur yang tidak tersampel. Misalnya untuk posisi antara 2 sumur, 
dapat dicari posisi 10 sumur lainnya. Setelah diperoleh bobot kriging di sumur yang tidak 
tersampel, maka selanjutnya dilakukan simulasi model GSTAR untuk memperoleh data 
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simulasi produksi di sumur-sumur tersebut.  Data simulasi produksi ini merupakan kajian 
awal untuk eksplorasi minyak bumi di sumur-sumur baru di sekitar sumur yang sudah ada 

 

Gambar 5.3  Posisi Sumur baru  untuk model GSTAR-Kriging 

Tabel 5.3 Contoh Hasil Prakiraan Parameter Phi_0 GSTAR Kriging antara 2 Sumur 

Distance Gamma Lambda phi_0 hat 

d(x1,x2) d(x1,V) d(x2,V) g(x1,x2) g(x1,V) g(x2,V) Lambda1 Lambda2   

3178.05 

288.91 2889.14 

0.015418 

0.00140 0.01402 0.91 0.09 0.40 

577.83 2600.22 0.00280 0.01261 0.82 0.18 0.41 

866.74 2311.31 0.00420 0.01121 0.73 0.27 0.43 

1155.65 2022.40 0.00561 0.00981 0.64 0.36 0.45 

1444.57 1733.48 0.00701 0.00841 0.55 0.45 0.46 

1733.48 1444.57 0.00841 0.00701 0.45 0.55 0.48 

2022.40 1155.65 0.00981 0.00561 0.36 0.64 0.49 

2311.31 866.74 0.01121 0.00420 0.27 0.73 0.51 

2600.22 577.83 0.01261 0.00280 0.18 0.82 0.52 

2889.14 288.91 0.01402 0.00140 0.09 0.91 0.54 
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Tabel 5.4 Contoh Hasil Prakiraan Parameter Phi_1 GSTAR Kriging antara 2 Sumur 

Distance Gamma Lambda phi_1 hat 

d(x1,x2) d(x1,V) d(x2,V) g(x1,x2) g(x1,V) g(x2,V) Lambda1 Lambda2   

3178.05 

288.91 2889.14 

0.002521 

0.00023 0.00229 0.91 0.09 0.14 

577.83 2600.22 0.00046 0.00206 0.82 0.18 0.15 

866.74 2311.31 0.00069 0.00183 0.73 0.27 0.16 

1155.65 2022.40 0.00092 0.00160 0.64 0.36 0.16 

1444.57 1733.48 0.00115 0.00137 0.55 0.45 0.17 

1733.48 1444.57 0.00137 0.00115 0.45 0.55 0.18 

2022.40 1155.65 0.00160 0.00092 0.36 0.64 0.18 

2311.31 866.74 0.00183 0.00069 0.27 0.73 0.19 

2600.22 577.83 0.00206 0.00046 0.18 0.82 0.20 

2889.14 288.91 0.00229 0.00023 0.09 0.91 0.20 

 

6. Simpulan 

Dalam paper ini dikaji pendekatan model linier untuk proses stokastik berupa model 
spasial berdasarkan data cross section berupa model SAR dan ekspansi SAR serta data 
time series berupa model GSTAR. Kekurangan model-model tersebut tidak dapat 
digunbakan untuk prakiraan di lokasi-lokasi tidak tersampel.  Oleh karena itu, 
dikembangkan model SAR-Kriging dan GSTAR-Kriging yang merupakan gabungan 
model kausal dengan pendekatan model linier dengan metode kriging untuk prakiraan di 
lokasi tidak tersampel.  Kedua pengembangan model tersebut diterapkan pada data 
lapangan, khususnya pada mutu pendidikan untuk data cross section dan data produksi 
bulanan sumur-sumur minyak bumi untuk data time series.  Secara keseleuruhan kedua 
pengmbangan model spasial tersebut dapat menggambarkan fenomena lapangan dalam 
menggambarkan pengaruh antar lokasi, maupun pengaruh interaksi antara lokasi dan 
waktu. 
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I. Pendahuluan 
 

Adam Smith menulis buku “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations” yang dipublikasikan pada tahun 1776, menjelaskan bahwa tangan-tangan tak 
nampak (invisible hands) yang memerintahkan dan yang mengatur tindakan setiap 
individu untuk menimbun kekayaan (harta) pada jumlah (nilai) yang semakin besar, 
sekalipun telah melampaui dari yang dibutuhkan atau 
dikunsumsi selama sisa masa hidup. Tahun terbitnya buku tersebut dikenal sebagai 
lahirnya ilmu ekonomi, dan Adam Smith diberi gelar besar sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. 
Tidak ada persamaan matematika dalam buku Adam Smith, uraian secara verbal tetapi 
merupakan fondasi dasar ilmu ekonomi, khususnya yang menjelaskan mengapa setiap 
individu ingin menimbun harta yang semakin besar dan siapa yang memerintahkan 
individu tersebut, dan jawabannya ialah tangan tak 
nampak (invisible hands). 

Setelah itu John Maynard Keynes menulis buku “The General Theory of 
Employment, interest, and Money” yang dipublikasikan pada tahun 1936, menjelaskan 
bahwa tindakan-tindakan ekonomi setiap individu yang diperintahkan (diatur) melalui 
tangan-tangan tak nampak (invisible hands) menciptakan masalah tetapi tidak mampu 
menyelesaikan masalah, seperti: masalah pengangguran yang semakin besar, bahkan 
depresi ekonomi (ekonomi cenderung tidak tumbuh), dengan demikian, peran negara 
sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Catatan penting dari buku 
Keynes tersebut, yaitu aplikasi konsep matematika untuk menyelesaikan model ekonomi 
yang terdiri dari beberapa persamaan linier simultan, menggunakan metode penyelesaian 
matriks (invers 
matriks) diperoleh parameter keseimbangan, yang kemudian dikenal dengan konsep 
keseimbangan makroekonomi statis. Kondisi ekonomi harus dipelihara agar selalu berada 
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dalam kondisi seimbang agar bahaya inflasi, pengangguran, dan stagnasi pertumbuhan 
ekonomi dapat dihindarkan. Walaupun ada beberapa nama yang telah mengembangankan 
matematika tetapi terbatas pada tingkat pengembangan teoritis semata (sulit 
diaplikasikan), antara lain, seperti Leon Walras dan John Stuart Mill (pengembangan teori 
keseimbangan umum, 1844), Johann Heinrich von Thunen (teori marginal productivity, 
1826). Butuh waktu sekitar 160 tahun, ketika Keynes menyederhanakan struktur 
perekonomian negara dalam bentuk model matematika sederhana, ditandai sebagai awal 
aplikasi model matematika dalam ilmu ekonomi untuk kehidupan manusia. 

Pasca Keynes, pengembangan model-model matematika dalam ilmu ekonomi 
secara umum dan ilmu keuangan secara khusus cukup banyak, bahkan ada kalangan yang 
menyatakan bahwa karena cukup banyaknya konsep matematika diaplikasikan dalam 
ilmu ekonomi, sehingga prinsip-prinsip ekonomi cenderung mengalah mengikuti prinsip 
agar konsep penyelesaian matematika dapat dimanfaatkan. Karena cukup banyak konsep 
matematika diaplikasikan dalam ilmu ekonomi secara umum dan ilmu keuangan secara 
khusus, maka dalam uraian berikut ini dibatasi pada aplikasi matematika pasca Keynes, 
tepatnya hanya kontribusi beberapa ilmuan yang meraih hadiah Nobel dalam ilmu 
ekonomi, sejak pertama kali diberikan pada tahun 1969 sampai dengan tahun 2009 yang 
lalu.  

 
 

II. Aplikasi Konsep Matematika Pasca Keynes 
 

Hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pertama sekali diberikan pada tahun 1969, dan 
berikut ini disajikan ringkasan dari karya penerima hadiah Nobel tersebut. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1969 adalah Ragnar Anton Kittil Frisch (University of 
Oslo) dan Jan Tinbergen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Frisch merupakan salah satu 
pemrakarsa ilmu ekonomi modern dan pencetus awal konsep ekonometri dan ekonomi 
makro. Di bidang ekonometri, Frisch mengembangkan analisis time series dan regresi. 
Bersama dengan Frederick Waugh, Frisch memperkenalkan teorema Frisch Waugh 
Lovell yang merupakan persamaan dasar ekonometri. Jan Tinbergen menerapkan model 
dinamik dalam analisis ekonomi makro. Model tersebut pertama kali diterapkan di 
Belanda dan selanjutnya diterapkan di AS dan Inggris setelah Perang Dunia II.  

Peraih hadiah Nobel tahun 1970 adalah Paul Samuelson (University of Chicago). 
Samuelson mengembangkan penerapan metodologi dan analisis matematika dalam ilmu 
ekonomi. Samuelson menerapkan metode matematika dalam menjelaskan konsep Neo 
Keynesian. Salah satu penemuan utamanya adalah penerapan metode matematika 
termodinamis ke dalam ilmu ekonomi.  

Peraih hadiah Nobel tahun 1971 adalah Simon Kuznets (Harvard University). 
Kuznets melakukan revolusi dalam ilmu ekonometrika dan menjadi dasar bagi Keynesian 
Revolution. Bukunya berjudul National Income and its Composition merupakan dasar 
filosofis dalam menjelaskan perhitungan Gross National Product. Kuznets juga 
mengembangkan teori business cycles, aspek disekuilibrium pertumbuhan ekonomi dan 
Absolute Income Hypothesis Keynes yang menjadi dasar Consumption Function.  

Peraih hasiah Nobel tahun 1972 adalah John Hicks (University of Manchester) & 
Kenneth Arrow (Harvard University). John Hicks memberi kontribusi dalam penemuan 
teori general equilibrium dan teori welfare. Hicks menemukan teori consumer demand 
ekonomi mikro dan model IS/LM (Investment-Savings and Liquidity of Money) yang 
menjelaskan pandangan Keynesian dalam ekonomi Makro. Kenneth Arrow memberi 
kontribusi dalam teori social choice yang dikenal dengan Arrow Impossibility Theorm 
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dan analisis general equilibrium. Arrow juga memberi konstribusi dalam endogenous 
theory dan the economics of information. 

Peraih Nobel tahun 1973 adalah Wassily Leontief (Harvard University). Leontief 
mengembangkan model linear activity dalam General Equilibrium sehingga melahirkan 
input-output analysis. Analisis tersebut menjelaskan keterkaitan antar industry dimana 
input produksi suatu industry dihasilkan dari output industry lainnya. Input-output 
analysis awalnya digunakan oleh Leontief untuk mempelajari karakteristik perdagangan 
antara Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1974 adalah Gunnar Myrdal (University of Oxford) dan 
Friedrish Hayek (New York University). Gunnar Myrdal menggunakan model 
matematika dalam penelitiannya mengenai peran expectation dalam pembentukan harga 
(price formation). Friedrich Hayek terkenal dalam perannya membela ideologi classical 
liberalism dan free market capitalism. Hayek memperoleh Nobel dari karyanya theory of 
money and economic fluctuation dan analisisnya mengenai interdependence of economic. 
Hayek menjelaskan bagaimana peran perubahan harga (changing price) memberi sinyal 
bagi para individual dalam mengkoordinasikan perencanaannya. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1975 adalah Leonid Kantorovich dan Tjalling C 
Koopmans (University of Chicago). Kantorovich menyusun teori optimal allocation of 
resources. Dalam analisis matematika, Kantorovich menghasilkan analisis fungsional, 
teori penaksiran (approximation theory), dan teori operator. Kantrovich menunjukkan 
bahwa analisis fungsional dapat diaplikasikan dalam metode iteratif, yaitu metode 
pemecahan masalah yang diawali dengan penaksiran. Koopmans menghasilkan teorema 
Koopmans yang dikenal dengan kuantum kimia (quantum chemistry). Koopmans 
mendapatkan Nobel dari kontribusinya dalam bidang teori alokasi sumber daya, yang 
dikenal dengan optimal use of resources. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1976 adalah Milton Friedman (University of Chicago). 
Friedman mengembangkan teori moneter dan consumption analysis. Friedman 
merupakan penggagas utama konsep monetarism sebagai salah satu alternatif kebijakan 
ekonomi makro. Monetarism menjelaskan bahwa GDP (national output) dan laju inflasi 
dipengaruhi oleh jumlah uang beredar.  

Peraih hadiah Nobel tahun 1977 adalah Bertil Ohlin (Harvard University) dan 
James Meade (University of Cambridge). Bertil Ohlin bersama dengan Eli Heckscher 
menemukan model Heckser Ohlin yaitu model matematika perdagangan internasional 
(international trade). Model tersebut didasari oleh teori keunggulan komparatif 
(comparative advantage) David Ricardo dan memrediksi pola perdagangan dan produksi 
suatu negara yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki. James Meade bersama 
dengan Bertil Ohlin mendapatkan hadiah Nobel dalam kontribusinya terhadap teori 
perdagangan internasional dan pergerakan modal (capital movements). 

Peraih hadiah Nobel tahun 1978 adalah Herbert Simon (Carnegie Mellon 
University). Somon melakukan berbagai penelitian di bidang psikologi kognitif, ilmu 
computer, administrasi publik, ekonomi, manajemen, ilmu filosofi, teori organisasi dan 
complex systems. Di bidang ekonomi Simon menemukan konsep organizational decision 
making dan menggunakan terminolgi ketidakpastian 
(uncertainty) dalam konsep tersebut. 

Peraih hadiah tahun 1979 adalah Theodore Schultz (University of Chicago) dan 
Arthur Lewis (London School of Economics). Theordore Schultz mendapatkan Nobel 
dari karyanya di bidang ekonomi pembangunan (development economics) yang 
memfokuskan kepada ekonomi pertanian. Schultz juga menggagas ide educational 
capital sebagai bagian dari human capital. Arthur Lewis 
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mendapatkan penghargaan dalam sumbangsihnya di bidang ilmu ekonomi pembangunan 
dengan menulis artikel berjudul Economic Development with Unlimited Supplies of 
Labor. Dalam artikel tersebut Lewis mengombinasikan analisis historis negara-negara 
maju dengan ide classical economist untuk menjelaskan proses pembangunan ekonomi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1980 adalah Lawrence Klein (Wharton School). 
Lawrence Klein memperoleh Nobel dari karyanya dalam mengembangkan model 
ekonomi untuk memrediksi tren perekonomian melalui analisis fluktuasi dan kebijakan 
ekonomi. Klein bersama dengan Arthur Goldberger membangun model Klein Goldberger 
yang didasari oleh model dinamik Jan Tinbergen. Dalam modelnya, Klein-Goldberger 
menggunakan  

Peraih hadiah Nobel tahun 1981 adalah James Tobin (Yale University). Tobin 
memperoleh hadiah Nobel dalam bidang ilmu ekonomi. Ia mengembangkan ide 
Keynesian dan mendukung konsep government intervention untuk mengendalikan 
perekonomian. Tobin memeloporkan model ekonometrik yang menggunakan variabel-
variabel endogen (censored endogenous variables) yang dikenal dengan model Tobin. 
Selain itu ia juga dikenal dalam menyarankan dikenakannya pajak dalam transaksi-
transaksi mata uang (foreign exchange) yang dikenal dengan Tobin Tax. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1982 adalah George Stigler (University of Chicago). 
George Stigler merupakan salah satu penentang ide Keynesian. Dia mengembangkan 
Economic Theory of Regulation atau dikenal dengan capture, yang menyatakan bahwa 
kelompok-kelompok kepentingan dan para pelaku politik menggunakan kekuatan regulasi 
pemerintah untuk menyusun peraturan hukum sedemikian rupa yang menguntungkan 
mereka. Teori ini merupakan komponen penting dalam bidang public choice. Selain itu 
Stigler juga memberi kontribusi penting dalam ilmu ekonomi dalam artikelnya berjudul 
The Economics of Information yang menekankan pentingnya informasi sebagai salah satu 
komponen ekonomi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1983 adalah Gerard Debreu (Berkeley University of 
California). Gerard Debreu menyusun karangan ilmiah berjudul Theory of Value : An 
Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium yang merupakan karya penting dalam ilmu 
Matematika Ekonomi. Dalam karangan tersebut Debreu membangun dasar axioma untuk 
pasar kompetitif. Ide utamanya adalah menunjukkan adanya suatu sistem harga (price 
system) yang dapat menghilangkan ekses permintaan agregat (aggregate excess demand). 

Peraih hadiah Nobel tahun 1984 adalah Richard Stone (Johns Hopkins University). 
Richard Stone menyusun model akuntansi yang dapat digunakan untuk menelusuri 
aktifitas perekonomian dalam skala nasional dan internasional. Stone merupakan orang 
pertama yang menggunakan konsep double entry accounting Balance Sheet dalam 
akuntansi. Stone juga menulis berbagai studi mengenai statistik dan permodelan 
permintaan konsumen (consumer demand), pertumbuhan ekonomi, dan input output. 
Peraih hadiah Nobel tahun 1985 adalah Franco Modigliani (MIT Sloan School of 
Management). Modigliani memformulasikan teorema Modigliani-Miller bersama Merton 
Miller. Teorema tersebut menunjukkan bahwa pada asumsi-asumsi tertentu nilai 
perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur permodalan perusahaan atau dengan kata lain 
tidak dipengaruhi oleh apakah asset-aset perusahaan tersebut dibiayai dengan ekuiti atau 
utang. Modigliani juga merupakan penggagas hipotesis siklus kehidupan (life cycle 
hypothesis) yang mencoba menjelaskan tingkat tabungan (saving) di perekonomian. 
Modigliani mengemukakan bahwa konsumen ingin mengkonsumsi dalam tingkat yang 
stabil selama hidupnya, antara lain dengan menabung salama masa kerjanya (masa 
produktifnya) dan membelanjakannya (spending) pada masa pension. 



                   Sangat Besar Peran Matematika dalam Mempercepat Pengembangan …          25 
 

Peraih hadiah Nobel tahun 1986 adalah James Buchanan (University of Chicago) . 
James Buchanan dikenal dengan karyanya dalam teori public choice yang menjadi dasar 
bagi penelitian-penelitian ekonomi mengenai kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh 
kepentingan pribadi para politisi dan kekuatan-kekuatan non-ekonomi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1987 adalah Robert Solow. Solow menemukan model 
pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan Solow-Swan neo-classical growth model 
(pertama kali ditemukan oleh Trevor W Swan). Model tersebut menjelaskan bahwa 
faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi terdiri atas kenaikan input (labor and 
capital) dan perkembangan teknologi. Melalui model ini Solow menemukan bahwa 
seperlima pertumbuhan output per tenaga kerja (tingkat produktifitas tenaga kerja) AS 
ditentukan oleh perkembangan teknologi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1988 adalah Maurice Allais (University of Paris). 
Maurice Allais member kontribusi bagi decision theory dan kebijakan moneter. Karya 
pentingnya antara lain adalah memperkenalkan overlapping generations model pertama 
yang kemudian dipopulerkan oleh Paul Samuelson, golden rule optimal growh yang 
kemudian dipopulerkan oleh Edmunc Phelps. Karya utama Allais adalah Allais paradox 
yang menunjukkan inkonsistensi prediksi expected utility dalam teori permainan (game 
theory). 

Peraih hadiah Nobel 1989 adalah Trygve Haavelmo (University of Chicago). 
Trygve Haavelmo memperkenalkan pendekatan probabiliti dalam ekonometrika. 
Pendekatan ini memfokuskan kepada variabel-variabel acak (random variables), proses 
stokastik dan kejadian-kejadian yang membentuk sebuah seri data dan pola statistik 
tertentu yang dapat digunakan untuk prediksi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1990 adalah Harry Markowitz (University of 
California), Merton Miller (University of Chicago) dan William Forsyth Sharpe (Stanford 
University). Harry Markowitz terkenal melalui karyanya Modern Porfolio Theory yang 
menjelaskan keterkaitan asset risk & return dan teori diversifikasi portfolio yang hingga 
saat ini digunakan secara luas dalam dunia pasar modal. Merton Miller bersama Franco 
Modigliani menulis Modigliani-Miller theorm yang menjadi dasar pemikiran modern 
mengenai struktur permodalan (capital structure). Teori tersebut menyebutkan bahwa 
dalam kondisi tertentu nilai perusahaan (value of a firm) tidak dipengaruhi oleh struktur 
permodalan apakah asset-aset perusahaan dibiayai oleh utang atau saham. Hal ini dapat 
terjadi apabila tidak ada pajak, biaya-biaya kebangkrutan dan informasi yang asimetris. 
William Sharpe menemukan Sharpe Ratio yang merupakan salah satu rumus penting 
dalam capital asset pricing model. Selain itu Sharpe juga memberi kontribusi dalam 
pengembangan metode binomial untuk menentukan nilai options, metode optimasi 
alokasi asset dan analisis berbasis returns untuk mengevaluasi kinerja manajer 
investasi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1991 adalah Ronald Coase (University of Chicago). 
Ronald Coase terkenal dalam artikelnya yang berjudul The Nature of the Firm yang 
memperkenalkan konsep biaya-biaya transaksi untuk menjelaskan karakter dan 
keterbatasan perusahaan-perusahaan. Coase juga memperkenalkan Coase theorem yang 
menyatakan bahwa proses tawar menawar akan menciptakan hasil yang efisien apabila 
tidak ada transaction cost. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1992 adalah Gary Becker (University of Chicago). 
Becker merupakan ekonom pertama yang memfokuskan kepada pendekatan sosiologi 
termasuk diskriminasi rasial, kriminalitas, organisasi keluarga dan ketergantungan obat 
bius. Becker dikenal dalam argumennya bahwa tingkah laku manusia (human behavior) 
adalah rasional dan memaksimumkan kepuasannya (utility maximation). 
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Peraih hadiah Nobel tahun 1993 adalah Robert Fogel (Harvard University) dan 
Douglass North (Stanford University). Fogel dikenal sebagai penyokong new economic 
history, yaitu pendekatan kuantitatif dalam mempelajari sejarah ekonomi atau biasa 
dikenal dengan cliometrics. North dikenal dengan karyanya dalam bidang sejarah 
pemikiran ekonomi. North dan Fogel mendapatkan hadiah Nobel dalam berbagai 
penelitian di bidang sejarah ekonomi melalui aplikasi teori ekonomi dan metode 
kuantitatif. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1994 adalah John Harsanyi (University of California, 
Berkeley), John Forbes Nash (Princeton University) dan Reinhard Selten (Bonn 
University). Harsanyi, Nash dan Selten mendapatkan hadiah Nobel dari mengembangkan 
game theory, yaitu cabang dari matematika terapan yang digunakan dalam ilmu social, 
biologi, ilmu teknik, ilmu politik, hubungan internasional, ilmu komputer dan filosofi. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1995 adalah Robert Lucas Jr (University of Chicago). 
Robert Lucas menentang dasar-dasar teori ekonomi makro yang awalnya didominasi oleh 
ekonom-ekonom Keynesian dengan menyatakan bahwa model-model ekonomi makro 
seharusnya dibentuk sebagai agregasi dari model-model ekonomi mikro. Lucas juga 
terkenal dari penelitian-penelitiannya terhadap implikasi dari asumsi-asumsi rational 
expectation. Ia menyusun Lucas-Island model yang menjelaskan keterkaitan antara 
perubahan jumlah uang beredar, harga dan output dengan menggunakan rational 
expectations. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1996 adalah James Mirrlees (Oxford University) dan 
William Vickrey (Yale University). Mirrlees bersama dengan Vickrey mendapatkan 
hadiah Nobel karena kontribusinya kepada teori ekonomi insentif dalam kondisi 
asymmetric information. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1997 adalah Robert C Merton (MIT Sloan School of 
Management) dan Myron Scholes (Stanford University). Robert Merton memperkenalkan 
Merton Model, yaitu suatu model yang menjelaskan bahwa risiko kredit perusahaan dapat 
dinilai dengan menggunakan saham perusahaan tersebut sebagai call option terhadap 
aset-asetnya. Myron Scholes menemukan persamaan Black Scholes yaitu deskripsi 
matematis instrument-instrumen pasar finansial dan 
derivative. Model ini membentuk persamaan parsial diferensial untuk menentukan harga 
European style options. 

Peraih hadiah Nobel tahun 1998 adalah Amartya sen (University of Cambridge). 
Amartya Sen mendapatkan Nobel dari kontribusinya terhadap welfare economics, yaitu 
cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik-teknik ekonomi mikro untuk menilai 
kondisi ekonomi yang ideal atau economic well-being. Selain itu Sen juga 
mengembangan teori social choice yang merupakan kerangka dalam mengukur 
kepentingan-kepentingan, nilai-nilai atau kesejahteraan individual secara agregat ke arah 
keputusan kolektif (collective decision). 

Peraih hadiah Nobel tahun 1999 adalah Robert Mundell (Columbia University). 
Mundell terkenal sebagai pendukung ide supply side economics. Mundell mendapatkan 
hadiah Nobel di bidang ekonomi melalui karya-karyanya di bidang mata uang (currency). 
Bersama dengan Marcus Flemming, Mundell menyusun model Mundell-Flemming, yaitu 
model ekonometri yang merupakan perpanjangan dari model IS-LM . Model IS-LM pada 
awalnya hanya mencakup perekonomian tertutup (closed economy) sedangkan model 
Mundell Flemming mencoba untuk menerapkannya di ekonomi terbuka (open economy). 
Model ini mencoba melukiskan keterkaitan nilai tukar dengan pertumbuhan ekonomi 
dalam jangka pendek.  
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Peraih hadiah Nobel tahun 2000 adalah James Heckman (University of Chicago) 
dan Daniel McFadden (University of California, Berkley). Heckman mendapatkan Nobel 
dari hasil karya-karyanya di bidang ekonometrika dan ekonomi mikro khususnya 
kontribusinya dalam analisis selection bias dan self selection. Heckman memberi 
kontribusi terhadap analisis-analisis tersebut dengan menciptakan Heckman correction 
atau dikenal dengan two stage method. Daniel McFadden mengembangkan teori dan 
metode analisis discrete choice atau choice modelling, yaitu model yang mmencoba 
menjelaskan proses pengambilan keputusan individual. Model ini dapat memprediksi 
secara akurat bagaimana para individu bereaksi dalam suatu keadaan tertentu.  

Peraih hadiah Nobel tahun 2001 adalah George Akerlof (University of California, 
Berkeley), Michael Spence (Harvard University) dan Joseph Stiglitz (Columbia 
University). George Arthur Akerlof mendapatkan Nobel dari artikelnya berjudul “The 
Market for Lemons : Quality Uncertainty and Market Mechanism” yang memaparkan 
permasalahan informasi yang asimetris antara produsen dan consumen mengenai suatu 
produk. Michael Spence dikenal sebagai penemu model sinyal pasar tenaga kerja yang 
menjadi perintis penelitian-penelitian di bidang teori kontrak. Joseph Stiglitz dikenal 
dengan kritikannya terhadap konsep globalisasi dan kapitalis serta kritik terhadap 
lembagalembaga keuangan internasional IMF dan World Bank. Seperti halnya Spence 
dan Akerlof, Stiglitz juga mendapatkan hadiah Nobel dari karyanya yang memberi 
kontribusi terhadap teori pasar dengan informasi yang asimetris.  

Peraih hadiah Nobel tahun 2002 adalah Daniel Kahneman (Princeton University) 
dan Vernon L. Smith (University of Arizona). Daniel Kahneman mendapatkan Nobel dari 
karyanya dalam Prospect theory yaitu teori yang menjelaskan keputusan-keputusan 
diantara beberapa alternatif mengandung risiko, seperti alternatif dengan hasil yang tidak 
pasti dengan beberapa kemungkinan yang diketahui Vernon Smith menyusun metodologi 
ekonomi eksperimental yang mengadaptasi sistem ekonomi mikro yang dibangun oleh 
Leonid Hurwich.  

Peraih hadiah Nobel tahun 2003 adalah Robert F. Engle (MIT) dan Clive Granger 
(University of California). Engle bersama Granger meraih Nobel di bidang ekonomi 
berkat metode-metodenya menganalisis ekonomi time series dengan volatilitas yang 
berbeda antara waktu. 

Peraih hadiah Novel tahun 2004 adalah Finn E. Kydland dan Edward C. Prescott 
(Carnegie Mellon University) Finn Kydland bersama Edward C. Prescott memperoleh 
Nobel dari penelitian dynamic macroeconomics : the time consistency of economic policy 
and driving forces behind business cycles. Pada penelitian pertamanya yang berjudul the 
inconsistency of optimal planning Kydland dan 
Prescott menyatakan bahwa tujuan dari kebijakan dan perencanaan ekonomi adalah untuk 
mencapai respons yang diinginkan dari suatu perekonomian. 

Peraih hadiah Nobel tahun 2005 : Robert Aumann (Hebrew University of 
Jerusalem) dan Thomas Schelling (Harvard University). Aumann meraih Nobel di bidang 
ekonomi karena karyanya dalam analisis konflik dan kerjasama dalam teori permainan 
(game theory). Kontribusi terbesar Aumann adalah di bidang repeated games dalam teori 
permainan. Masih dalam lingkup game theory, Thomas Schelling meraih nobel karena 
pemikirannya tentang aplikasi game theory pada permasalahan social politik dan 
ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kemampuan untuk melakukan balas dendam lebih 
berguna dari pada sekedar bertahan terhadap serangan. Pemikirannya ini telah teruji dan 
memiliki relevansi yang cukup besar terhadap resolusi konflik dan usaha pencegahan 
perang.  
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Peraih hadiah Nobel tahun 2006 adalah Edmund S. Phelps (Columbia University). 
Ia dianugerahi Nobel pada 2006 untuk analisisnya mengenai intertemporal tradeoff dalam 
kebijakan makroekonomi. Kontribusinya adalah memperdalam pemahaman kita 
mengenai hubungan antara efek jangka panjang dan jangka pendek pada kebijakan 
makroekonomi, Phelps menunjukkan bagaimana kebijakan stabilisasi di masa depan 
bergantung pada pengambilan kebijakan saat ini. Inflasi yang rendah sekarang akan 
menyebabkan ekspektasi inflasi yang rendah pula di masa datang.  

Peraih hadiah Nobel tahun 2007 adalah Leonid Hurwicz (University of Minnesota), 
Eric S. Maskin (Institute for Advanced Study, Princeton), dan Roger B. Myerson 
(University of Chicago). Leonid Hurwicz menjadi pelopor dalam konsep mechanism 
design. Dengan formula kerangka matematika ia menganalisa institutsi yang menerapkan 
pengambilan keputusan secara bersama-sama. Eric S. Maskin mengembangkan 
implementation theory, sebuah teori yang digunakan guna mencapai tujuan social dan 
ekonomi tertentu. Meskipun terdapat masalah yang nantinya memunculkan multiple 
equilibria, namun Maskin adalah orang yang pertama mengembangkan bahwa kondisi 
dalam semua ekuilibrium itu adalah optimal. Roger B. Myerson mengembangkan formula 
revelation principle yang bermakna sebuah cara penyederhanaan dalam pemilihan 
mekanisme yang mungkin 
dicapai. Ia mengembangkan prinsip ini untuk penyempurnaan dan mem[elopori aplikasi 
teori ini untuk masalah ekonomi seperti lelang dan peraturan.  

Peraih hadiah Nobel tahun 2008 adalah Paul Krugman (Princeton University). Paul 
Krugman memperoleh nobel untuk analisisnya tentang pola perdagangan dan lokasi 
aktivitas ekonomi. Ia mengintegrasikan penelitian yang terpisah sebelumnya menjadi satu 
riset baru yaitu perdagangan internasional dan georafis ekonomi. Ia sangat dekat dengan 
lingkungan ekonometri, terbukti dengan keikutsertaan sebagai Research Associate pada 
NBER, dipercaya sebagai konsultan beberapa lembaga penting seperti The Fed, World 
Bank, IMF, PBB, dan sejumlah negara seperti Portugal dan Filipina. 

Peraih hadiah Nobel tahun 2009 adalah Elinor Ostrom (Indiana University) dan 
Oliver E. Wiliamson (University of California). Elinor Ostrom, ilmuwan politik Amerika 
menerima nobel berdasarkan pemikirannya tentang “Pengelolaan Bersama Sumberdaya 
Alam”. Secara jeli dia mengkritik pengelolaan oleh negara (state governance) dan di lain 
sisi swasta (market governance). Ia menantang pemikiran konvensional dengan 
mendemonstrasikan bagaimana sumber daya alam 
dapat dengan berhasil dikelola tanpa aturan dari pemerintah atau swasta. Kemudian dia 
memberikan alternatif lain, yakni pengelolaan bersama, berbasis komunitas. Masih dalam 
lingkup ekonomi tata kelola, Oliver Wiliamson memperoleh nobel karena analisisnya 
mengenai keterbatasan perusahaan. Ia menjelaskan teori mengapa sebuah transaksi 
ekonomi dapat terjadi di dalam perusahaan dan juga antar perusahaan, atau dikenal 
dengan pasar. Intinya teori ini menjelaskan bagaimana menangani satu dari yang pilihan 
paling dasar pada sebuah organisasi. Kapan seharusnya keputusan dikontrol di dalam 
organisasi dan kapan keputusan tersebut harus dilepas ke pasar. 
 
 

III. Penutup 
 

Apakah masih ada lapangan aplikasi matematika dalam ilmu ekonomi secara umum dan 
ilmu keuangan secara khusus di masa datang? Jawabannya, masih cukup luas. Antara 
lain, konsep matematika yang terdiri dari beberapa persamaan non-linier yang 
menghasilkan penyelesaian tunggal (exist and unique solution), baik statis maupun 
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dinamis, masih sangat diperlukan. Karena beberapa model ekonomi dituntut untuk 
mengaplikasikan model-model persamaan non-linier agar dapat memotret dunia nyata 
yang semakin cepat berubah. Konsep matematika dalam melakukan valuasi aset dalam 
ilmu keuangan, khususnya aset turunan beberapa generasi dari aset induk (underlying 
asset) masih sangat diperlukan, khususnya bagi aset yang umur ekonomisnya tak terbatas 
(infinite time horizon). 
 
 
 

IV. Referensi 
 

[1] All Prizes in Economics Sciences, http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/ 
[2] Daftar penerima Nobel Ekonomi, 
        http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_penerima_Nobel_Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30                                                                EDISON HULU 

 



               Prosiding KNM XV, 30 Juni – 3 Juli 2010, Manado 
                         Hlm. 31—42. 

 

31 
 

BUKTI SEDERHANA DARI TEOREMA CARNOT’S DAN 

KETAKSAMAAN ERDOS-MORDEL 
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Abstract. In thir paper we give a simple proof of Two forms of Carnot’s theorem and 

alternative proof of Erdos-Mordell inequality. Prof that will be given  by using simple formula  

wich has been discussed in high school level. Bisides we also introduce some depelopment of 
the theorem. 

 

Keywords: Erdos-Mordell Inequality, Incircle, circumcircle. Carnot’s Theorem. 

 

 

 

Abstrak. Pada makalah ini akan diberikan bukti sederhana dari 2 bentuk Teorema Carnot’s 

dan alternatif pembuktian untuk ketaksamaan Erdos-Mordell. Bukti akan diberikan dengan 
menggunakan formula yang sederhana yang sudah dipelajari pada tingkat sekolah menengah. 

Selain itu juga akan diberikan beberapa bentuk pengembangannya. 

 

Kata Kunci : Ketaksamaan Erdos-Mordel, Lingkaran dalam dan lingkaran Luar,  
                     Teorema Carnot’s. 

 

 

 
1. Pendahuluan 

 
Bila pada suatu segitiga ABC dengan panjang sisi, masing-masing adalah a, b dan 

c dan pada titik tengah masing-masing sisi a, b dan c dibuat garis yang tegak lurus dengan 

sisi-sisinya, maka  ketiga garis tersebut akan berpotongan di satu titik (sebut  O), dan titik 

O tersebut menjadi titik pusat lingkaran luar segitiga ABC. Bila melalui masing-masing 

titik sudut dibuat garis bagi, maka ketiga garis bagi tersebut juga akan bertemu pada suatu 

titik dan titik tersebut akan menjadi titik pusat lingkaran dalam dari segitiga ABC. Jika 

jari-jari lingkaran dalam dinotasikan dengan r, dan jari-jari lingkaran luar dinotasikan 

dengan R, maka akan diperoleh bentuk hubungan (yang merupakan salah satu bentuk 

Teorema Carnot’s) yaitu OD + OE + OF = R + r, dengan D, E dan F masing-masing 

adalah titik tengah sisi BC, CB dan AB. Selain itu juga berlaku bahwa R ≥ 2r (Teorema 

Euler, lihat [1,2]).  
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Dipihak lain, jika dibuat sebarang garis dari masing-masing titik sudut segitiga 

ABC, maka eksistensi kongkurensi ketiga garis tadi bertemu pada suatu titik ditunjukkan 

oleh Teorema Ceva. Jika persoalannya dibalik, yaitu bila diberikan sebarang titik P di 

dalam segitiga ABC, dan dari titik P tersebut dibuat garis yang tegak lurus ke masing-

masing sisi segitia tersebut, maka berlaku AF
2
 - FB

2
 + BD

2
 - DC

2
 + CE

2
 - EA

2
 = 0. Ini 

merupakan bentuk lain Teorema Carnot [lihat 1,3,10].  

Bila P adalah sebarang titik dalam segitiga ABC, dan dari titik P dibuat garis 

yang tegak lurus ke sisi BC, CA dan AB, katakan titik potongnya masing-masing adalah 

D, E dan F, maka berlaku PA + PB + PC ≥ 2 (PD + PE + PF), ini disebut dengan 

ketaksamaan Erdos-Mordel. Banyak penulis yang telah memberikan berbagai alternatif 

bukti untuk ketaksamaan Erdos-Mordel ini, akan tetapi dalam tulisan ini akan diberikan 

bebeberapa alternatif bukti yang hanya dengan menggunakan formula yang sudah 

dipelajari oleh siswa pada tingkat Sekolah Menengah.   

 

 

2. Dua Bentuk Teorema Carnot’s. 
 
Berikut ini akan diberikan dua bentuk Teorema Carnot’s¸ yang proses pembuktiannya 

cukup dengan menggunakan Teorema Pythagoras, konsep luas dan beberapa formula 

geometri yang cukup sederhana.       

Teorema 2.1. (Teorema Carnot Bentuk I).   

Misalkan ABC adalah sebarang segitiga, Jika dari titik P dibuat garis yang tegak lurus 

terhadap ketiga sisi segitiga, katakan titik potongnya masing-masing terhadap sumbu BC, 

AC dan AB adalah D, E dan F, maka garis AD, BE dan CF adalah kongkuren jika dan 

hanya jika 

 AF
2
 - FB

2
 + BD

2
 - DC

2
 + CE

2
 - EA

2
 = 0.    (2.1.1) 

Bukti :  Buat sebarang segitiga dan ambil sebarang titik P dalam segitiga tersebut, 

Kemudian dari Titik P buat garis yang tegak lurus ke sisi BC, CA dan AB, katakana 

masing-masing titik potongnya masing-masing adalah D, E dan F (perhatikan gambar 

2.1a). Dengan menggunakan Teorema Pythagoras diperoleh : 

 

 

 

             Gambar 2.1a 

AE
2
 + EP

2
 = AP

2
 

-BF
2
 - FP

2
 = -BP

2 

BD
2
 + DP

2
= BP

2
 

-CD
2
 - DP

2
 = -CP

2
 

CE
2
 + PE

2
 = CP

2
 

-AF
2
 - PF

2
 = -AP

2 
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Dengan menjumlahkan ke enam persamaan di atas diperoleh 

 AF
2
 - FB

2
 + BD

2
 - DC

2
 + CE

2
 - EA

2
 = 0.     

 Untuk membuktikan sebaliknya misalkan persamaan (2.1.1) , misalkan P titik potong 

dari DP dan EP, kemudian buat garis dari titik P yang tegak lurus ke sisi AB, tapi katakan 

titik potongnya di AB adalah Q, maka berlaku 

 AQ
2
 - BQ

2
 + BD

2
 - CD

2
 + CF

2
 - AF

2
 = 0 

Sehingga 

 AQ
2
 - BQ

2
 = AF

2
 - FB

2
 

 

Dan ini hanya mungkin berlaku jika F = Q.  

 

 Keberlakuan F = Q  juga dapat ditunjukkan dengan memisalkan BQ = x, AB = c, 

sehingga AQ = c – x, dan 

  AQ
2
 – BQ

2
 = (c –x)

2
 – x

2
 = c

2
 – 2cx 

 

 Jika disebut f(x) = c
2
 –2cx, yaitu suatu fungsi linear dari  x, maka f(x) jelas merupakan 

fungsi yang  injektif, artinya f(x) akan memberikan nilai yang sama untuk dua nilai  f(x) 

yang sama. Jadi mestilah F = Q.        

   ▼ 

Teorema 2.1.2. (Teorema Carnot’s Bentuk II).  

Pada sebarang segitiga ABC misalkan P adalah titik pusat lingkaran luar, dan P adalah 

sebarang titik dalam segitiga ABC, Jika dari titik P dibuat garis yang tegak lurus terhadap 

ketiga sisi segitiga, katakan titik potongnya masing-masing terhadap sumbu BC, AC dan 

AB adalah D, E dan F. Jika R dan r, masing-masing menyatakan jari-jari lingkaran luar 

dan lngkaran dalam, maka berlaku : 

  OD + OE + OF = R + r.     (2.1.2) 

Bukti :   Perhatikan gambar berikut 

 

                          Gambar 2.2a
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Misalkan L menyatakan luas segitiga ABC, maka berlaku 

 rs = L 

 r(a + b + c) = 2 L 

Misalkan O titik pusat lingkaran luar, maka berlaku 

 

 Luas  OAB + Luas  OBC + Luas  OAC = Luas  ABC 

 

sehingga 

 r(a + b + c) = OECA
2

1
 ODBC

2

1
 OFAB

2

1
2

 

          
OECA ODBC OFAB                          (2.1.3)  

 
Karena O adalah titik pusat lingkaran luar, maka segitiga AOB, BOC dan COA 

merupakan segitiga samakaki serta  AOB = 2  C, BOC = 2  A dan  AOC = 2  B. 

 

 

 

             Gambar 2.2b 

Dari gambar 2.2a 

diperoleh 

    

OCDsin 

OD

90sin 

R
 

Berdasarkan uraian 

di atas 

mengakibatkan 

     

A) - (90sin 

OD

1

R
 

bABhsin 

OD

1

R
 

 

Yang ekivalen dengan  

  
R

OD
ABhsin b  

Dengan memperhatikan  ABhb juga akan diperoleh  

  
c

Ah
ABhsin b

b  

Jadi 
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c

Ah

R

OD b

      (2.1.3a) 

Dilain pihak pada gambar 2.2b dengan memperhatikan kesebangunan dari ABhb dengan 

AChc diperoleh 

  b

Ah

c

Ah cb

      (5.1.3b) 

 

Dari persamaan (5.1.3a) dan persamaan (2.1.3b) diperoleh 

 

  R

OD

b

Ah

c

Ah cb
 

 

Yang mengakibatkan 

  

  OD(b + c) = R(Ahb + Ahc) 

 

Dengan cara yang sama akan diperoleh 

 

  OE(a + c) = R(Bha + Bhc) 

  OF(a + b) = R(Cha + Chb) 

 

Jumlahkan ketiga persamaan maka akan diperoleh 

 

 OD(b + c) + OE(a + c) + OF(a + b) = R(Ahb + Ahc) + R(Bha + Bhc)+ R(Cha + Chb) 

  OD(b + c) + OE(a + c) + OF(a + b) = R(a + b + c)  (2.1.3c) 

 

Dengan menjumlahkan persamaan (2.1.3) dengan persamaan (2.1.3c) kemudian dengan 

membagi dengan (a+ b + c),  maka akan diperoleh 

 

 OD + OE + OF = R + r.       

 ▼ 

 
3. Ketaksamaan Erdos_Mordel 

Berikut ini diberikan ketaksamaan Erdos-Mordel yang merupakan pengembangan dari 

Teorema Carnot’s I. akan tetapi sebelum membahas tentang ketaksamaan Erdos-Mordell, 

perhatikan lema pendukung berikut yang buktinya akan dibahas dalam beberapa cara 

Lema 3.1. Misalkan ABC sebarang segitiga dan O sebarang titik dalam segitiga ABC, 

jika jarak dari O ke sisi BC, AC, AB masing-masing adalah p, q, r dan jarak O ke titik A, 

B, C masing-masing adalah x, y, z (seperti gambar 3.1).  Maka berlaku 

 ax ≥ br + cq,     by ≥ ar + cp     dan      cz ≥ aq + bp   (3.1.1) 
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  Gambar 3.1 

 

Bukti : Cara I. Perhatikan gambar 3.2a, bentuk segitiga ABC yang lain yang panjang 

sisinya kelipatan x  dari panjang sisi segitiga pada gambar 3.2a. sehingga diperoleh 

seperti pada gambar 3.2b. Dari gambar 3.1, sebut  OAB = 1, OAC = 2,  seperti pada 

gambar 3.2a. Kemudian bentuk segitiga ADC yang siku-siku di D dengan  OAB = 1 

selanjutnya buat segitiga AEB yang siku-siku di E dengan OAC = 2. Sehingga 

diperoleh  AEB   OB’A dan  ADC   OC’A. sehingga diperoleh 

 
OA

AB

OB'

AE
 , jadi 

x

cx

q

AE

 
yang menghasilkan  AE = cq 

dan 

 
OA

AC

OC'

AD
 , jadi 

x

bx

r

AD

 
yang menghasilkan  AD = br, 

maka  diperolehlah  ax  ≥ br + cq dan dengan cara yang sama akan by ≥ ar + cp dan cz ≥ 

aq + bp.  

 

                   Gambar 3.2a         Gambar 3.2b 
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Cara II. Perhatikan gambar 3.3 berikut 

 

 

            Gambar 3.3 

Misalkan masing-masing 

panjang sisi BC, AC dan AB 

adalah a, b dan c. dan sebut jarak 

dari titik A ke BC adalah ha yang 

merupakan tinggi segitiga ABC. 

Misalkan pula sebarang titik 

yang diambil di dalam segitiga 

AMC adalah M. Jila L 

menyatakan luas segitiga ABC, 

maka 

2L = a.ha                      (3.1.2) 

 

Karena Luas ABC = Luas  MBC + Luas  MCA + Luas  MAB. Jadi dari persamaan 

(3.1.2) diperoleh 

 

 2L = a.ha = a.p + b.q + c.r 

 

Selanjutnya karena ha ≤ x + p maka 

 

 a(x + p) ≥ a.ha 

jadi  

 a.x + a.p ≥ a.p + b.q + c.r 

 

sehingga 

 

 a.x ≥ b.q + c.r  

 

dengan cara yang sama diperoleh 

 by ≥ ar + cp     dan       

 

cz ≥ aq + bp         

 ▼ 
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Cara III. Perhatikan gambar 3.4 berikut). 

 

                  Gambar 3.4. 

Sama seperti pada bukti cara II. 

Misalkan Misalkan masing-

masing panjang sisi BC, AC dan 

AB adalah a, b dan c. dan sebut 

jarak dari titik A ke BC adalah ha 

yang merupakan tinggi segitiga 

ABC. Misalkan pula sebarang 

titik yang diambil di dalam 

segitiga AMC adalah M. Jila L 

menyatakan luas segitiga ABC. 

Kemudian buat garis AM dan 

diperpanjang seperlunya. 

       Dari titik B buat garis yang 

tegak lurus ke AM serta dari titik 

C buat juga garis yang tegak 

lurus ke perpanjangan garis AM, 

 

Katakan titik potongnya masing-masing adalah B  dan C . Proses ini mengakibatkan 

  AFM  AB B dan AEM  AC C 

Jadi 

 
c

BB

x

r '

Maka  rc = xBB  

dan 

 
b

CC

x

q '

Maka  q.b = xCC  

 

Yang selanjutnya menghasilkan 

r.c + q.b = x(BB  + CC ) 

 

r.c + q.b ≤ x.a 

 

dengan cara yang sama akan diperoleh 

 by ≥ ar + cp     dan       

 

cz ≥ aq + bp        

 ▼ 
 
Sebenarnya masing sangat banyak cara membuktikan lema di atas yang dapat pembaca 

kembangkan sendiri dengan cara yang analog dengan cara yang diuraikan di atas. 

Selanjutnya dengan menggunakan lema di atas dapat dibuktikan ketaksamaan Erdos-

Mordell sebagai berikut 
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Teorema 3.1. (Ketaksamaan Erdos-Mordell). 

Misalkan O sebarang titik dalam segitiga ABC,  jika jarak dari O ke sisi BC, AC, AB 

masing-masing adalah p, q, r dan jarak O ke titik A, B, C masing-masing adalah x, y, z 

(seperti gambar 3.1 di atas).  Maka berlaku 

  x + y + z ≥ 2 (p + q + r)     (3.1.3) 

Bukti : Berdasarkan lema di atas maka  

 
c

bpaq

b

cpar

a

cqbr
  z y  x  

                        

r
a

b

b

a
 q

c

a

a

c
p

c

b

b

c
 

 

Dengan menggunakan  rata-rata aritmatik geometri, maka masing-masing 

koefisien dari p, q dan r,  maka  diperoleh 

  
x + y + z ≥ 2 (p + q + r)

       

 
▼   

4. Beberapa pengembangan 

Berikut ini diberikan beberapa pengembangan dari Teorema Carnot,s dan Ketaksamaan 

Erdos-Mordel. Berdasarkan Lema 3.1 sehingga dengan menggunakan rata-rata Aritmatik-

Geometrik akan diperoleh  

 bcqrax 2 , carpby 2
  

dan  abpqcz 2  

Dengan mengalikan ketiga ketaksamaan di atas akan diperoleh rqpzyx ...8..
 

 
            Kasus lain perhatikan gambar 4.1, jika 

dimisalkan semua  PAB, PBC dan PCA 

lebih besar dari 30
0
. Maka akan diperoleh 

PCA

PE

PBC

PD

PAB

PF
PCPBPA

sinsinsin
 

30sin30sin30sin
                         

PEPDPF

 

                          = 2(PF + PD + PE) 

 

                Gambar 4.1 

 Hal ini bertentangan dengan ketaksamaan Erdos-Mordel, artinya kita dapat 

menyimpulkan bahwa jika titik P berada dalam segitiga ABC, maka salah satu dari  

PAB, PBC dan PCA lebih kecil dari 30
0
. 

Kasus lain dengan  menggunakan Teorema Ceva dan formula yang cukup 

sederhana dalam geometri diperoleh  perluasan Teorema Carnot’s   untuk segiempat yang 

tidak memiliki sisi yang sejajar. 
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Teorema 4.1. Misalkan titik P adalah titip potong diagonal pada segiempat (segiempat 

yang tidak memiliki sisi yang sejajar). Misalkan pula Q dan R masing-masing titik potong 

sisi PQ dengan AD dan BC, selanjutnya H dan F masing-masing adalah titik potong QP 

denan AD dan BC sedangkan E dan G titik potong RP dengan DC dan AB (lihat gambar 

4.2). Maka berlaku 

 1..
.

.
HA

DH

GD

CG

FC

BF

EB

AE
      (4.1)  

 1....
EA

BE

PB

DP

GD

CG

PC

AP
      (4.2) 

 1..
.

.
FB

CF

PC

AP

HA

DH

PD

BP
      (4.3) 

 

                        Gambar 4.2 

Bukti : Perhatikan ABC. Tunjukkan bahwa garis AF, BP dan CE berpotongan di satu 

titik, maka dengan Teorema Ceva diperoleh 

  1..
.

.
PA

CP

FC

BF

EB

AE
             (4.4) 

Kemudian dengan cara yang sama pada segitiga CDA akan diperoleh 

  1..
.

.
PC

AP

HA

DH

GD

CG
            (4.5)  

Dari persamaan (4.4) dan (4.5) diperoleh persamaan (4.1). Persamaan (4.2) dan (4.3) 

dapat dibuktikan dengan cara yang sama. 

 
 Berdasarkan kondisi di atas, sebenarnya banyak sekali bentuk-bentuk 

pengembangan yang dapat dilakukan misalnya jika P sebarang titik dalam segitiga ABC 

dan untuk sebarang bilangan riil x, y dan z dengan xy + yz + zx ≥ 0, maka berlaku 
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  zxyzxy
c

PC
yx

b

PB
xz

a

PA
zy 2

      
(4.6)   

Kemudian dengan mengambil nilai x = y = z = 1 pada ketaksamaan (4.6), maka untuk 

sebarang titik P dalam segitiga ABC berlaku 

 

 32
c

PC

b

PB

a

PA
 

Dan dengan sedikit manifulasi aljabar juga dapat ditunjukkan bahwa  

 

 LPCcPBbPAa 4...  

 
Dengan L adalah luas segitiga ABC. Jika r adalah jari-jari lingkaran dalam pada segitiga 

ABC, maka berlaku 

 

 PA + PB + PC ≥ 6r. 

 

Selain bentuk di atas, masih banyak lagi bentuk perluasan  lainnya yang dapat 

dilakukan untuk teorema Carnot dan ketaksamaan Erdos-Mordel. 

 

 
4. Kepustakaan 

 
[1] Carnot’s Theorem, http://mathworld.wolfram.com/CarnotsTheorem.html 

[2] Carnot’s Theorem, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

[3] Carnot’s Theorem, http://2000clicks.com/MathHelp.  

[4] Huub P.M and V. Kempen, 2006. On Some Theorems of Poncelet and Carnot,   Forum  

Geometricorum, 6;  229–234. 

[5] Yiu, P. 1998. Euclidean Geometry, available at,  

http://www.math.fau.edu/yiu/Geometry.html. 

[6] Alsina, C and B. R . Nelsen , 2007, A Visual Proof of the Erd˝os-Mordell Inequality,  Forum 

Geometricorum  7;  99–102. 

[7] W. Janous, 2004. Further inequalities of Erd˝os-Mordell type, Forum Geom., 4;  203–206.  

[8] S. Dar  and S. Gueron, 2001,  A weighted Erd˝os-Mordell  inequality, Amer. Math. Monthly, 

108; 165–168. 

[9] N. Dergiades, 2004. Signed Distances and the Erdos-Mordell Inequality, Forum 

Geometricorum, 66-68. 

[10] Guzhan, O.D and S. Emine.  2008. The Hyperbolic Carnot Theorem  in the Pooincare Disc 

Model of Hyperbolic Geometic. Novi Sad J. Math.  38(2), 33-39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mathworld.wolfram.com/CarnotsTheorem.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://2000clicks.com/MathHelp
http://www.math.fau.edu/yiu/Geometry.html


42                                                                   MASHADI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Prosiding KNM XV, 30 Juni – 3 Juli 2010, Manado 
                               Hlm. 43—52. 

 

43 
 

ROBUST CONTROL: TEORI, APLIKASI  
DAN PENGEMBANGANNYA KE DEPAN 

 
 

ROBERD SARAGIH  
 
 

Kelompok Keilmuan Matematika Industri dan Keuangan 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Institut Teknologi Bandung 
e-mail: roberd@math.itb.ac.id 

 
 

 
Abstract. Robustness of control systems to disturbance and uncertainties has always been the 
central issue in the feedback control.  This paper concerned with the robust control theory, 
specifically H∞ control and its application in various field. Because of designing control 

system by using the H∞ control yields the the high-order controller, and the high-order 
controller is impractical in implementation, it is important to minimize the order of controller. 
Finally, some applications of the H∞ control is presented. 
 
 
 
Abstrak.  Dalam makalah ini akan dibahas tentang perkembangan teori kontrol yang bersifat 
robust (tegar) terhadap berbagai gangguan (disturbance), ketidakpastian (uncertainty), 
maupun perturbasi. Adapun kontrol robust yang dipilih adalah  H∞  control  karena teori ini 
yang banyak digunakan dalam aplikasi. Perancangan sistem kontrol dengan menggunakan 
teori kontrol tersebut cenderung menghasilkan orde pengontrol yang tinggi, oleh karena itu, 
mereduksi orde pengontrol adalah sangat penting. Hal ini disebabkan sistem kontrol orde 
tinggi sulit diimplementasikan. Adapun sistem yang menjadi objek pengontrolan akan ditinjau 
sistem linear dan sistem bilinear. Untuk lebih memperjelas teorinya, bebepara aplikasi dalam 
masalah rekayasa dan life science akan disajikan. 

 
Kata Kunci :robust control, sistem kontrol berorde rendah, H∞ control  
 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Banyak masalah dalam sains dan rekayasa mempunyai model dalam bentuk sistem 
dinamik. Untuk berbagai keperluan perilaku sistem dinamik ini penting untuk diatur atau 
dikendalikan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah dengan memberikan 
masukan pada sistem dinamik tersebut. Pada awalnya dilakukan dengan coba-coba 
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sampai diperoleh perilaku sistem dinamik yang diinginkan. Proses untuk menentukan 
bentuk masukan kedalam suatu sistem dinamik sehingga diperoleh respon seperti yang 
diinginkan kita sebut sebagai perancangan sistem kontrol, selanjutnya masukan tersebut 
dikenal sebagai kontrol. Bila terkait dengan memaksimumkan atau meminimumkan suatu 
fungsi objektif disebut sebagai kontrol optimal. 

Fungsi kontrol sendiri sudah dikenal sejak James Watt pada abad kedelapanbelas 
menemukan mesin uap, yaitu kontrol kecepatan, namun untuk menentukannya belum 
sistematis atau belum menggunakan formulasi matematika. Seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teori kontrol berkembang 
demikian pesat. Perkembangan teori kontrol dipicu oleh dua hal yaitu akibat 
perkembangan penelitian di bidang matematika dan juga akibat tantangan penggunaan 
dibidang teknologi.  

Secara historis teori kontrol dikelompokkan menjadi dua area yaitu kontrol 
konvensional dan kontrol modern. Kontrol konvensional mengkover konsep dan teknik 
yang berkembang sampai tahun 1950, sementara kontrol modern dari 1950 sampai saat 
ini. Beberapa metoda yang populer pada kontrol konvensional seperti metoda root-locus 
(dikenal juga sebagai metoda grafik), Nyquist, dan Bode. Era kontrol moden dimulai saat 
persamaan sistem kontrol dapat distrukturkan sehingga komputer dapat dengan efisien 
menyelesaikannya. Pada masa ini, dapat direduksi model sistem kontrol dalam bentuk 
persamaan diferensial orde n menjadi orde satu, yang dikenal sebagai persamaan ruang 
keadaan, yang dengan mengagumkan dapat dengan sukses menangani sistem dengan 
banyak masukan dan banyak keluaran (MIMO), yang kontras pada masa sebelumnya, 
yang hanya mampu untuk masalah satu masukan dan satu keluaran (SISO). Masa kontrol 
konvensional juga dikenal dimana para disainer kontrol bekerja dalam kawasan 
frekuensi, dan masa setelah itu bekerja dalam kawasan waktu. 

Seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi manusia, 
dimana timbul persoalan untuk mengatur plant (objek yang diatur) yang tidak diketahui 
secara pasti dengan dinamika yang tidak diketahui dan berkaitan pula dengan disturbansi 
yang tidak diketahui. Perancangan sistem kontrol yang mampu menangani persoalan ini 
yang dirujuk sebagai robust control. Beberapa teori yang masuk kategori robust control 
seperti H∞ control, µ synthesis, dan gap metric sudah banyak dipublikan dan saat ini 
sedang dikembangkan untuk berbagai sistem seperti sistem linear time-varying, sistem 
linear dengan parameter berubah waktu, sistem bilinear, dan sistem parameter 
terdistribusi.  
 
 

2. Pokok Permasalahan dalam H∞ control 
 

Pada bagian ini akan diberikan formulasi masalah yang berkaitan dengan 
H∞ control untuk sistem linear time-invariant, karena pada dasarnya konsepnya dapat 
dimanfaatkan untuk sistem yang lain. Penelitian H∞ optimization pada sistem kontrol 
dimulai pada tahun 1979 oleh Zames yang mengerjakan minimisasi ∞ -norm untuk 
fungsi sensitivitas dari sistem SISO. Sejak itu hasil penelitian yang berkaitan dengan 
H∞ control sungguh luar biasa banyaknya. Sudah begitu banyak buku maupun paper 
yang terbit baik untuk pengembangan teori maupun untuk aplikasi. Secara umum, 
diagram blok untuk masalah pengendalian untuk sistem dinamik diberikan seperti pada 
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Gambar 1. Objek yang akan kita kontrol/kendalikan adalah suatu sistem dinamik yang 
akan disebut sebagai plant. Pada masalah real/nyata tentu saja plant ini tidak terlepas dari 
berbagai pengaruh seperti disturbance, uncertainty, dan noise. Dalam hal ada state dari 
sistem yang tidak dapat diukur, akan dilakukan penaksiran. Hal ini akan dikerjakan pada 
komponen filter. Jadi persoalannya adalah menentukan controller/pengendali agar 
keluaran dari sistem dekat dengan fungsi refrensi yang diberikan meskipun plant 
mengalami berbagai ganggguan. 
 

 
 

Gambar 1. Bentuk umum masalah penendalian sistem dinamik 
 

Permasalahan diatas dapat diformulasikan ke dalam bentuk matematis. Misalkan 
plant yang diperumum (gabungan antara model dinamik dari masalah yang akan dikontrol 
dengan beberapa fungsi bobot yang berfungsi untuk mengkover berbagai gangguan). 
Model dinamik dari plant yang diperumum ini dapat dituliskan dalam bentuk 

1 2

1 11 12

2 21 22

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

x t Ax t B w t B u t
z t C x t D w t D u t
y t C x t D w t D u t

= + +
= + +
= + +

&

                                                     (1) 
dimana nu R∈  sebagai masukan (kontrol), lw R∈  adalah disturbance, pz R∈  adalah 
keluaran yang akan dikontrol, qy R∈  adalah keluaran yang diukur, nx R∈  adalah 

vaiabel keadaan (state), n nA R ×∈ , 1
n lB R ×∈ , 2

n mB R ×∈ , 1
p nC R ×∈ , 2

q nC R ×∈ , 

11
p lD R ×∈ , 12

p mD R ×∈ , 21
q lD R ×∈ , dan 22

q nD R ×∈ . 
 

Adapun tujuannya adalah menentukan hukum kontrol umpanbalik u Ky=  yang 
meminimumkan fungsi ftansfer sistem lup tertutup dari z  to w  dalam H∞ -norm. 
Fungsi transfer sistem lup tertutup dapat dituliskan dalam bentuk 
 1( ) ( )zwF s C sI A B D−= − +                            (2) 
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dimana 

1
2 12 1( )A A B K I D K C−= + − , 1

1 2 12 11( )B B B K I D K D−= + − , 
1

2 22 12 1( )C C D K I D K C−= + − ,  
1

21 22 12 11( )D D D K I D K D−= + − . 
 
Menetukan pengontrol H∞  yang optimal secara numerik sulit diperoleh, sehingga dalam 
kepentingan yang lebih praktis sering digunakan konsep suboptimal yaitu diberikan 

0γ > , akan ditentukan semua pengontrol ( )K s , sehingga zwT γ
∞
< , dimana 

( )sup ( )zw zwT T j
ω
σ ω

∞
= . Meminimumkan H∞ -norm dari fungsi transfer ekivalen 

dengan meminimumkan magnitude terbesar dari respon frekuensi. Jadi secara sederhana, 
persoalan H∞  control dapat dinyatakan sebagai berikut :  Perhatikan Gambar 2, jika 

diberikan plant yang diperumum P  , akan ditentukan ( )K s , sehingga zwT γ
∞
< . 

 

 
Gambar 2 Sistem lup tertutup  

 
 

3. Beberapa Pendekatan untuk Menentukan Pengontrol 
 
Sampai saat ini telah banyak metoda yang berkembang untuk menyelesaikan 

masalah H∞  control. Pada makalah ini akan dibahas dua metoda yaitu H∞  control state 
space solution dan Bilinear Matrix Inequalities (BMIs).  
H∞  control state space solution menyatakan bahwa akan terdapat pengendali ( )K s  yang 

menstabilkan sistem lup tertutup  dan zwT γ
∞
<  jika dan hanya jika ketiga syarat berikut 

dipenuhi yaitu 
i. Terdapat 0X >  sehingga 

( )2
1 1 2 2 1 1 0T T T TXA A X X B B B B X C Cγ −+ + − + =  

ii. Terdapat 0Y >  sehingga 

( )2
1 1 2 2 1 1 0T T T TAY YA Y C C C C Y B Bγ −+ + − + =  

iii. 2( )XYρ γ< , max(.) (.)ρ λ= : spectral radius 
 
Persamaan dinamik sistem kontrol untuk sistem (1) dapat ditulis dalam bentuk 
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ˆ ˆˆ ˆ( ) ( ) ( )
ˆ ˆˆ( ) ( ) ( )

x t Ax t By t

u t Cx t Dy t

= +

= +

&
                                                                            (3) 

dimana ( ) 12 2
1 1 2 2 2 2

ˆ T T TA A B B X B B X I YX YC Cγ γ
−− −= + − − − , ( ) 12

2
ˆ TB I YX YCγ

−−= − , 

2
ˆ TC B= − . 

 
Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan optimisasi convex programming. 
Masalah  H∞  control diformulasikan menjadi masalah optimasi dengan kendala dalam 
bentuk bilinear matrix inequalities. Sistem dengan fungsi transfer (2) akan stabil dan 

zwT γ
∞
<  terdapat matriks simetri S  sehingga 
 

     

2

0
0

0

T T T

T T

S
K

A S SA SB C
B S I D
C D I

γ

>
≥

+⎡ ⎤
⎢ ⎥− <⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

                                                                     (4) 

 
Jadi masalahnya sekarang adalah menentukan matriks S  dan K  yang meminimumkan 
γ  . Karena ada dua matriks yang akan ditentukan, persoalannya menjadi bilinear matrix 
inequalities. Masalah ini sukar diselesaikan secara paralel, oleh karena itu akan di rubah 
menjadi masalah linear matrix inequalities, dengan cara matrik yang pertama siberikan 
nilai awal, kemudian dioptimasi sehingga diperoleh matrik yang kedua. Selanjutnya, nilai 
matriks yang kedua digunakan sebagai nilai awal, lalu dioptimasi sehingga diperoleh 
matriks yang pertama. Hal ini dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh nilai yang 
optimal. Dengan menggunakan algoritma genetika, hasilnya akan diperoleh yang lebih 
baik. 
Dalam berbagai permasalahan diperlukan pengontrolan dengan parameter yang diukur 
secara real-time, sehingga berkembanglah adaptive control. Untuk sekaligus mengkover 
faktor uncertainty, para peneliti mencoba menggabungkan konsep adaptive dengan robust 
yang disebut sebagai adaptive robust control. 
 

 
4. Mereduksi orde Plant dan Pengontrol 

 
Salah satu kelemahan dari robust kontrol adalah tingginya orde pengontrol yang 

dihasilkannya akibat penggunaan beberapa fungsi bobot untuk mengkover pengaruh 
berbagai gangguan. Untuk itu banyak peneliti yang mencoba untuk mengurangi orde 
pengontrol. Konsep untuk mereduksi orde pengontrol pertamakali muncul dari 
permasalahan disain kontrol untuk struktur elastis, dimana diperoleh model plant yang 
sampai ribuan. Pada saat ini, secara sederhana menggunakan modal trunkasi yaitu 
mengaitkan nilai eigen sistem sebagai besaran pengaruh state pada sistem. Dalam hal ini 
dapat ditunjukkan bahwa state yang berkaitan dengan nilai eigen terkecil mempunyai 
pengaruh yang kecil terhadap sistem, oleh karena itu, state tersebut dapat dihapuskan.  
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Selanjutnya Anderson (1993) mengajukan tiga skema untuk memperoleh 
pengontrol berorde rendah, yaitu melalui reduksi orde plant, reduksi orde pengontrol, dan 
dengan cara menaksir secara langsung parameter parameter pengontrol. Sebelumnya 
Moore (1981) sudah memperkenalkan konsep internally balanced realization, yang pada 
akhirnya digunakan para peneliti untuk mereduksi orde plant, yang dikenal dengan 
balanced truncation atau weighted balanced truncation. Beberapa metoda yang muncul 
diliteratur adalah seperti Hankel norm optimal approximation, normalized coprime 
factor, balanced singular perturbation approach, alternating projection method dan masih 
banyak lagi. Pada metoda balanced truncation dan balanced singular perturbation 
diperlihatkan bahwa jika dengan menggunakan skema melalui reduksi orde pengontrol, 
maka batas atas terbesar kesalahan kinerja sistem akibat reduksi orde pengontrol dapat 
ditentukan. Salah satu metoda yang dapat memperkecil kesalahan (eror) adalah dengan 
menggunakan metoda alternating projection karena metoda yang lain dapat digunakan 
sebagai nilai awal. Pada saat ini metoda yang disebutkan diatas sudah/sedang 
dikembangkan untuk dapat digunakan pada sistem bilinear dan sistem parameter 
terdistribusi.  
 
 

5. Beberapa Aplikasi H∞ control 
Pada bagian ini akan diberikan beberapa aplikasi dari H∞ control seperti pada 

kontrol proses, vibrasi pada struktur elastis, dan masalah tracking. 
 

• Kontrol proses. Tujuannya adalah mengontrol aliran sehingga diperoleh produk 
destilat dengan kemurnian yang tinggi. 

 
• Vibration control. Tujuannya adalah mereduksi vibrasi pada struktur elastis. 
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• Tracking problem. Tujuannya adalah mengontrol gerak lengan robot agar 

mengikuti suatu trayektori. 
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6. Penutup 

 
Dalam makalah ini telah dibahas masalah robust control khususnya H∞ control yang 
dapat mengakomodasi disturbance, uncertainty, perturbation. Proses optimisasi dengan 
kendala bilinear matrix inequalities dimanfaatkan untuk menentukan sistem kontrol. 
Kelemahan H∞ control diatasi dengan reduksi orde plant atau orde pengontrol. Metoda 
yang tepat untuk mereduksi orde dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. 
Beberapa hasil simulasi seperti kontrol vibrasi, kontrol proses, dan masalah tracking 
ditampilkan untuk mengevaluasi kinerja sistem kontrol. 
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PISA, KTSP AND UN  

ZULKARDI 

University of Sriwijaya 

 

The purpose of this article is to discuss the relationship among PISA, KTSP and UN on the 
subject of mathematics at the level of Junior high school in Indonesia. In order to do that, a 
qualitative research was conducted. PISA stands for Programme for International Student 
Assessment. It is an international comparative study for 15 years old students in mathematics  
literacy, reading and science literacy managed by the OECD, a group of industrialized countries. 
PISA defines mathematical literacy as an individual’s “capacity to identify and understand the 
role that mathematics plays in the world, to make well-founded judgments, and to engage in 
mathematics in ways that meet the needs of that individual’s current and future life as a 
constructive, concerned and reflective citizen.”  The concept of mathematical literacy is closely 
related to several other concepts discussed in mathematics education such as mathematisation or 
mathematical modeling.  Up to year 2009, 65 countries are members of this group. In the last 
PISA that was tested in 2009,   results of Indonesian students on mathematics were ranked 61.  
Meanwhile, KTSP stands for Educational National Curriculum or the ideal curriculum has been 
designed by the center government since 2006. We found a big gap between the contents 
curriculum with the problems were tested in the PISA mathematics. Using document analysis 
method, we analyzed each item of mathematics problem and we compared with the curriculum 
content at the standard. Furthermore, we also analyzed the items of mathematics problems in the 
National Exam (UN).  We found some math problems were different with PISA. Most of the 
problems at the UN were in the level low and middle of PISA.  Therefore, we offer suggestions 
that we have to include some PISA-type problems in next UN so that students and teachers will 
aware of the problems and these will automatically guide students to learn PISA problems. To 
conclude, we recommended two main suggestions, first, some mathematical topics and 
competences that have to be inserted in the KTSP and to socialize PISA problems to both students 
by doing competition and mathematics teachers by workshop on designing PISA-like problems as 
well as how to use them in the classroom at the junior high school level. 
 
Keywords: PISA, KTSP, UN,  PISA-like problems, mathematics literacy. 
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PELABELAN TOTAL BUSUR BERURUTAN  
BUSUR AJAIB PADA GRAF TERHUBUNG  

BUKAN GRAF POHON 
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Abstract. Let   ,  be a simple and undirected graph with v vertices and e edges. An 
edge magic total labeling is a bijection  from  to a set of consecutive positif number 
{1, 2, 3, … , } such that the edge weight  is constant for 
all . An edge magic total labeling with   1, 2, 3, . . . , , 
0 ≤  ≤  is a -edge consecutive edge magic total labeling. It is known that if a graph has a -
edge consecutive edge magic total labeling then in the graph 1, so if a connected 
graph has a -edge consecutive edge magic total labeling, then the graph should be a tree. In 
this paper we construct a -edge consecutive edge magic total labeling on some connectted 
graphs which are not tree by adding some isolated vertices in order to satisfy 1. 

 
Key words: Edge cosecutive edge magic labeling, path graph, ladder graph, connected 
graph 
 
 
Abstrak. Misalkan   ,  adalah graf sederhana tidak berarah dengan  simpul dan  
busur. Pelabelan total busur ajaib adalah pemetaan bijektif  dari  ke bilangan himpunan 
bulat positif berurutan {1, 2, 3, … , } sehingga bobot busur 

 adalah konstan untuk semua . Pelabelan total busur ajaib dengan    
 1,   2, 3, . . . ,   , 0 ≤  ≤  disebut pelabelan total -busur berurutan busur ajaib. 
Telah diketahui bahwa jika suatu graf memiliki pelabelan total -busur berurutan busur ajaib 
maka pada graf tersebut 1, sehingga jika graf terhubung memiliki pelabelan total -
busur berurutan busur ajaib maka graf tersebut haruslah graf pohon. Pada makalah ini akan 
dikonstruksi pelabelan total -busur berurutan busur ajaib untuk graf terhubung yang bukan 
pohon dengan menambahkan simpul terisolasi sehingga memenuhi 1. 
 

Kata kunci: Pelabelan total busur berurutan ajaib, graf lintasan, graf tangga, graf terhubung 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Graf yang dibahas pada makalah ini adalah graf berhingga, sederhana, dan tidak 
berarah. Misalkan  mempunyai himpunan simpul-simpul  dan himpunan busur-busur 

, dan misalkan   | | dan   | |. Suatu pemetaan bijektif :
1, 2, 3, … ,  disebut pelabelan total dari  dan bobot yang bersesuaian  dari 

busur  di G adalah . Suatu pelabelan  pada  sisebut 
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pelabelan total busur ajaib jika setiap busur dari  memiliki bobot yang sama. Jika 
1, 2, 3, … ,  maka  disebut pelabelan total super ajaib. Misalkan pemetaan 

:  ∪  1, 2, … ,  adalah pelabelan total pada G. Pelabelan ’:  ∪  
 1, 2, … ,  dengan 1 ,  ∈  dan 1

,   juga merupakan pelabelan totoal pada  dan disebut dual dari .  
Sedlácek [3] memperkenalkan konsep pelabelan graf ajaib pada tahun 1963, dan sejak 
saat itu sangat banyak hasil-hasil penelitian tentang pelabelan ajaib yang telah  
dipublikasikan. Untuk hasil-hasil penelitian yang baru dapat dilihat di Galian [2]. 

Suatu pemetaan bijektif : 1, 2, 3, … ,  disebut pelabelan total a-
simpul berurutan busur ajaib ( ) dari G jika  adalah pelabelan total busur 
ajaib dari G dan 1, 2, 3, … , , 0 . Sebaliknya, 

: 1, 2, 3, … ,  disebut pelabelan total b-busur berurutan busur ajaib 
( ) dari  jika  adalah pelabelan total busur ajaib dari G dan 

1, 2, 3, … , , 0 . Jika a = 0 (atau b = 0) maka f disebut 
pelabelan tota super simpul (atau busur) busur ajaib. Suatu graf yang memiliki pelabelan 
total a-simpul berurutan (atau b-busur berurutan) busur ajaib disebut graf a-simpul 
berurutan (atau b-busur berurutan) busur ajaib. Pada makalah ini akan dibahas tentang 
pelabelan total b-busur berurutan busur ajaib ( )  dengan 0 . 

Konsep dari pelabelan total berurutan busur ajaib diperkenalkan oleh Sugeng dan 
Miller [6]. Mereka juga telah mempelajari sifat-sifat dari graf busur berurutan ajaib. 
Beberapa hasil yang berkaitan dengan pelabelan total  akan diberikan di sini. 
Beberapa sifat matrik untuk pelabelan total  dapat dilihat pada Sugeng [5]. 
Teorema 1.1 (Sugeng dan Miller [6]) Dual dari pelabelan total -busur berurutan busur 
ajaib untuk suatu graf G adalah suatu pelabelan total - busur berurutan busur 
ajaib. 
Teorema 1.2 (Sugeng dan Miller [6]) Jika suatu graf terhubung G mempunyai pelabelan 
total b-busur berurutan busur ajaib dengan   1, 2, 3, … , 1  maka G adalah suatu 
graf pohon. 

 Pada bukti dari Teorema 1.2 ditunjukkan juga bahwa jika suatu graf G memiliki 
suatu pelabelan total  maka banyak maksimum busur pada G adalah 1. 
Sehingga kelas graf terhubung yang memenuhi kondisi ini hanyalah graf pohon. Akan 
tetapi suatu graf terhubung bukan pohon dimungkinkan untuk mempunyai pelabelan total 

 dengan menambahkan sejumlah berhingga simpul terisolasi agar pada graf 
tersebut dipenuhi 1.  Contoh pelabelan total  pada graf bukan pohon, 
yaitu gabungan dari suatu graf terhubung dengan graf hutan, dapat dilihat pada Silaban 
dan Sugeng [4]. Pada pelabelan lain telah diketahui kelas-kelas graf mana yang telah 
ditemukan pelabelannya. Untuk lebih jelasnya lihat Galian [2]. Kenyataan ini 
memberikan masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu kelas graf (bukan pohon) mana 
sajakah yang dapat diberi pelabelan total , dan jika graf tersebut bisa dilabel, 
berapa banyak minimal simpul terisolasi yang harus ditambahkan. Pada makalah ini akan 
diberikan konstruksi dari pelabelan total  pada graf tangga dan graf terhubung 
yang dibentuk dari graf tangga dan graf lintasan dengan menambahkan simpul-simpul 
terisolasi. 
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2. Hasil Utama 

Berikut akan diberikan lemma dari Sugeng dan Silaban [7] yang akan digunakan 
untuk membuktikan konstruksi dari pelabelan total  pada suatu graf. Lemma 
ini adalah adaptasi dari lemma yang diberikan oleh Figuerora-Centeno dkk. [1] yang 
merupakan sifat dari pelabelan total super ajaib. Sifat yang sama juga berlaku untuk 
pelabelan total . Walaupun label simpul-simpul pada pelabelan total 

 terbagi dalam dua kelompok bilangan berurutan yang berbeda, himpunan 
|  terdiri dari  bilangan bulat positif berurutan seperti yang 

diberikan pada  Lemma 2.1. 
Lemma 2.1 Suatu graf  dengan  simpul dan  busur adalah suatu graf   jika 
dan hanya jika terdapat suatu fungsi bijektif : 1,2, … ,  sedemikian 
sehingga 1,2, … , 1, 2, 3, … , , 0  dan 
himpunan |  terdiri dari  bilangan bulat positif berurutan. 
Dalam kasus ini,  ditingkatkan menjadi pelabelan total    pada G dengan 
konstanta ajaib  dengan  dan |

1 , 2 , . . . , . 
Himpunan simpul-simpul dan busur-busur dari gabungan  graf lintasan , , 

adalah : 1 , 1  dan : 1 1, 1 . 
Banyak simpul dari  adalah  dan banyak busurnya adalah 1 . Graf tangga 
adalah graf hasil perkalian kartesius dari dua graf lintasan  dan , yaitu . Graf 
tangga mengandung dua lintasan  sehingga gabungan dari 2  dengan satu graf tangga 

 mengandung 2 2 graf lintasan . Banyak simpul dan busur pada 
2  adalah  dan 1 .  Jika  maka 1, 
sehingga agar 2  memiliki suatu pelabelan total  perlu 
ditambahkan simpul terisolasi. Pada Teorema 2.2 diberikan konstruksi pelabelan total 

 pada gabungan 2  dengan graf tangga  (2 ). 
Konstruksi dibangun dengan menambahkan 1 simpul terisolasi 
Teorema 2.2 Graf gabungan 2  dengan graf tangga  (2  
memiliki pelabelan total 1  dengan 1 simpul terisolasi. 
BUKTI. Pada graf 2  terdapat sebanyak 2 2 graf . Tanpa 
kehilangan keumuman, tempatkan graf tangga di tengah-tengah dari 2 , sehingga 
jika seluruh lintasan pada 2  diurutkan, yaitu    sampai , maka 
lintasan pada graf tangga adalah  dan . Nyatakan simpul terisolasi dengan 

, 1, 2, … , 1.  
Ambil 

3
2

1 2 

Label simpul-simpul dari 2  sebagai berikut. 
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1
2

1 1 ,  ganjil,  ganjil
1
2 1 ,  genap,  genap

1
1
2

1 ,  ganjil,  genap

1
1
2

1 1 ,  genap,  ganjil

. 

dimana 1,2, … , , 1, … , . Kemudian label simpul terisolasi dengan 

2 2 , 1, 2, 3, … , 1. 

Karena bobot busur-busur ,  merupakan himpunan bilangan 
bulat positif berurutan 1, 2, 3, , 1  maka 
menggunakan Lemma 2.1 dapat diperoleh pelabelan total  untuk 2

 dengan bilangan ajaib 3 2 1  

 
Gambar 2.1. Pelabelan total 10   pada 2 ,  65 

 
Pada Gambar 2.1 diberikan pelabelan total  pada 2  

dengan bilangan ajaib 65, 10, dan 4 simpul terisolasi. 
Dengan mengambil 0 pada Teorema 2.2 diperoleh pelabelan  untuk 

graf tangga, seperti diberikan pada Akibat 2.3. 
 
Akibat 2.3 Graf tangga  memiliki pelabelan total  dengan 1 simpul 
terisolasi. 

Pada Teorema 2.2 diberikan pelabelan total  pada graf 2  
yang diperoleh dengan menambahkan 1 simpul terisosalsi, sehingga banyak simpul 
dan busur adalah 1 dan 1 . Artinya masih mungkin untuk 
menambahkan sejumlah 2 busur pada graf tersebut agar 1. Graf yang 
terbentuk dengan menambahkan sejumlah 2 busur dengan cara tertentu pada 2

 akan membentuk suatu graf terhubung yang bukan pohon yang mengandung 
2  dan graf tangga , yang untuk selanjutnya disebut graf   dengan 2  
menyatakan banyak graf lintasan  yang mengapit graf tangga . 
Teorema 2.4 Graf  memiliki pelabelan total 1  dengan 1 
simpul terisolasi. 
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BUKTI. Mulai dari graf 2 . Tanpa kehilangan keumuman, tempatkan 
graf tangga di tengah-tengah dari 2 , sehingga jika seluruh lintasan diurutkan   
sampai  maka lintasan pada graf tangga adalah  dan . Misalkan 

2 : 1 , 1  dengan  menyatakan 
simpul ke-  pada lintasan ke- . Label graf  menggunakan Algoritma 2.1. 
 
Algoritma 2.1. 
1. Nyatakan simpul terisolasi dengan , 1, 2,3, … , 1. Ambil 

3
2

2 

Label simpul-simpul 2  dengan  yang diberikan pada bukti dari 
Teorema 2.2. 

2. Tambahkan 1 busur ke 2  dengan menghubungkan  ke  

untuk 1, 2, 3, … , 1. 

3. Tambahkan 1 busur ke 2  dengan menghubungkan  ke  

untuk 1,  2,  3, … , . 

Untuk menjamin bahwa pelabelan yang dihasilkan oleh Algoritma 2.1 adalah pelabelan 
total , harus ditunjukkan bahwa himpunan bobot busur 

,  terdiri dari  bilangan bulat positif berurutan (Lemma 2.1). Himpunan 
bobot busur ,  dari langkah 1 adalah  1  bilangan 
bulat positif berurutan 1, 2, 3, , 1  seperti 
yang diberikan pada bukti dari Teorema 2.2. Bobot busur-busur yang ditambahkan pada 
langkah 2 adalah 1 bulat positif berurutan 2, 3, 4, ,  dan bobot 

busur-busur yang ditambahkan pada langkah 3 adalah 1 bulat positif berurutan 

1 1, 1 2, 1

3, , 1 1 . Secara keseluruhan diperoleh 2 bobot 
busur 2, 3, 4, , 1 . Terbukti bahwa graf  memiliki 
pelabelan total  dengan konstanta ajaib 3 2 2.    

Gambar 2.2 memberikan contoh pelabelan total 20  pada graf  
dengan konstanta ajaib 126.  

 
Gambar 2.2 Pelabelan total 20   pada graf  dengan 12 
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 Menerapkan  pelabelan dual yang diberikan pada Teorema 1.1 ke Teorema 2.2, 
Akibat 2.3, dan Teorema 2.4 diperoleh Akibat 2.5, 2.6, dan 2.7. 

 
Akibat 2.5 Graf gabungan 2  dengan graf tangga  (2  
memiliki pelabelan total 2 1  dengan 1 simpul terisolasi. 
 
Akibat 2.6 Graf tangga  memiliki pelabelan total 2 1  dengan 1 
simpul terisolasi. 
 
Akibat 2.7 Graf  memiliki pelabelan total 2 1  dengan 1 
simpul terisolasi. 

 

3. Kesimpulan 

Pada makalah ini diberikan kostruksi pelabelan total   pada graf 
tangga, graf 2 , dan graf  dengan menambahkan simpul terisolasi 
pada graf-graf tersebut. Pelabelan pada graf tangga dan graf  juga merupakan 
contoh pelabelan total  pada graf terhubung yang bukan graf pohon. Penelitian 
lebih lanjut pada pelabelan total  masih sangat terbuka, baik untuk graf 
terhubung maupun graf tidak terhubung. 

 
Ucapan terima kasih. Sebagian dari penelitian ini didanai oleh Hibah Kompetensi Dikti 2010 
No. 239/SP2H/PP/DP2M/III/2010. 
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Abstract.  Let R a commutative ring with identity and X, Y be posets with Y satisfies certain 
conditions. FININC (X,R)  denotes finitary incidence algebra of poset X over ring R and 
FININC (Y,R) denotes finitary incidence algebra of poset Y over ring R .   If FININC (X,R) 
and   FININC (Y,R)  are isomorphic as an algebra,  then X and Y are potentially isomorphic. 
 
Key words and Phrases : potentially isomorphic, finitary incidence algebra 

 
 
Abstrak.  Misalkan R ring komutatif dengan satuan. Misalkan  pula X dan Y masing-masing 
poset dengan Y memenuhi syarat tertentu. FININC (X,R)  menotasikan  aljabar insidensi 
finitary poset X atas ring R dan FININC (Y,R) adalah aljabar insidensi finitary poset Y  atas 
ring R.   Jika FININC (X,R)   isomorfik sebagai aljabar dengan FININC (Y,R)  maka poset X  
isomorfik potensial dengan poset Y  

 
Kata kunci: isomorfik potensial, aljabar insidensi finitary0 
 
 
 
 

 
 

1. Pendahuluan 
 

Penelitian untuk topik aljabar insidensi sudah banyak dikaji, namun pada umumnya 
mereka bekerja pada lapangan dan  poset berhingga lokal (locally finite), yaitu 
pembentukan aljabar atas lapangan yang berisi fungsi-fungsi yang mengaitkan interval 
poset pada lapangannya.  



62                                EMA CARNIA, SRI WAHYUNI, IRAWATI, DAN SETIADJI 
 

Terkait dengan masalah isomorfisma, dalam  aljabar insidensi sudah banyak diteliti 
oleh beberapa matematikawan, seperti Stanley [6] yang bekerja atas lapangan dan 
mengatakan bahwa  jika  F lapangan,  X dan Y locally finite poset serta  aljabar insidensi 
I(X,F) dan I(Y,F) isomorfik sebagai aljabar, maka X dan Y isomorfik sebagai poset. 
Perluasan atas lapangan dilakukan pada ring komutatif dengan satuan. Voss [7] 
membuktikan bahwa isomorfisma pada aljabar insidensi memberikan hasil positif  jika 
ring R bersifat indecomposable modulo radikalnya. Selain itu Froelich [1] membuktikan 
isomorfisma berlaku  jika X dan Y merupakan poset berhingga atau R merupakan produk 
dari ring-ring yang indecomposable. Ribenboim [4] membahas isomorfisma untuk kasus  
R yang bersifat Notherian, sedangkan Parmenter, Schmerl dan Spiegel [3] bekerja pada  
poset X dan Y yang bersifat locally finite yang countable, jika I(X,F) dan I(Y,F) 
isomorfik sebagai aljabar, maka X isomorfik dengan Y . Semua penelitian yang sudah 
dilakukan itu mensyaratkan bahwa posetnya harus bersifat locally finite.  

Setelah penelitian aljabar insidensi cukup lama terhenti, maka Spiegel [5] 
mengumpulkan  kembali sifat-sifat aljabar insidensi suatu poset atas ring komutatif  
dengan tetap menggunakan poset berhingga lokal namun  memperluas lapangan menjadi 
ring komutatif.  

Penelitian terakhir tentang aljabar insidensi dilakukan oleh  Khripchenko [2]. 
Dengan melihat karakteristik aljabar insidensi yang mensyaratkan keterhinggaan, maka 
dengan ide tersebut dibuatlah aljabar insidensi finitary yang didefinisikan pada 
sembarang poset, namun tetap mempertahankan keterhinggaannya dengan melihat 
subintervalnya yang nilai fungsinya tidak sama dengan nol. Istilah Aljabar insidensi 
finitary dapat dipandang sebagai perumuman dari aljabar insidensi yang biasa 
didefinisikan pada suatu poset yang bersifat berhingga lokal  

Dalam tulisan ini, Aljabar insidensi finitary  didefinisikan pada sembarang poset 
dan bekerja pada ring komutatif. Melihat hasil penelitian  Kripchenko [2] tentang 
perumuman dari aljabar insidensi dan perkembangan penelitian isomorfisma pada aljabar 
insidensi, masih dimungkinkan untuk membahas masalah isomorfisma aljabar insidensi 
atas ring komutatif dengan satuan yang bekerja pada sembarang poset (tidak harus locally 
finite) dalam kaitannya dengan poset pembentuknya. Artinya, jika aljabar insidensi 
finitary  poset X atas ring R isomorfik dengan aljabar insidensi finitary  poset Y atas ring 
R apakah juga akan berakibat bahwa kedua posetnya juga isomorfik?. 

2. Hasil Utama 
Aljabar Insidensi Finitary  

Sebelum melangkah jauh, terlebih dahulu akan diberikan definisi Aljabar 
insidensi finitary yang merupakan kombinasi hasil dari Spiegel [5] dan Kripchenko [2] 
yang dinyatakan sebagai berikut : 

 
Definisi 2.1. Aljabar insidensi finitary dari poset X atas ring komutatif  R, didefinisikan  
sebagai ( , ) { : x :   di ,FININC X R f X X R x y X= → ∀ ≤ terdapat hanya sejumlah 
hingga pasangan 1 1( , )x y dengan 1 1 1 1dan ( , ) 0 }Rx x y y f x y≤ ≤ ≤ ≠  
Dengan operasi : 

 (f + g)(x ,y) = f(x ,y) + g(x ,y) 
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( )( , ) ( , ) ( , )

x z y
f g x y f x z g z y

≤ ≤

⋅ = ⋅∑   

(r ⋅  f)(x ,y) =  r ⋅  f (x ,y) , untuk setiap  f, g ∈ FININC(X,R)  dan   x, y, z  ∈ X. 
FININC (X,R) memiliki struktur  R-aljabar.  

 
Beberapa notasi dan istilah yang akan dipakai dalam tulisan ini meliputi : 

1. ( , )xy FININC X Rδ ∈ didefinisikan sebagai 
1, jika dan 

( , )
0, yang lainnyaxy

u x v y
u vδ

= =⎧
= ⎨
⎩

 

2. Untuk x=y pada sifat 1, maka δxx akan dinotasikan dengan ex. 

3. J(R) melambangkan  Jacobson radikal ring komutatif  R dengan satuan . J(R) tidak 
memuat idempoten yang tak trivial, artinya setiap unsur idempoten di J(R) adalah 0. 

4. Jika R pada 3 diganti dengan FININC(X,R), maka akan diperoleh Jacobson radikal 
dari Aljabar insidensi finitary ( , )FININC X R yang dinotasikan dengan 

( )( , )J FININC X R , yaitu himpunan yang memuat semua fungsi-fungsi 

( , )f FININC X R∈ sedemikian hingga ( , ) ( ),f x x J R x X∈ ∀ ∈ . Dilihat dari 
syarat keanggotaannya, secara matematis dapat dituliskan 
sebagai ( ) { }( , ) ( , ) | ( , ) ( )J FININC X R f FININC X R f x x J R x X= ∈ ∈ ∀ ∈  

5. Jika setiap unsur idempoten di J(FININC(X,R)) adalah 0, maka diperoleh 
( ) { }( , ) ( , ) | ( , ) 0Z FININC X R f FININC X R f x x x X= ∈ = ∀ ∈  

Selanjutnya akan diberikan lemma yang terkait dengan teorema isomorfisma pada  aljabar 
insidensi finitary . 
 
Lemma 2.2. Misalkan X, Y adalah  poset - poset .  R  ring komutatif dengan satuan.  
Misalkan pula : ( , ) ( , )FININC X R FININC Y Rψ →  morphisma  R-aljabar yang 
surjektif . 
Jika x1, x2 elemen yang berbeda di  X dengan  ( )1

,
x uv uv

u v Y

e aψ δ
∈

= ∑  dan 

( )2
,

x uv uv
u v Y

e bψ δ
∈

= ∑ , di mana ,uv uva b R∈ , maka : 

1. Untuk  u Y∈ ,  elemen dan uu uua b  bersifat idempoten orthogonal di  R. 
2. Untuk   ,u v Y∈  dengan u ≠v  elemen dan uu vva a  idempoten orthogonal di R. 

3. Untuk  u Y∈ , jika ( )1

,
u xy xy

x y X

e cψ δ−

∈

= ∑ , maka terdapat x X∈  dengan 

xx uuc a=  

Sebelum masuk pada teorema utama, selain lemma  di atas akan diberikan juga 
pengertian isomorfisma partial dan isomorfisma potential yang  idenya akan dipakai 
dalam pembuktian teorema utama .  
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Definisi 2.3. Misalkan X dan Y poset.  Isomorfisma partial dari X dan Y adalah 
isomorfisma 1 1: X Yφ →  dengan  X1 subposet X dan  Y1 subposet Y. 
Isomorfisma potensial dari X dan Y adalah koleksi tak kosong isomorfisma partial  S 
sedemikian sehingga jika Sφ ∈ maka untuk setiap x X∈ dan y Y∈ terdapat Sρ ∈ yang 
memperluas φ , dengan x berada di domain ρ dan y berada di range ρ . Jika terdapat 
isomorfisma potensial X dan Y maka kita katakan X dan Y adalah potensially isomorfik. 
Dalam pembuktian teorema utama kita memerlukan lemma berikut : 
 
Lemma 2.4.  Untuk sembarang poset locally finite X, berlaku 

1( ( ( , )) {0}n
n Z FININC X R≥ =I                                   

BUKTI : Misalkan 1( ( ( , ))n
nf Z FININC X R≥∈I dan  a < b. Interval [a,b] adalah 

himpunan hingga (asumsikan terdapat m elemen). Jika 
{ }( )2

1 1 2 2( ( ( , )) . ... : ( ( , )m
n m if Z FININC X R f f f f Z FININC X R+
≥ +∈ = ∈I , 

1 2 2. ... ;  setiap ( ( , ))m if f f f f Z FININC X R+= ∈

1 2 1

1 1 2 1 2 1 1 2 1
...

( , ) ( , ). ( , )... ( , ). ( , )
m

m m m m m
a x x x b

f a b f a x f x x f x x f x b
+

+ + + +
≤ ≤ ≤ ≤ ≤

= ∑ , 

maka 0 0 0 1 0 0 0 1,  mengakibatkan  ( , ) 0i i i i ii x x f x x+ +∃ = = . Akibatnya ( , ) 0f a b = . 
Sehingga 1( ( ( , )) {0}n

n Z FININC X R≥ =I  
 
Teorema 2.5.  Misalkan X adalah poset sembarang, Y  poset yang memenuhi syarat  pada 
lemma 2.4  dan  R ring komutatif dengan satuan.  Jika aljabar insidensi finitary  FININC 
(X,R)  dan  FININC(Y,R) isomorfik sebagai R-aljabar,  maka X dan Y potentially 
isomorfik. 
 
BUKTI :  Misalkan 1 2{ , ,..., }nA x x x X= ⊆  dan 1 2{ , ,..., }mB y y y Y= ⊆  

: ( , ) ( , )FININC X R FININC Y Rψ → suatu isomorfisma aljabar. 
Misalkan 1xe  adalah  idempoten tak nol di  FININC (X,R), maka ( )1

,
x uv uv

u v Y
e aψ δ

∈

= ∑  

adalah  idempoten tak nol di FININC(Y,R), hal ini mengakibatkan terdapat  
'y Y∈ sedemikian sehingga ' ' ( )y ya J R∉ . Hal ini terjadi karena jika 

, ( ) maka 0yy yyy a J R a∀ ∈ = , akibatnya 

( )1 ( ( , )) ( ( , ))xe Z FININC X R J FININC X Rψ ∈ ⊆ sehingga  ( )1 0xeψ = , hal ini 

kontradiksi. Sehingga , terdapat 'y Y∈ sedemikian sehingga ' ' ( )y ya J R∉ . 

Selanjutnya tuliskan  1 1 1 1 ' ', '  dan y yw x z y aα= = = . 

Perhatikan  ( )1
,

x uv uv
u v Y

e aψ δ
∈

= ∑ dan setting yang baru. Dari lemma bagian 2, 
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( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1
,

' ' 1 1 1 1 1 1 ' '
, , 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, 1

w w x zizj zizj
zi zj Y

y y zizj zizj z z z z z z y y zizj zizj
zi zj Y i j

z z z z z z z z zizj zizj z z z z z z
i j

e e e a

a a a a a a

a a a a a j j

ψ α α ψ α ψ α δ

δ δ δ

δ δ δ α δ

∈

∈ ≠

≠

⎛ ⎞
= = = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
= + = + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑

∑ ∑

∑

 

dengan 1 1
, 1

z z zizj zizj
i j

j a a δ
≠

= ∑ . Dalam situasi ini dimiliki   

( )1 1 1 1 1 ,  dengan ( , ) 0w z ze j j y y y Yψ α α δ= + = ∀ ∈ sehingga 

( )1 1 1 1 1(mod ( ( , )))w z ze Z FININC X Rψ α α δ≡  
 
Selanjutnya dikonstruksi poset - poset hingga W dan  Z yang  isomorfik dan  memenuhi 

1 2 1 2{ , ,..., } { , ,..., }n rA x x x W w w w X= ⊆ = ⊆ serta 

1 2 1 2{ , ,..., } { , ,..., }m rB y y y Z z z z Y= ⊆ = ⊆  dalam hal ini dipunyai 

1 1 1  dan  'x w W y z Z= ∈ = ∈ . Dengan melanjutkan secara induktif, 
misalkan  k  adalah integer terkecil  sedemikian hingga ky  belum dipilih sebagai  zi (posisi 
saat  ini k=1 jika z1=y1 dan dalam hal lain k=2). Katakan, 

( )1

,
yk xy xy

x y X
e cψ δ−

∈

= ∑  maka ( )1
1 1

,
yk xy xy

x y X
e cψ α α δ−

∈

= ∑  dan karena 1 ykeα  idempoten 

tak nol, dapat dipilih x sedemikian hingga 1 ( )xxc J Rα ∉ . Dengan mengingat  lemma 

bagian 3, yang  menyebutkan bahwa xxc  adalah koefisien yk ykδ  dalam ekspresi untuk  

( )xeψ dan akibatnya  (oleh lemma bagian 2)  1x x≠ (alasannya diberikan sebagai 
berikut) 
 

1 1 1z zaα = adalah koefisien 1 1 1z z ze δ= dalam ( ) ( )1 1 1x x xeψ δ ψ= . 

xxc  adalah koefisien 1 1 1y y ye δ= dalam ( ) ( )x x xeψ δ ψ= . Jika  x=x1, maka 

1 ' 'y yaα = adalah koefisien ' 'y yδ di ( ) ( )1 1 1x x xeψ δ ψ= . 

xxc  adalah koefisien 1 1 1y y ye δ= di  ( ) ( )1 1 1x x xeψ δ ψ= . Karena 

1 ' ' 1 1 1' ,  sehingga . 0,  berakibat 0.y y y y xxy y a a cα≠ = =  Hal ini kontradiksi, sehingga  

1x x≠ . 

Nyatakan 2 2 2 1, dan k xxw x z y cα α= = = . Sekarang, 

( ) ( ) ( )1 1 1
2 2 1 1 1

1 1 1 1 2 2 1

. .z xx yk xx yk xx xy xy

xx xx xx xx xy xy xx xx w
x y

e c e c e c c

c c c c c e

ψ α ψ α α ψ α δ

α δ α δ α δ ν α ν

− − −

≠

= = =

= + = + = +

∑

∑
 

Sehingga, ( )1
2 2 2 2 1 1. . , ( ( , ))z we e Z FININC X Rψ α α ν ν− = + ∃ ∈ , dan akibatnya 
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( )2 2 2 2 1 1. . ( ), ( ) ( ( , ))z we e J FININC Y Rα ψ α ψ ν ψ ν= + ∈ karena  

1 ( ( , ))Z FININC X Rν ∈ sehingga 1 ( ( , )) J FININC X Rν ∈ hal ini berakibat  

1( ) ( ( , ))J FININC Y Rψ ν ∈ . Lebih jauh  1( ) ( ( , ))Z FININC Y Rψ ν ∈  Hal ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
Karena 2 2. weα idempoten, maka ( ) ( )2 2 2 2 1. .w ze eψ α α ψ ν= + juga  idempoten,  

Hal ini berakibat ( )1ψ ν idempoten.  

Karena ( ) ( ) ( )1 1( , )   dan  J FININC Y Rψ ν ψ ν∈  idempoten,  diperoleh ( )1 0ψ ν = , 

sehingga ( )1 ( , ) 0y y y Yψ ν = ∀ ∈ . Akibatnya ( ) ( )1 ( , )Z FININC Y Rψ ν ∈ . 
 
Alasan lain : 
Katakan  ( )1 yi yj yi yjdψ ν δ=∑ , karena ( ) ( )1 ( , )J FININC Y Rψ ν ∈ akibatnya setiap 

( )yi yjd J R∈ . Jika ,sedemikian hingga 0,yi yii d∃ ≠ perhatikan bahwa 

kemungkinannnya 2 2 dan i iy z y z= ≠ . 
(i). 2iy z= ,  

Karena ( ) ( ) ( )1 2 2 2 2 2 2 2 2 2. . ( ( ).z w z w z yi yj yi yje e e e e hψ ν α ψ α α ψ α δ= − = − = −∑  

sehingga ( )1 2 2( )yi yi yi yi z yi yi yid e h eδ ψ ν α= = −  akibatnya  2 2( )yi yi yi z yi yi yid e e h eα= − , 

dibagi oleh  yie , diperoleh 2 2 2 2(1 )yi yi z z zd d hα= = − . Karena 2 2 2 dan z zhα idempoten  

maka yi yid idempoten dan tak nol. Hal ini tidak mungkin karena ( )yi yid J R∈ . 

(ii). 2iy z≠ , maka 2yi yi yi yid hα= − . Sekarang 2 ( )yi yi yi yih d J Rα = − ∈ . Jadi 2 yi yihα  
idempoten tak nol. Ini adalah kontradiksi  yang lain, akibatnya  

10 , sehingga ( ) ( ( , ))yi yi id y Z FININC Y Rψ ν= ∀ ∈ . 

Sehingga , ( ) ( )2 2 2 2 1. .z we eα ψ α ψ ν= +  dengan ( ) ( )1 ( , )Z FININC Y Rψ ν ∈  

Set ( )2 1ν ψ ν= sedemikian hingga ( )2 2 2 2 2. .w ze eψ α α ν= + . 

Berikutnya , pilih  index t terkecil sedemikian sehingga tx W∉ kemudian  yj index 
terkecil sehingga  jy Z∉ dan seterusnya. Lanjutkan cara seperti ini, dapat dilabeli wi  dan  

zi  masing-masing pada setiap elemen A dan  B, sehingga ( ). .i wi i zi ie eψ α α ν= +  dengan 

setiap iα  idempoten di R sedemikian sehinga iα  membagi  1iα +  untuk semua  i ≥1 dan  

( )( , )i Z FININC Y Rν ∈ . Lemma bagian 2 dan bagian 3 menjamin bahwa  prosedur ini 
akan selalu memilih wi dan  zi yang berbeda dari elemen yang terpilih sebelumnya. 
Terakhir harus diperiksa bahwa korespondensi ini mengawetkan urutan. Diperoleh, 
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( ) ( )
( ) ( )

. ( , ). {0}

. ( , ). {0}  (karena |  atau | )

. ( , ). {0}

. ( , ) . {0}

. ( , ) . {0}

( , ) {0}  

i j wi wj

i wi j wj i j j i

i wi j wj

i zi i j zj j

i zi j zj

zi zj

w w e FININC X R e

e FININC X R e

e FININC Y R e

e FININC Y R e

e FININC Y R e

e FININC Y R e

α α α α α α

ψ α ψ α

α ν α ν

α α

≤ ⇔ ≠

⇔ ≠

⇔ ≠

⇔ + + ≠

⇔ ≠

⇔ ≠ (karena , 0)i j

i jz z

α α ≠

⇔ ≤

 

Misalkan  diberikan :W Zρ →  dengan ( )i iw zρ = , mengakibatkan bahwa :W Zρ →  
isomorfisma  partial.  Jika S adalah koleksi dari semua isomorfisma partial yang diperoleh 
dengan cara ini, maka S adalah isomorfisma potential  . Sehingga  X dan Y potentially 
isomorphic. 

3. Kesimpulan 

Agak berbeda dengan masalah isomorfisma pada aljabar insidensi sebelumnya, 
ternyata untuk kasus aljabar insidensi finitary yang bekerja pada ring komutatif, dua 
aljabar insidensi finitary yang isomorfik sebagai aljabar akan mengakibatkan poset 
pembentuknya tidak isomorfik sepenuhnya, namun hanya isomorfik potensial. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat  Dr. Zhao Dongsheng 
selaku host supervisor pada program sandwich 2009 di NTU, Singapore, yang telah 
memberikan kontribusi pada isi paper ini.  
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Abstract. We discuss about n-strongly clean modules as a generalization of n-

strongly clean rings and strongly clean modules. Both structures give important

contributions to observe the properties of n-strongly clean modules. We focus our

investigation to submodules and factor modules of n-strongly clean modules. More-

over, we show some necessary conditions for coproduct of n-strongly clean modules

to be n-strongly clean.

Key words and Phrases: n-strongly rings, strongly modules, n-strongly modules,
coproduct of modules.

Abstrak. Dalam penelitian ini akan dibahas modul bersih-n kuat, yang merupakan

perumuman modul bersih kuat maupun ring bersih-n kuat. Dua struktur terakhir

sangat memberi inspirasi dalam penelitian ini, terutama dalam meneliti sifat sub-

modul dan modul faktor suatu modul bersih-n kuat. Selain itu akan diselidiki juga

syarat agar koproduk keluarga modul bersih-n kuat masih berupa modul bersih-n

kuat, di mana untuk kasus ring tidak secara umum berlaku.

Kata kunci: ring bersih-n kuat, modul bersih kuat, modul bersih-n kuat, koproduk
modul-modul.

1. Pendahuluan

Penelitian tentang ring sebagai salah satu struktur aljabar sudah berkembang
dengan sedemikian pesat. Salah satu sifat ring yang diselidiki adalah ring bersih kuat
(strongly clean rings ) dan ring bersih-n kuat (strongly n-clean rings ).

Suatu elemen dalam ring R disebut elemen bersih-n kuat jika elemen tersebut da-
pat dinyatakan sebagai jumlahan sebuah elemen idempoten tak nol dan n buah elemen
yang masing-masing mempunyai invers. Adapun suatu elemen disebut elemen bersih
kuat jika n = 1. Suatu ring R yang mempunyai elemen satuan disebut ring bersih-n
kuat jika setiap elemennya merupakan elemen bersih-n kuat.

Penyelidikan ring bersih-n kuat dilakukan antara lain dengan mengaitkan sifat
bersih-n kuat pada ring terhadap modul atas ring tersebut. Selain itu juga sudah
ditemukan syarat cukup suatu ring agar menjadi ring bersih-n kuat. Hal ini menjadi
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hal yang penting karena pada modul bersih-n kuat justru yang diselidiki adalah sifat
bersih-n kuat pada ring endomorfismanya.

Pada dasarnya ring dapat dipandang sebagai kejadian khusus suatu modul, yaitu
jika dipandang sebagai modul atas dirinya sendiri. Oleh karena itu beberapa sifat
yang ditemui dalam ring berusaha dibawa ke situasi yang lebih umum dalam modul.
Beberapa hasil yang ditemukan masih merupakan penelitian seputar ring bersih-n kuat,
misalnya oleh Khaksani-Moghimi [5] dan Chen [3]. Sedikit perumuman definisi ring
bersih kuat adalah pendefinisian ideal bersih oleh Chen dan Chen [2].

Modul bersih kuat (dengan n = 1) dipelajari oleh Zhang [7]. Suatu modul disebut
modul bersih kuat jika ring endomorfismanya merupakan ring bersih kuat. Khaksari-
Moghimi [5] menyebut modul bersih-n kuat dalam pembahasan mereka tentang ring
bersih-n kuat, tetapi tidak mencantumkan definisinya. Namun demikian bisa diketahui
dari paper mereka bahwa yang dimaksud dengan modul bersih-n kuat adalah modul
dengan ring endomorfisma bersih-n kuat. Selain itu juga tidak disebutkan rujukan yang
diacu berkaitan dengan modul bersih-n kuat.

Penelitian tentang beberapa sifat modul yang ring endomorfismanya bersifat bersih-
n kuat yang sudah dimulai oleh Khaksari-Moghimi [5] akan dilanjutkan dalam paper ini.
Ada dua sifat penting yang akan diselidiki, yaitu kaitan antara sifat bersih-n kuat suatu
modul dengan submodul-submodulnya, serta sifat bersih-n kuat pada modul proyektif
atau modul bebas.

2. Ring bersih-n kuat

Beberapa hasil penelitian seputar ring bersih-n kuat sudah dipaparkan dalam
paper Khaksari-Moghimi [5]. Ring yang dibahas di sini adalah ring dengan elemen
satuan dan modul uniter. Suatu elemen dalam ring R dikatakan bersih-n jika elemen
tersebut merupakan jumlahan sebuah elemen idempoten dan n buah elemen-elemen
unit. Adapun definisi untuk elemen bersih-n kuat adalah sebagai berikut.

Definisi 2.1. Suatu elemen dalam ring R dikatakan bersih-n kuat jika elemen tersebut
merupakan jumlahan sebuah elemen idempoten tak nol dan n buah elemen-elemen unit.
Ring yang semua elemennya bersih-n kuat disebut ring bersih-n kuat.

Jika ada keluarga ring bersih-n yang memuat suatu ring bersih-n kuat, maka
diselidiki apakah produk ring-ring tersebut bersih-n kuat. Hasilnya sebagai berikut :

Proposisi 2.2. ([5] Proposition 2.2) Diberikan {Rλ}λ∈Λ adalah keluarga ring sehingga
di antara mereka paling sedikit ada satu ring bersih-n kuat sementara yang lainnya ring
bersih-n. Akibatnya

∏
Λ
Rλ merupakan ring bersih-n kuat.

Akibat langsung Proposisi 2.2 adalah kaitan antara ring bersih-n kuat dengan
deret pangkat teritlaknya.

Akibat 2.3. ([5] Corollary 2.3) Jika R adalah ring bersih-n kuat, maka R[[x]] juga
merupakan ring bersih-n kuat.
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Jika suatu ring bersifat bersih-n kuat, maka sifat itu tidak otomatis terbawa
pada ring faktornya. Berikut adalah syarat cukup yang harus dipenuhi suatu ring agar
ring faktornya juga bersih-n kuat. Untuk keperluan itu diperhatikan bahwa himpunan
semua idempoten dalam ring R dinotasikan dengan Id(R).

Proposisi 2.4. ([5] Corollary 2.5) Jika R adalah ring bersih-n kuat dan I ideal di R
sehingga I ∩ Id(R) = 0, maka R/I merupakan ring bersih-n kuat.

Selanjutnya syarat perlu suatu ring agar menjadi ring bersih-n kuat ada pada
proposisi berikut ini.

Proposisi 2.5. ([5] Theorem 2.8) Jika e1 + e2 + · · · + en = 1 dalam ring R, dengan
ei adalah elemen idempoten ortogonal dan eiRei ring bersih-n kuat, maka R bersih-n
kuat.

Khusus untuk n = 1, syarat perlu dan cukup ring bersih-n kuat adalah sebagai
berikut.

Proposisi 2.6. ([5] Corollary 2.12) Ring R semiperfect jika dan hanya jika R bersih-1
kuat dan berhingga-I.

Selanjutnya kaitan antara ring R yang bersih-n kuat dengan beberapa himpunan
terkait terlihat dalam hasil-hasil berikut.

Proposisi 2.7. ([5] Corollary 2.9) Jika R adalah ring bersih-n kuat, maka demikian
juga ring matriks berukuran n× n atas R.

Proposisi 2.8. ([5] Proposition 2.4) Jika f : R → S adalah homomorfisma ring,
Id(R) ∩ Ker(f) = 0 dan R adalah ring bersih-n kuat, maka Im(f) bersih-n kuat.

3. Modul bersih-n kuat

Usaha untuk memperumum hasil penelitian ring bersih-n kuat sudah dilakukan
oleh beberapa peneliti. Di antaranya adalah Chen dan Chen [2] yang mendefinisikan
ideal bersih (clean ideal ). Suatu ideal I di dalam ring R dikatakan bersih jika setiap
elemennya merupakan jumlahan dari sebuah elemen idempoten dan sebuah unit. Hasil-
hasil penelitian Chen dan Chen ini berupa syarat-syarat agar suatu ideal menjadi ideal
bersih.

Adapun Chen [3] membahas beberapa terminologi yang terkait dengan bersih ,
misalnya ring bersih, ring semi bersih (semiclean ring ), ring bersih-n dan lain-lain.
Selain membahas sifat-sifatnya, Chen juga menyelidiki kaitan antara ring bersih, ring
semi bersih dan ring bersih-n.

Untuk kasus yang lebih umum, Zang [7] mendefinisikan modul bersih kuat melalui
ring endomorfismanya.

Definisi 3.1. Diberikan ring R. Suatu R-modul M disebut modul bersih-n kuatjika
EndR(M) adalah ring bersih-n kuat.
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Jika n = 1 maka diperoleh definisi modul bersih kuat. Salah satu contoh modul
bersih adalah modul kontinu (lihat paper Camillo dkk. [1] dan Haily-Rahnaoui [4]).
Adapun modul M disebut kontinu jika setiap submodulnya esensial pada penjumlah
langsung di M dan setiap submodul yang isomorfis dengan suatu penjumlah langsung
maka submodul itu sendiri merupakan penjumlah langsung.

Untuk melihat lebih lanjut sifat-sifat modul bersih-n kuat, bisa dilakukan dengan
mengaitkan sifat-sifat ring bersih-n kuat. Misalnya Corollary 2.10 paper Khaksari-
Moghimi [5] dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Proposisi 3.2. ([5] Corollary 2.10) Jika {Mi}, i = 1, . . . , n, adalah keluarga modul-
modul bersih-n kuat dan M = M1 ⊕M2 ⊕ · · · ⊕Mn, maka M bersih-n kuat. �

Proposisi 3.3. Jika M adalah R-modul bersih-n kuat dan S = EndR(M), maka ring
matriks-matriks berukuran n× n atas S merupakan ring bersih-n kuat.

Bukti. Karena M adalah modul bersih-n kuat, maka S merupakan ring bersih-n kuat.
Dengan menggunakan Proposisi 2.8 diperoleh kesimpulan bahwa ring matriks berukuran
n× n atas ring endomorfisma S juga bersih-n kuat.

Proposisi 3.4. Jika M , N masing-masing adalah R-modul bebas yang bersih-n kuat
dengan rank berhingga dan R adalah ring komutatif bersih-n kuat , maka HomR(M,N)
adalah juga modul bersih kuat.

Bukti. Seperti sudah diketahui, jika M , N masing-masing adalah R-modul bebas
dan R adalah ring komutatif, maka HomR(M,N) juga merupakan modul bebas atas R
dengan rank berhingga. Karena R adalah ring komutatif bersih-n kuat, maka menurut
[5], hal ini akan berakibat HomR(M,N) merupakan modul bersih-n kuat.

Proposisi 3.5. Jika M , N masing-masing adalah R-modul bebas bersih kuat dengan
rank berhingga dan R adalah ring komutatif bersih-n kuat , maka HomR(M,N) adalah
modul bersih-n kuat atas EndR(M).

Bukti. Dapat dengan mudah dibuktikan bahwa HomR(M,N) juga merupakan EndR(M)-
modul kiri, yaitu dengan mendefinisikan pergandaan skalar sebagai berikut :

EndR(M) × HomR(M,N) → HomR(M,N)

(f, g) 7→ g ◦ f.

Dari yang diketahui, karenaM adalah modul bersih-n kuat, maka EndR(M) merupakan
ring bersih-n kuat. Menurut [5] HomR(M,N) juga merupakan modul besih-n kuat.

Beberapa hasil Khaksari-Moghimi yang lain yang terkait dengan modul bersih-n
kuat diberikan dalam beberapa proposisi berikut ini.

Proposisi 3.6. ([5] Lemma 3.4) Diberikan m bilangan bulat positif tak nol dan mis-
alkan setiap R-modul bebas dengan rank berhingga m mempunyai sifat bersih-n kuat.
Akibatnya untuk sebarang modul bebas dengan rank berhingga dan habis dibagi oleh m
juga merupakan modul bersih-n kuat.
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Proposisi 3.6 membatasi pada modul bebas yang berhingga. Tetapi sebenarnya
kondisi tersebut dapat diperumum untuk modul bebas dengan rank tak hingga yang
terbilang (countable).

Proposisi 3.7. ([5] Theorem 3.4) Diberikan m bilangan bulat positif tak nol dan mis-
alkan setiap R-modul bebas dengan rank berhingga m mempunyai sifat bersih-n kuat.
Jika M =

⊕
i<ω

Rei adalah modul bebas dengan rank tak hingga yang terbilang, maka
setiap endomorfisma pada M bersifat bersih-n kuat.

Berdasarkan Definisi (2.1) diperoleh kesimpulan berikut.

Akibat 3.8. Diberikan m bilangan bulat positif tak nol dan misalkan setiap R-modul
bebas dengan rank berhingga m mempunyai sifat bersih-n kuat. Jika M =

⊕
i<ω

Rei

adalah modul bebas dengan rank tak hingga yang terbilang, maka M merupakan modul
bersih-n kuat.

Lebih jauh lagi, sifat pada Akibat (3.8) dapat diperumum sebagai berikut.

Proposisi 3.9. ([5] Theorem 3.5)Jika ring R bersih-2 kuat (n = 2), maka sebarang
R-modul bebas dengan rank tak hingga dan tak terbilang bersifat bersih-n kuat.

Seperti sudah diketahui,
∏

EndR(M) ' EndR(
∏
M), sehingga dengan menggu-

nakan Proposisi 2.2 diperoleh:

Proposisi 3.10. Jika M adalah modul bersih-n kuat, maka hasil kali M sebanyak
berhingga, yang dinotasikan dengan

∏
I
M dengan I himpunan indeks berhingga, juga

merupakan modul bersih-n kuat.

Bukti. Karena M adalah modul bersih-n kuat, maka EndR(M) adalah ring bersih-n
kuat. Selanjutnya menggunakan fakta bahwa

∏
EndR(M) ' EndR(

∏
M) dan meng-

gunakan Proposisi 2.2 diperoleh kesimpulan bahwa EndR(
∏
M) adalah ring bersih-n

kuat. Akibatnya
∏

I
M adalah modul bersih-n kuat. Kondisi yang lebih umum juga

dapat dibuktikan seperti pada proposisi berikut ini.

Proposisi 3.11. Jika {Mλ} adalah keluarga modul-modul atas ring R dan terdapat
modul bersih-n kuat Mλ0

di antara mereka, maka
∏

Λ
Mλ dengan Λ himpunan indeks

berhingga, merupakan modul bersih-n kuat.

Bukti. Karena terdapat Mλ0
yang merupakan modul bersih-n kuat, maka EndR(M0)

adalah ring bersih-n kuat. Selanjutnya menggunakan fakta bahwa
∏

EndR(Mλ) '
EndR(

∏
Mλ) dan menggunakan Proposisi 2.2 diperoleh kesimpulan bahwa EndR(

∏
Mλ)

adalah ring bersih-n kuat. Akibatnya
∏

Λ
Mλ adalah modul bersih-n kuat.

Akibatnya jika dikaitkan dengan suatu barisan eksak pendek akan menghasilkan
sifat berikut.

Proposisi 3.12. Sebarang modul proyektif P yang bersih-n kuat merupakan penjumlah
langsung dari suatu modul bersih-n kuat.



74 Indah E. Wijayanti

Bukti. Sebarang modul pasti mempunyai presentasi bebas. Presentasi bebas modul
P adalah sebagai berikut: Karena P modul proyektif, maka barisan tersebut terpisah
(split), sehingga diperoleh F ' Ker(ψ) ⊕ P .
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Abstract. The problem in linier programming write as    minimum z = cx,     constrains   
Ax ≤ b 

                      x ≥ 0,   …… (i) 

where  c = ( nccc ,,, 21 L ), x = T
nxxx ),,,( 21 L , b = T

mbbb ),,,( 21 L  , and A = (

ija ) as matrix sized m x n. This formula called classical linier  programming. Using 

fuzzyfication process, classical programming formula can to change to  fuzzy linier 
programming formula with involve fuzzy constrains. The fuzzy linier programming formula 
write as 
                 cx ≤  z0  
                 Ax ≤ b 
                  x ≥ 0,      ………(ii) 
 An equation (i) to change equation (ii) need several process stages. This process stages will  
create a algorithm. This research will design that algorithm, and this algorithm have 
complexity  O(n2). This algorithm’s complexity is a optimal algorithm. 
 
Keywords: linier programming, fuzzy, algorithm, algorithm complexity, optimal algorithm 

 
Abstrak. Bentuk permasalahan pemrograman linier ditulis dalam bentuk minimum     z = cx 
dengan kendala 
                 Ax ≤ b 
                  x ≥ 0,    

dengan c = ( nccc ,,, 21 L ), x = T
nxxx ),,,( 21 L , b = T

mbbb ),,,( 21 L , dan A = (

ija ) sebagai matriks m x n. Bentuk ini dikenal dengan nama pemrograman klasik.  Dengan 

kendala fuzzy, bentuk pemrograman linier (klasik) di atas diubah dengan teknik fuzzifikasi 
menjadi 
                 cx ≤  z0  
                 Ax ≤ b 
                  x ≥ 0,     
Bentuk ini disebut dengan pemrograman linier fuzzy. 

Bentuk pertama sampai  menjadi bentuk kedua memerlukan beberapa tahap proses. 
Tahapan-tahapan  proses mengubah bentuk pertama menjadi bentuk ke dua di atas yang akan 
dibuat algoritmanya. Penelitian ini akan merancang algoritma tersebut, dan hasil analisis 
terhadap algoritma dihasilkan  kompleksitas O(n2). Kompleksitas ini menujukkan bahwa 
algoritma tersebut optimal. 
  
Keywords: pemrograman linier, fuzzy, algoritma, kompleksitas algoritma, algoritma optimal 



76                                                            INO SURYANA 

1. Pendahuluan 
  
Sejak konferensi pertama tentang membuat keputusan dengan multiple criteria di 

University of South Carolina th. 1972 (Sakawa, 1993), telah meningkatkan kesesuaian 
pada masalah-masalah nyata pembuatan keputusan yang melibatkan banyak, 
ketidaksepadanan, dan konflik perrtimbangan yang secara bersamaan (simultan). Hal 
utama pada pendekatan sistem analitik multi objektif merupakan perluasan pada optimasi 
single objektif. 

Masalah pemrograman linier (PL) dengan single objektif ditulis dalam bentuk 
minimumkan    z = cx 
            kendala         Ax ≤ b 
                         x ≥ 0  (1) 
dengan c = )( 21 nccc L ,  x = T

nxxx )( 21 L , b = T
mbbb )( 21 L , dan A = )( , jia

merupakan matriks m x n. Persamaan (1) merupakan bentuk sistem pemrograman linier 
yang utuh (lengkap). Masalah ini banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan bila 
diselesaikan salah satu caranya menggunakan metoda simpleks (bisa menggunakan 
metoda lainnya) akan diperoleh satu nilai solusi.  

Khusus pada masalah kebijakan produksi (misalnya barang, jasa, dll.) biasanya 
terdapat beberapa solusi sebagai alternatif. Misalnya dalam kasus produksi barang, 
pembuat keputusan  (decissian maker) – PK,  menginginkan keputusan tidak satu nilai, 
tetapi banyak yang ada dalam suatu interval tertentu, maka permasalah ini harus 
diselesaikan secara fuzzy. Permasalahan ini akan dilibatkan pada pemrograman linier, 
dengan mengubah menjadi pemrograman linier fuzzy. Penyelesaian pemrograman linier 
fuzzy juga dapat menggunakan metoda simpleks dan bisa menggunakan program aplikasi 
LINDO versi 6.1 baru maupun klasik. Pada LINDO hanya menyediakan penyelesaian 
pada sistem pemrograman linier yang utuh.  

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam melengkapi tools (modul) untuk 
mengubah bentul pemrograman linier klasik ke bentuk pemrograman linier fuzzy. 
Sepengetahuan peneliti modul ini belum tersedia pada program aplkasi LINDO versi 6.1 
tersebut. Pembahasan diawali pada pemrograman linier fuzzy. 

Bentuk awal pemrograman linier fuzzy 
            cx ≤  z0  
          Ax ≤ b 
           x ≥ 0  (2). 
Dengan melalui beberapa tahap proses dan persyaratan yang biasanya datang dari  
PK, sehingga diperoleh bentuk akhir 
      maks     λ 
     kendala   λ ≤ 1 + ''

ib - (B’x)i ; i = 0, 1, . . . , m   
                    x ≥ 0 (3) 

Dengan ''
ib  hasil proses manipulasi b = (bi), (B’x)i hasil proses manipulasi x

A
c
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 

(Bx)i, dan variable baru λ. 
 Proses perubahan bentuk persamaan (1) menjadi bentuk persamaan (3) ini 
yang dibuat algoritmanya. Makalah ini akan menyajikan algoritma perubahan 
tersebut, termasuk fungsi fuzzy keanggotaannya. Algoritma hanya pada proses 
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perubahan bentuk sistem pemrograman linier (klasik) ke bentuk sistem 
pemrograman linier fuzzy. 
 
 

2. Permasalahan 
 

Masalah yang dibahas adalah bagaimana mengubah bentuk sistem pemrograman 
linier (klasik) menjadi bentuk sistem pemrograman linier fuzzy. Selanjutnya untuk 
memudahkan, pemrograman linier (klasik) dinamakan pemrograman linier  sesuai 
sebutan yang dikenal. Langkah pertama, diperkenalkan bentuk sistem pemrograman 
linier.  Dengan syarat tambahan dari PK, pemrograman linier ini diubah ke bentuk 
pemrograman linier  fuzzy. Langkah penyelesaianya pada masalah pemrograman linier 
menggunakan metoda simpleks. 
  
 Masalah Pemrograman Linier 
 

Untuk lebih cepat pamahaman, langsung pada permasalahan perencanaan produksi 
dan metoda penyelesaian menggunakan metoda simpleks yang ada pada program aplikasi 
Lindo sebagai berikut. (contoh 1). 
 
Contoh 1. 
 Sebuah perusahaan ingin memkasimalkan keuntungan untuk dua macam produksi 
barangnya P1, dan P2 yang dibuat dari 3 macam bahan baku M1, M2, dan M3. Untuk 
memproduksi 1ton  P1 diperlukan bahan 2 ton M1, 8 ton M2, dan 3 ton M3. Untuk 
memproduksi 1 ton P2 diperlukan bahan 6 ton M1, 6 ton M2, dan 1 ton M3. Bahan-bahan 
yang tersedia 27 ton M1, 45 ton M2, dan 15 ton  M3. Keuntungan dari P1 setara dengan 1 
juta rupiah,per ton dan P2 setara dengan 2 juta rupiah per ton. Dengan kondisi ini, 
perusahaan ingin memproduksi P1 dan P2 untuk mendapatkan total keuntungan yang 
maksimum. 
 Dari narasi masalah di atas, dibuat tabel kondisi (Tabel 1). 
 
Tabel 1 Kondisi Produksi dan Keuntungan 
 

Nama 
Bahan 

Barang 
Produksi 

Bahan 
Tersedia 

P1 P2 
M1 2 6 27 
M2 8 6 45 
M3 3 1 15 

Untung 
(Juta Rp) 1 2 - 

 
Masalah ditulis dalam sistem pemrograman linier, sebagai berikut 
  maks z =  cx 
  kendala   Ax ≤ b 
         x ≥ 0 
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dengan c = (1    2), x = (x1    x2)T, b = (27    45     15),  

dan A =  
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

1
6
6

3
8
2

     (4) 

Untuk kesesuaian bahasan, fungsi objektif dibuat kebalikanya (opposite) menjadi   
min z = -c x dengan  –c = (-1      -2), dan yang lainya tidak berubah. Penyelesaikan 
menggunakan metoda simpleks diperoleh nilai-nilai x1 = 3, dan x2 = 3,5 sehingga z = -10. 

Selanjutnya persamaan (4) dengan tambahan kendala yang diberikan oleh seorang 
PK, diubah ke bentuk pemrograman linier fuzzy. Kendala fuzzy yang diberikan  

 
 

Tabel 2 Kendala nonfuzzy dan fuzzy 
 

Nonfuzzy 
Kondisi Fuzzy 

(dari PK) 
µ=0 µ=1 

Fungsi 
Objektif 

-10 -9,5 -10,5 

Kendala 1 27 30 27 
Kendala 2 45 50 45 
Kendala 3 15 17 15 

 
Bentuk akhir dari sistem pemrograman linier fuzzy dari maslah di atas adalah 

           
min λ 

  kendala 

0,
5,92

5,85,05,1
102,16,1

102
3
2

21

21

21

21

21

≥
≥−+
≤++
≤++

≤++

xx
xx

xx
xx

xx

λ
λ
λ

λ

  (5) 

 
dengan menambahakan variabel baru λ. Perubahan ini diuraikan pada bagian selanjutnya.  
 
Mengubah Pemrograman Linier Menjadi Pemrograman Linier Fuzzy 
 

Persamaan (1) diubah ke bentuk fuzzy dengan persyaratan kefazian (batas 
kendala/ketersediaan bahan bukan berupa satu nilai. Juga nilai fungsi objektif bukan satu 
nilai)  yang diberikan oleh seorang pembuat keputusan, sehingga didapat bentuk 
persamaan (2). 

Bentuk fuzzy goal  (tujuan fuzzy) cx ≤ z0 dan fuzzy constrains  (kendala fuzzy) A x 
≤ b pada (2) digabung sehingga menjadi (Sakawa, 1993) 
 
  Bx ≤ b’ 
   x ≥ 0           (6) 
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dengan B = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
A
c

, b’ = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
b
z0  

 
 Fungsi keanggotaan dari (Bx)i  ≤  bi’ yang merupakan kesamaan dari kendala 
fuzzy Bx ≤ b’ adalah 

µi((Bx)i) = 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

+≥

+≤≤
−

−

≤

iii

iiii
i

ii

i
ii

dbBx

dbBxb
d

bBx
bBx

'

''
'

)(;0

)(;
)(

1

)(;1

   (7) 

 
di  = beda nilai subjektif (jarak) yang ada pada kondisi fuzzy. bi dan di masing-masing 
ditulis dalam vektor adalah b=(bi)=(b1, b2, …, bn) dan d=(di)=(d1, d2, …, dn). Grafik 
fungsi keanggotaannya ada pada gambar 1. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
         Gambar 1 Grafik Fungsi Keanggotaan 
 

Keputusan fuzzy berikut keanggotaan linier pada masalah tersebut, yaitu dengan 
mendapatkan nilai maksimum dari x* sehingga  
        µ(x*) = max   min  {µi((Bx)i)} 
      x≥0  i=0,1,…,m 
Dengan kata lain, penyelesaian masalah adalah dengan mendapatkan x* > 0 yang 
memaksimumkan pada minimum nilai fungsi keanggotaan. 
  

Dengan cara konstanta sistem pada persamaan 4 dibagi dengan di, didapat 
 iii dbb ''' = , (B’x)i = (Bx)i/di    (8) 
Sehingga masalah dapat ditulis menjadi 
µ(x*) = max   min  {1 + ''

ib - ((B’x)i)}  (9) 
             x≥0  i=0,1,…,m 
 

Dengan memperkenalkan variable λ, masalah ditransformasikan ke bentuk 
pemrograman linier (klasik) sebagai 
   maks     λ 
  kendala   λ ≤ 1 + ''

ib - (B’x)i ; i = 0, 1, . . . , m  (10) 
                 x ≥ 0 

0 

1 

b bi+d 
B(x)

 µ 

d
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Bentuk persamaan (10) dapat langsung diselesaikan menggunakan metoda simpleks. 
 
Contoh 2 

Kasus mengubah bentuk pemrograman linier ke bentuk pemroraman linier fuzzy. 
Ambil kasus  contoh 1, dengan pembuat keputusan (PK)  memiliki fuzzy goal dan fuzzy 
constrains (yang pada sistem ada pada sisi kanan) untuk nilai fungsi keanggotaan µ=0, 
dan µ=1 seperti disajikan pada Tabel 2. 
 
 Ambil z0 = -10,5 (dengan nilai fungsi keanggotaan µ=1), maka persamaan (2) 
dengan fungsi objektif yang kebalikannya (opposite) diperoleh bentuk fuzzy 
   -cx ≤ z0 

   A x ≤ b 
    x ≥ 0         
dengan menggabungkan fuzzy objektif dan fuzzy kendala didapat bentuk (6) 
   Bx ≤ b’ 
    x ≥ 0    

dengan B = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
A
c

= 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −−

1
6
6
2

3
8
2
1

, dan 

b’ = 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡−

15
45
27

5,10

     (11) 

 
Dari kondisi fuzzy pada tabel 2 didapat di (jarak yang dimungkinkan pada kondisi fuzzy 
dari PK), yaitu d0 = -9,5 – (-10,5) = 1, d1 = 30-27=3, d2 = 5, dan d3 = 2. Selanjutnya 
ditulis d = (1   3    5    2)T.  Fungsi keanggotaanya adalah  
 

µi((Bx)i) =

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
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          (12)

                                                     

 

 
Nilai-nilai pada persamaan (8) dan di diperoleh 
 

== iii dbb ''' (-10,5    9     9     7,5)T dan  

(B’x)i = (Bx)i/di = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
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⎣
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2
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3
2
1

. 
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Bentuk pemrograman linier fuzzy dengan vaiabel λ (bentuk persamaan (10)) adalah 
bentuk persamaan (5). Persamaan (5) diselesaikan menggunakan metoda simpleks 
(LINDO), diperoleh x1 = 3,0789, x2 = 3,5921, dan λ = 0,7632. 
ALGORITMA 
 

Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara 
sistematis dan efisien. Efisiensi algoritma dapat diukur dari berapa banyak waktu dan 
besar ruang (memori) yang diperlukan untuk mejalankan algoritma tersebut. Ukuran 
waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma dapat diukur dari berapa banyak 
opersai-operasi dasar yang dijalankan, dan ukuran besar ruang dapat dilihat dari berapa 
besar data yang dioperasikan pada saat algoritma dijalankan. 

Sebelum menganalisis algoritma pengubah bentuk sistem persamaan linier klasik 
ke bentuk sistem persamaan linier fuzzy, terlebih dulu akan dirangcang algoritmanya. 
Berikut perancangan algoritmanya. 

Setelah kendala fuzzy dimasukan pada sistem pemrograman linier, diperoleh 
system  persamaan linier fuzzy (persamaan 11). Matriks sistem (matriks yang elemennya 
merupakan konstanta-konstanta variable pada sistem) pada persamaan (11) akan diubah 
ke bentuk persamaan (10).  Matriks-matriks yang akan diproses sehingga diperoleh 
bentuk yang diinginkan pada persamaan 10, adalah matriks B berordo m x n, matriks b’ 
berordo m x 1, dan tabel 2 pada kendala non fuzzy (nzi) dan kendala fuzzy (fµ0i dan fµ1i) 
dengan i=1,2,3,...,m, dan C = (ci) vektor yang menyimpan konstanta.     
 
Prosedur konst_sistem(fµ0, fµ1, B, b’, d, b”, B’) 
// A. variabel d[1..m] 
  For (i=1; i<=m; i++) 
       d[i] = fµ0[i] - fµ1[i] 
 
// B. Hitung b” – pada persamaan 8 
  For (i=1; i<=m; i++) 
       b”[i] = b’[i]/d[i] 
 
// C. Hitung matriks B’ dengan elemen b[i, j] – pada persamaan 8 
  For (i=1; i<=m; i++) 
       For(j=1; j<=n; j++) 
            b’[i, j] = b[i, j]/d[i]  
 
//D. Hitung konstanta pada persamaan 10 
  For (i=1; i<=m; i++) 
       c[i] = b”[i] + 1 
 

Prosedur di atas sudah memproses semua nilai yang diperlukan pada sistem 
persamaan linier fuzzy (konstanta pada matriks B’ dan b”). Langkah selanjutnya tinggal 
membentuk model (formula)  matematik sistem persamaan linier yang dimaksud 
(persamaan 10). Rancangan untuk membentuk sistem ini diberi nama prosedur 
model_PLfuzzy berikut ini. 
Prosedur model_PLfuzzy(B’, C) 
// membentuk model pemrograman linier fuzzy – ke persamaan 5 
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// B’ matriks m x n yang menyimpan elemen konstanta sistem PL Fuzzy, 
// dan C vektor nilai konstanta ruas kanan. 
 

Kompleksitas algoritma ditentukan dari setiap blok proses yang terbentuk. Blok 
proses A, B, dan D menhasilkan sebanyak m proses Blok proses C menghasilkan 
sebanyak mn proses. Persamaan kompleksitasnya P(n, m) = mn + m. Jika m=n, maka 
P(n) = n2 + n. Dari hal tersebut diperoleh kompleksitasnya O(n2). 
    
 

3. Kesimpulan 
 

Bentuk bentuk sistem PL dirubah ke bentuk sistem PL fuzzy menggunakan logika 
fuzzy. Perubahan ini dikarenakan nilai kendala itu tidak merupakan satu nilai (biasanya 
dalam interval terentu), dan untuk menghasilkan solusi yang  optimal. Perubahan bentuk 
sistem ini memerlukan beberapa tahap, sehingga dipeorleh bentuk sistem PL fuzzy. 

Algoritma untuk mengubah bentuk sistem PL ke bentuk sistem  PL fuzzy memiliki 
kompleksitas O(n2). Bentuk sistem PL fuzzy diperlukan, agar sistem PL dapat langsung 
diselesaikan menggunakan program aplikasi LINDO. 
 
 

Daftar Pustaka 
 
[1] Kocay, William. Krehen, L Donald. Graph, Algorithm, and Optimization. Boca Raton, 

London, New York, Washington D.C. CARC Press Company. 2005. 
[2] Sakawa, Matasatoshi. Fuzzy Sets And Interactive Multiobjective Optimization. New York & 

London. Plenum Press. 1993. 
[3] Selim, Akl G. The Design and Analysis of Parallel Algorithm. Englewood Cliffs, New 

Jersey. Prentice-Hall International, Inc. 1989. 
[4] Suryana, Ino.  Pemrograman Linier dengan Kendala Fuzzy untuk Optimasi Produksi. 

Universitas Indonesia Depok, Jakarta. Seminar Nasional Matematika. 2010. 
[5] Suryana, Ino. Logika Fuzzy Pada Pengaturan Lampu Lalu Lintas. Universitas Indonesia 

Depok, Jakarta. Seminar Nasional Matematika. 2005. 
[6] Tartilah, Tjutju Dimyati. Dimyati, Ahmad. Operations Research: Model-model  

Pengambilan Keputusan. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2004. 



               Prosiding KNM XV, 30 Juni – 3 Juli 2010, Manado 
                             Hlm. 83—94. 

 

83 
 

MATEMATIKA VEDIK DAN  
METODE KALKULASI 

RITA DESFITRI 

Jurusan Pendidikan MIPA Universitas Bung Hatta, desfilwa@yahoo.com 

Abstract.  Vedic mathematics (pronounced ‘vaydik’) is an ancient system and was 
formulated over many centuries ago by the ancient sages and rishis in India. Beginning of the 
20th century, from around 1911-1918, an Indian scientist named Sri Bharati Krishna Tirtaji 
(1884-1960) found the back of the transcript which is called the 'Veda' and written in 
Sanskrit. The word ‘veda’ literally means knowledge and also refers to ancient Sanskrit 
writings contained in millions of manuscript scattered over India. These texts contain details 
on huge variety of subjects, including mathematics, and Vedic mathematics itself contains 
many examples of striking methods of calculation. Since year 1960, many new applications 
of the vedic system have been found. Vedic mathematics refers to sixteen pieces of the 
formula (sutra) and the fourteen pieces of the formula (sutra) derived from the vedic system. 
This paper will discuss some of the formula (sutra) and its application in the calculation. 
 
Key words and Phrases :vedic mathematics, formula, sub-formula 
 
 
Abstrak.  Awal abad ke 20, sekitar tahun 1911 – 1918, seorang ilmuwan India 
bernama Sri Bharati Krishna Tirtaji (1884 – 1960) menemukan kembali transkrip 
yang disebut ‘Veda’ dan ditulis dalam bahasa Sangsekerta. Veda sendiri secara 
umum berarti tulisan dan manuskrip dalam bahasa India kuno yang berisi berbagai 
macam subyek, termasuk matematika. Sistem dalam matematika Vedik ini kemudian 
direkonstruksi dan diperkenalkan kembali oleh Krishna Tirtaji sampai dikenal luas 
belakangan ini. Matematika Vedik merujuk kepada enam belas buah formula (sutra) 
dan empat belas buah sub-formula (sub sutra) yang diturunkan dari sistem Vedik. 
Seiring dengan perjalanan waktu, khususnya sejak tahun 1960, aplikasi-aplikasi baru 
dalam perhitungan matematika vedik terus ditemukan.  Makalah ini akan membahas 
beberapa formula (sutra) dan aplikasinya dalam perhitungan. 
 Kata kunci: matematika vedik, formula, sub-formula 

1. Pendahuluan 
Matematika Vedik (Vedic Mathematics) adalah sebuah sistem kuno yang 

ditemukan dan diformulasikan oleh para ilmuwan India beberapa abad yang lalu. Sekitar 
tahun 1911 sampai  1918, naskah-naskah kuno tentang matematika vedik ini ditemukan 
kembali oleh Sri Bharati Krishna Tirtaji (1884 – 1960). Sistem dari matematika vedik 
yang direkonstruksi ulang oleh Tirtaji ini lebih terarah dan perhitungan matematikanya 
lebih koheren dan mudah untuk dipelajari atau dikerjakan [5].  

Setelah Tirtaji mempublikasikan bukunya pada tahun 1960, makin banyak aplikasi-
aplikasi dari matematika vedik ini ditemukan. Matematika vedik ini juga mencakup 
contoh-contoh dari kemudahan metode kalkulasi, karena melibatkan arah atau ‘clue’ 
mendapatkan jawaban yang benar secara langsung. Istilah matematika vedik ini juga 
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merujuk kepada enam belas sutra (formula) dan empat belas sub sutra yang diturunkan 
dari sistem vedik, yang membuat perhitungan terasa lebih praktis ketika menangani 
permasalahan matematis [1]. Keenam belas sutra itu adalah:  

Tabel 1.  
Enam Belas Sutra (Formula) dari Matematika Vedik 

Sutra Translation 

 
By one more than the one before. 

 All from 9 and the last from 10. 

 Vertically and Cross-wise 

 
Transpose and Apply 

 If the Samuccaya is the Same it is Zero 

 
If One is in Ratio the Other is Zero 

 
By Addition and by Subtraction 

 
By the Completion or Non-Completion 

 Differential Calculus 

 By the Deficiency 

 Specific and General 

 
The Remainders by the Last Digit 

 
The Ultimate and Twice the 

Penultimate 

 By One Less than the One Before 

 
The Product of the Sum 

 
All the Multipliers 

 
Sumber: William and Gaskell, The Cosmic Calculator (A Vedic Mathematics Courses for School) 
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Walaupun ada enam belas sutra dan empat belas sub sutra dalam matematika 
vedik, tetapi yang akan didiskusikan dalam makalah ini hanyalah beberapa sutra saja. 

Sutra yang akan dibahas antara lain  (Nikhilam 
Navataścaramam Daśatah) yang berarti ‘semua dari sembilan dan yang terakhir dari 

sepuluh’; : (Ūrdhva Tiryagabhyām), yang berarti ‘vertikal dan operasi 

silang’; dan (Ekādhikena Pūrvena) atau ‘Dengan satu lebihnya dari 
satu sebelumnya’.  Juga akan dibahas beberapa istilah dan terminologi yang bermanfaat 
dan digunakan dalam formula tersebut. Terminologi yang dikenalkan adalah vinkulum 
(vinculum), defisiensi (deficiency) atau komplemen (complement). Di samping itu juga 
diperkenalkan kalkulasi sederhana dari kiri ke kanan dengan menggunakan beberapa 
sutra dan sub-sutra. 

2. Hasil Utama 
 
2.1. Beberapa Terminologi dan Sutra (formula) dalam Matematika Vedik 
2.1.1. Vinkulum (Vinculum) 

Sistem bilangan hanya terdiri dari sembilan bilangan (1 - 9) dan bilangan nol. 
Semua bilangan akan mengulang diri mereka sendiri dalam urutan spesifik setelah 
bilangan seperti 10, 100, 100, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang hanya punya angka 
1 sebagai angka pertama dan hanya angka 0 sesudahnya dinamakan basis [1].   
     

Operasi aritmetika dapat disederhanakan dengan menggunakan vinkulum, atau 
representasi mencukupkan ke digit 0 di atasnya sesuai dengan representasi unitnya 
(satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya). Penggunaan bilangan di atas angka 5 (yaitu 6, 
7, 8, dan 9) bisa digantikan dengan vinkulumnya, sehingga penggunaan bilangan yang 
dioperasikan jadi lebih kecil. Vinkulum juga menyediakan fleksibilitas dalam memilih 
cara yang berbeda dalam merepresentasikan sebuah bilangan. Misalnya: karena bilangan 
28 dekat ke 30, kita boleh menulis 23  atau (30 – 2) selain 28. Begitu juga 203298=  
atau (300 – 2). Penggunaan vinkulum juga dimungkinkan untuk bilangan yang 
merepresentasikan puluhan, ratusan, dan seterusnya, seperti 322183=  atau  (203 – 20), 
dan sebagainya.   
 
2.1.2. Defisiensi atau Komplemen 

Jika vinkulum digunakan untuk menyederhanakan penggunaan angka-angka dari 
suatu bilangan, maka komplemen digunakan dalam menyederhanakan bilangan itu 
sendiri. Kita dapat mengkonversi sebuah bilangan yang besar ke dalam bilangan yang 
lebih kecil dengan menggunakan komplemennya.  
   Dalam banyak buku, istilah komplemen kadang bisa diganti dengan defisiensi atau 
kekurangannya (defisiensi dari basis terdekat). Misalnya, daripada menggunakan 
bilangan 79 dalam operasi matematika, bilangan itu dikonversikan ke dalam bilangan 
yang lebih kecil yang didapat dari hasil pengurangan bilangan ini dari basis terdekat. 
Bilangan 89 dekat ke basis 100, sehingga 100 adalah basis terdekat. Dengan 
mengurangkan 89 dari 100, didapat 100 - 89 = 11. Bilangan 11 ini adalah komplemen 
dari 89. Setiap bilangan yang dikurangkan dari basis terdekat, akan memberikan bilangan 



86                                                                RITA DESFITRI 
 
komplemennya. Dengan cara yang sama, komplemen dari 82 adalah 18, komplemen dari 
714 adalah 286. 

Berbagai operasi aritmetika seperti perkalian, pembagian, atau operasi lainnya 
dengan menggunakan komplemen dan vinkulum, jawaban yang didapat dari operasi 
sistem vedik ini akan sama seperti halnya menggunakan bilangan semula.  

Untuk mendapatkan komplemen dari sebuah bilangan yang tidak begitu besar, 
tentu tidak sulit. Bagaimana kalau yang dicari adalah komplemen dari suatu bilangan 
yang cukup besar? Untuk kondisi ini, ada sutra yang bisa membantu menemukan 
komplemen dari suatu bilangan, yaitu Nikhilam Navataścaramam Daśatah  (semua dari 9 
dan yang terakhir dari 10) yang akan didiskusikan berikut ini. 
   
2.1.3. Nikhilam Navataścaramaṃ Daśataḥ (Semua dari 9 dan yang terakhir dari 10) 

Sutra ini secara bahasa berarti menjadikan angka 9 sebagai fokus. Misalnya, 
apakah semua dari 9 untuk bilangan 873? Apakah yang didapat jika diambil semua digit 
ini dari 9? Dengan mengambil 8 dari 9 didapat 1, diambil 7 dari 9 didapat 2 ,  dan ambil 
3 dari 9 didapat 6 , sehingga diperoleh semua dari 9  untuk bilangan 873 adalah 126 .  

Sekarang apakah ‘semua dari 9 dan yang terakhir dari 10’ untuk bilangan 873? 
Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, Dengan mengambil 8 dari 9 didapat 1, 
diambil 7 dari 9 didapat 2 .  Karena digit yang terakhir untuk bilangan 873 adalah 3, 
maka 3 diambil dari 10, bukan dari 9, sehingga didapat 7 . Jadi  ‘semua dari 9 dan yang 
terakhir dari 10’ untuk bilangan 873 adalah 124 .  Dibanding sutra-sutra lain dalam 
matematika vedik, sutra ‘semua dari 9 dan yang terakhir dari 10’ ini adalah sutra yang 
paling sering digunakan dan paling mudah dimengerti. Penggunaannya juga sederhana, 
dan dapat digunakan dalam operasi pengurangan, pembagian, dan perkalian basis.  
  
2.1.4. Ūrdhva Tiryagabhyām (Operasi vertikal dan operasi silang) 

Sutra ini menyediakan formula umum yang dapat diaplikasikan untuk perkalian 
setiap dua bilangan dengan jumlah digit yang sama. Jika kita mengalikan dua buah 
bilangan yang masing-masingnya memiliki 2 digit, ada beberapa langkah yang dilakukan. 
Dengan meletakkan/menyusun kedua bilangan secara vertikal, akan terlihat bagaimana 
sutra ‘operasi vertikal dan operasi silang’ ini berlaku. Hal ini karena produk dari digit-
digit satuan akan menghasilkan digit satuan, perkalian dari unit puluhan dan unit satuan, 
atau unit satuan dengan unit puluhan (ditambahkan dengan digit bawaan atau 
penyimpanan) akan menghasilkan unit puluhan untuk bilangan jawaban. Begitu juga 
perkalian digit puluhan dengan digit puluhan akan menghasilkan digit untuk ratusan pada 
bilangan hasil.  
  
2.1.5. Ekādhikena Pūrvena (Dengan satu lebihnya dari yang sebelumnya) 

Sutra ‘dengan satu lebihnya dari satu sebelumnya’ ini berarti kita tambahkan satu 
kepada bilangan yang muncul sebelumnya. Misalnya diberikan bilangan 38. Karena ada 
angka 3 sebelum angka 9, maka kita tambahkan satu kepada angka 3 menjadi 4. Digit 4 
ini dinamakan digit Ekādhikena  (satu lebihnya). Dimulai dari bilangan 1, semua bilangan 
dapat dibangun dengan menggunakan sutra ‘satu lebihnya dari yang sebelumnya’, karena 
2 merupakan 1 lebihnya dari 1, 3 itu 1 lebihnya dari 2, dan seterusnya. Aplikasi dari sutra 
Ekādhikena Pūrvena akan dibahas di bagian lain dalam makalah ini.     
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2.2. Aplikasi Sutra-sutra dalam Sistem Vedik untuk Metode Kalkulasi 
Setiap sutra mempunyai beberapa aplikasi dalam metode kalkulasi yang berbeda-

beda. Kombinasi dari dua atau bahkan tiga buah sutra juga dapat memberi alternatif yang 
dapat digunakan dalam membantu komputasi mental. Matematika vedik dapat digunakan 
untuk membantu perhitungan dan menyelesaikan problem-problem perhitungan sehingga 
menjadi lebih mudah. Hal ini karena sutra-sutra dalam matematika vedik mempunyai 
aturan-aturan dasar  untuk perkalian mental, perkalian dengan bilangan khusus, metode 
perpangkatan,  penggandaan dan sebagainya.  

Dalam operasi singkat, sistem vedik juga menyediakan alternatif untuk operasi 
perkalian bilangan kompleks, pembagian/faktor dan lain-lain. Walaupun demikian, 
makalah ini hanya membahas beberapa metode saja.  
 
2.2.1. Operasi Penjumlahan 

Operasi penjumlahan bisa dilakukan dengan menggunakan vinkulum, sehingga 
digit yang kita operasikan adalah digit-digit yang kecil. Misalnya penjumlahan sederhana 

,4791+  dengan menggunakan vinkulum, 91 ditulis 111  (101 – 11)  dan 47 ditulis 35   
(50 – 3).  Kemudian dioperasikan, dengan ketentuan jika tanda berlawanan maka digit 
akan saling mengurangkan. Misalnya  .24135111 =+   
 
2.2.2. Operasi Pengurangan 

Operasi pengurangan dapat dilakukan dengan aplikasi sutra Nikhilam 
Navataścaramaṃ Daśatah (semua dari 9 dan yang terakhir dari 10). Pengurangan seperti 
ini sering terjadi ketika seseorang melakukan transaksi suatu pembelian. Jika kita 
memberikan uang kertas Rp. 10.000 untuk membeli sesuatu barang yang harganya Rp. 
8700,-  maka kita akan mendapat kembalian sebesar Rp. 1300. Karena dua angka terakhir 
adalah bilangan nol, operasi dimulai dari dua angka pertama saja. Ini didapat dengan 
mengurangi 7 dari 10 didapat 3, dan mengurangi  8 dari bilangan 9 didapat 1.  Sehingga 
didapat hasilnya sebanyak Rp. 1300. Ini juga bisa didapat dengan melihat komplemen.   

Biasanya ketika mengurangkan suatu bilangan dengan bilangan lainnya, kedua 
bilangan disusun secara vertikal, dan bilangan yang akan dikurangkan disusun di barisan 
atas. Cara yang sangat umum ini bisa diganti dengan menggunakan sutra Nikhilam 
Navataścaramam Daśatah. Bagaimana sutra ini diaplikasikan? Seperti sudah 
didiskusikan sebelumnya, sutra ini sangat mudah untuk diaplikasikan. Kita hanya  
mengurangi angka terakhir dari 10, sedangkan angka lainnya dikurangkan dari 9. Selama 
pengurangan, jika digit di baris atas lebih kecil dari digit di baris bawahnya, diambil 
komplemen dari selisih dari dua digit di kolom yang bersangkutan.    

Jika kita ingin mengurangkan 348 dari 527,  atau biasanya ditulis 527 – 348. 
Bilangan 527 disusun di baris atas, dan bilangan 348 disusun di bagian baris bawah. 
Kemudian dilihat kolom satuan, 7 di baris atas lebih besar daripada 8 di baris bawah, 
sehingga yang dilihat adalah selisihnya, yaitu 1. Komplemen dari 1 adalah 9, sehingga 
berdasarkan sutra ‘Semua dari 9 dan yang terakhir dari 10’, maka 1 dikurangkan dari 10, 
didapat 9. Digit berikutnya adalah puluhan, selisihnya adalah 2, diambil dari 9 didapat 7.  

Untuk digit ratusan, angka di baris atas lebih besar dari angka di baris bawah, 
sehingga kita tidak memerlukan komplemen dari selisih, dan bisa langsung dikurangkan 5 
– 3 = 2. Tetapi di kolom sebelah kanannya kita memerlukan komplemen, sehingga kita 
kurangkan 1 lagi di kolom ini, diperoleh  2 – 1 = 1. Dengan demikian, jawabannya adalah 
527 – 348 = 179.   
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Operasi pengurangan dengan menggunakan vinkulum juga bisa dilakukan. 
Misalnya mengurangkan 96 dari 179. Dengan menggunakan vinkulum, digit yang kita 
gunakan hanya digit 1 sampai digit 5 beserta 0. Dengan demikian, 179 ditulis 212  dan 96 
ditulis 410 . Sehingga .321401122 =−  Dengan kata lain (200 – 21) – (100 – 4) = 103 – 
20.  
 
2.2.3. Operasi Perkalian 

Ada beberapa sutra yang dapat diaplikasikan ke dalam operasi perkalian, baik itu 
sutra yang berdiri sendiri atau kombinasi dari dua sutra atau lebih.  
 
i). Perkalian dua bilangan yang jumlah digitnya sama. 

Formula umum untuk perkalian dua bilangan yang jumlah digitnya sama adalah 
sutra  ‘Operasi vertikal dan operasi silang’. Sebagai contoh, perkalian dua buah bilangan 
dengan dua digit. Dalam sutra ini, ada 3 langkah/step yang dilakukan sebagai berikut:  

 
       Step 3     Step 2   Step 1     
   ● ●  ● ●  ● ● 
 
   ● ●  ● ●  ● ● 
  

 
Step 1.  Perkalian dimulai dari kanan dengan mengalikan secara vertikal dua digit di 

kolom paling kanan. 
Step 2.  Perkalian silang antara digit pertama dari kolom pertama dengan digit kedua dari 

kolom kedua, kemudan perkalian silang antara digit pertama dari kolom kedua 
dengan digit kedua dari kolom pertama, dan jumlahkan dua hasil yang didapat 
dari dua buah perkalian silang ini. 

Step 3.   Perkalian vertikal kedua digit pada kolom ke dua. 
 
Jika perkalian yang dilakukan adalah dua buah bilangan yang terdiri dari 3 digit, maka 
akan ada 5 langkah/step yang akan dilakukan sebagai berikut: 
 

 
 
ii) Perkalian dua bilangan yang dekat ke basis. 

Ketika mengalikan bilangan-bilangan yang dekat ke basis, dapat diaplikasikan dua 
buah sutra sederhana, yaitu sutra Nikhilam Navataścaramam Daśatah and sutra Ūrdhva 
Tiryagabhyām. Misalkan kita ingin mengalikan bilangan .9786×  kadang-kadang 
perkalian seperti ini terasa sulit karena 9786× melibatkan penggunakan digit besar, yaitu 
6, 7, 8, dan 9. Tetapi dengan menggunakan sutra Nikhilam Navataścaramam Daśatah, 
didapat defisiensi dari 86 yaitu 14, dan defisiensi dari 97 adalah 13. Ini menunjukkan 
bahwa 86 adalah 14 di bawah basis 100, sehingga kita tulis 13−  sesudah bilangan 
tersebut. Begitu juga posisi 97 adalah 3 di bawah 100, sehingga kita tulis  2−  sesudah 
bilangan itu.  
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Dengan diperoleh defisiensi, jawaban akan dibagi kedalam dua bagian. Bagian pertama 
didapat dengan mengambil satu defisiensi dari bilangan yang lainnya, yaitu salah satu, 
apakah 386 − atau 1497−  (yang pada dasarnya akan menghasilkan bilangan yang 
sama).  Bagian kedua diperoleh denga mengalikan kedua defisiensi (karena kedua 
bilangan dekat ke basis, defisiensinya hanya bilangan yang kecil), yaitu .42314 =×  
Sehingga didapat  .83429786 =×  Secara sederhana bisa ditulis:    
 

42314dan  , 83149738642/83

_
100bawah  di 3itu   97                         397

100bawah  di 14itu  86                        1486

______________________
=×== −−

−
−

 

 
Sebenarnya, setelah mendapatkan defisiensi itu, kita mengaplikasikan sutra 

‘operasi vertikal dan operasi silang’. Pengurangan silang untuk mendapatkan setengah 
jawaban bagian kiri, dan perkalian vertikal untuk mendapatkan setengah bagian jawaban 
di kanan.  
 
iii).  Mengalikan suatu bilangan dengan dirinya sendiri 

Ketika bilangan dikalikan dengan dirinya sendiri, sutra ‘operasi vertikal dan 
operasi silang’ dengan cantik menyederhanakan operasinya dan memberikan metode 
yang mudah dalam perkuadratan bilangan [3]. Dalam hal ini kita mengenal istilah 
Dupleks (Duplex) D sebagai berikut: 
-   untuk pengkuadratan bilangan yang terdiri dari satu digit, D adalah kuadrat dari 

bilangan itu sendiri. Misalnya D(7) = 72 = 49; 
-  pengkuadratan bilangan yang terdiri dari dua digit, D adalah dua kali dari perkalian 

digit-digitnya. Misalkan D(68) = 2 × 6 × 8 = 2 · 6 · 8 = 96 
 

Kuadrat dari sebarang bilangan adalah jumlah dari semua Dupleksnya, dan 
dikombinasikan dengan cara yang sudah dikenal dalam kalkulasi mental. 

Sebagai contoh: untuk mendapatkan hasil dari 2)57( . Dengan operasi dari kiri ke kanan, 
ada tiga buah Dupleks D dalam 57, yaitu: D(5), D(57), and D(7).  
Karena D(5) = 25, D(57) = 70, and D(7) = 49, dengan mengkombinasikan ketiga hasil 
Dupleks ini dalam cara yang umum didapat    
 

324994,032
32007,52

25

=
=  

 
Dapat dicatat bahwa angka 5 dan 7 harus dijumlahkan karena keduanya mewakili 

digit yang sama (posisinya berada pada kolom yang sama untuk perkalian secara umum), 
demikian juga halnya angka 0 dan 4.  

Adakalanya ketika mengkuadratkan bilangan yang terdiri dari tiga digit, kita dapat 
mengelompokkan dua digit sebagai satu kesatuan, dan mengaplikasikan prosedur yang 
sama.  
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Sebagai contoh:  

Ingin mencari nilai dari 2)132( . Dengan mengerjakan dari kiri ke kanan, kita dapat 
mengasumsikan bahwa ada tiga Dupleks dalam 134, yaitu D(13), D(13/4), dan D(4). 
Karena D(13) = 169, D(13/2) = 52, and D(2) = 4. Dengan mengkombinasikan ketiga hasil 
Dupleks, didapat: 

174244,1742
174225,916

169

=
=  

 
Ingat bahwa kita tidak mengkombinasikan digit 2 dan 4, karena posisi mereka berada 
pada kolom yang berbeda, dan 4 itu adalah digit untuk unit satuan oleh dirinya sendiri.  

Bagaimana kalau angkanya cukup besar? Misalkan ingin mencari nilai dari 
2)146( . Seperti sebelumnya, ada tiga Dupleks dalam 146, yaitu D(14), D(14/6), dan 

D(6).  Karena D(14) = 196, D(14/6) = 168, and D(6) = 36. Dengan mengkombinasikan 
ketiga hasil Dupleks, didapat:   
ampaikan hasil utama penelitian Saudara di sini. Definisi, lemma, teorema, proposisi, 
akibat, dan contoh disajikan dengan tipe berikut. 

2131663,8212
2128861,691

196

=
=  

 
iv). Mengkuadratkan bilangan-bilangan khusus/spesifik 

Ketika mengkuadratkan bilangan yang berakhiran dengan digit 5, sutra Ekādhikena 
Pūrvena  atau ‘satu lebihnya dari yang sebelumnya’ menyediakan cara yang sederhana 

[4]. Sebagai contoh, jika ingin mengalikan 75 dengan dirinya sendiri, atau .2)75(  Dalam 
hal ini perhatikan angka sebelum angka 5, yaitu angka 7. Kemudian dikalikan angka 7 ini 
dengan satu lebihnya dari 7, yaitu angka 8, dan didapat 5687 =×  sebagai bagian pertama 

dari jawaban. Sedangkan bagian akhir dari jawaban hanyalah 25 yang didapat dari .25  

Sehingga 5625275 =  yang diperoleh dari 25/56  dimana 8,756 ×= .2525dan  =  

Dengan cara yang sama didapat 7225285 = yang diperoleh dari 

25/72 dimana .2525dan  9,872 =×=  
 
2.2.4. Operasi dari kiri ke kanan 

Dalam perkalian mental (di dalam kepala), kadang-kadang dipandang perlu untuk 
mendapatkan jawaban dari arah kiri ke kanan, yaitu untuk mendapatkan digit yang paling 
memegang peranan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan digit yang  lainnya.  Secara 
umum operasi yang dilakukan dari kiri ke kanan hanyalah operasi pembagian [5].  

Contoh-contoh berikut menunjukkan operasi yang bergerak dari kiri ke kanan 
untuk beberapa operasi lain dan penjabarannya. 
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i). Penjumlahan 
Misalkan kita ingin menjumlahkan bilangan 567 kepada bilangan 985, akan 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
 
     5  6  7 
     9  8  5_   + 
 14     

 Di kolom paling kiri, dijumlahkan 5 + 9 = 14. Karena 1 
merepresentasikan angka paling kiri, dan angka 4 adalah angka di 
sebelah kanannya, maka cukup ditulis angka 1, sedangkan angka 
4 di simpan untuk bilangan di sebelah kanannya. 
 

     5  6  7 
     9  8  5_   + 
 14 5 4 

Di kolom tengah, pandang lagi 6 dan 8 sebagai satuan, sehingga  
6 + 8 = 14. Teapi ada angka 4 tadi yang disimpan, karena terletak 
satu digit di sebelah kiri, merepresentasikan puluhan untuk, 
sehingga dipandang sebagai 40, dan didapat 14 + 40 = 54. 
Kembali tulis 5 dan simpan 4 untuk dijumlahkan kepada operasi 
kolom di sebelah kanannya.   
 

     5   6  7 
     9   8  5_   + 
 14 5 4 5  2 

Sekarang dengan menambahkan angka yang terletak pada kolom 
paling kanan, lalu didapat 7 + 5 = 12. Dengan menambahkan 
digit 4 yang tadi di simpan dari sebelah kiri, yang 
direpresentasikan sebagai 40, maka didapat 12 + 40 = 52. Angka 
5 diletakkan sebagai puluhan, dan angka 2 sebagai satuan, 
sehingga dapat ditulis seperti biasa. Sehingga  567 + 984 = 1552. 

 
ii). Pengurangan 

Bagaimana operasi pengurangan dilakukan, tentu semua orang tahu, tetapi yang 
akan dibahas di sini adalah cara/metode pengurangan yang sederhana yang dilakukan dari 
kiri ke kanan dengan menggunakan sub-sutra Dhvajāṅkaḥ atau ‘dengan bendera’ [2]. 
Misalkan kita ingin mengurangkan 473 dari bilangan 852. Langkah-langkah yang akan 
dilakukan adalah sebagai berikut:  
 
     8  15   2 
     4   7   3   _ 
     3 

Dalam pengurangan ini, kita mulai operasi dari kolom sebelah 
kiri, 8 – 4 = 4. Tetapi karena satu unit akan diperlukan untuk 
operasi di kolom sebelah kanannya (karena 7 besar dari 5) maka 
ditulis bukan angka 4 untuk 8 – 4, tetapi angka 3, sedangkan 
satunya di bawa ke kolom sebelah kanan.  
 

     8  15  12 
     4   7    3    _ 
     3   7    9 

Angka 5 ditambahkan kepada angka 1 yang dibawa dari kolom 
kirinya. Tetapi karena angka 1 milik kolom sebelah kiri angka 5, 
maka ia akan dipandang sebagai puluhan terhadap angka 5, 
sehingga menjadi 15. Kemudian 15 – 7 = 8, tetapi kembali satu 
unit akan diperlukan untuk operasi di kolom sebelah kanannya, 
karena 9 lebih besar dari 3. Sehingga yang ditulis bukan 8, tetapi 
7, dan satunya dibawa ke kolom sebelah kanan. Kembali 2 di 
tambah 1 yang berarti puluhan menjadi 12, dikurangi dengan 3 
diperoleh 9. Sehingga 852 – 473 = 379. 

ii). Perkalian 
Misalkan kita ingin mengalikan 423 dengan 8 dengan operasi dari kiri ke kanan. 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
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    4    2   3 
               8   × 
3 2           

 Dalam perkalian ini, dimulai dari kolom kiri, dimana 4 × 8 = 32. 
Tetapi karena sebuah unit akan dibutuhkan untuk kolom di kanan 
berikutnya (karena 32 terdiri dari 3 sebagai unit puluhan dan 2 
sebagai unit satuan), maka hanya ditulis 3 dan simpan angka 2 di 
kanannya.   
 

     4    2   3 
                8   × 
3 2 3 6       

Kemudian 2 × 8 = 16, lalu dimasukkan digit 2 yang disimpan, 
yang merepresentasikan puluhan terhadap kolom ini, sehingga 
didapat 20, dan 16 + 20 = 36. Kembali letakkan angka 3 sebagai 
hasil kali, dan bawa 6 untuk operasi berikutnya.  

     
     
 4    2   3 
                8   × 
3 2 3 6  8  4 

 
 
Terakhir dua bilangan 3 dan 8 dikalikan, 3 × 8 = 24. Tambahkan 
angka 6 sebagai representasi 60, sehingga 60 + 24 = 84. Sehingga 
423 × 8 = 3384. 

 
2.3. Sistem Vedik dan Kalkulasi Mental 

Sekarang ini, penggunaan kalkulator di tengah masyarakat makin meluas. Siswa 
juga diperbolehkan menggunakan kalkulator, khususnya jika mereka sudah mempunyai 
pemahaman yang cukup kuat tentang dasar-dasar kalkulasi. Jika tujuan masalah-masalah 
yang diberikan kepada siswa tidak hanya untuk menghitung, tentu saja penggunaan 
kalkulator secara umum tidak menjadi masalah. Itulah sebabnya anak-anak yang masih 
belajar kalkulasi dasar tidak diperkenalkan kalkulator terlalu dini, sampai mereka 
memahami dan mempunyai konsep tentang apa itu penjumlahan, perkalian, perkalian 
maupun pembagian.  

Walaupun demikian, beberapa penelitian yang dilakukan sejak beberapa tahun 
yang lalu [6] menunjukkan bahwa penggunaan kalkulator yang terus menerus akan 
mengganggu kepekaan dan  kemampuan otak seseorang dalam melakukan 
perhitungan/kalkulasi mental. Tidak jarang kita melihat seseorang yang cenderung 
langsung meraih kalkulator ketika akan berhitung, walaupun yang ingin dicari hasilnya 
hanyalah penjumlahan sederhana seperti .2035+  Jika ini terjadi pada siswa, 
kemampuan mental mereka dalam kalkulasi akan terpengaruh. Lagipula, kadang-kadang 
kita harus menyadari bahwa beberapa kalkulator juga cenderung salah perhitungan karena 
salah penyetingan atau memasukkan data. Misalnya untuk mendapatkan 532 ×+ , jika 
kalkulator menunjukkan jawaban 25, maka jawaban itu tidak benar, karena yang jawaban 
yang benar adalah 30.  

Para orang tua kadang-kadang punya miskonsepsi tentang bagaimana anak-anak 
akan menjadi bingung dengan metoda kalkulasi dalam sistem vedik. Tetapi berdasarkan 
pengalaman dari berbagai workshop yang dilakukan oleh ahli vedik bernama Singhal di 
banyak daerah yang tersebar di India, terbukti bahwa anak-anak mampu mengkorelasikan 
metode-metode berhitung yang dipelajari di sekolah dengan sistem vedik.  Dengan 
demikian, anak-anak mampu membangun kecerdasan berhitung dan lebih yakin akan 
dirinya terhadap proses kalkulasi yang dikerjakan.  

Beberapa kritisi dan para ahli berpendapat bahwa menghitung sesuatu dalam 
aritmetika  dengan mengaplikasikan  program dalam software computer atau kalkulator 
terus menerus hanya akan membuat kemampuan kalkulasi siswa rendah. Karena otak, 
seperti halnya otot, juga butuh latihan, seperti halnya tubuh yang perlu olah raga 
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(exercise). Ketika kita menggunakan matematika vedik dalam perhitungan, kita 
menggunakan kedua otak kiri dan kanan secara bersamaan. Otak kiri adalah tempat untuk 
bahasa dan proses dalam logika dan keterurutan langkah berpikir. Sedangkan otak kanan 
lebih mengarah kepada yang bersifat visual dan proses yang intuitif, holistik dan random. 
Pada waktu kita mengerjakan kalkulasi secara mental tanpa menggunakan kalkulator, 
pada dasarnya kita mengarah dan melatih kemampuan untuk berkonsentrasi.  
 

3. Kesimpulan 

Matematika Vedik (Vedic mathematics) berasal dari konsep-konsep ‘vedic’ yang 
merupakan kompilasi dari berbagai metode yang dapat dilakukan untuk 
menghitung/kalkulasi dalam memecahkan persoalan matematika. Ia bisa menjadi suatu 
alat (tool) untuk memperkaya kekuatan mental kita dalam melakukan perhitungan-
perhitungan matematis. Ia juga membantu kita untuk belajar dan menyelesaikan 
perhitungan-perhitungan yang lebih komplek dalam waktu yang lebih singkat tanpa 
menggunakan kalkulator atau alat-alat automata lainnya.  

Dalam matematika vedik, persoalan dan perhitungan yang kelihatan ‘sulit’ atau 
perhitungan yang melibatkan angka besar sering dapat diselesaikan dengan cara yang 
lebih cepat dan perhitungannya dapat dilakukan secara mental (tanpa menulis atau 
menggunakan kalkulator) yang hanya melibatkan satu atau dua langkah pengerjaan. Ia 
dapat membuat seseorang lebih kreatif, tertarik dan cerdas dalam teknik-teknik berhitung. 
Dalam matematika vedik, metode kalkulasi sering dapat disederhanakan dengan 
melakukan perhitungan langsung, sehingga hanya membutuhkan waktu yang singkat, dan 
kita jadi lebih cenderung ingin melakukan perhitungan langsung secara mental di dalam 
kepala dibandingkan dengan mencari kalkulator. Hal ini karena sistem vedik itu sendiri 
adalah sistem komputasi secara mental.  

Matematika Vedik menyediakan dan membantu kita dengan formula-formula 
perhitungan satu baris yang mempercepat proses perhitungan/kalkulasi. Matematika 
Vedik lebih sistematis, koheren, dan sistem yang lebih utuh dari sistem yang 
konvensional. Ia adalah semacam alat yang bersifat mental/pikiran dari perhitungan yang 
mendorong dan menggunakan intuisi dan inovasi dalam mengerjakan kalkulasi, sambil 
memberikan siswa cara menghitung yang lebih fleksibel, menarik dan memuaskan. 
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INVERS MOORE PENROSE MATRIKS VON NEUMANN 
REGULAR ATAS RING PAQ 

 

TITI UDJIANI SRRM 
PS Matematika FMIPA UNDIP 

 
Abstract. This paper discusses the necessary and sufficient conditions also explicit formula   
Moore Penrose Inverse of Von Neumann Regular matrices over ring PAQ where P,Q are 
invertible matrices and A is Von Neumann regular matrix 
 
Key words and Phrases : Invers Moore Penrose  
 
 
Abstrak. Tulisan ini membahas mengenai syarat perlu dan cukup serta formula eksplisit dari 
Invers Moore Penrose matriks von Neumann Regular atas ring  dengan ,  matriks 
invertible dan  matriks von Neumann Regular 
 
Kata kunci : Moore Penrose Inverse 

 

1. Pendahuluan 

Konsep tentang invers Moore Penrose pertama kali dikemukakan oleh E.H. Moore 
pada tahun 1920 yang kemudian diikuti oleh R. Penrose tahun 1955. Beberapa penulis 
telah mengembangkan konsep invers Moore Penrose, diantaranya  J.J. Koliha  ,Elements 
of C*-algebras commuting with their Moore Penrose Inverse, Studia Math, 2000 ,  Adi 
Ben Israel, The Moore of The Moore Penrose Inverse, Linear Algebra Conference, 2001  
;  J.J.Koliha dan P.Patricio, Elements of Rings with Equal Spectral Idempotents, 
Australian Math. Society,2001 

Tulisan ini akan melengkapi pembuktian beberapa teorema mengenai  invers 
Moore Penrose dari matriks von Neumann Regular atas ring, khususnya matriks von 
Neumann Regular atas ring  dengan ,  matriks invertible dan A matriks von 
Neumann Regular yang sudah dibahas dalam [2] dan [3]. Hal hal yang akan dibahas 
adalah mengenai syarat perlu dan cukup serta formula eksplisit invers Moore Penrose 
matriks von Neumann Regular atas ring . 
 

Sebelum sampai pada pembahasan perlu diketahui beberapa hal sebagai berikut : 
Definisi 1.1 :[1]  

Diketahui  adalah ring dengan elemen satuan dan  adalah himpunan matriks 
atas .  Involusi * pada   adalah operasi       

  sedemikian sehingga 
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1.  =  
2.  =   

3.  =  +     

Untuk setiap  ,    

Definisi 1.2 :[4] 
Diketahui   
Matriks  dikatakan von Neumann regular jika  terdapat    sedemikian 
sehingga memenuhi      =  

Definisi 1.3:[5] 
Diketahui  dan * adalah involusi pada  
Matriks    dikatakan invers Moore Penrose dari A jika memenuhi:   
1.    =  
2.     
3.     =        
4.     =  

Tulisan ini didasarkan pada sebuah teorema yang ditulis oleh Pedro Patricio dalam [2] 
dan [3] sebagai berikut : 
Teorema 1.4 :[3] 

Jika      dan * adalah involusi pada  maka pernyataan pernyataan 
dibawah ini ekivalen : 
1.   von Neumann Regular dan  =      +        invertible 

2.   von Neumann Regular dan  =      +         invertible 

3.    yaitu Invers Moore Penrose  dari matriks  terhadap involusi * adalah 
  =  (   ) (        =  (      (    )     

  
 

2. Pembahasan 

Berdasarkan teorema 1 selanjutnya pada bagian ini akan dibahas mengenai invers 
Moore Penrose dari matriks  dengan  adalah matriks von Neumann Regular dan 

,   matriks yang invertible. Karena  dan  matriks matriks yang invertible dan  
adalah matriks von Neumann Regular  maka             =     = 

.  
Dengan kata lain               = 

     Teorema 2.1 :[3] 
Jika  adalah matriks von Neumann Regular berukuran mxn  dan  ,  adalah 
matriks atas  yang invertible maka pernyataan pernyataan dibawah ini ekivalen 
1.   = [     ]    +        invertible 

2.   =    [      ] +       invertible 

3. Invers Moore Penrose  atas * adalah 
=[         ]                             (1)         
=    [             ]                       (2)       
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Bukti :( 1 3 ) 

Diketahui  invertible  akan dibuktikan 
=[         ]  

Diambil    =              +           

=             +           

=  [       +        ]    

=      
=  (3)       

 
Sehingga diperoleh bahwa  invertible jika dan hanya jika   invertible. 
Karena diketahui  invertible  maka  invertible. Karena  invertible dan     
adalah matriks von Neumann regular maka berdasarkan teorema 1 invers Moore 
Penrose dari   adalah    
  =              

=   [         
=   [              

=           

=        

=        

=  (   )  

Sebaliknya diketahui   =[         ] . Akan 
dibuktikan bahwa  invertible .   

  =[       ] =
    

maka berdasarkan  teorema 1 diperoleh  von Neumann regular dan 
    =              +           invertible.  

           (3) diperoleh bahwa  
invertible.  
( 2 3 ) 
Diketahui   invertible  
Akan dibuktikan =    [             ]      
Diambil  K   =                  +          

=             +              

=          +           

=       [     ] +       ]  

=             
   =                (4)      
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Sehingga diperoleh bahwa    invertible jika dan hanya jika  invertible 
Karena diketahui  invertible  maka  invertible. Karena  invertible dan     
adalah matriks von Neumann regular maka berdasarkan teorema 1 invers Moore 
Penrose dari  adalah    

 =              
=            
=                           
=                            
=                     
=                         ]       

Sebaliknya diketahui = [               ]  
Akan     dibuktikan bahwa  invertible. Karena 

= [            ]   
=            maka berdasarkan  teorema 1 diperoleh matriks    
adalah  von Neumann regular dan  

   =                  +           invertible 

            4  diperoleh bahwa  
invertible.  

 

Teorema 2.2 :[2] 
Diketahui   adalah matriks von Neumann regular berukuran mxn sedemikian 
sehingga   =  dan  ,  adalah matriks atas R yang invertible.   
Pernyataan pernyataan berikut ekivalen : 

1.   =       +         dan     =      +          

invertible 
2.   = [     ]    +       invertible 

3.   =    [      ] +       invertible 

4. Invers Moore Penrose  atas * adalah     =                                             
Bukti : 

Pada teorema 2 sudah dibuktikan ekivalensi  2, 3 dan 4. Oleh karenanya akan 
dibuktikan ekivalensi dari 1 dan 2. 
Sebelumnya akan dibahas hubungan antara  ,   ,   dan  

      =        +         

             +           

=      =      
=            (5) 

 
Karena   simetris terhadap * maka     simetris terhadap * sehingga  

      =        =       =          (6)  
Secara sama diperoleh juga  

  =                                                                                              (7) 
Karena    simetris terhadap * maka      simetris terhadap * sehingga  
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    =           =     =                                                               (8)  

Sementara   
   =   [      ]    +              

=          (9) 
    = [    ]    +         

=                                                                              (10) 
 
Dari (9) dan (10) diperoleh bahwa  

   =       =       =            =          
=               =                  
=              =        =                      (11)   

 
(1 2) Diketahui         . Akan dibuktikan     
Diambil   = [      ]   
Dengan menggunakan definisi didapatkan   =     sehingga  dengan 
menggunakan persamaan (11) diperoleh bahwa  
                        =                                                                                   (12) 
Selanjutnya 

  (      +    ) = (  +     )(      +   )  

     =       +            + (  +    )   
        +     

=      +     A    +( +    )   
        +    

=       +         =         +          =      

 
Secara sama dapat dibuktikan bahwa (      +     )   =  

sehingga terbukti bahwa    invertible  
(1 2)  Sebaliknya diketahui   invertible. Akan dibuktikan bahwa     

          . 
Karena   invertible maka dari persamaan 11 diperoleh bahwa   

=                                                                                                       (13)     
Demikian juga dari teorema 2 sudah dibuktikan bahwa jika  invertible maka   
invertible sehingga dengan persamaan (11) diperoleh  

 =                                                                                           (14) 
Karena A simetris terhadap * maka   

=  =          =     =   A   
           =                                                                                 (15) 

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa   invertible  
(        )     

= (        A)     +       )    

=                         –         +       
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=                    –      +          
         

=                  =                   
=               =           
=             =            =    

 
Secara sama dapat dibuktikan bahwa  (            ) =  
Terbukti  invertible 
Selanjutnya akan dibuktikan   invertible                       

 (    +      ) =  

= (        +      ) (    +      ) 

=          +          +     +     
              +            

=        +             +        +        

        +        

=         +         =         +        

=        +        =     +       

=  +       =  +       =  

Secara sama diperoleh  (     +      )  = . Terbukti  

invertible 
Selanjutnya akan ditentukan invers Moore Penrose dari  . Karena 
 =     +    maka  =                        (16) 

Dari persamaan (7) diperoleh     =     sehingga  =      (17) 
Dari pers (5),        maka  
          =        =                                                            (18) 
Dari persamaan (1) pada teorema 2 dan dengan menggunakan persamaan (16),(17) 
dan(18) diperoleh : 

 =  [   ]  
   =  [          ] =               

        =                       
        =                (         ) 

             =                    
             =                 =              
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Dengan menggunakan persamaan (6) diperoleh bahwa     = A      dan 
dari persamaan (8) diperoleh bahwa      =     , sehingga 

 =          =          
         =         =          =         

 
Teorema 2.3 :[2] 
Diketahui  adalah matriks berukuran mxn yang Moore Penrose invertible  dan 
,  adalah matriks atas   yang invertible. Pernyataan pernyataan dibawah ini ekivalen 

1.   =  +        dan     =    +            invertible 

2.   = [ Q   ]    +        invertible 

3.   =    [Q     ] +       invertible 

4. Invers Moore Penrose  atas * adalah   =     (                                            
 
Bukti : 

Pembuktian 2 3 4  mengikuti teorema 2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa 
1 2 

Sebelumnya akan dibahas beberapa hal sebagai berikut : 
=     =     =                                           (19) 

    = (     =      =                                             (20) 
    =   (   =      =                                              (21) 

   =     +              =       

              =          
=     =                                                                    (22) 

   =       +             =                 (23) 

Dari persamaan (22) dan (23) diperoleh     =                             (24) 
Secara sama  

A  = [ +  ] =  A+         
=            =       =                                       (25) 

    = [  +  ]  =      +     
=                                                                                                           (26) 

Dari persamaan (25) dan (26) diperoleh A   =      
Diketahui  dan  invertible. Akan dibuktikan  invertible 
Diambil    =[   ]   

  =[ ]     =[   ]  =        
      =             =        =     A     
      =      =                                                                                  (28) 

Selanjutnya       = [      ]    +         

    = [      ]    +         

                               =         =           =   =      
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Demikian juga   =   [    ] +       

               =    [    ] +        =  [      ] 

                    =         =     
Diperoleh     =     =                                                                      (29) 
Sehingga  invertible jika dan hanya jika  invertible 
Jika   dan    invertible dan dengan menggunakan persamaan (24) dan (28) maka 

            =            =        =  (         
=      =     =   
   

Selanjutnya  
   (        +        )  

=  (   +        ) (        +        ) 

=         +         +         +         

                   +       

=  +  +                    +      
=                                                                                                                    (30) 
 
Secara sama diperoleh bahwa (          +        )  =    

Jadi  terbukti bahwa   invertible 
(2  1) Diketahui   invertible.  Akan dibuktikan      dan  invertible 
Sebelumnya perlu diketahui beberapa hal sebagai berikut : 
1. Karena   invertible  maka   invertible, maka persamaan (29) menjadi 

           =     
           =   
      =                                 (31) 

2.        =      =                                                 (32) 
3.         =         =  (        

                               =          =       =             (33) 
 Selanjutnya  
  (       +     )   

 = (   +         ) (       +     )   

 =       +                 +   
 +                +            

=       +               +    
+                +          
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=   +          +    +           

    +         

=  
Karena   simetris maka terbukti bahwa  invertible 
Selanjutnya akan dibuktikan bahwa  invertible . 
Dari persamaan (29) diperoleh      =    =            (34) 
Selanjutnya  
     +      )    

=      +      )         +        ) 

=          +                  +      

+            +        

=         +                   +      +   

      +      

=        +                  +      +      

     
=      +       =          =                  

Karena  simetris maka terbukti bahwa  invertible. 
Selanjutnya akan ditentukan   
Karena  =    +         maka 

    =     +              =      

       =      =                         (35) 
Demikian juga karena   =       +        maka 

    =         +          =           

                           =          =                                            (36) 
Selanjutnya dengan menggunakan teorema 2 diperoleh   

 =                                     
=                                             
       

=                                             

         
=                                                   
=                                               
=                                              
=                                               
= (                                           )  
=(                                           )       
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=                                                
=                                                    
=                                                     
=                                                       
=                                                                        
=                          =                        
=                     =                  
=               

 
3.Kesimpulan 

 
Dari pembahasan  diperoleh syarat perlu dan cukup serta formula eksplisit dari invers 
Moore Penrose  matriks von Neumann Regular atas ring  dengan tiga kemungkinan 
matriks  yaitu : 

1.  von Neumann regular 
2.  von Neumann regular dan simetris 
3.  Moore Penrose invertible 
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Abstract. In this paper we consider L1 as a two-norm space in the sense of Vitali

and prove a representation for two-norm continuous functionals in the sense of Vitali

defined on L1.

Key words and Phrases: two-norm, Vitali, representation, and L1.

Abstrak. Di dalam paper ini, L1 dipandang sebagai ruang two-norm dalam arti

Vitali. Selanjutnya diberikan representasi untuk fungsional kontinu two-norm dalam

arti Vitali.

Kata kunci: two-norm, Vitali, representasi, dan L1.

1. Introduction

Hildebrandt [2] and Khaing ([3], [5]) proved a representation theorem for
BV [0, 1] by regarding BV [0, 1] as a two-norm space. They overcome the lack of a fact
that the Banach dual of BV [0, 1] is not C[0, 1] if we endorse BV [0, 1] with its usual
norm, namely, |f(0)|+ V (f ; [0, 1]) where V (f ; [0, 1]) denotes the total variation of f on
[0, 1]. Here, C[0, 1] and BV [0, 1] denote the space of all continuous functions on [0, 1]
and the space of all functions of bounded variation on [0, 1], respectively.

As we know, the Riesz representation theorem is well-known [9, 10]. If p and q are
two real numbers, 1 < p, q < ∞ and 1

p + 1
q = 1, the Banach dual of Lp[0, 1] is Lq[0, 1].

We also have that the Banach dual of L1[0, 1] which is L∞[0, 1]. However, the Banach
dual of L∞[0, 1] is not L1[0, 1] if we endorse L∞[0, 1] with the usual norm, ess sup |f |,
where ess sup |f | = inf{M : |f(x)| ≤ M a.e. on [0, 1]}.

In [4], Indrati proved a representation theorem for L∞[0, 1] by regrading L∞[0, 1]
as a two-norm space. Here we use a two-norm convergence of a sequence of functions
{fn} as follows: a sequence of functions {fn} is said to be two-norm convergent in

2000 Mathematics Subject Classification: 90C27, 94A99
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L∞[0, 1], if there exists a positive constant M such that ‖fn‖ ≤ M , for all n and
∫ 1

0
fng

converges for all g ∈ L1. If we consider L∞ as a two-norm space, we have the dual of L∞
is L1. The important thing in two-norm space in L∞ is the uniformly bounded criteria
of the sequence. This idea brings the author to have a new kind of two-norm in L1 by
replacing the bounded criteria of the sequence by uniformly absolutely continuous which
is introduced by Vitali [1]. This new criteria gives more general result in representation
theorem on L1[0, 1].

In this paper, we consider L1, as a two-norm space in the sense of Vitali and prove
a representation theorem for two-norm continuous linear functionals on L1 in the sense
of Vitali. The proof of the completeness will be done by Ascoli’s Theorem. Here some
important facts that are used in the research.

A function G, defined on [0, 1], is said to be absolutely continuous if for every
ε > 0 there is a δ > 0 such that q

(D)
∑

|{G(v)−G(u)}| < ε

whenever (D)
∑ |v − u| < δ, where D = {[u, v]} denotes a partial division of [0, 1] in

which [u, v] stands for a typical interval in the partial division.

A sequence of functions {Gn} is said to be uniformly absolutely continuous
on [0, 1], if for every ε > 0, there exists a constant δ > 0 such that

(D)
∑

|{Gn(v)−Gn(u)}| < ε,

for every n, whenever (D)
∑ |v − u| < δ, where D = {[u, v]} denotes a partial division

of [0, 1] in which [u, v] stands for a typical interval in the partial division. We are using
the notation of the Henstock integral [6, 8].

As we know that every monotone function on [0, 1] is differentiable almost ev-
erywhere on [0, 1]. Since every bounded variation function can be represented as a
difference of two increasing functions (Jordan’s decomposition) and every absolutely
continuous function has bounded variation, we have Theorem 1.1.

Theorem 1.1. If F is absolutely continuous on [0, 1], then the function F ′ exists almost
everywhere in [0, 1] and F ′ is absolutely integrable on [0, 1].

Proof. See [6]. 2

In what follows, when we say absolutely integrable we mean Lebesgue inte-
grable.

Theorem 1.2. If f is absolutely integrable on [0, 1], then the function F , defined on
[0, 1] by

F (x) =
∫ x

0

f(t) dt, (1)

for every x ∈ [0, 1], is absolutely continuous. Moreover, F ′ = f a.e. in [0, 1].

We close this section by restate the Ascoli’s Theorem [11], however, we need to
have some definitions which are needed in the theorem.
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Definition 1.3. Let {Fn} be a sequence of functions defined on a set E. We say {Fn}
is pointwise bounded on E if the sequence {Fn(x)} is bounded for every x ∈ E, that is
if there is a finite-valued function φ defined on E such that

|Fn(x)| < φ(x), x ∈ E n = 1, 2, 3, . . . .

We say {Fn} is uniformly bounded on E if there is a positive number M such that

|Fn(x)| < M, x ∈ E n = 1, 2, 3, . . . .

Definition 1.4. Let {Fn} be a sequence of functions defined on a set E. We say {Fn}
is equicontinuous on E if for every ε > 0, there is a η > 0, such that for every x, y ∈ E,
if |x− y| < η, then

|Fn(x)− Fn(y)| < ε, for every n.

It is clear that if a sequence of function {Fn} is uniformly absolutely continuous
on [0, 1], then {Fn} is equicontinuous on [0, 1].

Here is the Ascoli’s Theorem in Theorem 1.5 below.

Theorem 1.5. If K is compact, {Fn} is a sequence of continuous functions on K, and
{Fn} is pointwise bounded and equicontinuous on K, then

(i) {Fn} is uniformly bounded on K.
(ii) {Fn} contains a uniformly convergent subsequence.

2. Two-norm Convergence and Two-norm Continuous on L1 in the sense of
Vitali

Let L1 denote the space of all absolutely integrable functions on [0, 1].

A sequence {fn} of functions is said to be two-norm convergent in the sense
of Vitali in L1, if there exists {Fn} ∈ UAC[0, 1] such that F ′n = fn almost everywhere
in [0, 1] for every n and

lim
n→∞

∫ 1

0

fn(x)g(x) dx exists,

for every g ∈ L∞.

By Theorem 1.2, for every n, if fn is absolutely integrable on [a, b], the function
Fn defined on [0, 1] by

Fn(x) =
∫ x

0

fn(t) dt, (2)

for every x ∈ [0, 1], is absolutely continuous.
For every n, Fn is the primitive of an integrable function fn on [0, 1]. If there is

an integrable function g on [0, 1] such that {fn} satisfies |fn(x)| ≤ g(x) for almost all
x ∈ [0, 1] for all n, then {Fn} is uniformly absolutely continuous on [0, 1] [6]
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We shall prove the completeness in Theorem 2.3. However, we need the big
Sandwich Lemma. We state without proof the big Sandwich Lemma [7].

Lemma 2.1. If 0 ≤ an ≤ bkn for all n, k and

lim
k→∞

lim
n→∞

bkn = 0

then limn→∞ an = 0.

Lemma 2.2. If {Fn} is uniformly absolutely continuous on [0, 1] that converges uni-
formly to a function F on [0, 1], then F is absolutely continuous on [a, b].

Proof. Let ε > 0 be given. By the hypothesis, there is an η > 0 such that for
every collection D = {I} of non-overlapping intervals in [0, 1], if (D)

∑ |I| < η, we have

(D)
∑

|Fn(I)| < ε

2
, for all n.

Since {Fn} converges uniformly to F on [a, b], there is a positive integer number no

such that for all n ≥ no we have

|Fn(x)− F (x)| < ε

2no+4
.

Therefore, for every collection D = {I} = {Ii : i = 1, 2, . . . , m} of non-overlapping
intervals in [0, 1], if (D)

∑ |I| < η, by taking p = max{no, m}, we have

(D)
∑

|F (I)| ≤ (D)
∑

|F (I)− Fp(I)|+ (D)
∑

|Fp(I)|
< (D)

∑ ε

2p+4
+

ε

2
<

ε

2
+

ε

2
= ε. 2

In Theorem 2.3 and Lemma 2.6, we define

γt(x) =
{

1 for 0 ≤ x < t
0 for t ≤ x ≤ 1.

Theorem 2.3. If {fn} is two-norm convergent in the sense of Vitali in L1, then there
exists a function f ∈ L1, such that

∫ 1

0

fng →
∫ 1

0

fg, as n →∞,

for every g ∈ L∞.

Proof. Since {fn} is two-norm convergent in the sense of Vitali, there exists a
sequence {Fn} ∈ UAC such that F ′n = fn almost everywhere in [0, 1] for every n and

lim
n→∞

∫ 1

0

fng

exists. Since {Fn} is UAC on [0, 1], then {Fn} is equicontinuous on [0, 1] and uniformly
bounded on [0, 1]. By Ascoli Theorem, there is a subsequence {Fnk

} of {Fn} that is
uniformly convergence, say to F on [0, 1]. We have F ∈ AC[0, 1]. therefore F ′(x) exists
for almost all x ∈ [0, 1] and F ′ is absolutely integrable on [0, 1]. Let f be a function on
[0, 1] such that f = F ′ almost everywhere in [0, 1]. We have f ∈ L1. For every n, fn is
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absolutely integrable on [0, 1], so fn is absolutely integrable on every closed subinterval
of [0, 1]. That means fn is absolutely integrable on [0, x], for every x ∈ [0, 1]. Without
lost generality, we may put Fn as the primitive function of fn for every n. Furthermore,
for every x ∈ [0, 1], ∫ x

0

fn(t)dt =
∫ 1

0

fn(t)γx(t)dt,

for every n. That means, {Fn(x)} is convergent for every x ∈ [0, 1]. Therefore, {Fn(x)}
is Cauchy sequence for every x ∈ [0, 1]. As corollary, {fn} is Cauchy sequence. Since
{Fnk

} converges uniformly to F on [0, 1], we have {fnk
} converges to f almost every-

where on [0, 1]. Therefore, {fn} converges to f almost everywhere on [0, 1]. Further-
more, if g is a step function on [0, 1], we have

∫ 1

0

fng →
∫ 1

0

fg, as n →∞.

For every g ∈ L∞, fng, fg ∈ L1 and

|
∫ 1

0

fng −
∫ 1

0

fg| = |
∫ 1

0

(fn − f)g| ≤
∫ 1

0

|fn − f | ‖g‖∞ → 0 as n →∞. 2

It is clear from the definition, if g is essentially bounded on [0, 1] and {fn} is
two-norm convergent to f in L1 in the sense of Vitali, then

lim
n→∞

∫ 1

0

fn(x)g(x)dx =
∫ 1

0

f(x)g(x)dx.

Lemma 2.4. If {fn} is two-norm convergent to f in L1 in the sense of Vitali, then
{fn} is norm convergent to f in L1.

Proof. Put g to be a function such that g(x) = 1, for every x ∈ [0, 1] in the
definition. 2

However, the converse of Lemma 2.4 is not always true. We consider the sequence
{fn}, where

fn(x) =
{

n2 , for 0 < x < 1
n

0 , elsewhere,
for every n. The sequence {fn} is norm convergent in L1 to a function f , where f(x) = 0,
for every x ∈ [0, 1]. However, {fn} is not two-norm convergent to f in the sense of Vitali
in L1.

Based on two-norm convergence in the sense of Vitali in L1, we define two-norm
continuous functional and shall prove Theorem 2.5 and Lemma 2.6 to have the repre-
sentation theorem in Theorem 2.7.

A functional F defined on L1 is said to be two-norm continuous in the sense
of Vitali in L1, if

F (fn) → F (f) as n →∞
whenever {fn} is two-norm convergent in the sense of Vitali to f in L1.
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Theorem 2.5. If g is essentially bounded on [0, 1] and

F (f) =
∫ 1

0

f(x)g(x)dx for f ∈ L1,

then F defines a two-norm continuous in the sense of Vitali and linear functional on L1.

Proof. The linearity of F comes from the properties of the integral. The conti-
nuity of F comes from the definition of two-norm convergence in the sense of Vitali in
L1. 2

Lemma 2.6. Let F be a two-norm continuous in the sense of Vitali linear functional
on L1. If G(t) = F (γt) for t ∈ [0, 1] then G is absolutely continuous.

Proof. Suppose G is not absolutely continuous on [0, 1]. Then there is ε > 0
such that for every δ there exists a partial division D = {[u, v]} satisfying

(D)
∑

|v − u| < δ and |(D)
∑

{G(v)−G(u)}| ≥ ε.

For each n, take δ = 1
n and D = Dn. For every x ∈ [0, 1], put

fn = (Dn)
∑

|γv − γu|.
Then fn ∈ L1 for all n and for every essentially bounded function g on [0, 1]

∫ 1

0

|fn(x)g(x)|dx ≤ (Dn)
∑

M |v − u| ↓ 0 as n →∞,

where M is the essentially bound of g on [0, 1]. We define Fn(x) =
∫ x

0
fn(t) dt, for every

n, we have {Fn} is uniformly absolutely continuous on [0, 1]. That is, {fn} is two-norm
convergent to zero function in L1in the sense of Vitali. Yet we have

F (fn) = |(Dn)
∑

{G(v)−G(u)}| ≥ ε for all n.

It contradicts the fact that F is two-norm continuous in the sense of Vitali. Hence G is
absolutely continuous on [0, 1]. 2

Theorem 2.7. If F is a two-norm continuous in the sense of Vitali and linear func-
tional on L1 then there is an essentially bounded function g such that

F (f) =
∫ 1

0

f(x)g(x)dx for f ∈ L1.

Proof. In view of Lemma 2.6 and using notation there, we obtain

F (γt) = G(t) =
∫ t

0

g =
∫ 1

0

γtg,

where g = G′ almost everywhere on [0, 1]. Since F is linear, for any step function f

F (f) =
∫ 1

0

fg.
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Take f ∈ L1, there is a sequence {fn} of step functions two-norm converges to f ∈ L1

in the sense of Vitali. Hence the general case of the theorem follows from the definition
of two-norm continuity of F and the Dominated Convergence Theorem. 2

In conclusion, we have that every two-norm convergence sequence of functions on
[0, 1] in the sense of Vitali in L1 is norm convergence in L1 (Lemma 2.4). As corollary,
every continuous functional on L1 is two-norm continuous in the sense of Vitali on [0, 1].
Furthermore, we have proved the representation theorem on L1 in the sense of Vitali in
Theorem 2.7.

Acknowledgement. I would like to express my deepest gratitude to Prof. Lee Peng
Yee from MME, NIE-NTU, Singapore for the valuable idea and suggestion of the re-
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Abstract. Let G be a topological group. A topological vector space V is called a continuous 
linear representation space if there is a continuous linear representation ρ c from G into V. A 
topological subspace U of V is called a topological invariant under ρ c if ρ c(g)(u)∈  U for 
every g∈G and  u∈U. Futhermore, ρ c is a said a complete redusible if every topological 
invariant  U of V has a complement Uc that is an invariant. If ρ c  is a complete redusible 
then the continuous linear reepresentation space V is a direct sum of minimal topological 
invariant subspaces. Conversely, if V is a sum of minimal topological invariant subspaces 
then ρ c  is a complete redusible.. 
 
Keyword: continuous linear representation, complete redusible representation, invariant 
subspace. 
 
 
Abstrak. Ruang vektor topologis V disebut ruang Representasi Linear Kontinu jika terdapat 
representasi linear kontinu ρ c dari grup topologis G ke ruang vektor topologis V. Subruang 
topologis U dari V dikatakan Invarian Topologis di bawah ρ c  jika  ρ c(g)(u)∈  U untuk 
setiap g∈G  dan u∈U. Selanjutnya ρ c disebut Redusibel Lengkap jika setiap subruang 
invarian topologis U dari V mempunyai komplemen Uc yang tetap invarian. Jika ρ c 

redusibel lengkap maka ruang representasi linear kontinu V merupakan jumlah langsung 
subruang invarian topologis minimal. Sebaliknya jika V merupakan jumlah subruang invarian 
topologis minimal maka ρ c redusibel lengkap. 

 
Kata kunci : representasi linear kontinu, representasi redusibel lengkap,   
 subruang invariant 
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1. Pendahuluan 
 

Grup Topologis telah dikenalkan oleh Husain Taqdir [1]. Di tahun yang sama, 
Schefer [9] membahas Ruang Vektor Topologis. Pada masa sebelumnya,  berturut-turut 
Hall dan Laderman [2] mengenalkan Representasi Linear Grup Berhingga G  ke dalam 
ruang vektor  V. Dilanjutkan oleh J-P Serre [4], Vinberg [10] membahas ruang 
representasi.  

Palupi dkk [5,6] telah mengkonstruksi topologi pada ruang linear kontinu Lc(V,W) 
dan Representasi Linear Kontinu dari Grup Topologis (G,μ ) ke dalam Ruang Vektor 
Topologis (V,σ ). Dilanjutkan meneliti sifat-sifat ρ c dan ruang invarian. 

Paper ini melanjutkan salah satu sifat ρ c  yaitu hubungan antara ruang 
representasi, ruang invarian dan representasi redusibel lengkap.  
 
1.1. Dasar teori 
 

Sebelum pembahasan Dekomposisi Ruang Representasi Linear maka akan 
diberikan beberapa definisi dan sifat yang telah penulis dan kawan-kawan hasilkan 
sebagai berikut. 

 
1.1.1. Representasi Linear Kontinu dari Grup Topologis dan Subruang  Topologis 

 
Definisi 1.1.1.1. Diberikan grup topologis  (G, μ )  dan ruang vektor topologis  (V,σ ). 
Homomorfisma ρ c dari  (G,μ ) ke (GLc(V),τ GL) yang didefinisikan  sebagai ρ c(x) = Tx 
, ∀ x∈G disebut representasi linear kontinu ρ c  dari  grup topologis (G,μ ) ke dalam 
ruang vektor topologis   (V,σ ), jika memenuhi  

      (i)   Tx+y = Tx ○ Ty  
      (ii)    T-x = (Tx)-1,  untuk setiap x,y∈G. 
      (iii)  ρ c  kontinu 

Apabila terdapat homomorfisma ρ c demikian maka (V,σ ) disebut ruang representasi 
linear kontinu dari (G, μ )     

Selanjutnya setiap ruang bagian U dari ruang vektor topologis  (V,σ ) merupakan 
subruang topologis. Kenyataan ini ditunjukkan pada  lemma berikut..  

Lemma 1.1.1.2 Diberikan ruang vektor topologis  (V,σ )  maka setiap subruang  U dari 
V adalah subruang  topologis dengan notasi (U,σ U ). 
 
1.1.2. Ruang Invarian Topologis, Representasi  Iredusibel dan Redusi lengkap 

Apabila diberikan suatu representasi linear kontinu dari suatu grup topologis ke 
dalam ruang vektor topologis, maka bagaimana dengan subruang dalam ruang vektor 
topologis tersebut. Hal ini dinyatakan pada definisi berikut. 

Definisi 1.1.2.1 Diberikan representasi linear kontinu ρ c dari grup topologis (G,μ ) ke 
ruang vektor topologis  (V,σ  ) dan  (U,σ U ) subruang topologis dari (V,σ ). Subruang 
topologis (U,σ U ) disebut subruang invarian topologis di bawah ρ c  jika  ρ c (x)(u) = Tx 
(u) di dalam  U, untuk setiap  x∈G  dan u∈U. 
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Selanjutnya telah dibuktikan bahwa gabungan maupun irisan subruang-subruang 
invarian topologis masih merupakan subruang invarian topologis seperti diberikan pada 
teorema berikut. 

Teorema 1.1.2.2 Jika (U1,σ 1), (U2,σ 2) subruang-subruang invarian topologis di bawah 
representasi linear kontinu ρ c dari grup topologis (G,μ ) ke dalam ruang vektor topologis 
(V,σ ) maka ( U1 ∪  U2, σ 1+2)  dan (U1∩U2, σ 12)  adalah subruang  invariant topologis 
di bawah  ρ c .  

 Hubungan suatu representasi linear kontinu dari suatu  grup topologis ke dalam 
subruang invarian topologis, diberikan pada definisi 1.1.2.3. Misalkan ρ c  suatu 
representasi linear kontinu dari grup topologis (G,μ ) ke dalam ruang vektor topologis  
(V,σ ) dan  (U,σ U) subruang invarian topologis di bawah ρ c dari (V,σ ) maka untuk 
setiap x ∈G, ρ c(x) adalah transformasi linear dari (U,σ U) ke diri sendiri sehingga ρ c 
adalah representasi linear kontinu dari  grup topologis  (G, μ ) ke dalam subruang 
topologis (U,σ U ).   

Definisi 1.1.2.3  Diberikan representasi linear kontinu ρ c dari grup topologis (G,μ ) ke 
dalam ruang vektor topologis  (V,σ ) dan  (U,σ U) subruang invarian topologis di bawah 
ρ c dari (V,σ ). Representasi ρ c disebut subrepresentasi, notasi ρ c│U , jika ρ c  adalah 
representasi linear kontinu dari grup topologis  (G,μ ) ke dalam subruang invarian 
topologis (U,σ U ) . 
  

Definisi iredusibel dan redusibel lengkap diberikan oleh definisi berikut. 

Definisi 1.1.2.4 Representasi linear kontinu ρ c dari grup topologis (G, μ ) ke ruang 
vektor topologis  (V,σ  ) disebut iredusibel jika subruang invarian topologis di bawah 
ρ c hanyalah ruang nul dan (V,σ ) dan disebut redusibel lengkap jika setiap subruang 
invarian topologis  (U,σ U ) dari (V,σ ) mempunyai komplemen (Uc,σ U

c ) yang 
merupakan  subruang invarian topologis juga.  
 
 
 

2. Hasil Utama 
 
Setelah diperoleh konsep subruang invarian topologis, representasi iredusibel dan 

redusibel lengkap maka dapat dibahas beberapa sifat yang mengkaitkannya, khususnya 
mengenai konsep dekomposisi ruang representasi linear kontinu. Berikut diberikan 
Lemma yang mengkaitkan representasi iredusibel dan redusibel lengkap. 

Lemma 2.1 Setiap representasi iredusibel merupakan representasi redusibel lengkap. 
Bukti. Jelas dari definisi. 
  

Teorema berikut menyatakan redusibilitas suatu subrepresentasi. 

Teorema 2.2 Diberikan representasi linear kontinu yang redusibel lengkap maka setiap 
subrepresentasinya merupakan redusibel lengkap. 
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Bukti. Misalkan ρ r adalah representasi linear kontinu dari grup topologis (G,μ ) ke 
dalam ruang vektor topologis  (V,σ ) yang redusibel lengkap dan  (U,σ U) subruang 
invarian topologis di bawah ρ r dari (V,σ ). Sehingga dengan definisi 1.1.2.3.terdapat 
subrepresentasi ρ r │U dari grup topologis (G,μ ) ke (U,σ U). Akan ditunjukkan bahwa 
ρ r │U  redusibel lengkap. Ambil U1 subruang dari U maka U1 subruang topologis. 
Misalkan U1 subruang invarian maka karena ρ r redusibel lengkap, terdapat U1

c yaitu 
komplemen U1 yang invarian di dalam V.  
Perhatikan U1

c ∩  U maka menurut teorema 1.1.2.2, U1
c ∩  U merupakan subruang 

invarian. Tulis W = U1
c ∩  U maka U = U1 ⊕  W. Berarti W adalah komplemen U1  di 

dalam U. Dengan demikian diperoleh setiap subruang invarian topologis U1 di dalam U 
mempunyai komplemen W yang invarian. 
Jadi subrepresentasi linear kontinu ρ r │U dari grup topologis (G,μ ) ke (U,σ U) adalah 
redusibel lengkap ■ 

Selanjutnya disampaikan hubungan antara ruang representasi linear kontinu dan 
representasi redusibel lengkap pada dua teorema dekomposisi berikut. 

Teorema 2.3 Jika ρ c redusibel lengkap maka ruang representasi linear kontinu V 
merupakan jumlah langsung subruang invarian topologis minimal. 

Bukti. Diberikan representasi linear kontinu yang redusibel lengkap  ρ c dari grup 
topologis (G,μ ) ke dalam ruang vektor topologis  (V,σ ). 
Misalkan U subruang invarian topologis minimal dan W sebagai komplemen U 
merupakan subruang invarian. Menurut teorema 2.2, subrepresentasi  ρ c│W merupakan 
representasi linear kontinu redusibel lengkap dan W = W1 ⊕  X dengan W1 subruang 
invarian topologis minimal dan X sebagai komplemennya. Demikian seterusnya apabila 
proses dilanjutkan terhadap X  maka V = U ⊕  W1 ⊕  X1 ⊕…dengan U, W1, 
X1,…subruang-subruang invarian topologis minimal ■ 

  Sebaliknya jika V merupakan jumlah subruang invarian topologis minimal maka 
diberikan teorema berikut. 

Teorema 2.4 Jika V merupakan jumlah subruang invarian topologis minimal maka ρ c 
redusibel lengkap. 
Bukti. Diberikan representasi linear kontinu  ρ c dari grup topologis (G,μ ) ke dalam 
ruang vektor topologis  (V,σ ). Ruang representasi V dapat ditulis sebagai V = V1 + V2 + 
V3 +…dengan Vi subruang invarian topologis minimal. Ambil sebarang subruang 
invarian topologis U di dalam V dan W = Vi1 ⊕  Vi2 ⊕  Vi3 ⊕  …dengan i = 1,2,3,….Vi 
bukan salah satu dari para Vij dan {U, Vi1, Vi2,…} bebas linear. Pandang Vi ∩ (U ⊕  W) 
maka Vi ∩ (U ⊕  W) tak mungkin {0} sebab Vi minimal, tetapi Vi ∩ (U ⊕  W) 
suibruang invarian topologis yang tak mungkin di dalam Vi. Sehingga haruslah Vi ∩ (U 
⊕  W) memuat Vi. Dengan demikian V dapat ditulis sebagai U ⊕  W dengan W 
subruang invarian topologis. Berarti W adalah komplemen dari U. Akibatnya  ρ c adalah 
representasi linear kontinu yang redusibel lengkap ■  
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Teorema-Teorema di atas mengakibatkan pernyataan berikut. 
Akibat. 

(i) Jika subruang U pada teorema 3.4 adalah {0} maka ruang representasi V 
merupakan jumlah langsung subruang invarian topologis minimal. 
Sehingga ρ c representasi redusibel lengkap. 

(ii) Jika ρ c representasi linear kontinu trivial maka setiap subruang dari V 
adalah invarian topologis. 

 
 
 

3. Kesimpulan 
 

1. Setiap representasi iredusibel merupakan representasi redusibel lengkap. 
2. Jika ρ c redusibel lengkap maka ruang representasi linear kontinu V merupakan 

jumlah langsung subruang invarian topologis minimal. 
3. Jika V merupakan jumlah subruang invarian topologis minimal maka ρ c 

redusibel lengkap. 
4. Jika ρ c representasi linear kontinu trivial maka setiap subruang dari V adalah 

invarian topologis. 
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SYARAT CUKUP EKSISTENSI DERIVATIF-υ 
 FUNGSI HIMPUNAN  DI DALAM  

RUANG METRIK KOMPAK LOKAL 

MANUHARAWATI 

Jurusan Matematika FMIPA Unesa Surabaya, manuhara1@yahoo.co.id 
 

Abstract. υ-Derivative of a set function in a locally compact metric space has important role  
in the treatment of descriptive form of  integral of Riemann type, especially completely 
Reimann integral. With this role, in this paper we discuss a sufficient condition for the 
existance of υ-derivative of a set function in a locally compact metric space, especially a 
nondiscrete metric space with υ is a volume function on a collection of elementary sets in 
such a metric space.  
 
Keywords:  cell, elementary set, locally compact metric space, volume function. 
 
Abstrak 
Derivatif-υ suatu fungsi himpunan di dalam ruang metrik kompak lokal mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam pembahasan integral deskriptif tipe Reimann, khususnya integral 
Riemann Lengkap. Dengan peran tersebut, dalam makalah ini disajikan syarat cukup 
eksistensi derivatif-υ fungsi himpunan di dalam ruang metrik kompak lokal, khususnya ruang 
metrik nondiskret, dan υ adalah  fungsi volume pada koleksi himpunan elementer di dalam 
ruang metrik tersebut.  
 
Kata kunci: fungsi volume, himpunan elementer, ruang metrik kompak lokal, sel. 

1. Pendahuluan 

 
1.1  Latar Belakang 
 

Pada tahun 2002, telah dibangun sistem interval di dalam ruang metrik kompak 
lokal non-diskret (Manuharawati, 2002: 11). Berpijak pada hasil tersebut berhasil juga 
dibangun ruang ukuran lengkap (X,A,μ) dengan X adalah ruang metrik kompak lokal dan 
μ ukuran yang dibangkitkan oleh fungsi volume υ. Selanjutnya dengan mengingat 
pentingnya peranan derivatif-υ suatu fungsi himpunan di dalam ruang metrik kompak 
lokal dalam pembahasan integral deskriptif tipe Reimann, khususnya integral Riemann 
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Lengkap dan dengan didasari oleh hasil penelitian tentang ”derivatif bawah suatu fungsi 
himpunan” (Pfeffer, 1968: 1489 – 1498), dan ”derivatif suatu fungsi interval” (Thomson, 
1991: 452), dibangun konsep derivatif-υ suatu fungsi himpunan di dalam ruang metrik 
kompak lokal dan selanjutnya dikaji sifat-sifat yang terkait.  
 
1.2 Pengertian Dasar dan Teori Pendukung 

Beberapa konsep dasar dan sifat-sifat yang digunakan dalam pembasahan 
diuraikan sebagai berikut. 
 Diberikan ruang metrik kompak lokal (X,d).  Himpunan A ⊂ X  dikatakan convex  
jika untuk setiap  a, b ∈ A  berlaku 

{x∈X : d(a,b) = d(a,x) + d(b,x) } ⊂  cl(A).     
Himpunan tidak kosong  S  ⊂ 2X  disebut sistem interval (system of intervals) jika: 
(i)     Untuk setiap  p ∈ X, {p}∈ S.  
(ii)    Untuk setiap  p ∈ X, N(p,r) ∈ S  jika  cl(N(p,r)) kompak. 
(iii)   If  A ∈ S  maka  A convex, cl(A)  kompak, cl(A) ∈ S, dan int(A) ∈ S. 
(iv)    Untuk setiap A, B ∈ S,  A ∩ B ∈ S.  
(v)     Untuk setiap A,  B ∈  S,  terdapat koleksi himpunan yang tidak tumpang tindih  

        { }Ci i
n
=1  ⊂  S  sehingga  

                                                    A - B  = Ci
i

n

=1
∪ . 

        Jika S  merupakan sistem interval di dalam ruang metrik  (X,d), setiap anggota S  
disebut interval. Koleksi  himpunan {Ci} di dalam ruang metrik (X,d) dikatakan tidak 
tumpang tindih  (nonoverlapping)  jika untuk setiap  i ≠ j berlaku 

 int(Ci) ∩ int(Cj) = ∅ . 
       Interval A ∈ S  dikatakan degenerate jika int(A) = ∅ dan nondegenerate if int(A) ≠ 
∅. Suatu sel adalah  interval nondegenerate yang kompak. Himpunan A ⊂ X disebut 
himpunan elementer (elementary set) jika A merupakan berhingga interval. Dengan kata 
lain A adalah himpunan elementer jika dan hanya jika  terdapat Ci ∈ S , (1 ≤ i ≤  n)  
sehingga  

 A = Ci
i

n

=1
∪ . 

Koleksi berhingga dari sel-sel {Ai : i = 1,2, ..., n }⊂ S disebut partisi  (partition) pada 
himpunan elementer yang kompak  E  jika  

 ∪
n

i
iA

1=

=  E.      

Selanjutnya di dalam makalah ini, ruang metrik kompak lokal, khususnya ruang 
metrik kompak lokal non-diskret, dinotasikan dengan X himpunan semua bilangan real 
diperluas dengan ℜ*; koleksi semua himpunan elementer di dalam X dengan E(X), sistem 
interval pada X dinotasikan dengan S, dan μ merupakan ukuran yang lengkap pada X 
yang dibangkitkan oleh μ* melalui fungsi volume υ . Bola terbuka dengan pusat x dengan 
jari-jari r dinotasikan dengan N(x, r). Infimum dan supremum himpunan A berturut-turut 
dinotasikan dengan inf A dan sup A. Jika E merupakan sel, koleksi semua interval pada X 
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yang termuat di dalam E dinotasikan dengan  I(E). Pengertian-dasar yang digunakan 
dalam makalah ini diuraikan sebagai berikut 

Koleksi sel V  = { }0)(: ≠AA ν  ⊂ S disebut liput Vitali himpunan E ⊂ X jika 
untuk setiap bilangann real ε > 0 dan untuk setiap x ∈ E  terdapat A ∈ V  sehingga x ∈ A 
dan υ(A) < ε. 

Sifat liput Vitali berikut akan digunakan dalam pembahasan. 
 

Sifat 1.2.1 (Teorema Liput Vitali): Diberikan E ⊂ X dengan μ*(E) < ∞.  Jika V liput 
Vitali himpunan E, maka untuk setiap bilangann real ε > 0  terdapat koleksi hinggá sel-
sel { }niAi ,...,3,2,1: =  ⊂ V  yang saling asing sehingga 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
∪

n

i
iAE

1

*μ < ε 

(Manuharawati; 2002: 43) 

 Fungsi  G : H → ℜ*  dengan H  ⊂ 2X   dikatakan naik monoton pada H 
jika  untuk setiap A, B ∈ H dengan A  ⊂ B  berlaku  )()( BGAG ≤ . Fungsi G : H → ℜ* 
dikatakan aditif jika untuk setiap A, B ∈ H  dengan ∈∪ BA  H  berlaku  

)()()( BGAGBAG +=∪  
Diberikan sel E ⊂ X.  Fungsi  G : I(E)→ ℜ*  dikatakan bervariasi terbatas kuat 

pada Y ⊂ E, dinotasikan G ∈ BV*(Y) jika terdapat bilangan M > 0 sehingga untuk setiap 
partisi { }niAi ,...,3,2,1: =  di dalam E dengan φ≠∩∂ )( YAi  berlaku 

V*(G,Y) = MAG
n

i
i ≤⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡∑
=1

)(sup  

Bilangan V*(G,Y) disebut variasi kuat fungsi G pada Y  (Manuharawati, 2002:50).  
 
Sifat 1.1.2: Diberikan  fungsi aditif G: I(E) → ℜ*. Jika G ∈ BV*(E), maka G dapat 
disajikan sebagai selisih dua fungsi yang naik monoton pada I(E). (Manuharawati, 
2002:51) 

Diberikan sel E ⊂ X  Fungsi  G : I(E)→ ℜ*  dikatakan kontinu-ν  mutlak kuat 
pada Y ⊂ E, dinotasikan G ∈ AC*(Y, ν),  jika  untuk setiap bilangan ε > 0 terdapat 
bilangan η > 0 sehingga untuk setiap partisi { }niAi ,...,3,2,1: =  di dalam E dengan 

∩ φ≠∂ )( YAi  dan )(
1

i

n

i

A∑
=

ν < η berlaku  

ε<∑
=

n

i
iAG

1

)( . 

 
 

3. Hasil Utama 
 

Diberikan ruang metrik kompak lokal (X, d) dan S adalah sistem interval pada X. 
Jika A ∈ S , shape dari A, dinotasikan dengan r(A) didefinisikan sebagai  



122                                                                   MANUHARAWATI 
 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⊂∈
⊃∈

=
)},(:)),((inf{
)},(:)),((sup{)(

rxNAxrxN
rxNAxrxNAr

ν
ν

 

Selanjutnya, jika  E ∈ S , x∈ E, δ dan ρ  bilangan real dengan δ > 0, ρ > 0,   koleksi 
semua semua  sel  A  dengan  sifat  x ∈ A ⊂ N(x, δ) ∩ E  dengan  r(A) > ρ  dinotasikan  
dengan  
E(x, δ, ρ). 
 Derivatif-ν atas dan derivatif-ν bawah suatu fungsi G : I(E) → ℜ* di titik x∈ E 

berturut-turut dinotasikan dengan )(xGDν  dan )(xGDν didefinisikan sebagai 

)(
)(supinfsup)(

),,( A
AGxGD

xEA νρδδρ
ν

∈
=  

)(
)(infsupinf)(

),,( A
AGxGD

xEA νρδδρ
ν

∈
=  

Selanjutnya jika G, H : I(E) → ℜ*, maka dengan menggunakan sifat supremum 
dan infimum, diperoleh 

(i)   )(xGDν  ≤ )(xGDν  

(ii)   ))(( xGDν  = - )(xGDν  

(iii)  )]()([ xHxGD +ν  ≤  )(xGDν  +  )(xHDν  
(iv)  )]()([ xHxGD +ν  ≥ )(xGDν  + )(xHDν . 

 
Jika  )(xGDν  = )(xGDν  ±∞≠ , maka fungsi G : I(E) → ℜ* mempunyai derivatif-ν 
di titik x ∈ E dan derivatif-ν fungsi G di titik x dinotasikan dengan )(xGDν . Dengan 
kata lain, fungsi G: I(E) → ℜ* mempunyai derivatif-ν di titik x jika untuk sebarang 
bilangan real ε > 0, terdapat bilangan real δ(x) > 0 dan ρ(x) > 0 sehingga untuk setiap sel 
A∈ E(x, δ(x) , ρ(x)) berlaku  

)(
)(
)( AD

A
AG

νν
−  < ε.  

Beberapa sifat derivatif-ν  suatu fungsi himpunan dituangkan dalam teorema-
teorema berikut. 
 
Teorema 3.1: Diberikan fungsi aditif G : I(E) → ℜ*. Jika G terbatas dan naik monoton 
pada I(E), maka )(xGDν  ada hampir di mana-mana pada E. 
 
Bukti:  Karena G naik monoton dan aditif pada I(E), maka untuk setiap sel Ax ⊂ E 
dengan x ∈ Ax berlaku G(Ax) ≥ 0. Dibentuk himpunan E0  dengan 

{ }adatidakxDatauxDAxE )()(:0 νν ∞=∈=  

Akan  dibuktikan μ*(E0) = 0. Diandaikan μ*(E0) > α 
Karena E sel dan E0 ⊂ E, maka α >0 dan α < ∞. Karena G terbatas pada I(E) , maka 

dapat dipilih bilangan real γ > 0 sehingga 
2
βγ

 > G(E). Untuk setiap x ∈ E0, terdapat 
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barisan sel-sel ( )nxA  dengan 0)(,),( >∩⊂∈ nxnx ArExNAx γ  dan 0)( →nxAdiam  
sehingga untuk setiap n berlaku 

γ
μ

≥
)(
)(

A
AG nx . 

Jika 
V  = { },...3,2,1,: =∈ nExAnx  

maka V  merupakan liput Vitali himpunan E0. Oleh karena itu terdapat koleksi hingga 
sel-sel { }kiExAxi ,...,3,2,1,: =∈ ⊂ V   sehingga 

∑
=

k

i
xiA

1
)(μ  > 

2
α

 

Karena γ
μ

≥
)(
)(

A
AG nx , maka  

)()
2

)()(
1 1

EGAAG
k

i

k

i
xixi >>≥∑ ∑

= =

αγνγ                

(1)                                
Dari lain pihak, karena G aditif dan  

EA
k

i
xi ⊂

=
∪

1

 

maka  

∑
=

≤
k

i
xi EGAG

1

)()(                             

Hal ini bertentangan dengan (1). Jadi terbukti bahwa μ*(E0) = 0. dengan kata lain DυG(x) 
ada hampir di mana-mana pada E.      ♦ 
 
Teorema 3.2:  Diberikan  fungsi aditif G: I(E) → ℜ* dengan  G terbatas pada I(E). Jika  
G ∈ AC*(E, ν), maka G ∈ BV*(E).  
 
Bukti: Karena G ∈ AC*(E, ν) maka untuk bilangan ε = 1, dapat dipilih bilangan η > 0 

sehingga untuk setiap partisi { }niAi ,...,3,2,1: =  di dalam E dengan  )(
1

i

n

i

A∑
=

ν < η 

berlaku  

1)(
1

<∑
=

n

i
iAG   

Diambil sembarang partisi { }kiBi ,...,3,2,1: =  di dalam E dengan  )(
1

i

k

i
B∑

=

ν < η.  

Karena untuk setiap i = 1, 2, 3, ...., k berlaku υ(Bi) < ∞, maka untuk setiap i = 1, 2, 3, ...., 
k selalu terdapat   { }iji pjC ,...,3,2,1:, =  pada Bi  sehingga  

i
p

j
ji

i

CG −

=

<∑ 2)(
1

, η  
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Karena  

1)(
1

<∑
=

n

i
iAG  

 maka  

1)(
1

, <∑
=

ip

j
jiCG . 

Akibatnya  

kCGBG
k

i

p

j
ji

k

i
i

i

<= ∑∑∑
= =− 1 1

,
1

)()(  

 
Karena G terbatas, maka G ∈ BV*(E).               ♦ 
 
Teorema 3.3: Diberikan fungsi aditif G : I(E) → ℜ* dengan G terbatas pada I(E). Jika  
G ∈ AC*(E, ν), maka )(xGDν  ada hampir di mana-mana pada E. 
 
Bukti: Karena G: I(E) → ℜ* aditif, terbatas pada I(E), dan G ∈ AC*(E, ν), maka 
berdasarkan Teorema 3.2,  G ∈ BV*(E). Karena G: I(E) → ℜ* aditif dan G ∈ BV*(E), 
maka berdasarkan Sifat 1.2.2, G dapat disajikan sebagai selisih dua fungsi yang naik 
monoton pada I(E). Selanjutnya dengan Teorema 3.1, maka terbukti bahwa )(xGDν  ada 
hampir di mana-mana pada E.       ♦ 
 
 

4. Simpulan 
 
Jika E adalah sel dan G: I(E) → ℜ* funsi additif, maka dari pembahasan yang diuraikan 
pada Bagian 3, dapat disimpulkan bahwa agar )(xGDν  ada hampir dimana-mana pada E 
adalah: 
(i)   Fungsi G terbatas dan naik monoton pada I(E) atau 
(ii)  Fungsi G terbatas pada I(E) dan  G ∈ AC*(E, ν). 
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Abstract.  This paper discusses the equality of four different formulas of n-norms on a 
Hilbert space, namely the  standard, the Gahler’s, the Gunawan’s and another formula. The 
equality of the first three formulas in ℓ space  is reviewed.  The congruence between Hilbert 
space and ℓ  implies the equality of the first three in a Hilbert space. Finally, a new formula is 
constructed and it is shown that the formula is equal to the Gahler’s. 
 
Key words and Phrases : n-norm, Hilbert space, congruence 

 
 
Abstrak.  Makalah ini membahas kesamaan empat formula norm-  di ruang Hilbert, yaitu norm-  
standar, versi Gahler, versi Gunawan dan sebuah formula baru.  Kesamaan tiga formula pertama di 
ruang barisan ℓ  akan ditinjau kembali.  Kemudian dengan memanfaatkan kongruensi ruang Hilbert 
terhadap ruang barisan ℓ  akan ditunjukkan bahwa kesamaan tiga formula itu juga berlaku di ruang 
Hilbert.  Selanjutnya diperkenalkan pula sebuah formula alternatif dan ditunjukkan kesamaannya 
dengan formula Gahler.   
 

Kata kunci: norm-n, ruang Hilbert, kongruensi 

 

1. Pendahuluan 
 
Pada tahun 1960-an, Gahler memperkenalkan konsep norm-2 (lihat [4]).  Jika   

adalah ruang vektor berdimensi 2 atau lebih, Gahler mendefinisikan norm-2 . , .  
sebagai fungsi bernilai real di  sehingga untuk semua , , ,  
memenuhi semua sifat berikut: 

i. , 0 jika dan hanya jika ,  bergantung linear 
ii. , ,  

iii. , | | ,  
iv. , , ,  
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Selanjutnya, pasangan , . , .  disebut ruang norm-2.  Perlu dicatat bahwa secara 
geometris ,  menyatakan luas jajaran genjang yang direntang oleh  dan . 
 

Sebagai contoh,  jika , .  adalah ruang norm dan  dual dari , Gahler 
memberikan contoh norm-2 

, sup
,
,

. 

Sementara itu, jika ( , . , . ) suatu ruang hasil kali dalam maka dapat didefinisikan norm-
2 

, , ,
, ,

⁄

 

di X.  Inilah yang kita sebut sebagai norm-2 standar. 
 

Selanjutnya, kajian teori norm-2 ini mengantarkan pada perumusan konsep norm-
n.  Untuk ruang vektor real X  dengan dim(X) ≥ n, norm-n di X didefinisikan sebagai 
fungsi . , … , .  di yang memenuhi: 
    1. , … , 0  jika dan hanya jika , … ,   bergantung linear 
    2. , … ,  invarian terhadap sebarang permutasi dari 1, … ,  
    3. , … , | | , … ,   untuk sebarang α   
    4. , , … , , , … , , , … ,    
Dalam hal ini, , … ,  dapat dipandang sebagai volume paralelpipedium 
berdimensi-n di  yang direntang oleh , … , .  
 
 Serupa dengan contoh norm-2, jika  adalah ruang norm dengan dual , norm-  
versi Gahler berbentuk 

, … , sup
,

 

Sementara itu, jika ( , . , . ) suatu ruang hasil kali dalam maka di X dapat didefinisikan 
norm-n standar  

, … , det , . 

Sekarang perhatikan ruang ℓ  1/   1/   1 .  Di sini, dapat diterapkan 
norm-  versi Gahler, yaitu   

, … , sup
ℓ ,

. 

Terinspirasi oleh rumusan norm-2 di ℓ² (lihat [3]), Gunawan mengemukakan norm-n 
alternatif di ruang ℓ , yaitu 

, … ,
1
! … det

⁄

. 
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2. Hasil Utama 
 
Pada bagian ini akan diperlihatkan kesamaan empat formula norm-  di ruang 

Hilbert.  Tiga formula sudah diperkenalkan sebelumnya dan akan dikemukakan formula 
baru yang dapat dipandang sebagai hasil modifikasi dari versi Gahler.  Tidak hanya itu 
formula baru ini ternyata sama dengan versi Gahler.  Selanjutnya, dengan memanfaatkan 
hasil di ruang ℓ² akan ditunjukkan bahwa keempat formula ini sama.  Sekarang tiga 
formula pertama di ruang ℓ² akan ditinjau kembali.   

Di ruang ℓ² paling tidak terdapat tiga formula norm- .  Pertama, dengan 
memandang ℓ² sebagai ruang hasil kali dalam, di ruang ini dapat didefinisikan norm-  
standar 

, … , det . 

Kedua, norm-  versi Gunawan 

, … ,
1
! … det

⁄

. 

Ketiga, dengan menggunakan teorema Riesz, norm-  versi Gahler berbentuk 

, … , sup
ℓ²,

, ,

, ,
. 

Di ruang  ℓ² ketiga formula ini identik (lihat [6]). 
Sekarang, misalkan  suatu ruang Hilbert terpisah (separable).  Oleh karena itu, 

 mempunyai sistem ortonormal lengkap , , … .  Berdasarkan teorema Fisher,  
kongruen dengan ruang ℓ²(lihat, [2]).  Oleh karena itu di ruang ini pun berlaku fakta 
bahwa ketiga norm-  . , … , . , . , … , . , . , … , .  adalah sama.   

Persisnya, karena  ruang hasil kali dalam kita mempunyai norm-  standar 

, … , det , . 

Berikutnya, dengan menganggap  dimana ∑ , diperoleh norm-  
versi Gunawan 

, … ,
1
! … det

⁄

. 

 
Sementara itu, norm-  versi Gahler dapat dituliskan sebagai 

, … , sup
,

, ,

, ,
. 

Dengan menggunakan kongruensi  terhadap ruang ℓ², disimpulkan bahwa di ruang 
Hilbert  pun ketiga norm-  . , … , . , . , … , . , . , … , .  adalah sama. 
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Selanjutnya, akan diperlihatkan formula alternatif di  yang dinyatakan dalam 

fakta berikut. 
 

Fakta 2.1. 
Misalkan , . , .  suatu ruang hasil kali dalam.  Fungsi  

, … , sup

,…,

, ,

, ,
 

memenuhi semua kondisi norm- . 
BUKTI.  Jika , … ,  adalah vektor-vektor bergantung linear di  maka jelaslah bahwa 

, … , 0.  Sebaliknya, asumsikan bahwa , … , 0.  Ini berarti 
bahwa baris-baris matriks bergantung linear, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

, … ,  adalah vektor-vektor bergantung linear. 
Selanjutnya, dengan menggunakan sifat-sifat determinan, serta mengacu pada 

pengambilan supremum untuk semua , … , 1 diperoleh sifat invarian 
, … ,  terhadap sebarang permutasi dari 1,2, … , .  Dengan alasan serupa 

diperoleh sifat , … , | | , … ,  untuk sebarang bilangan real . 
Terakhir, dengan menggunakan sifat determinan dan supremum berlaku  

, … , , … , , … , . 
Berkaitan dengan formula baru ini diperolehi fakta menarik berikut ini. 
 
Fakta 2.2. 
Di ruang Hilbert terpisah , kedua norm-  . , … , .  dan . , … , .  adalah sama. 
BUKTI. Misalkan , … ,  adalah elemen-elemen di .  Berdasarkan ketaksamaan 
Hadamard (lihat [1]), didapatkan  

, … , … . 
Dengan demikian dapat disimpulkan 

, … , , … , . 
Sebaliknya, jika 0 , … , 1, berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz 
yang diperumum (lihat [5]) berlaku 

det , det , det ,  

det ,  

, … ,  
, … ,  

 
Oleh karena itu diperoleh 

, … , , … , . 
Dengan menggabungkan hasil terakhir ini beserta hasil sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa di ruang Hilbert separable  berlaku keempat formula norm-  

. , … , . , . , … , . , . , … , . , . , … , .  adalah sama. 
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3. Kesimpulan 
 
Pada sebarang ruang vektor dapat didefinisikan berbagai formula norm- .  

Masalah yang kemudian mengemuka adalah apakah semua formula itu ekuivalen atau 
bahkan sama, meskipun formulanya berbeda.  Untuk menjawab masalah seperti ini harus 
dikaji lebih lanjut perihal semua formula itu sehingga dapat diketahui berbagai sifatnya. 

Di ruang ℓ² telah ditunjukkan kesamaan tiga formula norm-  yang berbeda.  
Dengan memanfaatkan kongruensi ruang Hilbert dengan ruang ℓ² maka hal yang sama 
berlaku pula di ruang Hilbert.  Selanjutnya, telah telah didefinsikan pula sebuah formula 
baru yang ternyata sama dengan formula Gahler.  Dengan demikian diperoleh empat 
formula norm-  berbeda di ruang Hilbert yang telah ditunjukkan kesamaannya. 
 
Ucapan terima kasih. Makalah ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Program 
Riset Fundamental DIKTI 2010. 
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Abstract. Cryptography was one of the techniques that can be used to secure information. 
The purpose of cryptography is to deliver information in such a way so that information can 
only be understood by the intended recipient of information, by doing the encryption of the 
information. 
To ensure the strength of the encryption algorithm, an algorithm must be tested against the 
cryptanalysis method, like differential cryptanalysis. Xuejia Lai and Massey introduces 
another approach in differential cryptanalysis, i.e. the concept of Markov chains and Markov 
ciphers which makes use of steady-state condition as an indicator of the resilience of the 
algorithm against differential cryptanalysis. On the previously research, retrieved result that s-
SPN algorithm (simplification of the SPN (16-bit) into a 9-bit) that consists of a 4-round has 
yet to meet the steady-state condition which means not resistant to differential cryptanalysis. 
This algorithms satisfy steady state condition after beyond 14 round . 
In this research, the analysis conducted on the influence of S-box that is one of the 
constituents of the s-SPN algorithm against the steady-state condition that indicates the 
algorithm security against differential cryptanalysis. We use 8 s-boxes with different 
characteristics that implemented in s-SPN algorithm and we observe the effects of each s-box 
against steady-state property on s-SPN algorithm. 
 
Keywords : s-box, steady-state, Markov chain, s-SPN algorithm. 
 
Abstrak.  Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan informasi adalah 
teknik kriptografi. Tujuan dari kriptografi adalah untuk mengantarkan informasi sedemikian 
rupa sehingga informasi tersebut hanya dapat dimengerti oleh pihak penerima yang dimaksud 
oleh pengirim informasi, dengan melakukan enkripsi terhadap informasi tersebut. 
Untuk menjamin kekuatan suatu algoritma enkripsi, algoritma tersebut harus teruji 
ketahanannya terhadap metode kriptanalisis yang ada, seperti differential cryptanalysis. 
Xuejia Lai dan Massey memperkenalkan suatu pendekatan lain dalam differential 
cryptanalysis, yaitu dengan pendekatan konsep rantai Markov dan Markov cipher yang 
memanfaatkan sifat steady-state sebagai indikator ketahanan algoritma terhadap differential 
cryptanalysis. 
Pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diperoleh hasil bahwa algoritma s-SPN 
(penyederhanaan dari SPN (16-bit) menjadi 9-bit) yang terdiri dari 4-round belum memenuhi 
sifat steady-state yang berarti tidak tahan terhadap differential cryptanalysis. Algoritma 
tersebut memenuhi steady-state setelah melampaui 14-round.  
Pada penelitian ini, dilakukan analisis mengenai pengaruh S-box yaitu salah satu penyusun 
algoritma s-SPN, terhadap kondisi steady-state yang mengindikasikan ketahanan algoritma 
tersebut terhadap differential cryptanalysis. Delapan S-box dengan karakteristik berbeda akan 
diimplementasikan pada algoritma s-SPN dan diamati pengaruh dari masing-masing S-box 
tersebut terhadap sifat steady-state pada algoritma s-SPN.  

Kata kunci: S-box, steady-state, rantai Markov, algoritma s-SPN. 
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1. Pendahuluan 

 
Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan informasi adalah 

teknik kriptografi. Tujuan dari kriptografi adalah untuk mengantarkan informasi 
sedemikian rupa sehingga informasi tersebut hanya dapat dimengerti oleh pihak penerima 
yang dimaksud oleh pengirim informasi, dengan melakukan enkripsi terhadap informasi 
tersebut. 

Salah satu contoh algoritma kriptografi adalah algoritma Substitution-Permutation 
Network (SPN). Algoritma SPN merupakan algoritma simetrik berbasis blok yang 
memproses 16-bit plaintext dan 16-bit kunci melalui empat buah round dan menghasilkan 
16-bit ciphertext. Pada setiap round kecuali round terakhir, terdapat 4 buah S-box yang 
identik dan sebuah fungsi permutasi. 

Algoritma SPN ini pertama kali diperkenalkan oleh Claude Shannon, seorang 
peneliti pada Bell Laboratories. Dalam menciptakan struktur SPN, Shannon telah 
memperhatikan konsep konfusi dan difusi (yang juga diperkenalkan oleh Shannon), 
sehingga algoritma ini diharapkan akan tahan terhadap analisis-analisis yang ada. Namun 
seiring dengan bertambahnya waktu, ilmu pengetahuan pun mengalami perkembangan, 
sehingga terdapat penelitian-penelitian yang menghasilkan usaha-usaha kriptanalisis 
terhadap SPN. Salah satunya adalah differential cryptanalysis, dan SPN telah dinyatakan 
tidak tahan terhadap differential cryptanalysis. 

Pada tahun 1991, Xuejia Lai dan James L. Massey memperkenalkan sebuah 
pendekatan lain dalam differential cryptanalysis yaitu dengan Markov cipher dalam 
paper-nya, “Markov Cipher and Differential Cryptanalysis” [5]. Dalam paper tersebut 
dibahas mengenai sifat-sifat rantai Markov yang dapat diterapkan pada differential 
cryptanalysis terhadap algoritma PES (yang kemudian sedikit dimodifikasi, dan dikenal 
sebagai IDEA). Namun Lai dan Massey tidak banyak menjelaskan mengenai konsep 
dasar, latar belakang, dan alasan (reasoning) dibalik penggunaan prinsip rantai Markov 
pada differential cryptanalysis. 

Pada tahun 2009, penelitian yang dilakukan oleh Natalia [6] tentang differensial 
cryptanalysis s-SPN (simplied SPN, algoritma SPN yang disederhanakan menjadi 9 bit) 
dengan pendekatan rantai Markov telah dibuktikan secara teori bahwa s-SPN merupakan 
Markov cipher. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa kondisi steady state tercapai setelah 
round ke-14, yang artinya bahwa algoritma s-SPN tahan terhadap differential 
cryptanalysis setelah round ke-14.  Dengan berdasarkan hal itu, maka dilakukan 
penelitian lanjutan dengan melihat pengaruh perubahan entri s-box yang digunakan 
terhadap kondisi steady state pada algoritma s-SPN. 

 
2. Landasan Teori 

2.1. Proses Markov 
Proses Markov adalah sebuah sistem stokastik yang pemunculan suatu keadaan di masa 
mendatang hanya bergantung pada keadaan tepat sebelumnya [9]. 
Sebuah proses stokastik {Xt} dikatakan memiliki sifat Markovian, atau suatu rangkaian 
variabel acak 0 1, , , rx x xK  membentuk sebuah rantai Markov, jika untuk 0 t r≤ <  (r 
dapat mencapai tak hingga): 

1 1 1 1 1 0 0

1

( )

( )
t j t i t t

t j t i

P X s  | X s ,  X k  , . , X k , X k

 P X s  | X s
+ − −

+

= = = … = =

= = =
        (1) 
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Sebuah proses stokastik dapat digambarkan dengan matriks transisi N x N, [ ]ijP p= , 
1≤i,j≤N, 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

N

N

N N N N

p p p
p p p

P

p p p

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

L

L

M M L M

L

 (2) 

Probabilitas bersyarat 1( )t j t iP X s | X s+ = =  disebut probabilitas transisi 1-step. 

Sedangkan probabilitas transisi n-step, ( )n
ijp  yang dapat dituliskan sebagai 

0( | )n j iP X s X s= =  adalah probabilitas bersyarat dengan variabel acak X, berubah dari 
state i menjadi state j setelah tepat n-step. 
 
2.2. Probabilitas Steady-State pada Rantai Markov 
Sebuah matriks n x n yang semua elemennya tidak negatif dan jumlah elemen-elemen 
dalam satu baris adalah satu disebut matriks Markov atau matriks stokastik [1]. Suatu 
matriks stokastik dapat merupakan sebuah matriks probabilitas transisi dari rantai 
Markov. 
Misal ( ) ( )n

j n jw P X s= = adalah probabilitas suatu variabel acak, X berada pada state sj 
pada step t=n. Pada waktu t=n-1, state yang terjadi adalah state sj dengan j bernilai 1, 
2,…, atau r. Oleh karena itu dapat ditulis : 

rj
n

rj
n

j
nn

j pwpwpww )1(
2

)1(
21

)1(
1

)( ... −−− +++=   (3) 
 
Dalam bentuk matriks, persamaan (3) dapat ditulis sebagai : 

11 1
( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( 1)
1 2 1 2

1

[ ... ] [ ... ]
r

n n n n n n
r r

r rr

p p
w w w w w w

p p

− − −

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

K

M L M

K

 (4) 

dan vektor distribusi state pada step ke-n adalah hasil kali dari vektor distribusi state pada 
step awal, t=0 dan pangkat ke-n dari matriks probabilitas transisi. 
 
2.3. Simplified-SPN (s-SPN) 
SPN merupakan sebuah jenis khusus dari sandi beriterasi [8]. Algoritma SPN merupakan 
salah satu algoritma simetrik berbasis blok yang memproses 16-bit plaintext dan 16-bit 
kunci melalui empat buah round dan menghasilkan 16-bit ciphertext. Pada setiap round 
kecuali round terakhir, terdapat 4 buah s-box yang identik dan sebuah fungsi permutasi. 
Struktur algoritma SPN dapat dilihat pada Gambar 1. 
Simplified-SPN (s-SPN), merupakan algoritma Substitution-Permutation Network (SPN), 
namun dengan beberapa perubahan, yaitu pada panjang blok dan s-box yang digunakan 
dalam setiap round. Seperti SPN, algoritma s-SPN juga terdiri dari empat round. Struktur 
algoritma s-SPN dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
2.4. Differential Cryptanalysis 
Differential cryptanalysis (DC) adalah sebuah metode yang menganalisis efek dari suatu 
differences dalam pasangan-pasangan plaintext terhadap difference pasangan-pasangan 
ciphertext yang dihasilkan [2]. Difference ini dapat digunakan untuk menentukan 
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probabilitas kunci-kunci yang mungkin, dan untuk menentukan kunci yang paling 
mungkin. Biasanya operasi difference yang sering digunakan adalah XOR, dihubungkan 
dengan operasi yang digunakan untuk mencampur kunci ke dalam ciphertext atau biasa 
dikenal sebagai proses key mixing [7]. 
Rantai Markov ),...1(),0( YYX ∆∆=∆  memiliki distribusi probabilitas steady-state, jika 
terdapat sebuah vektor probabilitas ),...,,( 21 Mppp  sedemikian sehingga untuk semua 

is , lim ( ( ) | )j i jr
P Y r s X s p

→∞
∆ = ∆ = = . Suatu proses Markov yang steady-state memiliki 

sifat ergodic, dan sebuah cipher dengan matriks transisi yang ergodic, tahan terhadap 
differential cryptanalysis setelah sejumlah round [7]. 
 

 
Gambar 1.  Struktur Algoritma SPN 
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Gambar 2.  Struktur Algoritma s-SPN 

 
 

2.5. Ergodic 
Jika M adalah panjang blok, suatu kelas Markov ergodic memproses probabilitas berada 
di state sj setelah N-step, mendekati sebuah nilai equilibrium Pj yang memenuhi 2M 
persamaan linear [3]: 

)

2 1

0

2 1

0

1

Pr |    ;0 2 2

M

M

j
j

M
j i j i

i

P

P P s s j

−

=

−

=

⎧
=⎪

⎪
⎨
⎪ ⎡= ≤ ≤ −⎣⎪⎩

∑

∑
  (5) 

Pj disebut sebagai probabilitas steady-state dari rantai Markov, yaitu probabilitas 
mendapatkan proses dalam suatu state tertentu, misal j, setelah sejumlah besar transisi 
akan menuju nilai Pj, independen terhadap distribusi probabilitas awal yang telah 
didefinisikan pada state nn. 
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3. Metodologi Penelitian 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kajian kepustakaan dan 
eksperimen. Eksperimen yang dilakukan merupakan suatu simulasi untuk mengamati 
ketahanan algoritma simplified-SPN (s-SPN) terhadap differential cryptanalysis dengan 
penerapan konsep rantai Markov. Bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat 
antara beberapa s-box berbeda dan ketahanan algoritma s-SPN terhadap differential 
cryptanalysis dengan mengamati kecenderungan tercapainya kondisi steady-state. 
Beberapa s-box yang digunakan dalam eksperimen adalah sebagai berikut: 
1. Dua buah s-box tidak berpola dan memiliki siklik penuh. 
2. Dua buah s-box berpola dan memiliki siklik penuh. 
3. Dua buah s-box berpola dan memiliki siklik tidak penuh. 
4. Dua buah s-box tidak berpola dan memiliki siklik tidak penuh. 
Setiap s-box tersebut digunakan dalam algoritma s-SPN, kemudian dilakukan analisis 
mengenai ketahanan algoritma tersebut terhadap differential cryptanalysis dengan 
mengamati tercapai atau tidaknya sifat steady-state.   
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dibuat, disimpulkan mengenai pengaruh 
sifat-sifat pada s-box terhadap kondisi steady-state algoritma s-SPN. 
 
 

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 
Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data seperti yang tercantum pada Tabel 1 dan 2. 
Berdasarkan data pada Tabel 1 dan 2, dapat dilihat bahwa s-box 1 yang tidak berpola dan 
memiliki siklik penuh mempunyai sifat steady-state yang paling baik, dan entri tidak nol 
pada matriks probabilitas transisi yang dibentuk memiliki jumlah yang besar. Jumlah 
entri tidak nol yang besar ini sangat membantu dalam proses tercapainya steady-state 
karena salah satu syarat tercapainya steady-state adalah memiliki entri-entri yang tidak 
nol kecuali entri pada koordinat (0,i) dan (i,0), 0 < i < 512. 
 

Tabel 1. Perbandingan S-box dan Pencapaian Steady-State 

 
 

NO 

S-BOX STEADY-STAE 
PD PANGKAT 

KET FUNGSI SIKLIK SIFAT 
KARAKTERISTIK 

AC SAC XOR-
TABLE

6  
DIGIT 

10 
DIGIT 

1 6,0,5,2,3,7,4,1 {6,0,5,2,3,7,4,1} tdk berpola - 
penuh 

0.667 0.667 43.75% 14 25   

2 6,4,7,0,2,3,1,5 {6,4,7,0,2,3,1,5} tdk berpola - 
penuh 

0.556 0.556 43.75% 21 34   

3 7,0,1,2,3,4,5,6 {7,0,1,2,3,4,5,6} berpola - penuh 0.444 0.444 - - -   
4 3,4,5,6,7,0,1,2 {3,4,5,6,7,0,1,2} berpola - penuh 0.555 0.556 18.75% - -   
5 6,7,0,1,2,3,4,5 {6,4,2,0},{7,5,3,1} berpola –  

tdk penuh 
0.444 0.444 - - - Linear 

6 4,5,6,7,0,1,2,3 {4,0},{5,1},{6,2},{7,3} berpola –  
tdk penuh 

0.333 0.333 - - - Linear 

7 6,3,5,2,0,7,4,1 {6,4,0},{3,2,5,7,1} tdk berpola –  
tdk penuh 

0.611 0.611 25% 20 29   

8 6,5,4,3,7,0,2,1 {6,2,4,7,1,5,0},{3} tdk berpola –  
tdk penuh 

0.611 0.611 25% 18 30   
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S-box 1 dan 2 menghasilkan entri tidak nol yang lebih besar dibandingkan s-box 7 dan 8, 
dapat disebabkan oleh karakteristik XOR-table pada s-box 1 dan 2, yaitu 43,75% entri 
pada XOR-table bernilai 2, lebih baik daripada s-box 7 dan 8 yang memiliki persentase 
25%. 
S-box 3 dan 4 tidak pernah mencapai kondisi steady-state karena pada matriks 
probabilitas transisi yang dihasilkan terdapat entri yang bernilai satu pada diagonal 
utama, yaitu pada koordinat (256,256). Hal ini mengakibatkan entri-entri lain pada baris 
ke-256 bernilai nol (karena penjumlahan entri-entri pada satu baris matriks probabilitas 
transisi bernilai satu), sehingga perkalian yang dilakukan dengan pangkat berapapun akan 
tetap menghasilkan nilai satu pada koordinat (256,256) dan nol pada semua kolom lain 
pada baris 256 ini.  
S-box 5 dan 6 merupakan suatu fungsi linear dan komponen lain pada s-SPN, yaitu 
permutasi juga merupakan fungsi linear, sehingga matriks probabilitas transisi yang 
terbentuk dihasilkan oleh suatu fungsi yang linear. Pada setiap baris matriks ini hanya 
terdapat sebuah entri yang bernilai satu dan entri-entri pada kolom lain di baris tersebut 
bernilai nol, sehingga jumlah entri tidak nol adalah 512 buah (lihat Tabel 2). Proses 
perkalian hingga pangkat berapapun terhadap matriks ini akan tetap menghasilkan 
matriks serupa, yang memiliki 512 buah entri satu dan entri lainnya bernilai nol, sehingga 
kondisi steady-state tidak akan tercapai.   
Sementara itu jika dilihat dari tingkat presisi digit di belakang koma dalam perhitungan 
probabilitas steady state, maka pengaruh representasi digit di belakang koma cukup besar 
(lihat Tabel 1). Pada tingkat presisi 6 digit di belakang koma, s-box 1 mencapai kondisi 
steady state pada pangkat atau round ke-14, sementara pada 10 digit di belakang koma 
pada pangkat atau round ke-25. S-box 2 mencapai kondisi steady state pada round ke-21 
untuk 6 digit di belakang koma dan round ke-34 untuk 10 digit. S-box 7 mencapai 
kondisi steady state pada round ke-20 untuk 6 digit di belakang koma dan round ke-29 
untuk 10 digit. S-box 8 mencapai kondisi steady state pada round ke-18 untuk 6 digit di 
belakang koma dan round ke-30 untuk 10 digit.   
 

Tabel 2. Jumlah Entri Tidak Nol 
 

NO S-BOX 
MATRIKS 

PROB.TRANSISI 

JUMLAH 
ENTRI TIDAK 

NOL 

KETERANGAN 

PROB. JUMLAH   
1 6,0,5,2,3,7,4,1 1 1 24389 Tidak ada state  

  0.25 84  yang merupakan 
  0.0625 2352  kombinasi linier 

  0.015625 21952   

2 6,4,7,0,2,3,1,5 1 1 24389 Tidak ada state  

  0.25 84  yang merupakan 

  0.0625 2352  kombinasi linier 

  0.015625 21952   

3 7,0,1,2,3,4,5,6 1 8 2744  

  0.5 144   

  0.25 864   
  0.125 1728   
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4 3,4,5,6,7,0,1,2 1 8 2744  

  0.5 144   

  0.25 864   

  0.125 1728   

5 6,7,0,1,2,3,4,5 1 512 512  

6 4,5,6,7,0,1,2,3 1 512 512  

7 6,3,5,2,0,7,4,1 1 1 12167 Tidak ada state  

  0.5 18  yang merupakan 

  0.25 156  kombinasi linier 

  0.125 792   

  0.0625 2496   
  0.03125 4608   

  0.015625 4096   

8 6,5,4,3,7,0,2,1 1 1 12167 Tidak ada state  
  0.5 18  yang merupakan 

  0.25 156  kombinasi linier 

  0.125 792   
  0.0625 2496   

  0.03125 4608   

  0.015625 4096   

 
Kemudian bila dilihat dari sifat ergodic yang dihasilkan [3] diketahui bahwa matriks 
transisi probabilitas yang dihasilkan oleh s-box 1, 2, 7, dan 8 merupakan ergodic 
stationary source karena sistem persamaan linear (SPL) yang dihasilkan memenuhi 2M 
persamaan linear karena tidak ada state yang merupakan kombinasi linear dari state yang 
lain dan mempunyai solusi yang ditandai dengan tercapainya kondisi steady-state. 
Sementara s-box 3, 4, 5, dan 6 bukan merupakan ergodic stationary source karena sistem 
persamaan linear yang dihasilkan tidak mempunyai solusi (lihat Tabel 3). Pada s-box 3 
dan 4, SPL yang dihasilkan terdapat 1 persamaan linear yang mempunyai banyak solusi 
(Pi = Pi), yaitu P256. Sementara s-box 5, SPL yang dihasilkan terdapat 7 persamaan linear 
yang mempunyai banyak solusi yaitu P1, P68, P69, P256, P257, P324, dan P325. 
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Tabel 3. Probabilitas bernilai 1 pada diagonal utama 
 

NO S-BOX KOORDINAT JUMLAH 
1. 7,0,1,2,3,4,5,6 (S-box 3) (256,256) 1 entri 
2. 3,4,5,6,7,0,1,2 (S-box 4) (256,256) 1 entri 
3. 6,7,0,1,2,3,4,5 (S-box 5) (1,1);(68,68);(69,69); 

(256,256);(257,257);(324,324); 
(325,325) 

6 entri 

4. 4,5,6,7,0,1,2,3 (S-box 6) (1,1);(10,10);(11,11);(16,16);(17;17) 
(26,26);(27,27);(68,68);(69,69);(78,78) 
(79,79);(84,84);(85,85);(94,94);(95,95) 
(160,160);(161,161);(170,170);(171,171) 
(176,176);(177,177);(186,186);(187,187) 
(228,228);(229,229);(238,238);(239,239) 
(244,244);(245,245);(254,254);(255,255) 
(256,256);(257,257);(266,266);(267,267) 
(272,272);(273,273);(282,282);(283,283) 
(324,324);(325,325);(334,334);(335,335) 
(340,340);(341,341);(350,350);(351,351) 
(416,416);(417,417);(426,426);(427,427) 
(432,432);(433,433);(442,442);(443,443) 
(484,484);(485,485);(494,494);(495,495) 
(500,500);(501,501);(510,510);(511,511) 

63 entri 

 
Sementara pada s-box 6 (lihat Tabel 3), SPL yang dihasilkan terdapat 63 persamaan linier 
yang mempunyai banyak solusi (dilihat dari posisi koordinat dari diagonal utama yang 
mempunyai probabilitas bernilai 1). Sehingga bisa disimpulkan walaupun matriks 
probabilitas transisi yang dihasilkan pada masing-masing s-box pada penelitian ini 
memenuhi kondisi dimana jumlah probabilitas per baris adalah 1, akan tetapi tidak selalu 
mencapai kondisi steady state jika probabilitas bernilai 1 muncul pada diagonal utama. 
 
 

5. Penutup 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai 
berikut: 
1. Komponen s-box pada algoritma s-SPN mempengaruhi tercapainya kondisi steady-

state. 
2. Jumlah entri tidak nol pada matriks probabilitas transisi mempengaruhi tercapainya 

kondisi steady-state. Semakin besar jumlah entri tidak nol, semakin besar peluang 
untuk mencapai kondisi steady-state. 

3. Dari hasil percobaan, s-box dengan karakter s-box yaitu XOR-table yang baik, 
semakin memperbesar peluang untuk mencapai kondisi steady-state. 

4. Matriks probabilitas transisi yang memiliki entri bernilai satu pada diagonal utamanya 
tidak akan mencapai kondisi steady-state. 

5. Matriks probabilitas transisi yang dihasilkan dari fungsi linear tidak akan mencapai 
kondisi steady-state.   

6. Tingkat presisi digit di belakang koma mempunyai pengaruh yang cukup besar 
terhadap tercapainya kondisi steady-state, dimana semakin besar representasi digit 
akan menyebabkan kondisi steady state yang dicapai juga semakin besar. 

 



140                                             BETY HAYAT SUSANTI DAN THERESIA NATALIA 
 

 
Daftar Pustaka 

 
[1] Ash, Robert, Information Theory, John Wiley & Sons, Inc., 1965. 
[2] Biham, Eli dan Adi Shamir, Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems, 

Proceedings of the 10th Annual International Cryptology Conference on Advances 
in Cryptology, Springer-Verlag, 1991. 

[3] Coron, Jean-Sebastien dan David Naccache, An Accurate Evaluation of Maurer's 
Universal Tes, Proceedings of Selected Areas in Cryptography, Springer-Verlag, 
1999. 

[4] Hillier, F.,S., dan Lieberman, G.,J., Introduction to Operations Research, 7th 
Edition, McGraw-Hill, Inc., 2001  

[5] Lai, Xuejia, James L.Massey, and Murphy, S., Markov Cipher and Differential 
Cryptanalysis, Advances in Cryptology EUROCRYPT’91, Lecture Notes in 
Computer Science, Springer-Verlag, 1991. 

[6] Natalia, Theresia, Differential Cryptanalysis dengan Penerapan Konsep Rantai 
Markov pada Algoritma Substitution Permutation Network (SPN), Tugas Akhir, 
Sekolah Tinggi Sandi Negara, Publikasi tidak diterbitkan, 2009. 

[7] O’Connor, Luke dan Jovan Dj. Golic, A Unified Markov Approach to Differential 
and Linear Cryptanalysis, Advances in Cryptology  Asiacrypt’94, Springer-Verlag, 
1995. 

[8] Stinson, Douglas R., Cryptography, Theory and Practice Third Edition, Boca 
Raton: CRC press, 2006. 

[9] Taha, Hamdy A,  Riset Operasi Suatu Pengantar, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997. 



               Prosiding KNM XV, 30 Juni – 3 Juli 2010, Manado 
                     Hlm. 141—152. 
 

141 

 

DESAIN ALGORITMA BLOCK CIPHER CFN  
(CIPHER FEISTEL NETWORK) 

I MADE MUSTIKA KERTA ASTAWA1 DAN SRI ROSDIANA2 

1Sekolah Tinggi Sandi Negara, Bogor, 16330, Kadek19_kaptainboy@yahoo.com1 
2 Sekolah Tinggi Sandi Negara, Bogor, 16330,  sri_rosdiana@yahoo.com2 

 
 
 
Abstract. Development of Science and Technology indirectly lead to vulnerabilities in the 
security of information, particularly confidential. One technique to anticipate is to use 
encryption algorithms. TEA is a block cipher encryption algorithm that is designed for 
minimal memory usage and easy to implement into the software. NIST security standards 
based on the algorithm is said to have been not meet the level of security because it operates 
in a block size of 64 bits and 128 bits key length. In this study we design a code block cipher 
algorithm based on Feistel Network CFN as the improvement of the TEA algorithm.  
 CFN algorithm has a text input light of 128 bits and key length of 256 bits. Using the XOR 
operation, the sum modulo 232, left shift (shift bits to the left), and right shift (shift bits to the 
right). CFN has a seven-cycle algorithm in which every one cycle consists of two rounds. 
 

Keywords : CFN Algorithm, Block Cipher, Feistel Network 

 
Abstrak. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara tidak langsung 
menimbulkan kerawanan dalam keamanan informasi, khususnya yang bersifat rahasia. Salah 
satu teknik untuk mengantisipasinya adalah dengan menggunakan algoritma enkripsi. TEA 
merupakan algoritma penyandian block cipher yang dirancang untuk penggunaan memori 
yang seminimal mungkin dan mudah diimplementasikan kedalam piranti lunak. berdasarkan 
standar keamanan NIST algoritma ini dikatakan sudah tidak memenuhi tingkat keamanan 
karena beroperasi dalam ukuran blok 64 bit dan panjang kunci 128 bit. Dalam penelitian ini 
kami mendesain algoritma sandi block cipher CFN berbasis Feistel Network sebagai 
perbaikan dari algoritma TEA. 
Algoritma CFN  memiliki input teks terang sebesar 128 bit dan panjang kunci 256 bit. 
Menggunakan operasi XOR, penjumlahan modulo 232, left shift (pergeseran bit ke kiri), dan 
right shift (pergeseran bit ke kanan). Algoritma CFN memiliki tujuh siklus dimana setiap satu 
siklus terdiri dari dua putaran. 
 
Kata kunci: algoritma CFN, Block Cipher, Feistel Network. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kriptografi dewasa ini 
didukung oleh berbagai macam algoritma kriptografi yang diciptakan oleh para ahli dan 
peneliti dengan tujuan agar informasi yang penting dan rahasia dapat diamankan dari 
pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Informasi tersebut diamankan melalui 
proses enkripsi dengan menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Enkripsi merupakan 
proses menyembunyikan atau menyamarkan suatu informasi sedemikian rupa sehingga 
substansinya tidak dapat diketahui oleh pihak lawan (Schneier, 1996). 

Pada dasarnya algoritma kriptografi dibagi menjadi dua macam yaitu algoritma 
simetrik dan algoritma asimetrik. Sistem kripto simetrik dibagi menjadi dua kelas, yaitu 
block cipher dan stream cipher. Block cipher merupakan  model penyandian dimana teks 
terang yang akan disandi dibagi kedalam  blok-blok dengan panjang tertentu sehingga 
menghasilkan blok-blok teks sandi (Menezes, et al, 1997). 

 
Arsitektur dari block cipher diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama yaitu 

struktur SPN (Substitution Permutation Network), DES struktur, dan struktur lainnya 
seperti Square block cipher (Youssef, 1997). Struktur berbasis Feistel Network  
merupakan kelas block cipher yang pada dasarnya menggunakan struktur algoritma 
penyandian Feistel yang diciptakan oleh Horst Feistel. Pada tahun 1994, David Wheeler 
dan Roger Needham dari Computer Laboratory, Cambridge University England 
menciptakan suatu algoritma block  cipher yang dinamakan Tiny Encription Algorithm 
(TEA). Sistem penyandian TEA menggunakan proses Feistel Network dengan 
menambahkan fungsi matematik berupa penambahan dan pengurangan sebagai operator 
pembalik selain XOR. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sifat nonlinearitas. Hal 
yang paling menonjol dari algoritma TEA adalah kesederhanaan implementasi, ketiadaan 
S-BOX maupun P-BOX, dan kecepatan yang tinggi. Sehingga TEA dikatakan memiliki 
beberapa keunggulan antara lain keringanan prosesnya, operasi-operasi yang digunakan 
hanya berupa operasi bit biasa tanpa substitusi, permutasi, ataupun operasi matriks. 
Terlepas dari keunggulan TEA tersebut, berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh 
NIST, algoritma ini dikatakan sudah tidak aman lagi karena beroperasi dalam ukuran blok 
64 bit dan panjang kunci 128 bit yang tidak memenuhi tingkat keamanan sekarang ini. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti mencoba mendesain suatu algoritma 
yang aman secara kriptografis dengan tetap memperhatikan kecepatan penyandiannya. 

Salah satu tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah mendesain algoritma Cipher 
Feistel Network (CFN) yang aman secara kriptografis sehingga dapat dijadikan sebagai 
alternatif dalam penyandian data serta mempunyai kecepatan dalam proses penyandian 
data yang relatif cepat. Algoritma CFN merupakan algoritma block cipher berbasis 
Feistel Network yang memiliki input blok teks terang dan output blok teks sandi sebesar 
128-bit, serta memiliki input kunci sebesar 256-bit.  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan inspirasi dan 
tambahan referensi pengetahuan bagi pembaca dalam mengembangkan ilmu persandian 
serta dapat memberikan kontribusi untuk memajukan ilmu persandian khususnya pada 
perkembangan pembuatan desain algoritma block cipher. 
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2. Landasan Teori 
 

2.1. Block Cipher dan Feistel Network 
Block cipher merupakan suatu teknik penyandian dimana teks terang yang akan 

disandi dibagi kedalam blok-blok dengan panjang tertentu sehingga menghasilkan blok-
blok teks sandi (Menezes.et al, 1997).  

Feistel Network merupakan suatu struktur penyandian yang menggabungkan 
prinsip konfusi dan difusi yang dilakukan secara berulang-ulang dalam sebuah sistem 
sandi dengan kombinasi yang berbeda-beda. Prinsip konfusi dan difusi pertama kali 
diperkenalkan oleh Claude Shannon, yang digunakan untuk menyulitkan usaha 
kriptanalisis pihak lawan melalui analisis statistik. Istilah Feistel Network sering dikenal 
juga dengan nama Feistel Cipher. 

Di dalam Feistel Network, blok teks terang dibagi menjadi dua bagian yang sama 
besar. Kemudian salah satu blok dioperasikan dengan fungsi F dan diputar. Inti dari 
Feistel Network adalah fungsi F, yang memetakan sebuah input bit menjadi output bit. 
Untuk melakukan operasinya, fungsi F membutuhkan adanya kunci internal. Kunci 
internal ini dibangkitkan dari kunci eksternal yang sebelumnya telah didefinisikan. 
Kekuatan penggunaan Feistel Network ini berada pada putaran di fungsi F. 

 
2.2. Fungsi F 

Fungsi F merupakan inti dari arsitektur Feistel Network. Pada umumnya fungsi F 
tergantung pada fungsi matematis yang digunakan. Fungsi F dalam Feistel Network 
adalah fungsi nonlinear dan merupakan elemen konfusi. Definisi: Fungsi F dari sebuah 
Feistel Network konvensional dapat diekspresikan sebagai: 

 
dimana pada definisi ini, n adalah ukuran blok. F adalah sebuah fungsi yang 
menggunakan n/2 bit dan k–bit dari kunci sebagai input, dan menghasilkan sebuah output 
dengan panjang n/2 bit (Kelsey, et al, 1998). 

Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu fungsi 
F, antara lain mempunyai sifat Avalanche Criterion (AC) dan Strict Avalanche Criterion 
yang baik. 

 
2.3. Strict Avalanche Criterion 

Konsep ini dikemukakan oleh Webster dan Tavares yang mencoba meneliti 
hubungan antara completeness dengan avalanche hingga akhirnya pada tahun 1985 
mereka mampu menemukan suatu konsep baru yang lebih dikenal dengan istilah Strict 
Avalanche Criterion (SAC). 

Jika bit-bit output hanya bergantung pada sedikit bit-bit input, maka dengan 
mengamati pasangan input-output dalam jumlah yang signifikan (sama seperti pada 
chosen plaintext attack), dapat mendeteksi hubungan dan menggunakan informasi ini 
untuk mencari kunci. Oleh karena itu, terdapat sifat SAC yang merupakan gabungan 
antara AC dan Completeness. AC merupakan sifat yang jika terdapat perubahan satu bit 
input, maka akan menyebabkan perubahan rata-rata setengah dari bit-bit output. Dengan 
kata lain jika satu bit input dikomplemenkan, maka setengah dari bit-bit output berubah.  
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3. Deskripsi Algoritma CFN 
3.1. Arsitektur CFN 

Algoritma CFN mengadopsi nilai delta yang digunakan pada TEA untuk mencegah 
output yang buruk (menghasilkan tingkat difusi yang baik) terhadap input-an yang 
ekstrim. Berbeda dengan algoritma TEA yang memproses 64-bit teks terang terhadap 64-
putaran sekali waktu, algoritma CFN di desain agar dapat memproses 128-bit input 
terhadap 14 putaran sekali waktu. Secara umum, arsitektur CFN dapat dilihat pada 
Gambar 3.3. 

Input blok teks terang dari algoritma CFN akan dibagi menjadi empat buah subblok 
(V0, V1, V2, V3) dimana masing-masing subblok berisi 32-bit teks terang yang terurut dari 
kiri ke kanan. Setiap subblok tersebut akan dioperasikan dengan fungsi F secara Feistel. 
Proses ini akan berulang terus menerus sampai pada putaran terakhir. Output subblok 
pada putaran terakhir (putaran-14) akan digabung menjadi 128-bit output blok teks sandi.  

Pada setiap putaran i (i=1,2,...,14) dalam algoritma CFN, dua buah subblok yaitu 
V1,V3 akan menjadi input fungsi F. Output dari fungsi F akan dioperasikan penjumlahan 
modulo 232 dengan subblok V0 pada fungsi F sebelah kiri dan operasi penjumlahan 
modulo 232 dengan subblok V2 pada fungsi F sebelah kanan. Proses ini akan berulang 
terus menerus sampai pada putaran terakhir. Output yang dihasilkan pada putaran terakhir 
akan di gabung menjadi 128-bit output blok teks sandi. Untuk lebih jelasnya, alur 
pemrosesan dan struktur dari algoritma CFN pada satu siklus dapat dilihat pada Gambar 
3.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Gambar 3.1. encode routine algoritma CFN 
 

Void encryptCFN() 
{ 
unsigned long i,V[4],K[8],sum=0,delta=0x9e3779b9; 
for(i=0;i<7;i++) 
{ 
 /*key schedule */ 
 K[0]^=(((K[1]<<4)^(K[2]>>5))^(sum+K[3])); 
 K[1]^=(((K[2]<<4)^(K[3]>>5))^(sum+K[4])); 
 K[2]^=(((K[3]<<4)^(K[4]>>5))^(sum+K[5])); 
 K[3]^=(((K[4]<<4)^(K[5]>>5))^(sum+K[6])); 
 K[4]^=(((K[5]<<4)^(K[6]>>5))^(sum+K[7])); 
 K[5]^=(((K[6]<<4)^(K[7]>>5))^(sum+K[0])); 
 K[6]^=(((K[7]<<4)^(K[0]>>5))^(sum+K[1])); 
 K[7]^=(((K[0]<<4)^(K[1]>>5))^(sum+K[2])); 
 /* cycle function */ 
 sum+=delta; 
 V[0]+=(((((V[1]<<4)+K[0])^K[5])+(sum^(V[3]>>5)))^sum); 
 V[2]+=(((((V[3]<<4)+K[2])^K[7])+(sum^(V[1]>>5)))^sum); 
 V[1]+=(((((V[2]<<4)+K[1])^K[4])+(sum^(V[0]>>5)))^sum); 
 V[3]+=(((((V[0]<<4)+K[3])^K[6])+(sum^(V[2]>>5)))^sum); 
} 
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3.2. Encode/Decode Routine 

Pseudocode enkripsi dan dekripsi algoritma CFN dimana teks terang dimasukkan 
ke dalam array v[0-3] dan kunci dimasukkan ke dalam array k[0-7] dapat dilihat pada 
Gambar 3.1 dan 3.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2. decode routine algoritma CFN 
 
3.3. Proses Enkripsi/Dekripsi 
 
3.3.1. Proses Enkripsi 

Proses enkripsi pada algoritma CFN diawali dengan input teks terang sebanyak 
128-bit. Kemudian 128 bit teks terang tersebut dibagi menjadi empat buah subblok (V0, 
V1, V2, V3) masing-masing sebanyak 32-bit. Setiap subblok teks terang tersebut akan 
dioperasikan dengan fungsi F disetiap putarannya. Struktur penyandian algoritma CFN 
untuk satu siklus (dua putaran) dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Hasil penyandian satu blok teks terang (128-bit) menjadi blok teks sandi (128-bit) 
dalam satu siklus pada algoritma CFN adalah dengan menggabungkan antara V0, V1, V2, 
dan V3. Untuk penyandian pada siklus berikutnya dilanjutkan proses seperti diatas sampai 
dengan 14-putaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Void decryptCFN() 
{ 
unsigned long i,V[4],K[8],sum=0x5384540f,delta=0x9e3779b9; 
for(i=7;i>=1;i--) 
{ 
 /* Cycle function */ 
 V[3]-=(((((V[0]<<4)+K[3])^K[6])+(sum^(V[2]>>5)))^sum); 
 V[1]-=(((((V[2]<<4)+K[1])^K[4])+(sum^(V[0]>>5)))^sum); 
 V[2]-=(((((V[3]<<4)+K[2])^K[7])+(sum^(V[1]>>5)))^sum); 
 V[0]-=(((((V[1]<<4)+K[0])^K[5])+(sum^(V[3]>>5)))^sum); 
 sum-=delta; 
 /* key schedule  */ 
 K[7]^=(((K[0]<<4)^(K[1]>>5))^(sum+K[2])); 
 K[6]^=(((K[7]<<4)^(K[0]>>5))^(sum+K[1])); 
 K[5]^=(((K[6]<<4)^(K[7]>>5))^(sum+K[0])); 
 K[4]^=(((K[5]<<4)^(K[6]>>5))^(sum+K[7])); 
 K[3]^=(((K[4]<<4)^(K[5]>>5))^(sum+K[6])); 
 K[2]^=(((K[3]<<4)^(K[4]>>5))^(sum+K[5])); 
 K[1]^=(((K[2]<<4)^(K[3]>>5))^(sum+K[4])); 
 K[0]^=(((K[1]<<4)^(K[2]>>5))^(sum+K[3])); 
} 
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Gambar 3.3. Struktur Algoritma CFN 
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Gambar 3.4. Struktur satu siklus algoritma CFN 
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3.3.2. Proses Dekripsi 

Proses dekripsi algoritma CFN pada prinsipnya sama halnya seperti pada proses 
enkripsi yang berbasis Feistel Network lainnya. Namun hal yang berbeda adalah 
penggunaan teks sandi sebagai input, dan output-nya adalah teks terang. Serta operator 
substraction sebagai operator pembalik terhadap addition. 

 
 

4. Analisis Desain Algoritma CFN 
 

Berikut adalah hasil analisis algoritma CFN berdasarkan beberapa kriteria evaluasi 
desain block cipher :  
1. Ukuran kunci 

CFN memiliki ukuran kunci sebesar 256-bit untuk menyandi 128-bit teks terang. 
Menurut Zener (2005), ukuran ini cukup untuk memenuhi 128-bit tingkat keamanan 
dimana panjang kunci yang digunakan adalah sebanyak dua kali panjang teks terang 
yang disandi, sehingga akan mempersulit pihak lawan dalam melakukan exhaustive 
key search attack (brute force attack).  

2. Ukuran blok 
Ukuran blok CFN adalah 128-bit yang merupakan ukuran standar penyandian block 
cipher dewasa ini, seperti halnya AES. Operasi setiap subblok pada CFN adalah 
sebesar 32-bit. Hal ini dapat memudahkan dan mempercepat proses perhitungan pada 
processor terutama prosesor 32-bit, karena dapat menghemat penggunaan memori 
yang dibutuhkan untuk operasional. 

3. Jumlah putaran 
Jumlah putaran yang digunakan pada algoritma CFN adalah 14-putaran. Hal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan kecepatan proses enkripsi/dekripsinya. 
Perbandingan jumlah putaran pada algoritma CFN berdasarkan uji SAC dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 

4. Fungsi F Algoritma CFN 
Pada algoritma CFN terdapat fungsi F yang digunakan secara berulang di setiap 
putarannya. Operasi yang digunakan pada fungsi F adalah operasi XOR, penjumlahan 
modulo 322 , dan operasi pergeseran bit (shift). Input pada fungsi F algoritma CFN 

adalah dua buah subblok input fungsi F algoritma CFN ( ),i jP P  dan dua buah 

subkunci ( ),i jK K yang masing-masing berukuran 32 bit. Fungsi F yang digunakan 

pada algoritma CFN adalah sebagai berikut: 

( ) ( )( ) ( )( )( ), , , 4 5i j i j i i j jF P P K K P K K sum P sum= + ⊕ + ⊕ ⊕
 (1)

 

Pada proses enkripsi, sum sum δ= + ,  nilai awal dari sum adalah nol dan 

( ) 315 1 2 0 9e3779b9δ = − ⋅ = × . Pada proses dekripsi, sum sum δ= −  dan nilai awal 

dari sum adalah 0x5384540f. Nilai sum tersebut diperbarui pada setiap siklus.  
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Tabel 4.1 Perbandingan jumlah putaran algoritma CFN 
 

NO Siklus 
WAKTU 
ENKRIPSI 
(detik) 

SAC 
KETERANGAN 

MIN MAX 
1. 1.  0.0016 0.00% 100.00% TIDAK LULUS 
2. 2.  0.0047 0.00% 100.00% TIDAK LULUS 
3. 3.  0.0062 0.00% 100.00% TIDAK LULUS 
4. 4.  0.0078 32.01% 70.35% TIDAK LULUS 
5. 5.  0.0104 48.69% 50.80% TIDAK LULUS 
6. 6.  0.0120 49.17% 50.75% LULUS 
7. 7.  0.0135 49.27% 50.71% LULUS 
8. 8.  0.0162 49.12% 50.75% LULUS 
9. 9.  0.0182 49.28% 50.75% LULUS 
10. 10.  0.0198 49.11% 50.86% LULUS 
11. 11.  0.0219 49.14% 50.77% LULUS 
12. 12.  0.0240 49.26% 50.77% LULUS 
13. 13.  0.0255 49.26% 50.79% LULUS 
14. 14.  0.0281 49.27% 50.74% LULUS 
15. 15.  0.0292 49.13% 50.81% LULUS 
16. 16.  0.0318 49.27% 50.70% LULUS 

 
5. Key schedule (algoritma pembangkit subkunci) 

Key schedule pada algoritma CFN cukup kompleks, hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan keamanan dalam kesederhanaan desainnya. Kunci K sepanjang 256-bit 
dipecah menjadi delapan sub kunci K0, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 dimana 
penjadwalan kuncinya dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
 

Table 4.2  Key Schedule algoritma CFN 
Putaran ganjil K0, K2, K5, K7 

Putaran genap K1, K3, K4, K6 

 
Pada setiap siklus, subkunci K0-K7 di-update menggunakan fungsi G. Untuk fungsi G 
yang digunakan pada key schedule algoritma CFN adalah sebagai berikut: 

K[0]^=(K[1]<<4^K[2]>>5)^sum+K[3] 
K[1]^=(K[2]<<4^K[3]>>5)^sum+K[4] 
K[2]^=(K[3]<<4^K[4]>>5)^sum+K[5] 
K[3]^=(K[4]<<4^K[5]>>5)^sum+K[6] 
K[4]^=(K[5]<<4^K[6]>>5)^sum+K[7] 
K[5]^=(K[6]<<4^K[7]>>5)^sum+K[0] 
K[6]^=(K[7]<<4^K[0]>>5)^sum+K[1] 

K[7]^=(K[0]<<4^K[1]>>5)^sum+K[2]                    (2) 
Secara umum, skema key schedule algoritma CFN tampak pada Gambar 4.1. 
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6. Perluasan data 

Ukuran Input blok teks terang pada algoritma CFN adalah 128-bit, dan blok outputnya 
adalah 128-bit teks sandi. Tidak terdapat perluasan data pada saat penyandian 
sehingga dapat dikatakan cukup baik untuk mencegah pihak lawan memperoleh 
informasi yang lebih mengenai teks terang jika diketahui teks sandinya. 

 
7. Propagasi error 

Pada algoritma CFN, proses dekripsi satu blok teks sandi yang di dalamnya terdapat 
bit error akan mengakibatkan teks terangnya memiliki nilai perubahan yang sangat 
jauh dari teks terang aslinya sebesar satu blok, hal ini dikarenakan hasil difusi bit yang 
cukup baik sehingga mengakibatkan jika terdapat satu bit saja yang error, maka akan 
menyebabkan bit teks terangnya juga akan berubah dengan probabilitas setengah. 

 

 
Gambar 4.1. Skema key schedule algoritma CFN 
 

 
 

5. Simpulan 
 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil beberapa 
simpulan antara lain: 
1). Algoritma CFN merupakan algoritma block cipher yang cukup baik, karena CFN 

telah memenuhi beberapa kriteria yang diperlukan untuk mengevaluasi bahwa 
suatu algoritma block cipher itu dapat dikatakan cukup baik. 
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2). Algoritma CFN di desain secara sederhana menggunakan operasi XOR, 

penjumlahan modulo 322 , left shift (pergeseran bit ke kiri) dan right shift 
(pergeseran bit ke kanan). Tidak terdapat S-BOX dan P-BOX yang akan 
menambah code size bila diimplementasikan kedalam bahasa pemrograman. 

3). Algoritma CFN secara keseluruhan memenuhi uji SAC dengan taraf error 
maximum sebesar 0,71%. Sehingga dapat dikatakan algoritma CFN memiliki difusi 
yang cukup baik. 
 

6. Future Work 
 

1). Untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan pengujian BIC terhadap algoritma 
CFN untuk mengetahui tingkat difusi. 

2). Perlu dilakukan perbandingan terhadap algoritma-lagoritma sandi lainnya yang 
berbasis Feistel Network. 

3). Perlu dilakukan analisis attack yang mungkin diterapkan pada algoritma CFN. 
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THRESHOLDING 

 

JOKO SISWANTORO 

Universitas Surabaya, joko_siswantoro@ubaya.ac.id 
 
 

Abstract. Microarray images are accuired by using laser scanner from microarray which ara 
used to detect the hybridization effects differences of two groups DNA samples. The images 
are analyzed to obtain fluorescence intensity at each point of microscopic DNA microarray. 
One of microarray image analysis step is determine regions on the image that contains a DNA 
microscopic spot. Determination of this region can be done either manually or automatically. 
Automatic method for determine the region is  known as automatic gridding.  

Several studies using k-means clustering for automatic gridding, but this method is time 
consuming in computation. A method for automatic gridding by using image thresholding 
will be presented in this paper. The method was simulated in MATLAB to compare 
computation time with k-means clustering. The simulation results show that the computation 
time automatic gridding with image thresholding is better than with k-means clustering. 
 
Key words and Phrases: automatic gridding, microarray, fluorescence, image thresholding.. 

 
 
Abstrak.  .Citra microarray adalah citra hasil pemindaian laser scanner terhadap microarray 
yang umumnya digunakan untuk mendeteksi perbedaan efek hibridisasi dari dua kelompok 
sampel DNA. Citra tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan intensitas fluorescence 
setiap titik mikroskopis DNA pada microarray. Salah satu tahapan analisis citra microarray  
adalah menentukan daerah pada citra microarray yang memuat satu titik mikroskopis DNA. 
Penentuan daerah ini dapat dilakukan secara manual maupun secara otomatis atau yang 
dikenal dengan automatic gridding.  

Beberapa penelitian menggunakan k-mean clustering untuk melakukan automatic gridding, 
tetapi metode ini membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama.  Dalam makalah ini akan 
dipaparkan metode untuk automatic gridding dengan menggunakan image thresholding. 
Selain itu juga dilakukan simulasi dengan menggunakan MATLAB untuk membandingkan 
waktu yang diperlukan untuk komputasi automatic gridding dengan image thresholding dan 
automatic gridding dengan k-mean clustering. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu 
komputasi automatic gridding dengan image thresholding jauh lebih sedikit di bandingkan 
dengan automatic gridding dengan k-mean clustering. 

 
Kata kunci: automatic gridding, microarray, fluorescence, image thresholding. 
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      1. Pendahuluan 

 Teknologi microarray banyak digunakan oleh para peneliti di bidang biologi 
molekuler dan kedokteran untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan genetika 
manusia, diagnosis penyakit, toxicological, dan penemuan obat-obatan. Microarray 
memuat susunan ribuan titik  mikroskopis DNA yang biasanya digunakan untuk 
melakukan analisis kuantitatif terhadap signal fluorescence yang merepresentasikan 
kelimpahan relatif mRNA dari dua sampel jaringan yang berbeda. Untuk menghasilkan 
cDNA microarray, cDNA dari sampel jaringan kontrol dan perlakuan dilabeli dengan 
pewarna fluorescent yang berbeda, biasanya fluorescent merah untuk kontrol dan hijau 
untuk perlakuan dengan emisi masing-masing 630-660 nm dan 510-550 nm. Kemudian 
kedua sampel tersebut dicetak dalam slide kaca berukuran mikro yang disusun dalam 
format array (gambar 1) untuk proses hibridisasi. Setelah proses hibridisasi terjadi, 
selanjutnya dibuat citra microarray (gambar 2) dengan laser scanner untuk menangkap 
emisi foton dari dua warna yang berbeda. Citra tersebut kemudian dianalisis untuk 
mendapatkan intensitas fluorescence setiap titik mikroskopis DNA pada microarray. 
Citra microarray terdiri dari dua buah array dua dimensi yaitu array untuk warna merah 
dan array untuk  warna hijau, intensitas kedua warna inilah yang diukur untuk 
mendapatkan intensitas fluorescence [1].  

Tahapan dasar dalam analisis citra microarray dimulai dengan tahap penentuan 
lokasi, yaitu penentuan daerah pada citra microarray yang memuat satu titik mikroskopis 
DNA, daerah ini kemudian disebut sebagai daerah target. Tahap penentuan lokasi dapat 
dilakukan secara manual maupun secara otomatis atau yang dikenal dengan automatic 
gridding. Setelah semua daerah target diketahui tahap berkutnya adalah segmentasi, pada 
tahap ini setiap piksel yang ada di daerah target dipisahkan menjadi menjadi piksel titik 
mikroskopis (foreground) dan piksel latar (background). Tahap terakhir adalah reduksi, 
yaitu penentuan intensitas warna merah dan hijau dari piksel-piksel di setiap titik 
mikroskopis [5] . 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1: Microarray 
(citra asli: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Affymetrix-microarray.jpg) 
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Gambar  2: Citra Microarray 
(citra asli: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microarray2.gif) 

 
Saat ini telah banyak alat yang menyediakan algoritma untuk melakukan analisis 

terhadap citra microarray, seperti GenePix [3], Imagene [4], QuantArray GSI [7] dan 
ScanAlyze [6]. Namun sebagian besar metode yang digunakan pada alat-alat tersebut 
berasumsi bahwa titik-titik mikroskopis selalu berbentuk lingkaran dan penentuan lokasi 
titik mikroskopis dilakukan secara manual oleh pengguna dengan menginputkan beberapa 
parameter. 

Salah satu metode automatic gridding yang sering digunakan adalah dengan 
menggunakan k-mean clustering [10]. K-mean clustering digunakan untuk 
megelompokkan garis-garis vertikal dan horisontal pada citra microarray menjadi 
foreground dan background. Kemudian garis yang berada di tengah-tengah background 
dijadikan sebagai garis pemisah antara  daerah target satu dengan lainnya. Namun metode 
ini membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama terutama pada citra yang berukuran 
besar. Pada makalah ini akan  dibahas metode automatic gridding yang lebih sederhana 
dengan menggunakan image thresholding. 

. 

2. Hasil Utama 

2.1 Automatic Gridding dengan k-mean Clustering 

Algoritma automatic gridding dengan k-mean clustering dimulai dengan 
mendefinisikan R(i,j) dan G(i,j) sebagai intensitas warna merah dan hijau dari piksel baris 
ke-i dan kolom ke-j  pada citra microarray, untuk 1,2, , 1,2,1 2i N j N= =K K , 1N  dan 2N  
masing-masing adalah banyaknya baris dan kolom piksel pada citra microarray. Berikut 
ini langkah-langkah automatic gridding dengan k-mean clustering: 
1. Iterative clustering. Dilakukan untuk mengelompokkan semua piksel ke dalam 

foreground  dan background (gambar 4) menggunakan k-mean clustering ( 2k = ), 
dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Definisikan ( ) ( )min , ,min ,10
, ,

m R i j G i j
i j i j

⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 dan ( ) ( )max , ,max ,20
, ,

m R i j G i j
i j i j

⎛ ⎞
⎜ ⎟=⎜ ⎟
⎝ ⎠

 sebagai 

nilai awal titik pusat cluster. 
b. Pada iterasi ke-k, untuk setiap piksel pada baris ke-i dan kolom ke-j definsikan  

fungsi indikator ( ),I i j  sebagai  
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( )
( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

0, , , , , , ,1 1 2 1
,

1, , , , , , ,1 1 2 1

R i j G i j m R i j G i j mk k
I i j

R i j G i j m R i j G i j mk k

⎧ − < −− −⎪=⎨
⎪ − ≥ −− −⎩

 

dengan .  adalah norm Euclidean atau  norm Manhattan. Nilai 0 menunjukkan 
piksel dikelompokkan sebagai background  dan nilai 1 menunjukkan piksel 
dikelompokkan sebagai foreground. 

c. Hitung pusat cluster baru, 1m k  dan 2m k  masing-masing sebagai rata-rata 
intensitas warna merah dan hijau di background dan di foreground, yaitu   

( ) ( )( ) ( ){ }, , , | , 0, 1,2, , 1,2,1 1 2m mean R i j G i j I i j i N j Nk = = = =K K  

( ) ( )( ) ( ){ }, , , | , 1, 1,2, , 1,2,2 1 2m mean R i j G i j I i j i N j Nk = = = =K K  
d. Ulangi dua langkah di atas sampai kriteria konvergensi dipenuhi. Kriteria 

konvergensi yang umum digunakan adalah ( ) ( )( )max ,1 1 1 2 2 1m m m mk k k k ε− − <− −  

dengan ε  adalah bilangan riil postif yang cukup kecil (misal 0.000001ε = ). 
e. Hitung fraksi piksel foreground (f) sebagai jumlah piksel pada foreground dibagi 

dengan jumlah semua piksel  pada citra. 
f. Jika f masih kurang dari suatu nilai tertentu (misal 0.2) ulangi proses clustering di 

atas hanya pada piksel background saja. Kemudian tambahkan foreground hasil 
langkah ini ke foreground hasil langkah sebelumnya. 

 

                                             
   Gambar  3. Citra microarray asal                    Gambar  4. Hasil iterative clustering 

(citra asli: http://csmres.jmu.edu/biology/Bio480/Fall10/groupmap/Website/microarray3[1].png) 
 
2. Pengelompokan baris dan kolom piksel dalam background dan foreground. 

a. Untuk setiap baris (kolom) l, hitung fraksi piksel foreground di baris (kolom) ke-l 
( fl ) sebagai jumlah piksel foreground di baris (kolom) ke-l dibagi dengan jumlah 
semua piksel di baris (kolom) tersebut.   

b. Lakukan penghalusan fl  dengan jendela berukuran tetap (misal 7w= ), yaitu 
dengan menghitung rata-rata w buah fl  yang berdekatan.  

c. Jika f fl >  maka baris (kolom) l dikelompokkan sebagai garis foreground dan 
sebaliknya sebagai garis background. 

3. Penentuan garis pemisah daerah target pada baris dan kolom (gambar 5) 
a. Tentukan interval garis background yang berdekatan pada baris dan kolom. 
b. Hitung titik tengah interval di atas sebagai garis pemisah daerah target. 
c. Sesuaiakan garis-garis pemisah tersebut berdasarkan median jarak antara dua 

garis. 
4. Potong daerah target berdasarkan garis-garis pemisah (gambar 6). 
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Gambar  5. Hasil automatic gridding                             Gambar  6. Potongan citra 

(citra asli: http://csmres.jmu.edu/biology/Bio480/Fall10/groupmap/Website/microarray3[1].png) 
 

2.2 Automatic Gridding dengan Image Thresholding 

Algoritma automatic gridding dengan k-mean clustering memerlukan waktu 
komputasi yang cukup lama terutama pada langkah iterative clustering. Langkah iterative 
clustering ini sebenarnya adalah langkah pemisahan objek (foreground) dari background. 
Pada pengolahan citra digital terdapat metode yang lebih sederhana untuk pemisahan 
foreground dari background pada citra skala keabuan yaitu dengan metode image 
thresholding khususnya bi-level thresholding. Bi-level thresholding dapat dilakukan pada 
citra yang memiliki histogram bimodal. Pada bi-level thresholding objek dan background 
membentuk dua kelompok dengan tingkat keabuan yang berbeda  [2]. 

Citra microarray pada skala keabuan memiliki histogram bimodal (gambar 7), 
hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan bi-level thresholding guna 
memisahkan foreground dari background pada citra microarray. Sehingga metode bi-
level thresholding dapat digunakan untuk menggantikan k-mean clustering pada langkah 
iterative clustering  agar waktu komputasi untuk automatic gridding menjadi lebih 
singkat. Hal ini akan diperlihatkan pada bagian simulasi untuk membadingkan waktu 
komputasi automatic gridding dengan k-mean clustering dan image thresholding. 

 

 
Gambar 7. Histogram citra microarray 

 
Sebelum melakukan iterative bi-level thresholding terlebih dahulu citra 

microarray diubah menjadi citra pada skala keabuan, kemudian definisikan ( ),G i j  sebagai 
tingkat keabuan dari piksel baris ke-i dan kolom ke-j pada citra microarray. Berikut ini 
langkah iterative bi-level thresholding yang digunakan untuk menggantikan langkah 1.a 
sampai dengan langkah 1.d  pada iterative clustering: 

a. Definisikan 10 200 2
m mT +

=  sebagai nilai awal threshold T, dengan ( )min ,10
,

m G i j
i j

=  

dan ( )max ,2
,

m G i j
i j

= . 
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b. Pada iterasi ke-k, untuk setiap piksel pada baris ke-i dan kolom ke-j definsikan  
fungsi indikator ( ),I i j  sebagai  

( ) ( )
( )

0, , 1,
1, , 1

G i j TkI i j
G i j Tk

⎧ <⎪ −=⎨ ≥⎪ −⎩
. 

c. Hitung nilai threshold baru 1 2
2

m mk kTk
+

= , 1m k  dan 2m k  masing-masing sebagai 

rata-rata tingkat keabuan di background dan di foreground, yaitu   
( ) ( ){ }, | , 0, 1,2, , 1,2,1 1 2m mean G i j I i j i N j Nk = = = =K K  
( ) ( ){ }, | , 1, 1,2, , 1,2,2 1 2m mean G i j I i j i N j Nk = = = =K K  

d. Ulangi dua langkah di atas sampai kriteria konvergensi dipenuhi. Kriteria 
konvergensi yang umum digunakan adalah 1T Tk k ε− <−  dengan ε  adalah bilangan 
riil postif yang cukup kecil (misal 0.000001ε = ). 
Hasil iterative bi-level thresholding tidak jauh berbeda dari hasil iterative 

clustering (gambar 8) dan langkah  automatic gridding selanjutnya menggunakan langkah 
seperti pada automatic gridding dengan k-mean clustering. 
 

 
Gambar 8. Hasil iterative bi-level thresholding 

(citra asli: http://csmres.jmu.edu/biology/Bio480/Fall10/groupmap/Website/microarray3[1].png) 
 

2.3 Simulasi 
Simulasi dilakukan dengan menggunakan MATLAB [8] untuk membadingkan waktu 
komputasi antara automatic gridding dengan k-mean clustering dan image thresholding, 
dengan metedologi sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan simulasi dipilih empat buah citra microarray dengan format jpg 

berukuran 4 7×  titik mikroskopis DNA, yang masing-masing adalah: 
• dua citra berresolusi 247 139×  m1.jpg (gambar 9.a) dan m2.jpg (gambar 9.d) 

dengan intensitas m1.jpg lebih tinggi dari m2.jpg, serta ukuran dan bentuk titik 
mikroskopis DNA di m1.jpg lebih seragam dibandingan dengan di m2.jpg 

• dua citra berresolusi 65 37×  m3.jpg (gambar 10.a) dan m4.jpg (gambar 10.d) 
dengan intensitas m3.jpg lebih tinggi dari m4.jpg,  serta ukuran dan bentuk titik 
mikroskopis DNA di m3.jpg lebih seragam dibandingan dengan di m4.jpg 

2. Dilakukan automatic gridding dengan k-mean clustering (KM) dan image 
thresholding (IT) pada keempat citra kemudian dihitung waktu komputasinya, yaitu 
waktu miKM untuk waktu komputasi mi.jpg dengan k-mean clustering, waktu 
komputasi miIT untuk mi.jpg dengan image thresholding, 1,2,3,4i= . Langkah ini 
diulang sebanyak sepuluh kali.  
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(a)                  (b)                                       (c) 

           
(d)                  (e)                                      (f) 

Gambar 9. (a) Citra m1.jpg (b) m1KM (c) m1IT (d) Citra m2.jpg (e) m2KM (f) m2IT 
(citra asli: http://csmres.jmu.edu/biology/Bio480/Fall10/groupmap/Website/microarray3[1].png) 

 
 

                
(a)                    (b)                    (c) 

           
 (d)                  (e)                    (f) 

Gambar 10. (a) Citra m3.jpg (b) m3KM (c) m3IT (d) Citra m4.jpg (e) m4KM (f) m4IT 
(citra asli: http://csmres.jmu.edu/biology/Bio480/Fall10/groupmap/Website/microarray3[1].png) 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa automatic gridding dengan k-mean clustering 
maupun image thresholding memberikan hasil yang sama pada keempat citra microarray 
yang digunakan dalam simulasi, seperti pada gambar 9.b dan gambar 9.c, gambar 9.e dan 
9.f, gambar 10.b dan gambar 10.c, serta gambar 10.e dan gambar 10.f. Ringkasan data 
waktu komputasi disajikan pada tabel 1 yang memuat rata-rata (mean), standar deviasi 
(sd), nilai minimum (min), kuartil 1 (Q1), median, kuartil 3 (Q3) , dan nilai maksimum 
(max) dari waktu komputasi yang diperlukan untuk automatic gridding dengan k-mean 
clustering dan image thresholding pada keempat citra microarray, dan boxplot data 
waktu komputasi dapat dilihat pada gambar 11.  

 

Tabel 1: Ringkasan data waktu komputasi  

 waktu  mean    sd      min     Q1   median   Q3     max  
m1KM 134.3249  9.246131172 120.859 126.48800 137.1950 140.69525 146.188  
m1IT  26.7454  1.286926416  25.359  25.85175  26.2350  27.84000  29.031  
m2KM 184.4298 15.329845153 163.438 174.92175 180.5470 190.03950 209.781  
m2IT  39.9220  3.581999038  34.969  37.39850  38.9925  42.73825  45.000  
m3KM   0.8968  0.025698249   0.875   0.87500   0.8905   0.90600   0.938  
m3IT   0.4564  0.009879271   0.438   0.45300   0.4530   0.46525   0.469  
m4KM   2.3031  0.015139720   2.281   2.29700   2.2970   2.30900   2.328 
m4IT   0.7717  0.013208162   0.750   0.76500   0.7660   0.78100   0.797   

 
Pada gambar 11 terlihat bahwa semua data waktu komputasi automatic gridding  

dengan image thresholding lebih kecil dibandingkan dengan k-mean clustering. 
Sedangkan pada tabel 1 terlihat bahwa image thresholding dapat mereduksi rata-rata 
waktu komputasi automatic gridding  dengan k-mean clustering sebesar 80.08 % untuk 
citra m1.jpg,  78.35 % untuk citra m2.jpg, 49.09 % untuk citra m3.jpg, dan 66.49 % untuk 
citra m4.jpg.  
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Gambar 11. Boxplot waktu komputasi (a) m1.jpg (b) m2.jpg (c) m3.jpg (d) m4.jpg 
 

Tabel 2: P-value hasil uji t 

   Ha      P-value 
µm1KM > µm1IT  1.442e-11 
µm2KM > µm2IT  2.258e-10 
µm3KM > µm3IT  1.464e-12 
µm4KM > µm4IT  < 2.2e-16 

 
 

Selanjutnya dilakukan uji statistik untuk membandingkan rata-rata waktu 
komputasi untuk automatic gridding dengan k-mean clustering dan image thresholding 
pada keempat citra, dengan hipotesis alternatif Ha:    , 1, 2, 3, 4µ miKM µ miIT i> = . Dengan 
menggunakan uji t untuk data berpasangan diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata waktu 
komputasi untuk automatic gridding dengan k-mean clustering lebih besar dari rata-rata 
waktu komputasi untuk automatic gridding dengan image thresholding pada keempat 
citra secara signifikan ( )-  0p value ≈ . P-value untuk masing-masing uji t pada keempat data 
dapat dilihat pada tabel 2.  
 

3. Kesimpulan 

Penentuan lokasi titik mikroskopis DNA adalah salah satu tahap terpenting pada 
analisis citra microarray. Penentuan lokasi ini dapat dilakukan secara manual maupun 
secara otomatis atau yang dikenal dengan automatic gridding.  Beberapa peneliti 
menggunakan k-mean clustering untuk melakukan automatic gridding. Namun metode 
terebut membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama terutapa pada citra yang 
berukuran besar.  Automatic gridding dengan image thresholding memberikan hasil yang 
sama dengan automatic gridding dengan k-mean clustering, tetapi dapat mereduksi waktu 
komputasi dengan cukup signifikan pada semua citra microarray yang  digunakan dalam 
simulasi 
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Abstract.  An L d , d  labeling of a graph G is a function f V G 0,1,  \}$ such 
that |f u f v | d where  d is a distance of  u and  v in G, for i =1,2 and d1,d2  be non 
negative integers. The L(d1,d2) -number of f, which is  λ , (G) is the smallest k  such that 
there exists an  L(d1,d2) -labeling with the largest label k.  This labeling has application on 
assigning integer "control codes" to a network of computer station with distance restriction, 
i.e. to satisfy the condition that d d .. In this paper we propose a labeling with distance 
restriction  in (d1,d2)  ε{(0,1),(1,1),(1,2)} for certain classesz of graph: T-Piramid and 
Cayley-Tree.  

Key words and Phrases :distance labeling, T-Pyramid graph, Cayley Tree 
 

 
Abstrak.  Sebuah , labeling dari sebuah graf  G adalah sebuah fungsi 
0,1,  sedemikian sehingga | |  dengan d adalah jarak dari u dan v dalam 

G untuk I = 1,2 dan  d1,d2  adalah bilangan-bilangan bulat non negatif. Bilangan L(d1,d2) dari 
G yaitu , (G), adalah bilangan terkecil k. sedemikian sehingga terdapat sebuah L(d1,d2) 
labeling dengan label terbesar k. Pelabelan ini mempunyai aplikasi pada masalah penentuan 
kode jaringan komputer. Tujuan pelabelan adalah untuk menentukan bilangan bulat yang 
merupakan “kode kontrol” pada sebuah jaringan stasiun komputer dengan kendala pada jarak, 
yaitu dengan syarat .  Dalam paper ini akan ditunjukkan adanya pelabelan dengan 
kasus jarak (d1,d2)  ε{(0,1),(1,1),(1,2)}  pada kelas-kelas graf tertentu : T-Piramid dan Cayley-
Tree.. 

Kata kunci: Pelabelan berdasar jarak, graf T-Pyramid, Cayley-Tre 

 

1. Pendahuluan 

Diasumsikan  ( , )G V E=   adalah graf berhingga, terhubung, sederhana dan tak 
berarah, dengan  V   adalah himpunan titik (vertex) dan  E   adalah himpunan sisi (edge). 
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Untuk referensi tentang notasi dan terminologi graf maka lihat Wallis [7].  Graf  G  
mempunyai v  titik   V∈  dan  e  sisi  .E∈  Pelabelan pada graf (graph labeling)   oleh 
Grigg dan Yeh  [2] didefinisikan sebagai berikut. Jika sebuah 1 2( , )L d d -labeling pada 
graf  G  adalah suatu fungsi : {0,1, 2,...}f V → sedemikian sehingga 
| ( ) ( ) |  if u f v d− ≥ , dengan jarak antara u dan v, ( , )d u v  adalah  ,  {1, 2}i i∈ , maka 

1 2, ( )d d Gλ  adalah minimum rentang pelabelan ini di  G  atau  label terbesar minimum 
yang digunakan dalam pelabelan. 

Aplikasi masalah pelabelan graf bentuk ini adalah masalah penentuan channel 
radio ataupun penentuan kode dalam jaringan komputer, yaitu menentukan channel-
channel  integer ke jaringan transmitter  dengan syarat jarak, sedemikian sehingga 
beberapa tingkat interferensi di antara  transmitter-transmitter  yang berdekatan dapat 
dihindari, dan rentang (span) label yang digunakan minimal (lihat Hale [3],  Bertossi dan 
Bonucelli [1]). 

Pada penelitian ini, jaringan komputer direpresentasikan sebagai graf dengan 
semua stasiun adalah titik, dan 2 titik disebut adjacent jika stasiun yang bersangkutan 
masing-masing dapat saling mendengarkan. Kemudian,  2 stasiun disebut mempunyai 
jarak 2 jika mereka di luar range "dengar" satu sama lain tetapi dapat diterima oleh 
stasiun penerima yang sama. Untuk suatu stasiun, untuk menghindari benturan terminal 
tersembunyi dari stasiun yang adjacent dengannya (yang tidak dapat saling mendengar 
satu sama lain) yang mengirim paket kepada stasiun tersebut, diperlukan kode berbeda 
untuk stasiun yang adjacent dengannya, yaitu 2 1.d =  Kode yang sama diberikan untuk 2 
stasiun adjacent, yang berarti 1 0.d =  Hal ini disebut sebagai kasus  (0,1).L  Untuk 
menghapus benturan langsung seperti di atas, diperlukan perbedaan kode yang lebih besar 
untuk 2 stasiun sembarang yang berjarak 2 (yang tidak dapat saling mendengar, tetapi 
keduanya dapat diterima oleh stasiun yang sama), yaitu 2 1d ≥ . Kasus ini disebut (1,1)L  
dan  (1, 2).L  

Jin dan Yeh [4] sudah meneliti pelabelan ,  dengan 
1 2( , ) {(0,1), (1,1), (1,2)}d d ∈  untuk graf path, cycle, dan wheel. Hasil ini kemudian 

ditindak lanjuti oleh Roswitha dan Indriati [5] untuk graf-graf Star, fan dan caterpillar. 
Roswitha dan Indriati  [6] kemudian kembali memperluas kajiannya pada graf-graf 
fircracker dan banana tree. Pada penelitian ini, akan dibahas hal yang sama, yaitu 
pelabelan ,  dengan 1 2( , ) {(0,1), (1,1), (1,2)}d d ∈  untuk graf T-pyramid dan 
perluasannya, yaitu graf caylye-tree, untuk memperjelas pola pelabelan terhadap tree 
secara umum. 

 

2. Hasil Utama 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Dalam Roswitha dan Indriati [5] telah diberikan hasil tentang λ   untuk star 
yang akan digunakan dalam pembuktian pelabelan untuk graf-graf yang dikaji, yaitu graf 
T-pyramid dan perluasannya, yaitu graf Cayley Tree. 

 



                       Pelabelan Kode Jaringan Komputer Berdasar Kondisi Jarak …                        165 
 

Teorema 2.1.  (Roswitha dan Indriati [5])   Untuk sembarang  Star Sn  dengan n ≥ 4, 
label minimum Sn adalah 
1. 2)(1,0 −= nSnλ , 

2. 1)(1,1 −= nSnλ , 

3. . 
Teorema 2.2.  (Jin dan Yeh [4] )  Pandang   sebagai sebuah graf dengan maksimum 
degree , maka batas atas untuk   )( ),( 1,11,0 GG λλ  

)( 2,1 Gdan λ adalah berturut-turut    , 22 ∆−∆∆−∆  .2 2 ∆−∆dan  
 
2.2.  Graf T-pyramid 

Graf T-pyramid adalah sebuah tree dimana setiap vertexnya memiliki 4 anak 
vertex. Untuk melabeli setiap vertex pada T-pyramid maka harus diperhatikan label vertex 
lain yang berjarak satu dan berjarak dua.  
Teorema 2.3. Untuk sembarang T-pyramid lT  dengan 2≥l  berlaku 

1. ,2;4)(1,0 ≥= lTlλ  

2. ,2;5)(1,1 ≥= lTlλ  

3. 
⎩
⎨
⎧

≥
=

=
.3;9
,2;8

)(2,1 l
l

Tlλ  

BUKTI: 
1. Teorema 2.1 dibuktikan dengan induksi matematika pada l. Sebagai langkah basis 

dibuktikan benar untuk l = 2,  dengan memperhatikan graf T-pyramid sebagai graf 
yang dikonstruksi  dari graf star S5 yang kemudian setiap daunnya memiliki cabang 4 
vertex, begitu seterusnya sehingga setiap bertambah level maka setiap cabang 
memiliki cabang lagi  4 vertex. Dengan menambahkan cabang pada masing-masing 
daunnya sebanyak 4 vertex, graf star S5 tersebut akan menjadi graf T-pyramid dengan 
level 2 (T2). Dari pelabelan tersebut diketahui nilai λ0,1 (T2) = 4 seperti pada Gambar 2. 
1. 

 
 Gambar 2. 1 Graf T-pyramid (T2) dengan label L(0,1) 

Selanjutya pada langkah induksi untuk  l = k, diasumsikan benar bahwa 
4)(1,0 =kTλ  dan dibuktikan untuk l = k +1, seperti pada Gambar 2.2. 

42)(2,1 −= nSnλ
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Gambar 2.2 
Salah satu cabang pada level terakhir k+1 dari graf T-pyramid Tk+1 

Graf Tk+1 diperoleh dari Tk ditambah empat vertex cabang pada masing-masing 
vertex pada level terakhir k, akan membentuk star S6 dengan pusat adalah vertex pada 
level k, sedangkan daun star adalah empat vertex pada level k+1 dan sebuah vertex pada 
level k-1. Dari Roswitha dan Indriati [5] telah diketahui bahwa 2)(1,0 −= nSnλ  

sehingga untuk star S6 didapatkan 4)( 61,0 =Sλ . Dengan demikian setiap penambahan 
level dengan cara menambahkan 4 vertex pada masing-masing cabang tidak akan 
menambah bilangan baru untuk memberi label vertex-vertex pada level terakhir k+1. 
Sehingga terbukti bahwa 4)( 11,0 =+kTλ .     

2. ,2;5)(1,1 ≥= lTlλ  

Hal yang sama berlaku untuk pembuktian 2;5)(1,1 ≥= lTlλ . Perbedaannya 
hanyalah pada jarak vertex vij dengan vi yang merupakan vertex induknya adalah satu 
sesuai dengan definisi L(1,1) maka 1|)()(| ≥− iji vfvf . Sedangkan antara vertex 
cabang satu dan lainnya dalam satu induk berjarak dua, sesuai dengan definisi L(1,1) 
maka 1|)()(|

21
≥− ijij vfvf . Begitu juga antara vertex-vertex vij pada level 2 dengan 

vertex pada level 0 berjarak dua sehingga 1|)()(| 0 ≥− ijvfvf . Dengan demikian empat 
vertex cabang yaitu masing-masing vij untuk i,j=1,...,4 dapat diberi label dengan empat 
bilangan dari bilangan 1,2,3,4, dan 5 yang belum terpakai untuk lebel pada vertex 
induknya. Dari pelabelan tersebut diketahui nilai λ1,1 (T2) = 5 seperti ditunjukkan pada 
Gambar 2.3.  

 
Gambar 2.3 Graf T-pyramid (T2) dengan label  1,1  

 

3. 
⎩
⎨
⎧

≥
=

=
.3;9
,2;8

)(2,1 l
l

Tlλ  
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(a) Untuk l = 1, graf T-pyramid T1 merupakan suatu star S5. Berdasar dari Roswitha 
dan Diari [ ] bahwa 42)(2,1 −= nSnλ   Dengan menambahkan cabang pada 
masing-masing daunnya sebanyak 4 vertex, graf star S5 tersebut akan menjadi graf 
T-pyramid dengan level 2 (T2). Sesuai dengan definisi L(1,2),  

1|)()(| ≥− iji vfvf  sedangkan antara vertex cabang satu dan lainnya dalam satu 

induk berjarak dua, maka 2|)()(|
21

≥− ijij vfvf . Begitu juga jarak antara vertex-
vertex vij pada level 2 dengan vertex pada level 0 berjarak dua sehingga 

2 |)()(| 0 ≥− ijvfvf . Dengan demikian empat vertex cabang pada masing-masing 
vi dapat diberi label dengan bilangan 3, 5, 7, dan 9. Dari pelabelan tersebut 
diketahui nilai λ1,2 (T2) = 9 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Graf T-pyramid (T2) dengan label L(1,2) 

Kemungkinan yang lain dari pelabelan L(1,2) pada graf T-pyramid T2 adalah 
apabila vertex v0 pada level 0 dimulai dengan label bilangan genap 0, 2, 4, 6, dan 8, 
sehingga untuk mendapatkan nilai minimum vertex-vertex pada level 3 juga diberi 
label dengan empat bilangan genap yang belum terpakai pada level 0.   Empat 
vertex cabang pada masing-masing vi dapat diberi label dengan bilangan 2, 4, 6, dan 
8. Dari pelabelan tersebut diketahui nilai λ1,2 (T2) = 8 seperti ditunjukkan pada 
Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5 Graf T-pyramid (T2) dengan label  1,2  

 
Dari dua kemungkinan pelabelan di atas, diambil nilai λ1,2(T2) yang minimal 

yaitu 8 (dengan ketentuan pada level 0 berlabel genap). Jadi, terbukti bahwa λ1,2 
(T2) = 8. 

(b) Untuk l≥3 
Dibuktikan benar untuk l = 3 dengan menambahkan cabang pada masing-

masing vertex vij sebanyak 4 vertex, graf T-pyramid T2 akan menjadi graf T-
pyramid dengan level 3 (T3) Dari pelabelan tersebut diperoleh  nilai λ1,2 (T3) = 9 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6. Selanjutnya, langkah induksi untuk l = k, 
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diasumsikan benar bahwa 9)(2,1 =kTλ  dan dibuktikan untuk l = k +1 dengan cara 
yang sama. Dari Roswitha dan Indriati [5] telah diketahui bahwa 

42)(2,1 −= nSnλ  sehingga untuk star S6 didapatkan 8)( 62,1 =Sλ . 

 
Gambar 2.6 Graf T-pyramid T3 dengan label 1,2  

Dengan demikian setiap penambahan level dengan cara menambahkan 4 vertex 
pada masing-masing cabang tidak akan menambah bilangan baru yang lebih besar dari 9 
untuk memberi label vertex-vertex pada level terakhir k+1. Sehingga terbukti bahwa 

9)( 12,1 =+kTλ .    
 

2.3 Cayley Tree 

Cayley Tree adalah sebuah tree dimana setiap vertex dalam graf yang bukan 
merupakan daun mempunyai sejumlah n cabang konstan, disebut n-Cayley tree.  Bentuk 
graf ini mirip dengan graf T-pyramid, bedanya adalah setiap vertex yang bukan daun 
mempunyai degree n. 
 
Teorema 2.4  Untuk graf G dengan G adalah n-Cayley Tree, berlaku 
1. ,3;1) (1,0 ≥−=− nntreeCayleynλ  

2.  ,3;) (1,1 ≥=− nntreeCayleynλ  

3.  ,3;12) (2,1 ≥−=− nntreeCayleynλ  
BUKTI: 

Teorema 2.4 analog dibuktikan dengan induksi matematika pada n. Sebagai 
langkah basis dibuktikan benar untuk n = 3,  dengan memperhatikan graf n-cayley tree 
sebagai graf yang dikonstruksi  dari graf star S4 yang kemudian setiap daunnya memiliki 
cabang 3 vertex, begitu seterusnya sehingga setiap bertambah level maka setiap cabang 
memiliki cabang lagi  3 vertex. Demikian seterusnya, bukti analog dengan graf T-
pyramid. Kemudian diandaikan teorema benar untuk n = k dan dibuktikan benar untuk n 
=k + 1.  
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   Gambar 2.7 di bawah adalah contoh untuk graf 3-Cayley Tree, dengan label 
1,2 , 12) 3(2,1 −=− ntreeCayleyλ = 5.  

 
 

 

 

                                                         

 

 

 

Gambar 2.7  Graf 3-Cayley Tree, 1,2 , 12) 3(2,1 −=− ntreeCayleyλ  

 

2.4.  Batas Atas 

Menurut Jin dan Yeh [4], untuk sembarang graf G dengan maksimum degree , maka
batas atas untuk )(dan  )( ),( 2,11,11,0 GGG λλλ adalah berturut-turut 

.2dan    , 222 ∆−∆∆−∆∆−∆  Karena T-Pyramid mempunyai degree mak-simum 
adalah 5,  maka )(dan  )( ),( 2,11,11,0 lll TTT λλλ adalah berturut-turut 20, 20 dan 45. Ini 
analog dengan n-Cayley Tree dimana degree maksimum adalah n, maka

) (dan  ) ( ), ( 2,11,11,0 treeCayleyntreeCayleyntreeCayleyn −−− λλλ  adalah berturut-

turut ,   dan 2 . 
 

3. Kesimpulan dan Penelitian Lanjut  

3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk T-

pyramid lT  dan l≥2 berlaku, 4)(1,0 =lTλ , 5)(1,1 =lTλ , 1,2
8 ; 2 ,

9 ; 3 .
( )l

l

l
Tλ =

≥

⎧
= ⎨
⎩   

sedangkan untuk Cayley Tree berlaku 0,1(  ) 1n Cayley tree nλ − = − , 

1,1(  )n Cayley tree nλ − = , dan 1,2 (  ) 2 1n Cayley tree nλ − = − . 
 

3.2 Penelitian Lanjut 
Pelabelan berdasar kondisi jarak ini masih belum banyak dikerjakan. Meskipun 

peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa kelas graf tertentu, terutama yang 
berbentuk tree, pola umum pelabelan untuk tree secara umum belum diperoleh. Demikian 
juga pelabelan untuk kasus jarak , 0,1 , 1,1 , 2,1   belum banyak 
dibahas sehingga masih merupakan open problem. 
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Abstract.  The problem of job shop scheduling problems (JSSP) is known as a hard 
combinatorial problem. The search space and computational time required is exponentially 
increases as the number of jobs and machines increase.  In this paper, tabu search (TS) 
technique is applied to obtain a feasible solution  of JSSP.  Simple TS can successfully solve 
difficult problems, but in some cases, additional elements have to be included in  the search 
strategy  to make  it  fully effective.  In our work Monte Carlo acceptance criterion is 
employed to accept the worse solution in searching process. The search approach has a chance 
to explore the accepted solution which can lead to a different search space where no more 
improvement of the solution quality is obtained. By using the Monte Carlo acceptance 
criterion, the searching can avoid of being trapped in local optima. Our algorithm is applied to 
the benchmark data of JSSP from the OR library. From the result obtained we found that our 
algorithm is potential. 
 
Keywords: job shop scheduling problems, combinatorial problem, tabu search, Monte Carlo 
acceptance criterion. 
 

Abstrak. Persoalan job shop scheduling problem (JSSP) dikenal sebagai sebuah masalah 
yang sulit secara kombinatorial. Ruang pencarian dan waktu komputasi yang diperlukan 
bertambah secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah pekerjaan dan mesin. Dalam 
makalah ini diterapkan teknik tabu search (TS) untuk memperoleh penyelesaian JSSP yang 
layak. Tabu search yang sederhana biasanya dapat dengan sukses menyelesaikan berbagai 
masalah, tatapi dalam beberapa hal harus disertakan unsur-unsur tambahan dalam strategi 
pencariannya agar dapat benar-benar efektif. Dalam penelitian ini diterapkan kriteria 
penerimaan Monte Carlo untuk menerima penyelesaian yang lebih buruk dalam proses 
pencarian. Pendekatan pencarian tersebut memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi 
penyelesaian yang dapat diterima yang akan membawa ke suatu ruang pencarian berbeda 
dimana tidak ada lagi perbaikan terhadap kualitas penyelesaian yang diperoleh. Dengan 
menggunakan kriteria penerimaan Monte Carlo, pencarian yang terjebak dalam local optima 
dapat dihindari. Algoritma yang diajukan dalam penelitian ini diterapkan pada data 
benchmark JSSP dari pustaka OR. Dari hasil yang diperoleh ditemukan bahwa algoritma 
tersebut adalah potensial. 

Kata kunci: job shop scheduling problem, persoalan kombinatorial, tabu search, kriteria 
penerimaan Monte Carlo.  

 



172                           OPIM SALIM SITOMPUL DAN ERNA BUDHIARTI NABABAN 
 

1. Introduction 

Scheduling is a decision-making process with the goal of optimizing one or more 
objectives (Pinedo [1]). Problems of scheduling have generally a combinatorial explosive 
search space and considered as NP-hard problem (Smith [2]; Brucker [3]).  
As for the manufacturing environment, the objective of scheduling is to assign machines 
to operations (jobs) for a given period of time. It concerns with searching for optimal or 
near optimal schedules subject to a number of constraints i.e. precedence relation or 
sequence of operations, which cannot be violated (Abumaizar & Svetska [4]; Gen & 
Cheng [5]; Pinedo [1]; Petrovic & Geiger [6]). If we have a set of n jobs that need to be 
processed on a set of m machines, possible configuration of  feasible  scheduling of n jobs 
and m machines  is (n!)m  (Turksen & Zarandi [7]; Geyik & Cedimoglu [8]). The search 
space and computational time required is exponentially increases as the number of jobs 
and machines increase. Consequently the generation of consistently good scheduling is 
particularly difficult (Clausen [9]; Mesghouni et al. [10]).  
TabuSearch (TS) technique has been shown to be an effective and efficient method to 
find near-optimal solutions of combinatorial optimization for generating high quality 
solution for JSSP (Watson et al. [11]; Russel & Norvig [12]; Zhang et al. [13]). TS uses 
memory function that record the recent history of the search to prevent cycling back to 
previously visited solutions (Gendreau & Potvin [14]).  
In this paper Monte Carlo acceptance criterion is included to TS technique in order to 
avoid solution of being trapped into a local optimum.  The Monte Carlo acceptance 
criterion accepts an improved solution and worse solutions, however the worse solution 
will be accepted with a certain probability. The rest of this paper is organized as follows: 
in section 2 we present the problem definition. In section 3, we discussed our 
methodology. Our proposed algorithm is discussed in section 4. Section 5, focus on the 
application of the proposed algorithm. Finally, section 6 provides some conclusions to 
this research. 

2. Problem Definition 

JSSP can be described by a set of n jobs which is to be processed on a set of m machines. 
The development of a workable schedule defines the schedule start times of the project 
activities, satisfies both the hard and soft constraints and optimizes the scheduling 
objective (Herroelen & Leus [15]). 
 
Hard Constraints 
The hard constraints that need to be satisfied in JSSP are as follows:  

• Machine capability: each machine can execute only one task at a time. 
• Precedence or order of operations in a job must be preserved: one or more jobs 

may have to be completed before another job is processed. 
• No preemption: all tasks operation run to completion (i.e. no interruption). 

Scheduler is not allowed to interrupt the processing of a job (preempt) and put a 
different job on the machine instead. 
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Soft Constraints 
Soft constraint on this problem is a completion time (make span), which is defined as the 
time when the last job leaves the system, i.e. Cmax = max (C1,…, Cn), where Cj is the 
completion time of job j. 
 
Objective function 
The quality of solution will be measured by objective function which is to minimize a 
completion time (make span): min Cmax, subject to some hard constraints. 
 
Problem definition of the JSSP can be formulated as follows: 
Objective function: minimize Cmax, subject to:  
 (i)   tik – tij ≥ pij                          for all ( i, j) → (i, k) ∈ A 
 (ii)    Cmax – tij  ≥ pij                              for all ( i, j) ∈ N 
 (iii)     tij  – tlj  ≥ plj  tlj – tij  ≥ pij   for all (l, j) and (i, j) = 1, …, m 
 (iv)    tij  ≥ 0                           for all (i, j) ∈ N 

where the variable tij denotes the starting time of operation (i, j), variable pij denotes the 
processing time of operation (i, j) given in unit time period. The set N denotes the set of 
all operations (i, j) and A is a set of all routing constraints (i, j) → (i, k) that require job i 
to be processed on machine j before it is processed on machine k. The first set of 
constraint represents the precedence relation among the operations of the same job that 
will ensure that operation (i, k) cannot start before operation (i, j) is completed. The 
second set represents that the processing times of each jobs i (pi), i = 1, …, n, is 
independent in terms that the processing time of job i is not sequentially depends on 
previous processing time of job (i-1). The third set of constraint shows the capacity 
(disjunctive) constraints to ensure that there exists some ordering among the operations of 
different jobs that have to be processed on the same. It imposes that either tij  – tlj  ≥ plj or 
tlj – tij  ≥ pij. The capacity constraint stipulates that each machine can process only one job 
and each job can be processed by only one machine at a time. The last set of the 
constraints ensure the non-negativity of the starting time for each operation. 
 

3. Methodology 

3.1 Modelling the problem 
We model the JSSP using a disjunctive graph where each operation of a job on JSSP is 
denoted by a node identifies operation. All nodes on the disjunctive graph represents a 
candidate solution, except additionally two dummy nodes S (source/starting vertex) and 
V (sink/terminating vertex). In order to determine the schedule we define an ordering of 
all operations processed on the same machine by turning all undirected (disjunctive) 
edges into directed ones. Figure 1 illustrates a job shop problem with n=3 jobs and m=3 
machines with the objective is to minimize maximum completion time and no 
recirculation, denoted by Jm||Cmax. 
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Figure 1  The disjunctive graph of a job shop problem with 3 jobs and 3 machines 
 
All jobs start at source node S and finish at the sink V with the arcs going out of the 
source have zero weights. There are ten nodes all together, including two dummy nodes S 
and V, where node (1,1) is the processing of job 1 on machine 1, node (1,2) identifies the 
processing of job 1 on machine 2 and so forth. The label attached to an arc in Figure 1, 
represents processing times p, i.e. weight p11= 10, which represent its processing time. 
 
3.2 Initial Solution 
In this work we applied a Branch and Bound (B&B) algorithm to obtain an initial solution 
for JSSP with make span criterion. The B&B method uses a disjunctive graph to obtain a 
specific class of schedule called the active schedule (Pinedo [1]). Branching process on 
B&B is characterized by disjunctive graph of critical path. Algorithm of the process is 
given in the Figure 2.  
 

 
Figure 2  The algorithm of Branch and Bound (B&B) 

 
In order to get a feasible solution, we employ TS technique to improve the initial solution. 
Critical path in the B&B method can be used straight-forwardly in TS to interchange a 
pair of operations from neighborhood of an existing schedule.  
3.3 Improvement solution: Tabu Search 
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Elements of TS used to improve the initial solution are: neighborhood structure, tabu list, 
aspiration criterion, and termination criterion (Geyik and Cedimoglu [8]).  

Neighborhood structure: In our work we apply N5 neighborhood of Nowicki and 
Smutnicki [15]. The choice of N5 neighborhood structure is based on some 
considerations. Firstly, this structure only involves a single border arc of a critical block 
where a move is performed by interchanging two successive operations i (the first 
operation in a block) and j (the last operation in a block)  that belong  to  a  critical path.  
Secondly, the N5 structure is substantially smaller than the other neighborhoods (Zhang 
et al. [13]).  

Tabu list size: As for the tabu list we refer to the work of Geyik and Cedimoglu [8], 
where the list length is set to hold ten moves.  

Aspiration criterion: The aspiration criterion used in this work is as follows:  

i. Move with oldest attributes in the tabu list can be selected if all moves are 
classified to be tabu and no other aspiration criterion holds. 

ii. Move classified as tabu can be selected if all moves are the relative solution has a 
better make span than one of the current solution. In other word if the moves 
yield a solution better than the best solution obtained so far then the move is 
performed even if it is as tabu.  
 

Termination Criterion: In our work, the termination criterion considered if one of the 
following condition is satisfied: (i) all critical operations are processed on the same 
machine (i.e. only one critical block is generated) or belong to the same job (i.e. each 
block consists only one operation), (ii) the make span is equal to the known lower bound, 
then the solution is optimal and the algorithm terminates. When tabu length criterion is 
met where the best obtained solution equals the lower bound and no neighbor is generated 
then the TS algorithm is terminated. 
 
3.4 Monte Carlo acceptance criterion 
Other than common TS, in our algorithm we apply Monte Carlo acceptance criteria 
(Ayob & Kendall [17], Abdullah [18]) to avoid solution of being trapped into a local 
optimum. Monte Carlo acceptance criterion was developed from a basic Monte Carlo 
(MC) method   for   minimization   problem of Glover & Laguna [19]. The algorithm of 
the basic Monte Carlo method is depicted in Figure 3.  
 

 
Figure 3 A basic Monte Carlo algorithm 

In this algorithm, S is defined as a solution space, f as an objective function and n is a 
neighborhood structure. The Monte Carlo acceptance criterion always accepts an 



176                           OPIM SALIM SITOMPUL DAN ERNA BUDHIARTI NABABAN 
 
improved solution. Whereas worse solutions will be accepted with a certain probability, 
which decreases as the solutions worsen, in order to escape local minima. The worse 
solution with certain probability computed by e-δ where δ= f(Sc)-f(S0). The probability of 
accepting the worse solution decreases as δ increases. The new solution, Sc is accepted if 
a generated random number is less than e-δ.  The generated random number is in [0,1] 
(Abdullah [18]). Using Monte Carlo acceptance criterion, our TS algorithm to obtain 
feasible solution of Jm||Cmax is shown in the following algorithm (see Figure 4). 

Figure 4 TS algorithm with Monte Carlo acceptance criterion 

4. Experiment 

In order to see the how the algorithm explores the search space, the algorithm is tested to 
benchmark data on OR Library: Orb(10x10) which is problem size of 10 machines and 10 
jobs and Swv(20x15) with problem size of 20 machines and 15 jobs. The test results are 
illustrated in Figure 5 and Figure 6, respectively. 

Step 1: Generate an Initial Solution by using Branch and Bound method,  
 Store it as the current seed and the best solution 
 Set tabu list to NULL, tabu list length to 0 and Iteration to 0 
Step 2: If termination criterion is met, goto Step 9 
Step 3: Generate Critical Path from the current seed 
Step 4: Create critical blocks from the critical path 
Step 5: If critical block is empty, goto Step 9 
Step 6: Generate neighbors of the current seed solution by neighborhood structure 
 6.1 Create neighbors from first block 
 6.2 Create neighbors from intermediate block 
 6.3 Create neighbors from last block 
 6.4 Save into the list of neighbors 
Step 7: Repeat steps 7.1 – Step 7.2 until all neighbors in the neighbor list have been 
visited 
 7.1 Select a neighbor generated in Step 6, which is not tabu or satisfied a  
       given aspiration criterion 
 7.2 Calculate the current solution from the new neighbor. 
       If the current solution is better than the best solution  
  then store the Current Solution as the New Solution 
   and save the Best Solution from the New Solution 
       Else 
         Calculate δ  as the difference between best solution and current 
solution, 
                          δ   = New solution – Current solution 
  Generate a Random Number, RandNum, in the range [0,1] 

  If (RandNum < 
δ−e ) 

   Save the current solution as a New Solution 
Step 8: Check tabu move 
 8.1 If not tabu then goto step 8.2 else goto Step 8.3 
 8.2 If tabu list length is less than maximum tabu list length,  
       then insert move at the top of tabu list, otherwise update tabu list 
 8.3 Increment Iter by 1 then goto Step 2.  
Step 9: Output the best solution 
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   (a)      (b) 
  Figure 5 (a) The searching behavior on Orb04 instance (m=10) 

              (b) The searching behavior on Orb10 instance (m=10) 
 
As it shown in Figure 5(a) and (b), the curves move up and down because worse solutions 
are accepted with a certain probability in order to escape from local optima. This was also 
the case with the dataset with m>10 as it shown in Figure 6 (a) and (b) respectively. 
 

 
   (a)      (b) 

Figure 6 (a) The searching behavior on Swv03 instance (m=15) 
              (b) The searching behavior on Swv08 instance (m=15) 

 

The algorithm will prevent the neighborhood structures that have not performed well 
recently to be chosen in the next iteration, so that the search can be directed to other 
possible areas of the search space. 

5. Conclusion 

The application of Monte Carlo acceptance criterion on our algorithm makes our TS 
technique is different from common Tabu Search. In this work, the new solution is 
accepted if there is an improvement in the solution quality whereas a worse solution is 
accepted with a certain probability using the exponential Monte Carlo acceptance 
criterion. Using Monte Carlo acceptance criterion, we can escape from local optima.  The 
exponential Monte Carlo will exponentially increase the acceptance probability if δ is 
small. By including Monte Carlo acceptance criterion into our algorithm, we can obtain a 
good quality schedule. 
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Abstract. Case-Based Reasoning (CBR) is one method of reasoning in Expert Systems 
development. A Case-Based Reasoning (CBR) system solves new problems by adapting solution 
to older problems. The problem-solving life cycle in a CBR system consists essentially of the 
following four parts : retrieving, reusing, revising and retaining.  
One of the most important steps in the CBR life cycle is selection and retrieve cases. Many 
algorithms and approaches have been developed by many researchers and practitioners to 
retrieve similar cases from case base. Calculating the degree of similarity becomes a very 
important issue in this case retrieval process. Effectiveness in measuring the degree of similarity 
is determined by the usefulness of the retrieved cases to solve  new problems. 
This paper describes a measurement degree of case similarity using fuzzy set concept and 
applyes CBR techniques for selecting student’s interest in senior high school based on 
psychologycal test and grades of several subjects. The implemented system application has been 
able to determine the case from cases base that have the highest degree of similarity with a new 
case. 
 
Key words : Case Based Reasoning, retieve, cases similarity, fuzzy set 

 
Abstrak. Salah satu metode penalaran dalam pengembangan sistem pakar adalah penalaran 
berbasis kasus (Case-Based Reasoning). Pada penalaran berbasis kasus, basis aturan berisi 
solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian diturunkan suatu solusi untuk keadaan 
yang terjadi kemudian berdasarkan fakta yang ada. Langkah-langkah pada CBR terdiri atas 
proses retrieve, reuse, revise dan retain yang membentuk sebuah siklus.  

Pemilihan dan pengambilan kasus (retrieve) merupakan salah satu langkah yang paling 
penting dalam siklus CBR. Permasalahan tersebut telah dipelajari oleh banyak peneliti maupun 
praktisi, dan telah banyak algoritma yang berbeda dan berbagai pendekatan telah dikembangkan 
untuk mengambil kasus yang mirip dari basis kasus. Di dalam proses pengambilan kasus 
(retrieve), penghitungan tingkat kesamaan menjadi isu yang sangat penting. Efektivitas 
pengukuran tingkat kesamaan ditentukan oleh kegunaan kasus yang diambil dalam memecahkan 
masalah baru. Pada makalah ini dibahas dan diimplentasikan pengukuran tingkat kesamaan kasus 
dengan konsep himpunan fuzzy. Implementasi dilakukan pada pemilihan jurusan di SMA 
berdasarkan hasil test Psikologi, minat dan nilai rapor. Dari hasil implementasi diketahui bahwa 
telah dapat dipilih kasus-kasus yang tersimpan dalam basis kasus yang memiliki kesamaan 
tertinggi dengan kaus baru yang diinputkan. 
 
Kata kunci : Case Based Reasoning, retieve, ukuran kesamaan kasus, himpunan fuzzy 
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1. Pendahuluan 
 
Salah satu pendekatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang banyak 

dikembangkan dewasa ini adalah pembuatan program yang seolah-olah mempunyai 
kemampuan sebagaimana seorang ahli (expert) yang dikenal dengan sistem pakar (expert 
systems). Sistem pakar dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi baru dalam menangkap 
dan memadukan pengetahuan, memiliki kemampuan menduplikasi keahlian sorang pakar 
dalam bidang tertentu, karena di dalamnya terdapat basis pengetahuan yang berkaitan 
dengan bidang yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan sistem pakar telah 
banyak dilakukan dan telah memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai bidang, 
misalnya : kesehatan, rekayasa, komersial, keuangan, pertanian, psikologi, dan lain-lain.  

Salah satu metode penalaran yang sering digunakan dalam pengembangan sistem 
pakar adalah penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning/CBR). Pada penalaran 
berbasis kasus (Case-Based Reasoning), basis aturan berisi solusi-solusi yang telah 
dicapai sebelumnya, kemudian diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi 
kemudian berdasarkan fakta yang ada. Metode ini lebih banyak digunakan pada kasus-
kasus yang memiliki sifat penanganan yang hampir sama. Pada makalah ini dibahas salah 
satu langkah pada penalaran berbasis kasus, yaitu pengukuran tingkat kesamaan kasus 
dengan konsep himpunan fuzzy. 
 
Penalaran Berbasis Kasus (Case-Based Reasoning) 

Case-Based Reasoning (CBR) telah menjadi teknik yang sukses untuk sistem 
berbasis pengetahuan dalam banyak domain. Case-Based Reasoning (CBR) berarti 
menggunakan pengalaman sebelumnya dalam kasus yang mirip untuk memahami dan 
memecahkan permasalahan baru. Case-based Reasoning (CBR) mengumpulkan kasus 
sebelumnya yang hampir sama dengan masalah yang baru dan berusaha untuk 
memodifikasi solusi agar sesuai dengan kasus yang baru [1]. Ide dasar dari Case-Based 
reasoning adalah asumsi bahwa permasalahan yang serupa mempunyai solusi serupa. 
Meskipun asumsi ini tidaklah selalu benar, hal ini tergantung pada banyaknya domain 
praktis.  
 
Case-Based Reasoning (CBR) terdiri dari atas empat langkah utama, yaitu :  
1. Retrieve : yaitu mengambil kembali permasalahan yang sama.  
2. Reuse : yaitu menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dalam kasus tersebut 

untuk mengatasi masalah baru.  
3. Revise : yaitu meninjau kembali solusi yang diberikan. Pada langkah ini dicari solusi 

dari kasus serupa pada kondisi sebelumnya  untuk permasalahan yang terjadi 
kemudian.  

4. Retain : yaitu mendalami bagian dari pengalaman sebelumnya untuk digunakan 
dalam pemecahan masalah berikutnya 
 

Hubungan antara langkah-langkah tersebut dapat disajikan pada gambar-1 berikut :  



    Pengukuran Tingkat Kesamaan Kasus dengan Konsep Himpunan Fuzzy ...        181 
 

 
Gambar-1: Siklus Case-based Reasoning [1] 

 
Teori Himpunan Fuzzy 

Teori Himpunan fuzzy diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965. Sejak saat 
itu telah banyak dikembangkan di berbagai bidang penelitian oleh banyak ilmuwan, dan 
ada kemajuan  yang sangat pesat serta perkembangan baru baik secara teoritis maupun 
aplikasi [2] [3]. Berikut ini akan dijelaskan pengertian himpunan fuzzy dan hal-hal yang 
berkaitan. 
 Didefinisikan U adalah himpunan obyek. Himpunan fuzzy adalah sebuah klas dari 
obyek dengan tingkat keanggotaan tertentu dalam U. Misalkan A adalah himpunan bagian 
fuzzy dari U yang dinyatakan dengan fungsi keanggotaan ( )uAµ  yang terkait dengan 
bilangan real dalam [ ]1,0  untuk setiap Uu∈ . Nilai ( )uAµ  menyatakan tingkat 
keanggotaan u pada himpunan A, dan semakin dekat nilai ( )uAµ  dengan 1, berarti 
semakin tinggi tingkat keanggotaan u pada himpunan A. Himpunan fuzzy A dalam U 
dapat dinyatakan sebagai berikut [2] : 
     ( )( ){ }UuuuA A ∈= µ,  dengan ( ) [ ]1,0∈uAµ                                               (1) 
Dengan demikian, perbedaan antara himpunan fuzzy dengan himpunan klasik adalah 
pada derajad keanggotaan ( )uAµ . Pada himpunan klasik, fungsi keanggotaan hanya 
bernilai 1 atau 0, ( ) 1=uAµ berarti menjadi anggota himpunan dan ( ) 0=uAµ  berarti 
bukan anggota himpunan. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut [2] : 
       ( )( ){ }UuuuA A ∈= µ,  dengan ( ) { }1,0∈uAµ                                            (2) 

Sebuah himpunan fuzzy dikatakan kosong jika dan hanya jika ( ) 0=uAµ  untuk 
setiap Uu∈ . Dua himpunan fuzzy A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika 

( ) ( )uu BA µµ =  untuk setiap Uu∈ . Komplemen dari himpunan fuzzy A dinotasikan 
dengan A¬ , dan fungsi keanggotaannya didefinisikan sebagai berikut [2] : 
   ( ) ( )uu AA µµ −=¬ 1                                                         (3) 
Operasi himpunan yang lain juga dapat diperluas pada himpunan fuzzy yang bersesuaian. 
Himpunan fuzzy A merupakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika  
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( ) ( )uu BA µµ ≤  untuk setiap Uu∈ . Gabungan dua himpunan fuzzy A dan B dengan 
masing-masing fungsi keanggotaannya ( ) ( )udanu BA µµ  adalah himpunan fuzzy C 
yang didefinisikan sebagai ( ) ( ) ( )( )uuu BAC µµµ ,max=  untuk setiap Uu∈ , atau dapat 
dinyatakan sebagai berikut [2] : 
       ( ) ( ) ( )( )uuu BABA µµµ ,max=∪                                                        (4) 
Dengan cara yang sama diperoleh irisan dua himpunan fuzzy A dan B dengan masing-
masing fungsi keanggotaannya ( ) ( )udanu BA µµ  adalah himpunan fuzzy C yang 
didefinisikan sebagai ( ) ( ) ( )( )uuu BAC µµµ ,min=  untuk setiap Uu∈ , atau dapat 
dinyatakan sebagai berikut [2] : 
       ( ) ( ) ( )( )uuu BABA µµµ ,min=∩                                                         (5) 
 
Penghitungan Tingkat Kesamaan Fuzzy antar Kasus 
Tahapan dalam membangun kasus fuzzy dan perhitungan tingkat kesamaan dapat 
dijelaskan sebagai berikut [4] : 

Tahap-1 : Representasi kasus. Pada representasi ini, sebuah kasus direpresentasikan 
sebagai vektor triplet. Elemen dari vektor tersebut menyatakan properti yang penting 
dari suatu kasus dan nilainya. Kasus e dan elemen-elemennya ( )kii ,...,2,1=τ  
didefinisikan sebagai berikut : 

   
{ }
( )iiii

k

wP
e

χτ
τττ

,,
,...,, 21

=
=

                                                          (6)  

dengan iP  adalah properti nama, iw  adalah bobot dan iχ  merupakan bobot untuk 
properti tersebut.  
Tahap-2 : Kesamaan antara nilai fitur fuzzy dan non fuzzy. 

Mengukur kesamaan antara dua kuantitas dalam interval tertentu. Pengukuran 
kesamaan antara dua kuantitas a dan b dalam himpunan klasik didefinisikan 
sebagai berikut : 

     ( ) [ ]βα
αβ

,,,1, ∈
−
−

−= ba
ab

baSM                    (7) 

 dengan α dan β  masing-masing adalah batas atas dan batas bawah dari suatu 
interval.  

Tahap-3 : Prosedur umum untuk mendefinisikan penilaian kesamaan. 
(a) Buat kasus antara berdasarkan kasus yang dibandingkan.  

Diberikan dua buah kasus (e) yang dinyatakan oleh himpunan properti P dan 
e’ yang dinyatakan oleh himpunan properti P’), didefinisikan sebuah kasus 
antara eq yang mempunyai sejumlah unsur yang sama sebagai 'PP ∪  : 

                              
{ }

'

,...,, 10

PP

e mq

∪=Π

= τττ
                                                  (8) 

dengan iτ  menyatakan elemen-elemen antara (masing-masing dinyatakan 
sebagai triplet atas properti, bobot dan nilai) yang digunakan selama 
perhitungan kesamaan. Himpunan Π  berisi properti-properti yang 
dinyatakan oleh kasus eq dan m adalah kardinalitas dari Π . 
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(b) Menghitung unsur-unsur (triplet) dari kasus antara.  
Hubungkan sebuah properti dengan setiap elemen iτ  di antara kasus 
tersebut, dan hitung bobot dan nilai yang menggunakan properti yang asli 
dari kasus yang memiliki properti yang sama, dengan cara berikut:  

          

( )

( )
( )kji

kji

kji

iiii

operatorsimilarity

wwncombinatioweighw

PP
w

',_

',_

'
,,

χχσ

στ

=

=

==Π
Π=

                                         (9) 

dengan iΠ  adalah salah satu properti, iw  gabungan koefisien bobot, dan 

iσ sebuah nilai kesamaan (dalam interval [ ]1,0 ). Triplet ( )jjj wP χ,,  

merupakan elemen dari kasus e yang memiliki properti ijP Π= . Jika unsur-

unsur tersebut tidak ada, maka iw  diberi bobot kombinasi ( )kw',0  dan iσ  

diberi nilai nol. Hal yang sama juga berlaku untuk triplet ( )kkk wP ',',' χ  
dari kasus e’. Kesamaan operator digunakan untuk menghitung kesamaan di 
antara dua nilai awal, dan tergantung pada metode representasi yang 
digunakan untuk suatu nilai. 

(c) Menghitung kesamaan luaran menggunakan kesamaan kasus antara.  
Setelah menghitung setiap elemen pada kasus antara tersebut, kemudian 
bobotnya dinormalisasi (membuat jumlahnya sama dengan 1), seperti yang 
ditunjukkan di bawah. Kesamaan antara yang kasus asli ( )[ ]', eeSM  dihitung 
dari jumlah bobot dari nilai kesamaan diskret :  

                    

( ) ∑
∑

=

=

i ii

j j

i
i

weeSM

w
ww

σ',
                                                       (10) 

 
 

2. Hasil Utama 
 
Data yang digunakan untuk penelitian implementasi pengukuran tingkat kesamaan 

kasus ini adalah data pemilihan jurusan di SMA berdasarkan hasil test Psikologi, minat 
siswa, dan Nilai raport.  
Test Psikologi meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Intelligensi Umum (IU), yaitu tingkat kecerdasan seseorang untuk memecahkan 
masalah secara umum. 

b. Kemampuan Verbal (KV), yaitu kekmpuan seseorang untuk berbahasa dengan 
baik. 

c. Kemampuan Berhitung (KB), yaitu kemampuan seseorang dalam tata bilangan 
dan tata hitungan. 

d. Logika Abstrak (L), yaitu kekampuan seseorang untuk berpikir logis dengan 
menggunakan simbol-simbol. 

e. Pengertian Mekanika (M), yaitu kemampuan seseorang dalam bidang teknik 
mekanik. 
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f. Kemampuan Non Verbal (KNV), yaitu kemampuan berpikir seseorang yang tidak 
terkait dengan bahasa. 

g. Minat, yaitu kecenderungan seseorang dalam bidang IPA atau IPS 
 

Nilai raport meliputi nilai mata pelajaran : 
a. Bahasa Indonesia (bind) 
b. Bahasa Inggris (bing) 
c. Matematika (mat) 
d. Fisika (fis) 
e. Biologi (bio) 

f. Kimia (kim) 
g. Pendidikan Moral Pancasila (pmp) 
h. Ekonomi (eko) 
i. Sejarah (sej) 

 
Selanjutnya suatu kasus akan disimpan dalam struktur data record, yang berisi fitur-fitur 
sebagai berikut : 
 

(iu, kv, kb, l, m, knv, minat, bind, bing, mat, fis, bio, kim, pmp, eko, sej, jur) 
dan masing-masing fitur kasus memiliki bobot tertentu. 
Beberapa contoh kasus dan bobot tiap-tiap fitur ditunjukkan pada tabel-1 berikut : 
 

Tabel-1 : Contoh Kasus 
 

 
 

Tahapan Penelitian dan hasil yang diperoleh dalam membangun implementasi 
perhitungan tingkat kesamaan kasus adalah sebagai berikut: 

 
Tahap-1 : Representasi kasus.  
Dari data di atas setiap kasus memiliki 16 fitur/properti yaitu :  

e = {iu, kv, kb, l, m, knv, minat, bind, bing, mat, fis, bio, kim, pmp, eko, sej, jur} 
Setiap fitur/properti pada setiap kasus merupakan vektor triplet (nama, nilai, bobot). 
Kasus ke-1 pada tabel di atas merupakan vektor-vektor triplet sebagai berikut : 
 
Iu     = (iu, 114, 6) Minat = (minat, IPA, 5) Kim    = (kim, 6, 7) 
Kv    = (kv, 65, 4) Bind   = (bind, 6, 7) Pmp    = (pmp, 7, 7) 
Kb    = (kb, 68, 4) Bing   = (bing, 6, 7) Eko     = (eko, 6, 7) 
L      = (l, 61, 4) Mat    = (mat, 6, 7) Sej      = (sej, 7, 7) 
M     = (m, 68, 4) Fis      = (fis, 6, 7)  
Knv  = (knv, 68, 4) Bio     = (bio, 7, 7)  
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Tahap-2 : Normalisasi Kesamaan nilai fitur non fuzzy ke fuzzy. 
Dari tabel di atas, yang pertama dilakukan adalah menentukan batas atas (nilai 
maksimum)  dan batas bawah (nilai minimum) setiap fitur/properti. Hasil yang 
diperiperoleh disajikan pada tabel-2 berikut : 
 

Tabel 2 : Batas bawah dan batas atas fitur 

 
 
Dengan menggunakan formula kesamaan di atas (persamaan-7), dihitung nilai 
ternormalisasi pada setiap fitur dari kasus-kasus yang ada. Hasil normalisasi nilai, 
disajikan pada Tabel-3 berikut : 
 

Tabel-3 : Nilai Fitur ternormalisasi 
 

 
 
Tahap-3 : Menentukan kesamaan Kasus 
a. Memasukkan kasus baru yang akan dibandingkan.  

Contoh kasus baru dan bobot masing-masing fitur/properti disajikan dalam tabel-3 
berikut : 

Tabel-4 : Contoh kasus Baru 
 

 
 
b. Menghitung unsur-unsur (triplet) dari kasus antara (bobot ternormalisasi).  

Hasil perhitungan bobot ternormalisasi dengan operator Minimum (Min) disajikan 
pada tabel-5 berikut ini : 

Tabel-5 : Normalisasi bobot σ  
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c. Menghitung kesamaan luaran menggunakan kesamaan kasus antara.  

Berdasarkan persamaan-10 di atas, nilai kesamaan setiap kasus yang diperoleh 
disajikan pada tabel-6 berikut : 

Tabel-6 : Hasil Perhitungan nilai kesamaan kasus 
 

 
 

 
Dari tabel tersebut disimpulkan bahwa kasus baru yang dimasukkan, memiliki 
tingkat kesamaan tertinggi dengan kasus nomor 6, sehingga dapat ditentukan bahwa 
dengan kasus baru tersebut akan dijuruskan ke A3. 
 
 

3. Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian implementasi pengukuran tingkat kesamaan kasus dengan 
pendekatan himpunan fuzzy ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah dapat diimplementasikan sistem untuk menentukan kesamaan kasus 
yang diaplikasikan pada kasus pemilihan jurusan di SMA berdasarkan hasil 
test psikologi, minat dan nilai raport. 

2. Sistem telah dapat memilih dan menentukan kasus yang memiliki tingkat 
kesamaan yang paling besar. 

3. Konsep himpunan fuzzy menyediakan metode untuk menangani permasalahan 
yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. 
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Abstract.  The widely-used approach to study the optical beam propagation in Kerr media is 
based on the slowly varying envelope approximation (SVEA) which is also known as the paraxial 
approximation. Within this approximation, the beam evolution is described by the nonlinear 
Schrödinger (NLS) equation. In this paper, we study numerically the effects of nonparaxiality on 
the deformation of bi-plane wave in Kerr media. By performing several numerical simulations, 
we show that the NLS equation produces reasonably good predictions for relatively small degrees 
of nonparaxiality, as expected. However, in the regions where the envelope beam is changing 
rapidly, the nonparaxiality plays an important role and the NLS equation cannot produce 
good solutions anymore. 

 
Key words and Phrases: Kerr media, bi-plane waves, nonlinear Schrodinger equation,  
nonparaxial nonlinear Schrodinger equation. 
 
 
Abstrak.  Studi perambatan berkas optik dalam medium Kerr sering didasarkan pada 
pendekatan selubung gelombang yang berubah secara lambat yang dikenal sebagai pendekatan 
paraksial. Dalam pendekatan ini evolusi berkas optik dimodelkan oleh persamaan Schrodinger 
nonlinear. Pada artikel ini, pengaruh nonparaksialitas pada deformasi gelombang bi-plane dalam 
medium Kerr dipelajari secara numerik. Dengan melakukan beberapa simulasi numerik, 
ditunjukkan bahwa persamaan Schrodinger nonlinear dapat menghasilkan prediksi yang cukup 
bagus untuk nonparaksialitas yang relatif kecil. Tetapi pada kasus dimana selubung berkas dapat 
berubah dengan cepat, nonparaksialitas memainkan peranan yang penting dan persamaan 
Schrodinger nonlinear tidak lagi mampu memberikan penyelesaian yang baik. 

Kata kunci: medium Kerr, gelombang bi-plane, persamaan Schrodinger nonlinear, 
persamaan Schrodinger nonlinear nonparaksial. 
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1. Introduction 

The study of nonlinear effects in propagation of both optical pulses and beams has 
been of considerable recent interest. One of the widely studied nonlinear phenomena is 
modulation instability (MI), i.e. a nonlinear process in which the amplitude and phase 
modulations of a monochromatic wave grow due to the interplay between the nonlinearity 
and anomalous dispersion, see e.g. [1-4]. It has been shown by Garnier and Abdullaev [2] 
that MI depends on the frequencies of the initial modulations and the power (or 
amplitude) of waves. When a small modulation is applied to an input signal, modulation 
instability can be induced if the side band frequency ω falls within the MI gain spectrum. 
This is called induced modulation instability. It is also knwon that both MI and induced 
MI can be used to generate a train soliton-like pulses [2, 5, 6, 7]. 

In order to study the beam propagation in Kerr media, ones usually apply the slowly 
varying envelope approximation (SVEA) which is also known as the paraxial 
approximation. Within this approximation, the beam evolution is modeled by the 
nonlinear Schrödinger (NLS) equation. Using NLS equation, the author [8] has studied 
the propagation of bichromatic waves in third order nonlinear media has been studied. It 
has been shown that an optical pulse that is initially bichromatic can deform substantially 
with large variations in amplitude and phase (e.g. see Figure 1). The appearance of large 
deformations has been shown to depend on amplitude and frequency difference of the 
initial wave. Due to the appearance of large variation in amplitude and phase, the validity 
of paraxial approximation should be checked. In this paper we study the effects of 
nonparaxiality on the propagation of an initially bi-plane wave (i.e. a linear superposition 
of two plane waves) which is a spatial analog of a bichromatic pulse in Kerr media. 

 
 

Figure 1: Evolution of an initially bichromatic wave of amplitude. 

2. Nonparaxial correction to the NLS equation 

We consider the propagation of light in uniform media along the Z axis of a planar 
Kerr waveguide. In [9] we have shown that the evolution of the envelope of nonparaxial 
beam is described by the following nonlinear Helmholtz (NLH) equation: 
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Here B is the normalized complex envelope; Z and X are respectively the normalized 
longitudinal and transversal propagation distances. Their corresponding physical 
quantities are determined by the following transformation 
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where cnk /00 ω= is the wave number of the carrier wave and the small nonparaxiality 
parameter 10 <<< κ can be related to the ratio of the input vacuum wavelength 0λ  and 
the input beam width ( )000 2/: ww πλκ = . The relation between the beam envelope and 
the electric field is given by 
 

( ) ( )[ ]{ } y.exp,
2
1E 0 •+−= cctzkiyxA ω .  

 
The NLH equation (1) is an elliptic equation. In order to solve Equation (1) 

numerically, we have to provide boundary conditions that limit the computational 
domain. In our case, the required boundary conditions have to be transparent for all 
outgoing waves and simultaneously model the incident waves. Such conditions are called 
Transparent-Influx Boundary Conditions (TIBC). However TIBC are not trivial to design 
and to implement. Furthermore, apart from the difficulty of TIBC, to perform accurate 
numerical simulations we usually need a very large number of grid points, making the 
computations too expensive for a standard personal computer. Therefore, the standard 
approach in solving the NLH equation numerically is to approximate it with an initial 
value problem. The simplest and well known approximation of Equation (1) which is 
second order accurate, i.e. O(κ2), takes the form of the NLS equation: 
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The approximation which represents one step beyond the SVEA but still assumes a 

slowly varying envelope with higher order nonparaxial terms is given by [9]: 
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Equation (3) is called the Nonparaxial Nonlinear Schrödinger (NNLS) equation and it 
takes the form of standard NLS equation (2) with perturbations which arise from the 
nonparaxiality. The perturbations include the linear nonparaxial diffraction, the 
diffraction that depends on the intensity and the quintic nonlinearity. With this 
approximation, the problem is greatly simplified when it is solved numerically. Indeed 
the resulting equation is still a one-way wave equation. The numerical study of a bi-plane 
wave propagating in media with Kerr nonlinearity under the influence of weak 
nonparaxiality will be given in the next sections. For this purpose the NNLS equation (3) 
is solved numerically.  

3. Deformation of nonparaxial bi-plane wave 

We consider the propagation of a modulated beam which is initially composed by 
two linear plane waves: 
 

( ) ( )( ) ( )( ){ }2/exp2/exp, ππ −−−+−+= zkxkizkxkiqzxA zxzxa  
 
which can also be written as 
 

( ) ( ) ( )zikxkqzxA zx expsin~, =  
 
where aqq 2~ = . We observe in [8] that under the paraxial approximation a bi-plane wave 
can deform substantially leading to large variations in amplitude and phase. Such 
variations appear when the following condition is satisfied 
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In the derivation of Equation (4) we assume that the width of initial beam is the same as 
half of the modulation. In this section we will study the effect of the nonparaxiality on the 
deformation of an initially bi-plane wave numerically. To that end we solve the NNLS 
( )xkw /0 π= equation (3) using an implicit Crank-Nicolson scheme which is a 
modification of numerical scheme constructed by Chang et al. [10]. As the initial 
condition, we take a sinusoidal envelope 
 

( ) ( ).sin~0, xkqzxA x==                                           (5) 
 
In the normalized variables, the initial condition (5) becomes 
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PENYELESAIAN MASALAH NILAI BATAS PERSAMAAN 
DIFERENSIAL BIASA DENGAN 

METODE RAYLEIGH-RITZ  

BETTY SUBARTINI 

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Padjadjaran, bettysubartini@yahoo.com 
 

Abstract. This paper discuss about one of the method to solution boundary-value problems 
for  ordinary differential equation that has formed:  

, 

for 0 1, with the boundary conditions 0 1 0, using the method of 
Rayleigh-Ritz piecewise-linear, with algorithm and its application. 

Keyword : Thory of Sturm-Liouville, Numerical intregation 

 

 Abstrak. Dalam makalah  ini dibahas salah satu metode untuk mencari penyelesaian  
masalah nilai batas persamaan differensial biasa (PDB) yang berbentuk : 

, 

untuk  0 1, dengan syarat batas 0 1 0  dengan menggunakan metode 
Rayleigh-Ritz piecewise-linear, disertai algoritma dan contoh aplikasinya.  

Kata Kunci: Teori Sturm Liouville, Integrasi Numerik  

 

1. Pendahuluan 
 

Untuk Menyelesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial biasa biasanya 
digunakan Metode Elemen Hingga (Finite Element Method) yang pada awalnya 
merupakan kebutuhan untuk memecahkan permasalahan elastisitas yang kompleks dan 
masalah analisis struktural di dalam sipil dan aeronautical engineering.  

Perkembangan finite element method dimulai oleh Alexander Hrennikoff (1941) 
dan Richard Courant (1942). Pendekatan yang digunakan oleh keduanya secara analisis 
berbeda, mereka membagi menjadi satu karakteristik penting ; diskritisasi mesh yang 
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domain kontinu ke dalam satu set diskrit sub-domain, biasanya disebut juga dengan 
elemen. Diskritisasi pendekatan Hrennikoff yaitu dengan analogi kisi yang dengan 
pendekatan Courant membagi domain ke dalam finite triangular subregion untuk solusi 
dari persamaan diferensial parsial orde kedua dari masalah torsi pada silinder. Courant 
adalah seorang evolusioner, menggambarkan bagan yang besar dari hasil sebelumnya dari 
PDE kemudian dikembangkan oleh Rayleigh, Ritz, dan Galerkin.  

Metode Rayleigh-Ritz banyak digunakan dalam matematika terapan dan teknik mesin 
yaitu dalam perhitungan klasik pencarian frekuensi getaran orde 2 atau lebih tinggi lagi 
atau digunakan untuk menentukan perkiraan riil frekuensi resonansi multi derajat 
kebebasan sistem. Metode ini adalah metode variasi langsung dimana minimum dari 
fungsional didefinisikan pada ruang linear bernorma yang didekati oleh kombinasi linear 
dari unsur-unsurnya di ruang tersebut. Metode ini akan menghasilkan solusi ketika bentuk 
analisa untuk solusi benar. Tujuan penulis membahas ini mencari solusi alternatif secara 
numerik permasalahan yang dihadapi 

 
  

2. Pembahasan 
 

Metode rayleigh-Ritz piecewise-linear didasari oleh teori Sturm-Liouville, interpolasi 
polinom piece-linear Newton , dan disamping itu turunan numerik dengan menggunakan 
hampiran beda maju, sedangkan  integrasi secara numerik nya penulis gunakan metode 
Trapesium dan Simpson.[1]   
Bentuk umum dari masalah nilai batas persamaan diferensial biasa :  

                                     (2.1) 
 
untuk  0 1 dengan nilai batas 0 1 0       
Teorema[1]: Misalkan 0,1  , , 0,1  dan  

0,    0,    0 1   
Fungsi 0,1  adalah solusi tunggal dari persamaan (2.1) Jika dan hanya 
jika  adalah fungsi tunggal pada 0,1 , dengan meminimumkan integral  

  2              (2.2) 
Bukti Teorema secara rinci dapat dilihat pada [1] halaman 669.  
Metode Rayleigh-Ritz adalah metode pendekatan mencari solusi   dengan 
meminimumkan integral (2.2), tidak semua fungsi dalam 0,1 , tetapi hanya himpunan 
terkecil dari fungsi yang ditetapkan sebagai kombinasi linier dengan fungsi basis 

, , … ,   yang  bebas linier sehingga  
0  1 0, 

untuk setiap 1,2, … ,  
Suatu pendekatan ∑   merupakan solusi    dari persamaan (2.1) 
yang meliputi  konstanta , , … , .  untuk meminimumkan ∑  . 

Berdasarkan  persamaan (2.2) diperoleh 

                   ∑                 (2.3) 

    ∑ ∑ 2 ∑  . 
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dan, syarat perlu minimum terjadi, ketika menganggap bahwa  sebagai fungsi dari 
, , … , ,   dan 

 0,    untuk setiap 1,2, … ,                                  (2.4)   

Menurunkan persamaan (2.3), didapat  

2 2 2    

dan substitusikan ke persamaan(2.4) sehingga 

0  

 untuk setiap 1,2, … ,               (2.5) 

Persamaan (2.5) adalah persamaan normal dari sistem persamaan linier ,   yang 
berukuran   dengan variabel , , … , .  dimana A matriks simetrik yang 
diberikan oleh.  

 ′ ; , 

dan  didefinisikan  

   

Pilih fungsi basis merupakan polinomial  piecewise-linear.  
Langkah pertama, partisi interval 0,1  menjadi , , … , , dengan  

0 1 
Misalkan , untuk setiap 0,1, … ,  

 

        1   - 

                                                         

 

          0                                                             1         X         

 

Kita definisikan fungsi basis : , , … ,  sebagai berikut 
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0,                                      0        
1 ,          

1
,                       

0,                               1

 

untuk setiap 1,2, … ,  

Fungsi  adalah piecewise-linear dan turunannya , dan kontinu pada interval 
,  untuk setiap 0,1,2, … ,  dan  

0,                                      0        
1 ,                                  

1
,                                          

0,                               1

 

untuk setiap 1,2, … ,  

Karena ,     tidak nol, hanya pada interval ,  , sehingga diperoleh 

0 dan ; 0,     untuk  1, ,  1, Akibatnya 
persamaan (8) menghasilkan sistem persamaan linier tridiagonal berukuran  . 

Selanjutnya yang tak nolnya masukan ke  matriks A sehingga diperoleh  

 , 

1 1
   

1
 

1
    

untuk setiap 1,2, … ,  

,  ;  

1
 

1
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untuk setiap 1,2, … , 1 dan  

,  ;  

1
 

1
 

untuk setiap 1,2 … ,  dan  

1
 

1
 

untuk setiap 1,2, … ,  

ada 6 tipe  integral yang harus dievaluasi 

, , untuk setiap 1,2, … , 1 

,  , untuk setiap 1,2, … ,  

,   ,  untuk setiap 1,2, … ,  

, ,  untuk setiap 1,2, … , 1 

, , untuk setiap 1,2, … ,   ,       dan  

, , untuk setiap 1,2, … ,  

Sehingga diperoleh matriks A dan b dari sistem persamaan linier   menjadi 

, , , , , , untuk setiap 1,2, … ,  

, , , , untuk setiap 1,2, … , 1 

, , , , untuk setiap 2,3, … , , dan 

 , , , untuk setiap 1,2, … ,  

Yang dimasukan dalam  , , … ,  adalah  koefisien yang dicari dengan hampiran 
Rayleigh-Ritz   yang mengkontruksi ∑           



 202                                                     BETTY SUBARTINI                                                               
 

 
 

Pada prakteknya metode ini sulit, karena perlu penyelesaian 6   integral, integral 
ini dapat diselesaikan dengan metode kuadratur sebagai aturan simpson gabungan. Suatu 
alternatif pendekatan integral itu dapat dilakukan dengan  pendekatan masing-masing 
fungsi , ,    melalui  interpolasi polinom piecewise-linear dan kemudian 
diintegrasikan, sebagai contoh integral ,  diinterpolasi piecewise-linier dari  adalah  

 

dimana , , … , didefinisikan sebagai: 
,          0   

                 
     ,

0,       

 

dan  

1
,          1  

                 
     ,

0,       

 

Integrasikan pada interval , , dengan interpolasi polinom piecewise , 
sehingga didapat 

 

Ini merupakan interpolasi polinom derajat 1 dengan kesalahan Ο  atau  

 Ο , untuk ,  jika  , . 

Untuk  1,2, … , 1, pendekatan untuk ,  menjadi 

,
1

 

1

12
 

Akibatnya, jika  , , maka 

, 12
Ο  

dengan cara yang sama akan diperoleh: 
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, 12
3 , , 12

3  

    , ,             , 2  

dan                , 2  

Algoritma Rayleigh-Ritz piecewise linear yang digabung dengan  algoritma factorisasi 
Crout untuk sistem  persamaan linier tridiagonal,  

Algoritma Rayleigh-Ritz piecewise linear 

Untuk menyelesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial biasa bentuk (2.1) 
dengan fungsi piecewise linear ∑   
INPUT    bilangan bulat 1; titik 0 1 
OUTPUT  koefisien , … ,  
Langkah  1: Untuk  0,1, … ,  ,        
Langkah  2:  Untuk 1,2, … ,  definisikan basis piecewise linear  dengan 

0,                                      0        
1 ,          

1
,                       

0,                               1

 

Langkah 3: Untuk setiap  1,2, … , 1, hitung nilai , , , , … . , , ; 
      dan , , , , , , , , , , , . 
Langkah 4: Untuk setiap 1,2, … , 1, misalkan , , , ,  ; 
                       , , ; 
              , ,  
Langkah 5:  Misalkan  , , , ,  ; 
              , ,  
Langkah 6: Misalkan ; 
  ;⁄     
  .⁄      
Langkah 7: Untuk 2,3, … , 1 misalkan ; 
      ;⁄  
      /  
Langkah 8: Misalkan ; 
   / ;          
Langkah 9: Misalkan ;    
       OUTPUT     
Langkah 10: Untuk 1, … . . , 1,   misalkan  ; 
     OUTPUT  
Langkah 11: STOP 
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Contoh Pembahasan :  

Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial biasa orde 2 berikut : 

 2 sin ,      0 1,    0 1 0 

dengan menggunakan algoritma di atas.  

Penyelesaian : 

Misalkan 0,1, jadi 0,1 , untuk setiap 0,1,2, … ,9 

maka diperoleh : 

, 100 0,1 0,1 0,1

,  ,

,  
60

 

, 100 0,1 0,1

,  

,  ,
30 

, 100 0,1 0,1

,  ,

,  
30

 

, 100

,  

,  ,

10 

, 10 0,1 0,1

,  

,  ,

sin  

             2 cos 0,1 20 0,1 0,1 0,1  

dan 

, 10 0,1 0,1

,  ,

,  

 

             2 cos 0,1 20 sin 0,1 0,1 0,1  

Sehingga diperoleh sistem persamaan linear berbentuk :  

dengan , 20     untuk setiap 1,2,3, … ,9  

, 10   untuk setiap 1,2,3, … ,8 
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, 10   untuk setiap 2,3,4, … ,9. dan 

40 0,1 1 0,1 , untuk setiap 1,2,3, … ,9 

Sehingga diperoleh sistem persamaan tridiagonal dan diperoleh solusinya adalah  

0,3102866742,   0,5902003271,   0,8123410598 

0,954941893,    1,004108771,     0,9549641893 

0,8123410598,   0,5902003271,    0,3102866742 

dan dengan pendekatan piecewise-linear ∑   

 Solusi eksak masalah nilai batas persamaan diferensial tersebut adalah  sin  

Hasil keseluruhan yang diperoleh disajikan dalam tabel berikut  

No    | | 
1 0,1 0,3102866742 0,3090169943 0,00127 
2 0,2 0,5902003271 0,5877852522 0,00241 
3 0,3 0,8123410598 0,8090169943 0,00332 
4 0,4 0,9549641896 0,9510565162 0,00390 
5 0,5 1,0041087710 1,0000000000 0,00411 
6 0,6 0,9549641893 0,9510565162 0,00390 
7 0,7 0,8123410598 0,8090169943 0,00332 
8 0,8 0,5902003271 0,5877852522 0,00241 
9 0,9 0,3102866742 0,3090169943 0,00127 

 

 

3. Kesimpulan 
 

Seperti yang sudah dikemukakan di pendahuluan, bahwa metode Raylegh-Ritz 
adalah pengembangan dari Metode Elemen Hingga(FEM), yang artinya metode 
Rayleigh-Ritz lebih praktis disbanding dengan metode elemen Hingga. Dari  hasil analisis 
maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah nilai batas persamaan diferensial 
biasa orde 2 menggunakan  metode Rayleigh-Ritz dengan piecewise-linear adalah metode 
penyelesaian dengan prinsip variasional yang menghasilkan nilai pendekatan tergantung 
pada pemilihan metode interpolasinya, jika interpolasi polinomial orde  lebih tinggi lagi  
dan juga pembagian piecewise bukan linear, atau dalam pencarian nilai integralnya 
menggunakan metode yang lain seperti metode 3/8 Simpson, maka galat akan kecil sekali 
dan konvergen ke nilai eksak.    
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Abstract. Management of mangrove forests needs the quantitative data on the changes of 

ecosystem components. Edge effects and microclimate gradient are the quantitative 
parameters that usually used by researchers to describe the forest microclimate. This study 

develops a mathematical modeling for the determination of edge effects and microclimatic 

gradients in mangrove forest. The research was carried out on mangrove ecosystems of 

different canopy cover and fragmentation. Research results show that the fragmentation and 
canopy cover have a significant effect on microclimate, as indicated by the gradient and the 

depth of edge effects 

Key words: microclimate, gradient, edge effect, mangrove  

 

Abstrak. Pengelolaan hutan mangrove membutuhkan data kuantitatif tentang perubahan 

komponen-komponen ekosistem. Efek tepi dan gradien iklim mikro adalah parameter-

parameter kuantitatif yang digunakan banyak peneliti untuk mendeskripsikan iklim mikro 

hutan. Penelitian ini mengembangkan pemodelan matematik untuk penentuan efek tepi dan 

gradien iklim mikro dalam hutan mangrove. Penelitian ini dilakukan pada ekosistem 

mangrove yang berbeda tutupan kanopi dan adanya fragmentasi. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa fragmentasi dan tutupan kanopi berpengaruh signifikan pada iklim 

mikro, sebagaimana ditunjukkan oleh gradient dan kedalaman efek tepi 

Kata kunci: iklim mikro, gradient, efek tepi, mangrove 

 

 

1. Pendahuluan 

 
Hutan mangrove adalah jenis hutan yang bertumbuh di daerah pasang surut, 

perakarannya tergenang pada saat air pasang dan terbuka pada saat air surut. Area hutan 

mangrove terkenal sebagai area yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Hutan mangrove 

mailto:chrismedellu@yahoo.co.id
mailto:imasishak@yahoo.com
mailto:sambuaga_eva@yahoo.com


208              CHRISTOPHIL SIPIRANG MEDELLU ,  IMASTIWI ISHAK, DAN EVA SAMBUAGA           

 
memiliki fungsi ekologis vital sebagai habitat biota laut, satwa dan fauna, serta memberi 

perlindungan terhadap wilayah pantai dan ekosistem terumbu karang  

Iklim mikro sangat mudah berubah dan bervariasi karena perubahan ekosistem dan 

lingkungan hutan. Efek tepi dan gradient iklim mikro merupakan parameter yang sangat 

peka terhadap perubahan struktur hutan dan digunakan oleh banyak peneliti untuk 

mendeskripsikan kondisi iklim hutan. Difusi termal pada batas hutan yang ditandai 

dengan perubahan gradient iklim mikro, ternyata bersesuaian dengan difusi species yang 

mencirikan pergerakan species dan kompetisi species sekitar tepi hutan.  

a. Difusi termal melalui batas ekosistem 

Persamaan difusi termal dengan satu sumber energy adalah: 

 = k u………………………………………... ……………………. (1)  

dimana  adalah laju difusi termal, u adalah kuantitas termal dan k adalah koefisien 

difusi,  adalah operator vektor ( ). Persamaan (1) menunjukkan 

bahwa kuantitas termal u berubah menurut ruang dan waktu. Untuk menganalisis difusi 

termal (fluks) pada arah tegak lurus batas medium, kita dapat menggunakan asumsi aliran 

fluks satu dimesi, sehingga persamaan (1) menjadi:  

 

  =      ..……………………………………………...……… (2) 

 

Persamaan (1) dan (2) berlaku untuk aliran energi keadaan tunak (steady state). 

Menggunakan teknik pemisahan variabel, solusi yang mungkin dari persamaan (2) 

adalah:  

 

u (x,t) =  sin k x……………………………………………..(3a) 

     atau                 

u (x,t) =  cos k x …………….………………...…………..  (3b) 

 

Solusi terpilih dari antara persamaan (3a) atau (3b) bergantung pada kondisi awal 

dan kondisi batas sistem dan aliran energi. Persamaan (3a) maupun (3b) menunjukkan 

bahwa difusi termal dari sumber energi ke posisi berjarak x melalui udara berbentuk 

vibrasi energi karena proses tumbukan antar partikel udara yang merambatkan energi 

sepanjang jarak x. Persamaan (3a) dan (3b) juga menunjukkan bahwa kuantitas termal u 

mengalami penurunan secara eksponensial menurut waktu, karena terserap oleh medium 

sekitar. 

Persamaan dasar difusi termal melalui batas ekosistem (hutan dll.), sama dengan 

persamaan (1) dan (2) (Bellomo et al.[1]). Difusi termal sepanjang transek memotong 

batas ekosistem dapat menggunakan persamaan (2), dengan asumsi bahwa fluks termal 

tidak bervariasi menurut penampang batas ekosistem tapi hanya menurut jarak sepanjang 

transek. Asumsi ini menjadi dasar untuk pemodelan dinamika dan variasi spasial difusi 

iklim mikro sepanjang transek memotong batas ekosistem.  

Difusi energi termal dalam alam dikendalikan oleh radiasi matahari, yang 

intensitasnya berubah secara sinusoidal. Akibat perubahan sumber energi maka kuantitas 

energi u untuk masing-masing posisi sepanjang transek (x) berubah sinusoidal. Difusi 

termal dari posisi yang energinya lebih tinggi ke posisi yang energinya lebih rendah untuk 

waktu t tertentu, berbentuk fungsi eksponensial negatif.  
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b. Langkah-langkah pemodelan dinamika dan variasi spasial difusi iklim mikro 

Difusi energi termal yang bersumber dari matahari merupakan fungsi waktu dan 

ruang. Dalam kasus satu dimensi, kuantitas termal merupakan fungsi waktu (t) dan jarak 

(x) atau u = (u(x,t)). Dengan asumsi aliran tunak, maka kita dapat melakukan solusi u(x,t) 

secara terpisah menurut jarak atau posisi dan waktu. Penyelesaian analitik tersebut, 

mengartikan bahwa kita dapat mengkonstruk fungsi u dari komponen waktu (t), lazim 

disebut komponen temporal atau dinamik, dan komponen jarak (x) yang lazim disebut 

komponen spasial. Setiap data u yang kita ukur pada waktu t untuk posisi x, dihubungkan 

satu sama lain berbasis waktu untuk menghasilkan komponen temporal dan berbasis 

posisi untuk menghasilkan komponen spasial. Langkah-langkah pemodelan dinamika dan 

variasi spasial difusi iklim mikro (suhu udara dan kelembaban udara) yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Pemodelan dinamika (temporal) data suhu udara (dan kelembaban udara). Pemodelan 

dinamika menggunakan deret Fourier, karena suhu udara (dan kelembaban udara) 

berubah secara periodik atau sinusoida l mengikuti perubahan intensitas radiasi 

matahari. Pemodelan dinamika suhu udara dan kelembaban udara dilakukan per posisi 

atau jarak terhadap tepi mangrove. Deret Fourier untuk pemodelan perubahan 

temporal suhu udara adalah sbb.: 

 

 ………………..…………………(4)   

     

  ωm = 2πm/N  

  
   

 
 

m banyaknya harmonik dan N adalah banyaknya data (pasangan data variabel bebas 

waktu (t) dan variabel terikat suhu udara (T)) 

  

2) Sinkronisasi data antar posisi, untuk basis waktu yang sama. Sinkronisasi ini harus 

dilakukan karena data tidak diukur serempak tapi berpindah dari sati posisi ke posisi 

berikutnya sepanjang transek (moving station system) 

 

3) Pemodelan spasial suhu udara dan kelembaban udara. Pemodelan spasial dengan titik 

acuan tepi hutan mangrove, menggunakan model fungsi eksponensial: 

             

 T(x) = k1 + k2.e
k3 – k4.x

  …………………………….……………….(5) 

 

dimana x adalah jarak dari tepi ke tengah mangrove. Konstanta k1, k2, k3 dan k4 

diperoleh dengan teknik iterasi komputer. Biasanya kita membutuhkan empat 

pasangan data (x,T), namun jika kita memilih salah satunya adalah data titik acuan 

(x=0) maka kita dapat menentukan konstanta dan koefisien tersebut berdasarkan tiga 
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pasangan data saja, misalnyapasangan data: (0,T0), (x1,T1), and  (x2,T2). Tahapan 

iterasi untuk menghasilkan konstanta dan koefisien fungsi spasial adalah: 

      (T0-T1)/(T0-T2)=[(exp(k4.x2).(expk4.x1-1)]/[(exp(k4.x1).exp(k4.x2-1)]  

 

k3 = (T0 – T1)/(1-1/exp(k4.x1)) 

 

k2 = (T0 – T1)/(exp(k3) – exp(k3 – k4.x1)) 

 

k1 = y0 – k2.exp(k3)  
4) Penentuan kedalaman efek tepi. 

Kedalaman efek tepi menunjukkan jarak terjauh pengaruh iklim mikro lingkungan 

masuk ke dalam eksositem hutan. Kedalaman efek tepi dapat ditentukan dengan 

mengambil nilai gradient iklim mikro mendekati nol (dy / dx  0), sehingga dari 

persamaan (5) diperoleh: 

 

             G = dy/dx = - k2.k4.exp(k3 – k4.x)    ………………………………………...(6) 

 

Komputer dapat diperintahkan melakukan looping hingga diperoleh harga x, dimana 

G mendekati nol (misalnya G = 0.0005). 

 

5) Penentuan gradient suhu udara dan kelembaban udara di tepi mangrove 

      Penentuan harga gradient suhu udara dan kelembaban udara di tepi mangrove 

diperoleh dengan memberi harga x = 0 pada persamaan (6), dan diperoleh: 

G0 = - k2.k4.exp(k3) 

 

Kami telah merampungkan perangkat penentuan dinamika gradien iklim mikro, 

mencakup semua langkah tersebut di atas. Metode dan perangkat lunak yang 

dikembangkan bersifat umum untuk pemodelan dan analisis difusi termal pada batas 

ekosistem (hutan dll), dimana energi termal tersebut dikendalikan oleh radiasi matahari 

Penelitian ini dilakukan di hutan Mangrove Desa Ratatotok Timur, dengan mengambil 

tiga transek yang berbeda kondisi ekosistemnya. Transek pertama berbatasan dengan 

jalan aspal, bagian depan ditumbuhi mangrove jenis Rhizophora dengan kerapatan kanopi 

(86% – 95%). Pada jarak 14 meter ke dalam, terdapat fragmen dengan tumbuhan 

mangrove dari berbagai jenis, kerapatan kanopinya 65% – 72 %. Transek kedua 

berbatasan dengan laut, ditumbuhi satu jenis mangrove (Rhizophora) dengan kerapatan 

kanopi (85 – 92 %). Transek ketiga berbatasan dengan pantai yang ditumbuhi vegetasi. 

Kerapatan kanopi hutan mangrove antara 68 % - 74%. Pada masing-masing transek, 

pengukuran di lakukan pada sembilan posisi, yakni posisi-1 dan posisi-2, masing-masing 

berjaral 4 m dan 2 m dari tepi mangrove, posisi-3 atau posisi acuan (x=0) di tepi 

mangrove; posisi-4 s/d 9 berturut-turut berjarak 1 m, 2 m, 4 m, 8 m, 16 m, dan 32 m ke 

dalam hutan mangrove. Penetapan jarak logaritmik ini didasarkan pada pola variasi 

spasial yang berbentuk eksponensial dimana gradient fungsi paling terjal terletak di tepi 

atau batas ekosistem. Untuk mengkonstruk fungsi dari data lapangan, dibutuhkan lebih 

banyak data dekat batas ekosistem. Pengukuran dilakukan menggunakan digital 

instrument four in one yang merekam sekaligus empat data: intensitas radiasi, suhu udara, 

kelembaban udara, dan kecepatan angin. Pengukuran dilakukan secara berpindah-pindah 

(moving station system) 
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2. Hasil Utama 

 

Hasil utama dari penelitian ini adalah: metode pemodelan matematik suhu udara dan 

kelembaban udara yang dikembangkan, menghasilkan parameter-parameter yang dapat 

mengkarakterisasi iklim mikro ekosistem mangrove dan interaksi dengan lingkungannya. 

Detail luaran penelitian disajikan dalam rangkuman hasil pemodelan dan analisis untuk 

variabel suhu udara (Tabel-1) dan kelembaban udara (Tabel-2): 

 

a. Variabel suhu udara 

Tabel-1. Hasil analisis, pemodelan dan penentuan parameter dari variabel suhu udara  

Parameter 

Besaran parameter 

pada masing-masing 

transek 

1 2 3 

Suhu udara tertinggi (
0
C) dan 

waktunya (jam, menit) 

Suhu  36,3 35,8 34,6 

Jam 13.00 12.00 13.00 

suhu udara terendah (
0
C) dan 

waktunya (jam, menit) 

Suhu 24,7 24,7 24,00 

jam 01.00 01.00 03.00 

Selisih maks. suhu udara di tepi & 

dalam hutan mangrove (
0
C) 

Siang hari 2,2 3,6 1,8 

 Malam hari 0,7 0,8 0,5 

Waktu peralihan difusi termal (jam, 

menit) 

Pertama 17.24 17.32 17.48 

Kedua 04.58 04.58 04.18 

Simpangan maksimum data model thp 

pengukuran 

Maksimum 0,077 0,167 0,099 

Rataan simpangan prediksi data 32 meter 0,053 0,071 0,053 

model - data ukur pada posisi (
0
C) 64 meter - - 0,161 

Kedalaman efek tepi (m) & waktu 

terjadinya (jam, menit) 

Jarak 28,39 33,4 22,11 

waktu 12.00 13.00 11.00 

Gradient tertinggi di tepi/batas hutan 

mangrove (%), 

Gradient 1,297 1,747 1,077 

siang hari Waktu 12.54 12.12 10.42 

Gradient tertinggi di tepi/batas hutan 

mangrove (%), 

malam hari 

Gradient 0,482 0,494   0,44 

Waktu 22.42 22.24 21.30 

 

Luaran penelitian pada Tabel-1 menunjukkan bahwa suhu dan selisih suhu bagian 

tepi dengan bagian dalam (16 meter dari tepi) lebih tinggi pada siang hari. Pada siang 

hari, suhu di tepi lebih tinggi dibanding suhu dalam hutan mangrove, sebaliknya pada 

malam hari, suhu dalam hutan mangrove lebih tinggi dari tepi. Hasil ini sejalan dengan 

hasil penelitian suhu udara di batas hutan dengan lahan terbuka, sebagaimana dilaporkan 

oleh Chen et al [2] dan Spittlehouse [6]. Selisih suhu maksimum ini berbeda signifikan 

antara ketiga transek. Transek yang selisih suhu terbesar adalah transek-2, yang tutupan 

kanopinya rapat. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove yang tutupan 

kanopinya rapat dapat mengendalikan pengaruh difusi termal dari lingkungan pada siang 



212              CHRISTOPHIL SIPIRANG MEDELLU ,  IMASTIWI ISHAK, DAN EVA SAMBUAGA           

 
hari. Pada malam hari, hutan mangrove yang konipnya rapat lebih mampu mengendalikan 

pelepasan energy termal ke lingkungan. Hal ini juga ditunjukkan oleh gradient suhu udara 

di tepi hutan, yang lebih tinggi untuk transek-2. Kedalaman efek tepi paling jauh pada 

transek-2. Hal ini juga berkaitan dengan tutupan kanopi yang lebat sehingga perubahan 

suhu udara dalam hutan mangrove lebih besar dipengaruh difusi termal arah horizontal. 

Selain lebih dalam, waktu tercapainya kedalaman maksimum tersebut lebih lambat pada 

transek-2 dibanding transek-1 dan transek-3. Luaran efek tepi ini sejalan dengan 

kesimpulan beberapa peneliti yang menyatakan variasi kedalaman efek tepi suhu udara 

dalam hutan bervariasi antara 15 sampai 80 m (De Siqueiran [4], Malanson and Carins 

[5], Chen et al, [3]. Waktu peralihan difusi termal antara ketuga transek hamper sama.  

 

b. Variabel kelembaban udara 

Tabel-2. Hasil analisis, pemodelan dan penentuan parameter dari variabel kelembaban 

udara  

Parameter 

Besaran parameter 

pada masing-masing 

transek 

1 2 3 

Kelembaban tertinggi (%) dan 

waktunya (jam, menit) 

kelembaban 84,20 85,80 86,70 

Jam 01.00 01.00 03.00 

Kelembaban udara terendah (%) dan 

waktunya (jam, menit) 

kelembaban 57,3 59,2 59,9 

jam 14.00 12.00 13.00 

Selisih maksimum kelembaban di tepi 

& dalam mangrove (%) 

Siang hari 3,00 6,100 2,100 

 Malam hari 2,00 2,700 1,400 

Simpangan maksimum data model thp 

pengukuran 

Maksimum 0,148 0,306 0,202 

Rataan simpangan prediksi data model 

terhadap 

32 meter 0,122 0,180 0,120 

data ukur pada posisi 32 m dan 64 m 64 meter - - 0,137 

Kedalaman efek tepi (m) & waktu 

terjadinya (jam, menit) 

Jarak 31,12 35,75 24,42 

waktu 12.00 11.00 11.00 

Gradient tertinggi di tepi/batas hutan 

mangrove  

Gradient 2,085 3,037 2,091 

siang hari (%) Waktu 15.54 12.12 10.42 

Gradient tertinggi di tepi/batas hutan 

mangrove 

malam hari (%) 

Gradient  

1,394 

1,574   1,30 

Waktu 22.42 24.42 01.42 

 

Hasil analisis dan pemodelan kelembaban udara menunjukkan bahwa selisih 

kelembaban siang maupun malam hari, tertinggi pada transek-2. Hal ini bersesuaian 

dengan luaran untuk variabel suhu udara. Hutan mangrove yang lebih rapat dapat 

mengendalikan pelepasan uap air kelingkungan sehingga lebih mampu mempertahankan 

kelembaban udara. Kedalaman efek tepi dan gradien kelembaban udara di tepi mangrove 

lebih tinggi pada transek-2 dibanding dengan transek-1 dan transek-3. Hal ini sejalan 

dengan luaran untuk variabel suhu udara. Hasil ini mempertegas bahwa kanopi mangrove 

berperan sangat penting dalam mengendalikan suhu udara dan kelembaban udara dalam 

hutan mangrove. Selain pengaruh kanopi, adanya fragmen menyebabkan perbedaan 
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parameter antara transek-1 dan transek-2. Kerapatan kanopi transek-1 hampir sama 

dengan transek-2, namun pengaruh fragmentasi menyebabkan harga-harga parameter 

untuk variabel suhu udara maupun kelembaban menjadi berbeda. Perbedaan luaran 

parameter-parameter antara ketiga transek, membuktikan bahwa metode pemodelan yang 

dikembangkan, mampu mengungkap karakteristik ekosistem mangrove.  

  

Contoh fungsi dan grafik fungsi hasil pemodelan temporal dan spasial adalah sebagai 

berikut: 

a. Grafik fungsi dinamika (perubahan temporal) suhu udara, transek-1, hutan Mangrove 

di Desa Ratatotok Timur. Grafik fungsi dinamika yang dihasilkan dari data lapangan 

menggunakan persamaan (4) adalah: 
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Waktu pengukuran dimulai jam 19.00 dan bersesuaian dengan data absis 1 dalam 

Gambar-1. Data absis 5 bersesuaian dengan jam 23.00 dst. 

 

b. Fungsi matematik perubahan temporal suhu udara transek-1 lokasi Ratatotok Timur. 

Posisi pengukuran x=0 (Gambar-1, grafik warna merah) 

 

                                                                                                                         

…………(1) 

 

                                                                                                       

 

 

 

Gambar-1. Grafik dinamika harian suhu udara pada 

posisi 4 m di luar tepi (warna hitam), di tepi (warna 

merah) dan pada posisi 16 m dalam hutan mangrove 

(warna biru) 

T(t) =  29.316 + 1.938 cos(2πt)/12 -   5.554 sin(2πt)/12  -   0.891 cos(4πt)/12  

- 0,606 sin(4πt)/12  -  0.071 cos(6πt)/12 + 0.046 sin(6πt)/12  + 0.245 

cos(8πt)/12  - 0,01 sin(8πt)/12  - 0.264 cos(10πt)/12 -  0.029 

sin(10πt)/12  + 0.062 cos(πt)  + 0.165 sin(πt) 
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T adalah suhu udara dan t waktu. Presisi fungsi pemodelan mencapai 100 persen 

(seluruh harmonic dimasukan sebagai suku fungsi Fourier. Fungsi kontinu ini 

memungkinkan kita menurunkan pasangan data pemodelan (t, T(t)) sebanyak yang 

kita hendaki dalam interval 1 < t <25. Kita dapat melakukan sinkronisasi data antar 

titik yang diukur pada suhu udara (T) waktu (t) berbeda. 

 

c. Contoh Grafik fungsi spasial suhu udara: 
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b. Contoh fungsi spasial suhu udara transek-1 lokasi Ratatotok Timur, untuk jam 

13.00 (Gambar-2, grafik warna hitam) adalah: 

 

T(x) =  34.328 + 0.286.e
1.875 – 0.451.x

    …………....…………………(2) 

 

 

 

3. Kesimpulan 

 

Metode pemodelan matematik yang dikembangkan untuk variabel suhu udara dan 

kelembaban udara, menghasilkan parameter-parameter kuantitatif yang mengkarakterisasi 

iklim mikro hutan mangrove. Metode ini bersifat umum untuk pemodelan dan analisis 

difusi termal yang dikendalikan oleh penyinaran matahari. Luaran parameter merupakan 

karakteristik dari transek yang diukur. 

 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua mahasiswa jurusan fisika, semester-7 yang telah 

membantu pelaksanaan pengukuran dan tabulasi data di lapangan 
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Abstract A stochastic model is needed to model various financial instruments’ prices whose 
values are embedded in certain underlying assets. This model comes in the form of a 
stochastic differential equation describing the dynamics of the asset’s price. Modelling the 
dynamics of the asset’s price using a stochatic differential equation has not been widely used 
in Indonesia, especially for assets traded in Indonesia Stock Exchange. In this paper, we 
propose a mathematical model for stock price index traded in Indonesia Stock Exchange, 
that is LQ45 Index. LQ45 Index represents market capitalization value of 45 stocks and it is 
widely used as an indicator for liquidity. We propose three stochastic models for the 
dynamics of LQ45 Index, namely Geometric Brownian Motion, mean reversion diffusion 
and potential diffusion. In the end, we will choose the best model based on simulation, 
statictical test and the performance  of each model in predicting the value of LQ45 Index. 
 
Key words: Stochastic differential equation, LQ45 Index. 
 
 
Abstrak.  Untuk memodelkan berbagai harga instrumen keuangan yang nilainya melekat 
pada suatu aset tertentu (underlying asset) dibutuhkan suatu model stokastik. Model 
stokastik ini berbentuk suatu persamaan diferensial stokastik yang menjelaskan dinamika 
dari harga aset tersebut. Pemodelan dinamika harga aset menggunakan persamaan 
diferensial stokastik belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama untuk aset-aset yang 
diperjualbelikan di pasar modal Indonesia.  Dalam makalah ini akan dibuat model 
matematika untuk indeks harga saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia, yaitu 
Indeks LQ45. Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid, 
yang sering digunakan sebagai indikator likuidasi. Ada tiga model stokastik yang akan 
digunakan yaitu Gerak Brown Geometrik (GBM), mean-reversion diffusion dan potential 
diffusion. Dari ketiga model ini akan ditentukan model yang terbaik yang dapat 
menggambarkan dinamika dari Indeks LQ45 berdasarkan hasil simulasi, uji statistika dan 
kemampuan dari model-model tersebut untuk memprediksikan nilai Indeks LQ45. 
 
Kata kunci: Persamaan diferensial stokastik, indeks LQ45. 
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1. Pendahuluan 
 

Saham saat ini  merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang sangat 
popular. Saham merupakan salah satu pilihan bagi perusahaan ketika memerlukan 
tambahan pendanaan dari pihak luar (masyarakat). Bagi masyarakat, saham dipandang 
sebagai alat investasi yang sangat menarik karena menjanjikan tingkat keuntungan yang 
menarik, dibandingkan misalnya dengan deposito, walaupun resikonya juga lebih tinggi. 
Harga saham berfluktuasi secara acak, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 
bersifat spesifik, seperti kinerja perusahaan, maupun berbagai faktor dari luar. 

Sebagai salah satu dari emerging market di dunia,  harga instrumen-instrumen 
keuangan di pasar modal Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan 
eksternal, baik politik, ekonomi ataupun sosial. Pemilu di Indonesia, peristiwa bom Bali, 
Perang Teluk, peristiwa 9 September 2001, kenaikan harga minyak dunia, bahkan resesi 
yang melanda Amerika dan Yunani baru-baru ini akan memberi pengaruh yang cukup 
signifikan terhadap pasar Indonesia. Volatilitas harga instrumen keuangan seperti saham 
menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan di pasar modal negara maju (developed 
markets), seperti Jepang, Amerika atau di berbagai negara Eropa. Hal ini disebabkan oleh 
begitu banyaknya faktor baik dari dalam dan luar Indonesia, yang mempengaruhi pasar 
Indonesia. Kondisi volatilitas yang cukup tinggi seperti ini memicu dibutuhkannya 
instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai lindung nilai (hedging) untuk 
meminimumkan resiko pasar. Opsi telah menjadi salah satu pilihan yang popular sebagai 
alat lindung nilai. Berbagai macam opsi termasuk opsi eksotik telah diperdagangkan, baik 
sebagai exchange option maupun sebagai OTC (over-the-counter) option. Jenis opsi yang 
diperdagangkan disesuaikan dengan karakteristik dari aset (underlying asset) yang 
melekat pada opsi tersebut.  

Indeks harga saham merupakan salah satu suatu indikator dari  pergerakan harga 
saham. Bursa Efek Indonesia menerbitkan berbagai indeks harga saham. LQ45, yang 
diluncurkan pada bulan Februari 1997, saat ini merupakan benchmark saham-saham di 
pasar modal di Indonesia menggunakan 45 saham pilihan dengan dua kriteria, likuiditas 
dan kapitalisasi pasar. Menurut Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia 
[9], nilai transaksi di pasar reguler merupakan ukuran utama likuiditas dan mulai  bulan 
Januari 2005, ditambahkan jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi sebagai 
ukuran likuiditas. Saham-saham yang masuk ke dalam perhitungan indeks LQ45 akan 
dievaluasi setiap 3 bulan sekali dan penggantian saham-saham ke dalam indeks LQ45 
dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus. 

Di Indonesia, penelitian yang berkaitan dengan pemodelan indeks saham masih 
sangat jarang atau bahkan boleh dikatakan belum ada, terutama yang menggunakan 
persamaan diferensial stokastik. Dengan mengingat bahwa pasar di Indonesia termasuk 
salah satu di antara lima emerging market di dunia, maka penelitian dalam bidang ini 
menarik untuk dikembangkan. Diperlukan model-model dan metode-metode yang baik 
untuk pemodelan indeks saham di pasar Indonesia. Model dan metode yang baik yang 
diterapkan pada indeks saham di luar negeri belum tentu cocok untuk indeks saham di 
Indonesia mengingat karakteristik pasar saham yang berbeda di setiap negara. Beberapa 
penelitian telah dilakukan mengenai indeks saham terutama untuk indeks saham di luar 
negeri seperti S&P500 index, maupun untuk opsi atas indeks tersebut (Bailey and Stulz 
[1], Miller, et.al. [11] dan Nagarajan and Malipeddi [12]). Kontribusi dari makalah ini 
adalah memberikan model terbaik, berdasarkan kriteria performansi tertentu, yang 
menggambarkan dinamika pergerakan indeks LQ45.  
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2. Model-model Stokastik 
 

Tujuan utama dari makalah ini adalah memodelkan indeks LQ45 yang 
direpresentasikan dengan persamaan diferensial stokastik. Ada tiga model yang akan 
diperkenalkan yaitu: Gerak Brown Geometrik (Geometric Brownian Motion, GBM), 
model mean-reversion diffusion dan model potential diffusion. 
 

2.1. Gerak Brown Geometrik (GBM) 
 

GBM pertama kali diperkenalkan oleh Paul Samuelson pada tahun 1965 untuk 
memodelkan harga saham. Dalam perkembangannya, Black and Scholes berdasarkan 
model GBM ini, memperkenalkan model Black-Scholes (Black and Scholes [2]) untuk 
menghitung harga opsi. Model tersebut menjadi sangat terkenal dan sering dipergunakan 
untuk memodelkan dinamika harga aset dan/atau indeks saham (Hull [8]). Model GBM 
telah diterapkan dalam pemodelan dinamika harga komoditi di Indonesia yaitu minyak 
sawit (olein) dan emas (Permana, et.al. [13], [14], [15]).  

Pada awalnya, pergerakan harga aset diasumsikan mengikuti Proses Wiener, 
sehingga memiliki expected drift dan variansi yang konstan. Tetapi model ini gagal 
menangkap aspek penting dari harga aset, yaitu persentase expected return yang 
dibutuhkan seorang investor tidak tergantung pada harga aset. Jadi expected drift yang 
konstan digantikan dengan expected return (expected drift dibagi harga aset) yang 
konstan. Pada kenyataannya, harga aset menunjukkan adanya volatilitas. Asumsi yang 
dapat diterima adalah variabilitas dari persentase return dalam suatu periode waktu yang 
kecil adalah sama dengan mengabaikan harga aset. Jadi standar deviasi dari perubahan 
harga yang terjadi pada selang kecil sebanding dengan harga aset.  
Akibatnya proses harga aset/indeks yang mengikuti GBM dapat direpresentasikan dengan 
persamaan diferensial stokastik sebagai berikut: 

)(
)(
)( tdWdt

tS
tdS σµ +=  

dengan S(t) : harga aset/indeks pada saat t, µ  : expected-return dari aset/indeks, σ : 
volatilitas dan )(tdW : pertambahan proses Wiener. Misalkan ( ) ( ))(log),( tSttSG =  
dan dari Lemma Ito, diperoleh : 
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⎜
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Berdasarkan model GBM ini, Black, Scholes dan Merton memperkenalkan model Black-
Scholes untuk menghitung harga opsi Call (C) dan opsi Put (P) Eropa tanpa dividen 
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sebagai berikut: 
  

  

dengan 
( ) ( )

T
TKS

d
σ

σµ 2//ln 2
0

1
++

= dan Tdd σ−= 12  dimana K  menyatakan 

strike price, T waktu jatuh tempo dan (.)N  fungsi distribusi komulatif dari distribusi 
normal baku. 
 
 
 

2.2. Model Mean-Reversion Diffusion 
 

Seperti telah disebutkan situasi ekonomi dan politik baik lokal maupun global sangat 
berpengaruh terhadap harga instrument-instrumen keuangan di pasar Indonesia.  Hal ini 
akan menyebabkan penurunan atau kenaikan indeks yang pada akhirnya menyebabkan 
volatilitas atas indeks yang cukup tinggi.  Tetapi ketika kondisi politik dan ekonomi telah 
kembali normal, indeks akan bergerak ke tingkat normal. Pemodelan indeks saham 
menggunakan model mean-reversion diffusion dirasakan lebih realistik dibandingkan 
model GBM karena model ini bisa mengakomodasi keadaan tersebut. 

Model mean-reversion diffusion pertama kali diperkenalkan oleh Vasicek untuk 
memodelkan pergerakan suku bunga. Dalam perkembangannya, model ini juga 
digunakan secara luas untuk memodelkan harga komoditas pertanian dan energi (lihat 
Borovkova, et.al [3] dan Borovkova and Permana [4]). Dalam makalah ini, proses 
dinamika indeks saham LQ45 berdasarkan model mean-reversion diffusion dapat 
direpresentasikan oleh persamaan diferensial stokastik berikut ini: 
  ( )( ) ( )( ) )()(log)(log tdWdttSmtSd σα +−=   (2.2) 
dengan α : tingkat mean-reversion, m : nilai mean-reversion, dan )(tdW : pertambahan 
proses Wiener.   
 

2.3. Model Potential Diffusion 
 

Pengelompokan indeks saham cenderung terkonsentrasi pada sejumlah daerah atraksi. 
Sebagai ilustrasi, perhatikan log indeks LQ45 di pasar Indonesia selama periode Januari 
2004 sampai dengan Mei 2010. Histogram dan kernel density log indeks LQ45 diberikan 
oleh gambar 1a dan 1b yang menunjukkan pengelompokan log indeks sekitar 5,5 dan 6,2. 
Ini berarti bahwa log indeks LQ45 bergerak di antara dua daerah atraksi, walaupun waktu 
dalam daerah tersebut tidak dapat diprediksi dan dapat berjalan lama. 
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Gambar 1 (a) Histogram log indeks LQ45    (b) Kernel density log indeks LQ45 

 
Model mean-reversion diffusion  memang lebih realistik karena sesuai dengan 

teori keseimbangan pasar, namun model ini mempunyai keterbatasan. Misalkan terdapat 
kejadian tak terduga yang menyebabkan indeks menjauhi tingkat indeks rata-rata. Setelah 
kejadian tersebut berlalu, indeks akan kembali bergerak ke tingkat normal.  Jika tingkat 
indeks rata-rata sekarang sama dengan tingkat indeks rata-rata sebelumnya, model mean-
reversion diffusion cocok untuk memodelkan indeks. Akan tetapi, sering kali tingkat 
indeks rata-rata sekarang berbeda dengan tingkat indeks rata-rata sebelumnya. Untuk 
itulah, model potential diffusion lebih cocok dibandingkan model mean-reversion 
diffusion.  

Model potential diffusion diperkenalkan oleh Borovkova et. al [3] untuk 
pemodelan harga komoditas. Dalam makalah ini, proses indeks LQ45 yang dimodelkan 
berdasarkan potential diffusion dapat direpresentasikan oleh persamaan diferensial 
stokastik berikut ini: 
  ( ) )()(')( tdWdttXUtdX σ+−=     (2.3) 
dengan ( ))(log)( tStX = , RRU →:  fungsi potensial yang terdiferensialkan dua kali 

secara kontinu sehingga ∞→)(tU  jika [ ] ∞→x dan 
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Kondisi itu menjamin distribusi invarian dari proses )(tX adalah distribusi Gibbs dengan 
density: 

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= 2

)(2exp)(
σ

πσ
xUx     (2.4) 

Persamaan (2.3) adalah contoh proses difusi dengan drift. Jika fungsi potensialnya adalah 
fungsi kuadratik, maka suku drift adalah linear dalam )(tX dan persamaan (2.3) menjadi 
persamaan Langevin dan )(tX dikenal dengan Proses Ornstein-Uhlenbeck.  

Model sederhana berikut ini akan memberikan gambaran yang cukup jelas 
mengenai model potential diffusion. Jika ( ) NttX ∈)( menyatakan rangkaian indeks, 

RRU →:  fungsi potensial dan ( )tε  suatu variabel acak, maka perubahan indeks dapat 
dimodelkan sebagai berikut: 

( ) 1)(')()1( ++−=−+ ttXUtXtX ε  
Dengan kata lain, nilai berikutnya dari rangkaian indeks cenderung bergerak ke nilai 
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minimum terdekat dari fungsi potensial terhadap indeks sekarang. Fluktuasi acak ( )tε  
menjamin bahwa rangkaian indeks tidak terperangkap pada nilai minimum lokal tetapi 
bergerak secara kontinu di sekitar nilai minimum. Hubungan di persamaan (2.4) 
menunjukkan bahwa terdapat korespondensi satu-satu antara distribusi invarian dari 
proses dan drift diffusion, yang diberikan oleh fungsi potensial. 

Fungsi potensial ))(( tXU dapat diestimasi, sekaligus dengan volatilitasσ , dari 
data historis dengan terlebih dahulu mengestimasi 

( )( )xxUxG σσ π
σ

log)(2)( 2 −==  

oleh 
( )( )xxG πσ ˆlog)(ˆ −=  

dengan π̂ adalah suatu estimator densitas marginal observasi, seperti estimator kernel 
density atau histogram dari polinom atau jumlah densitas Gaussian. 

Model potential diffusion memiliki beberapa keunggulan. Model ini cukup 
realistik dan memperbolehkan beberapa daerah atraksi, sedangkan model mean-reversion 
hanya dapat memuat satu daerah atraksi. Model potential diffusion juga mengasumsikan 
tingkat pengembalian yang tidak konstan. Lebih jauh lagi, tingkat pengembalian dari 
model ini merupakan fungsi yang kontinu terhadap jarak tingkat indeks rata-rata. Dengan 
demikian, model mean-reversion diffusion dapat dipandang sebagai bentuk khusus dari 
model potential diffusion yang tingkat pengembaliannya konstan dan fungsi potential-nya 
direpresentasikan oleh fungsi kuadratik. 

Langkah pertama dalam prosedur pemodelan adalah dengan cara mendiskretisasi 
persamaan diferensial stokastik (2.1), (2.2) dan (2.3) dengan menggunakan skema Euler. 
Sehingga diperoleh: 

( )( ) ( )( ) tii tttStS εσσµ ∆+∆⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=−+

2
1 2

1loglog , 

( )( ) ( )( ) ( )( )( ) tiii tttSmtStS εσα ∆+∆−=−+ logloglog 1 , 

( ) ( ) ( )( ) tiii tttXUtXtX εσ ∆+∆−=−+ '1  
dengan tε : variabel acak berdistribusi normal baku, ( ))(log)( ii tStX =  dan t∆ : satu 
selang waktu. Estimasi parameter dapat diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil (least squares method)  atau maximum likelihood. 

 

3. Pemodelan Dinamika Indeks LQ45 

Gambar 2(a) dan (b) di bawah ini menunjukkan pergerakan indeks LQ45 dan log indeks 
LQ45 selama periode Januari 2004 sampai dengan 21 Mei 2010. 
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    Gambar 2 (a) Indeks LQ45            Gambar 2(b). Logaritma Indeks LQ45 
Pendekatan umum untuk memodelkan indeks harga saham P(t), atau lebih sering bentuk 
logaritmanya Y(t) = log P(t) untuk setiap hari t, adalah menggabungkan komponen 
deterministiknya s(t) dan komponen stokastiknya X(t) : 

Y(t) = s(t) + X(t) 
Hal ini sering digunakan juga untuk memodelkan harga spot listrik (Huisman and Mahieu 
[7], Lucia and Schwartz [10] dan Pilipovic [16]). Komponen deterministik biasanya 
direpresentasikan dengan tren, sebagai contoh akibat dari inflasi, dan/atau musiman, 
sebagai contoh adanya indikasi pergerakan indeks di bulan-bulan tertentu. Fungsi 
trigonometri (sinus dan cosinus) sering digunakan untuk memodelkan musiman. 
Pendeteksian  pola musiman indeks LQ45 dilakukan dengan teknik grafik: plot run 
sequence, plot subderet musiman, dan plot autokorelasinya. Ternyata, semua teknik 
mengindikasikan indeks LQ45 tidak menunjukkan adanya pola musiman, sehingga 
komponen deterministik  tidak diikutsertakan  ke dalam model dinamika indeks LQ45. 

Tujuan utama makalah ini adalah memodelkan pergerakan indeks LQ45 
menggunakan tiga model stokastik: GBM, model mean-reversion diffusion dan model 
potential diffusion. Untuk menganalisa performansi ketiga model, akan digunakan 
indikator yang diperkenalkan oleh Geman [6] yaitu: 

• Dari sudut pandang lintasan, lintasan-lintasan yang dibangkitkan dengan metode 
Monte Carlo secara rata-rata harus menyerupai data observasi, 

• Dari sudut pandang statistik, momen dari distribusi )(TS (T > t) harus tepat 
dengan momen empirik, paling sedikit keempat momen pertamanya (mean, 
variansi, skewness, dan kurtosis). 

Sebagai langkah awal, akan dilakukan estimasi terhadap parameter-parameter dari model. 
Dengan menggunakan hasil tersebut, akan dibangkitkan 1000 jalur untuk masing-masing 
model. Untuk menganalisa performansi model, akan dibandingkan keempat momen 
pertama (mean, variansi, skewness, dan kurtosis) dari jalur yang dibangkitkan dengan 
indeks LQ45 yang sebenarnya.  

Model GBM mengasumsikan bahwa log return indeks LQ45 berdistribusi normal. 
Namun, Q-Q plot dari distribusi normal baku terhadap log return baku ((log return – 
mean dari log return) / standar deviasi dari log return) indeks LQ45 selama periode 
Januari 2004-Mei 2010 yang diberikan oleh gambar 3(a) menunjukkan bahwa log return 
dari indeks LQ45 tidak berdistribusi normal. Skewness dan kurtosis-nya adalah -0,5507 
dan 9,0759 sedangkan skewness dan kurtosis distribusi normal adalah 0 dan 3. Kurtosis 
yang cukup tinggi dari log return indeks LQ45 dibandingkan dengan distribusi normal 
juga memperkuat indikasi bahwa log return indeks LQ45 tidaklah berdistribusi normal. 
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Hal ini menunjukkan bahwa model GBM tidak cocok untuk memodelkan dinamika 
indeks LQ45. Histogram dari log return indeks LQ45 diberikan pada gambar 3(b). Kernel 
density dari logaritma indeks LQ45 yang diberikan oleh gambar 1(b) menunjukkan 
pengelompokkan logararitma indeks LQ45 selama periode obsevasi memiliki dua daerah 
atraksi. Ini menunjukkan bahwa model mean-reversion diffusion kurang cocok untuk 
memodelkan data selama periode tersebut.  
 

 
Gambar 3(a) Q-Q plot distribusi normal baku terhadap log return Indeks LQ45  
                 (b) Histogram dari log return Indeks LQ45  
 
Dengan menggunakan diskretisasi persamaan diferensial stokastik yang dijelaskan pada 
bagian  2 dan menggunakan metode kuadrat terkecil, akan diestimasi parameter dari 
ketiga model di atas. Parameter σ dapat diinterpretasikan sebagai volatilitas. Pada Tabel 1 
nilai-nilai parameter dari ketiga model yang dipertimbangkan. Diberikan juga nilai 
volatilitas harian dan nilai volatilitas tahunan (diberikan dalam angka yang tercetak 
miring dalam kurung).  
 

Tabel 1. Estimasi Parameter  

Observation 
period 

GBM Mean-reversion  Potential 
diffusion 

      
Januari 

2004 – Mei 
2010 

0.0009  0.0186 
(29,41%) 

-0.0018 6.2004   0.0186 
(29,41%) 

0.0292 
(46,11%) 

 
Tabel 1 menunjukkan estimasi volatilitas yang diperoleh dari GBM dan model mean-
reversion diffusion adalah sama. Estimasi volatilitas yang diperoleh dari model potential 
diffusion lebih besar dibandingkan dengan dua model lainnya. Kebanyakan indeks harga 
saham di dunia, termasuk indeks LQ45 juga lebih berfluktuasi selama periode Januari 
2004-Mei 2010 terutama dengan adanya krisis keuangan global di tahun 2008. Jadi dapat 
dikatakan bahwa hasil volatilitas dari model potential diffusion lebih realistik dalam 
menggambarkan kondisi pergerakan indeks LQ45.  
Fungsi potensial yang digunakan pada model potential diffusion adalah polinom 
berderajat 6 seperti pada gambar 4(a), dan turunan pertamanya yang merupakan fungsi 
kontinu diberikan pada gambar 4(b). Gambar 4(b) mendeskripsikan tingkat reversi ke 
rataan (mean reversal rate) sebagai fungsi dari jarak terhadap tingkat rataan (mean level).  
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Gambar 4 (a) Fungsi potensial berupa polinom derajad 6        

                              (b) Turunan pertama fungsi potensial 
 

Berdasarkan nilai estimasi parameter pada Tabel 1, dibangkitkan 1000 jalur melalui 
simulasi untuk masing-masing model. Perbandingan antara keempat momen pertama dari 
jalur yang dibangkitkan melalui simulasi dengan log indeks LQ45 yang sebenarnya 
diberikan di Tabel 2.  

 
Tabel 2. Keempat momen pertama dari jalur yang dibangkitkan dengan keempat momen 

pertama dari indeks yang sebenarnya (Januari 2004 – Mei 2010) 

momen 
Log indeks 
LQ45 yang 
sebenarnya 

Log indeksLQ45 yang dibangkitkan 

GBM 
mean-

reversion  
potential 
diffusion 

rataan 
(mean) 5.777 5.6405 5.8085 5.5851 

deviasi 
standar 0.3964 0.4155 0.3467 0.3307 

skewness -0.2133 0.0049 -0.5055 -0.0144 
kurtosis 1.8707 2.2817 2.7287 2.5095 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa momen ketiga dari model GBM tidak dapat 
menggambarkan dengan cukup baik performansi dari log indeks LQ45 yang sebenarnya. 
Ini ditandai dengan nilai skewness yang positif sedangkan model mean-reversion 
diffusion dan potential diffusion memberikan skewness yang negatif, yang sejalan dengan 
nilai skewness dari log indeks LQ45 yang sebenarnya. Model GBM unggul dalam 
mendekati standar deviasi dari log indeks LQ45 yang sebenarnya dibandingkan kedua 
model lainnya. Sedangkan menentukan mana yang lebih baik antara  model mean-
revesion diffusion dan potential diffusion sedikit lebih sulit. Model mean-reversion 
diffusion unggul dalam mendekati rataan dan deviasi standar dari log indeks LQ45 yang 
sebenarnya dibandingkan model potential diffusion, tetapi kurang baik performanya 
dalam mendekati nilai kurtosisnya. Berdasarkan hasil di Tabel 2 dan asumsi-asumsi yang 
digunakan untuk setiap model dibandingkan dengan data indeks LQ yang sebenarnya, 
dapat disimpulkan bahwa model potential diffusion  memberikan performansi yang lebih 
baik dibandingkan model GBM dan model mean-reversion diffusion. 
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Gambar 5. Dinamika indeksLQ45: data real vs. contoh jalur hasil simulasi yang diperoleh 
dari model GBM (kiri), mean-reversion diffusion (tengah) dan potential diffusion (kanan).    
 

Gambar 5 di atas menunjukkan dinamika indeks LQ45 yang merupakan plot data 
real indeks LQ45 dan jalur simulasi yang diperoleh untuk ketiga model yang 
dipertimbangkan. Dari gambar 5 terlihat bahwa secara umum jalur hasil simulasi yang 
diperoleh dari model potential diffusion lebih menyerupai pergerakan indeks LQ45 hasil 
observasi (data real). Ini memperkuat kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya 
mengenai model terbaik dari ketiga model yang dipertimbangkan. 

Dalam makalah ini, juga akan dianalisa performansi model potential diffusion 
untuk meramalkan indeks LQ45 di masa mendatang. Berdasarkan indeks LQ45 sekarang 
dan menggunakan estimasi parameter yang dihasilkan, dibangkitkan 1000 nilai indeks 
LQ45 yang merepresentasikan nilai indeks LQ45 ramalan untuk 5 hari, 20 hari dan 60 
hari mendatang (ekivalen dengan 1 minggu, 1 bulan dan 3 bulan mendatang). Kemudian 
dihitung karakteristik distribusi dari kesalahan relatif dan plot selang kepercayaan 95% 
dari ramalan harga. Karakteristik distribusi dari kesalahan relatif diberikan oleh Tabel 3 
sedangkan plot selang kepercayaan 95% dari harga ramalan untuk 5 hari, 20 hari dan 60 
hari mendatang diberikan oleh gambar 6(a), (b) dan (c). 

 
 

Gambar 6 Selang Kepercayaan 95% dari ramalan Log indeks LQ45 n-hari, 
Model Potential Diffusion  (a) n=60 (kiri),  (b) n=20 (tengah), (c) n=5 (kanan) 

 
Tabel 3. Karakteristik Distribusi Kesalahan Relatif untuk Harga Ramalan n-hari 

Mendatang dengan Model Potential Diffusion 

Karakteristik distribusi 
Ramalan untuk n-hari mendatang 

n=60 n=20 n=5 
rataan -0.7906 -0.2626 -0.0653 
deviasi standar 0.1613 0.0883 0.044 
minimum -16.1793 -9.1085 -5.4171 
maksimum 20.8729 13.779 6.5338 
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Pada makalah ini, kesalahan relatif didefinisikan sebagai perbedaan antara harga ramalan 
yang diperoleh dari simulasi Monte Carlo dan harga sebenarnya yang diperoleh dari pasar 
relatif terhadap harga sebenarnya. Sebagai contoh, misalkan mean dari kesalahan relatif -
0.0653 berarti mean kesalahan relatifnya adalah 6,53%. Mean kesalahan relatif bernilai 
negatif berarti nilai ramalan berada di bawah nilai sebenarnya.  Gambar 6(a), (b) dan (c)  
menunjukkan bahwa nilai ramalan berada di bawah nilai sebenarnya. Logaritma nilai log 
indeks LQ45 sebenarnya selalu berada dalam selang kepercayaan 95% untuk semua nilai 
ramalan baik 5, 20 atau 60 hari mendatang, dengan perkecualian untuk n=60 hari di 
triwulan terakhir tahun 2008 nilai log Indeks LQ45 sedikit di bawah batas bawah selang 
kepercayaan 95%.  Jika dilihat dari gambar 5(a), (b), (c) dan Tabel 3 maka dapat 
disimpulkan bahwa karakteristik distribusi untuk nilai ramalan 5 hari sebelumnya relatif 
lebih baik dibandingkan dengan untuk n=20 atau n=60 hari. Hal ini wajar, karena 
peramalan akan efektif hanya untuk jangka waktu yang pendek. Secara umum, dapat 
disimpulkan bahwa model potential diffusion memberikan performansi yang baik untuk 
meramalkan indeks harga saham LQ45 di masa mendatang.    
 

4. Kesimpulan dan Saran 
 

Dari ketiga model yang dipertimbangkan untuk memodelkan dinamika indeks 
LQ45 untuk periode Januari 2004 sampai dengan Mei 2010, ternyata model potential 
diffusion dengan polinom derajat 6 memiliki performansi yang cukup baik. Tetapi 
performansi dari model potential diffusion ini sebenarnya tidak terlalu bagus karena 
kurang dapat secara akurat mendekati keempat momen pertama dari log return indeks 
LQ45 yang sebenarnya. Jika dilihat dari data LQ45 dari periode Januari 2004 –Mei 2010 
terlihat bahwa dinamika indeks mengalami perubahan yang cukup mencolok di tahun 
2008, terutama di sekitar triwulan terakhir tahun 2008. Triwulan terakhir tahun 2008 
ditandai dengan krisis keuangan dunia yang dimulai dengan bangkrutnya Lehman 
Brothers yang berdampak terhadap indeks harga saham di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut adalah: 

• Membagi data indeks LQ45 menjadi dua periode, yaitu periode sebelum krisis 
keuangan dunia (Januari 2004 – Desember 2007) dan setelah krisis keuangan 
dunia mereda (mulai Januari 2009) dan mencari model yang terbaik untuk kedua 
periode tersebut dengan mempertimbangkan ketiga metode di atas.  

• Ketiga model yang dipertimbangkan dalam makalah ini, yaitu GBM, mean 
reversion diffusion dan potential diffusion mengasumsikan bahwa volatilitas 
indeks harga saham konstan, yang  tampaknya kurang realistis. Indeks harga 
saham, terutama di Indonesia, sangat dipengaruhi ekonomi global dan berbagai 
situasi politik, terutama situsi politik di dalam negeri. Ketika peristiwa tersebut 
terjadi, pasar akan terpengaruh, akibatnya volatilitas harga saham akan naik, dan 
akan kembali tingkat rata-rata jika masalah-masalah yang timbul akibat 
peristiwa-peristiwa tersebut sudah terkendali. Sehingga perlu dipertimbangkan 
suatu model stokastik untuk volatilitas yang melibatkan dua proses stokastik 
yaitu untuk dinamika indeks harga saham  dan untuk volatilitas.    
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Abstract.  This paper presents the results of a program to test the matching of bird DNA by 
using artificial neural network in particular  back propagation. Levenberg-Marquardt 
algorithm is one of the back propagation learning algorithms which supervised. Generally, 
these algorithms are designed with multiple layers which aims to find the weights that connect 
with the existing neurons in the hidden layer. The data used as input data is bird DNA data 
and the output data is the binomial name. The database obtained from the DDBJ DNA 
Database. The results of calculations using Matlab 7 shows that the computation can be done 
more quickly and accurately. 

            
            Key words: neural network, back propagation, Levenberg-Marquardt, DNA 

 
 
Abstrak.  Paper ini memaparkan hasil program komputasi dalam menguji kecocokan DNA 
burung dengan menggunakan jaringan saraf tiruan khususnya propagasi balik. Algoritma 
Levenberg-Marquardt merupakan salah satu algoritma pembelajaran propagasi balik yang 
disupervisi. Umumnya, algoritma ini didisain dengan beberapa lapisan yang bertujuan untuk 
mencari bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan 
tersembunyinya. Adapun data yang digunakan sebagai data masukan adalah data DNA 
burung dan sebagai data keluarannya adalah nama binomial. Adapun basis data DNA 
diperoleh dari DDBJ Database. Hasil perhitungan dengan menggunakan Matlab 7 
menunjukan bahwa komputasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.  

 

Kata kunci: Jaringan saraf tiruan, propagasi balik, Levenberg-Marquardt, DNA 
 

1. Pendahuluan 
 

Setiap individu adalah unik. Keunikan tersebut dapat terlihat pada sidik jari, atau 
bentuk mata. Namun di antara keunikan tersebut masih terdapat beberapa kemiripan yang 
dipengaruhi oleh faktor keturunan. Asam deoksiribonukleat, atau lebih dikenal dengan 
DNA (bahasa Inggris: Deoxyribo Nucleic Acid) mempunyai peran penting dalam 
menyimpan cetak biru bagi segala aktivitas sel. Struktur DNA suatu individu juga 
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dipengaruhi oleh struktur DNA induknya, sehingga  kecocokan antara dua individu masih 
ada kemungkinan. 

Dalam ilmu komputer, ada beberapa metode pecocokan DNA. Sebagai contoh, 
Bergeron dan  Hamel [1] melakukan komputasi biologi dengan menggunkan teori 
automata untuk analisis metric lexical. Komputasi ini diterapkan untuk memprediksi 
kemiripan string sebagai sarana untuk mencari kecocokan DNA. Kemudian menurut 
Nataliani [2], Permasalahan memperkirakan kecocokan string  yang biasanya 
menggunakan perhitungan edit distance, berdasarkan jumlah operasi yang dibutuhkan 
(penghapusan, penyisipan, penggantian) untuk mengubah suatu string ke string yang lain, 
ternyata dapat dipercepat dengan proses vektorisasi yang mengurangi proses pengulangan 
dengan memanfaatkan keparalelan vektor pada string. Metode pencocokan DNA 
menghadapi sejumlah tantangan teknis yang unik yang dihubungkan dengan operasi 
pembandingan kira-kira, pembandingan urutan, mencari pola yang berulang, dan 
pencarian homologi, seperti yang dilansir oleh Wikipedia [3].  

Pada pembahasan ini akan dikaji tentang prediksi kemiripan DNA yang 
memperhitungkan pembandingan urutan dengan menggunakan fungsi sigmoid sebagai 
fungsi aktifasi dalam proses pembelajaran pada jaringan syaraf tiruan khususnya 
propagasi balik. Jang [4] mengungkapkan perbaikan propagasi balik dengan optimasi 
numeris, yaitu pada algoritma Levenberg-Marquardt. Hasil kajian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam menentukan jenis spesies burung berdasarkan sample DNA 
yang ada. 

Paper ini disusun sebagai berikut: sesi 2 konsep dan teori dasar  jaringan saraf 
tiruan, sesi 3 penjelasan singkat Asam Deoksiribosa Nukleat, sesi 4 penerapan mulai dari  
proses pembelajaran, pengujian sampai pendeteksian dan diakhiri dengan kesimpulan 
 

2. Konsep dan Teori Dasar  Jaringan Saraf Tiruan 
 

Jaringan Syaraf adalah merupakan salah satu representasi buatan dari otak manusia 
yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia 
tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan syaraf ini diimplementasikan 
dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses 
perhitungan selama proses pembelajaran, Fausett [5]. 

Jaringan syaraf tiruan (JST) terdiri dari beberapa neuron yang saling berelasi. 
Neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui 
sambungan keluarnya menuju ke neuron-neuron yang lain. Kemudian, relasi ini dikenal 
dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot 
tersebut.  

Pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan 
(layer) yang disebut dengan lapisan neuron (neuron layers). Biasanya neuron-neuron 
pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya 
(kecuali lapisan input dan lapisan output). Informasi yang diberikan pada jaringan syaraf 
akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output 
melalui lapisan yang lainnya, yang sering dikenal dengan nama lapisan tersembunyi 
(hidden layer). Tergantung dari algoritma pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut 
akan dirambatkan secara mundur pada jaringan. Beberapa komponen JST yang perlu 
diperhatikan adalah jaringan saraf dengan banyak lapisan, fungsi aktifasi, propagasi balik 
dan pengujian JST. 
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2.1 Jaringan Syaraf dengan banyak lapisan (multilayer net) 

 Jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak 
diantara lapisan input dan lapisan output (memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi). 
Umumnya, ada lapisan bobot-bobot yang terletak atara 2 lapisan yang bersebelahan. 
Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit 
daripada lapisan dengan lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih 
rumit.  
 
2.2 Fungsi Aktifasi 

Fungsi aktifasi yang digunakan dalam penelitian ini fungsi sigmoid Biner 
(logsig). Fungsi ini digunakan untuk jaringan syaraf yang dilatih dengan menggunakan 
metode propagasi balik . Fungsi sigmoid biner memilki nilai pada range 0 sampai 1, lihat 
gambar 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan syaraf yang 
membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Berdasarkan buku 
Kusumadewi [6], Fungsi sigmoid biner dirumuskan sebagai : 

         y = f(x) = xe σ−+1
1

              (1) 

dengan : f’(x) = σf(x)[1-f(x)] 
 
jika Nilai σ semakin besar, hasil pemetaan sumbu x terhadap sumbu y akan semakin 
bervariasi nilainya untuk rentang -1 dan 1. Artinya, pergeseran nilai x sedikit saja dapat 
menghasilkan nilai y yang berbeda secara significant. 

 
Gambar 1  Fungsi Aktivasi Sigmoid Biner 

 
2.3 Propagasi balik  

Propagasi balik  merupakan algoritma pembelajaran yang disupervisi dan biasanya 
digunakan oleh perceptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang 
terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyinya. Algoritma 
propagasi balik  menggunakan error output untuk mengubah niai bobot-bobotnya dalam 
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arah mundur (backward). Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju (forward 
propagation) harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-
neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat dideferensiasikan, 
seperti sigmoid (lihat persamaan 1). 

Algoritma propagasi balik memiliki beberapa perbaikan atau pengembangan, Jang 
[4]. Salah satu perbaikannya adalah menggunakan optimasi numeris. Contohnya adalah 
algoritma-algoritma dengan Conjugate Gradient, algoritma Quasi Newton, dan algoritma 
Levenberg-Marquardt. Penelitian ini akan menerapkan algoritma Levenberg-Marquardt 
yang sudah didukung oleh pemrograman Matlab untuk melakukan komputasinya. 

Pada gambar 2, jaringan terdiri atas 3 unit (neuron) pada lapisan input, yaitu x1, x2, 
dan x3; 1 lapisan tersembunyi dengan 2 neuron, yaitu z1 dan z2; serta 1 unit pada lapisan 
output, yaitu y. Bobot yang menghubungkan x1, x2, dan x3 dengan neuron pertama pada 
lapisan tersembunyi, adalah v11, v21, dan v31 (vij: bobot yang menghubungkan neuron 
input ke-i ke neuron ke-j pada lapisan tersembunyi). Perlu diingat bahwa, untuk 
pemakaian toolbox nnet pada Matlab, bobot vij memiliki pengertian yang sebaliknya (vij: 
bobot yang menghubungkan neuron input ke-j pada suatu lapisan ke neuron ke-i pada 
lapisan sesudahnya). Variabel b11 dan b12 adalah bobot bias yang menuju ke neuron 
pertama dan kedua pada lapisan tersembunyi. Bobot yang menghubungkan z1 dan z2 
dengan neuron pada lapian output, adalah w1 dan w2. Bobot bias b2 menghubungkan 
lapisan tersembunyi dengan lapisan output. Fungsi aktivasi yang digunakan, antara 
lapisan input dan lapisan tersembunyi, dan antara lapisan tersembunyi dengan lapisan 
output adalah fungsi aktivasi logsig (tidak diperlihatkan pada gambar). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 2   Arsitektur Jaringan Propagasi balik 
 
2.4 Pengujian Jaringan Syaraf Tiruan 

Proses pengujian jaringan syaraf tiruan dan tingkat keakuratan diukur 
berdasarkan analisa error sebagai berikut : 

1. Mean Square Error 

MSE = ∑
=

n

I
Ie

n 1

21
                                                                               (2) 

2. Sum Square Error 

SSE  = ∑
=

n

I
Ie

1

2                                                                                  (3) 
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3. Asam Deoksiribosa Nukleat (DNA) 
 

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid = Asam Deoksiribosa Nukleat) terdapat dalam 
semua sel yang sedang mengalami pembelahan diri, di mana sebagian besar DNA 
terdapat di dalam nukleus (inti sel) dan merupakan komponen kromosom yang sangat 
penting. Banyak data yang mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar 
atau seluruh sifat-sifat genetik yang khas dalam kromosom, sehingga DNA merupakan 
gen itu sendiri.  

Pratiwi [7] mengungkapkan bahwa DNA merupakan susunan kimia makro 
molekuler yang kompleks. Molekulnya merupakan suatu rantai yang amat panjang dan 
substansi dasarnya terdiri atas tiga yaitu: 
1. Gula pentosa (deoksiribosa) 
2. Fosfat (PO4

–) 
3. Basa nitrogen, yang dapat dibedakan menjadi empat macam yang dikelompokkan 

dalam dua kelompok yaitu: 
a. Golongan pirimidin, yang terdiri dari Timin (T) dan Cytosine/Sitosin (C/S) 
b. Golongan purin, yang terdiri dari Guanin (G) dan Adenin (A) 

Adapun data yang digunakan sebagai data masukan adalah data DNA burung dan 
sebagai data keluarannya adalah nama binomial. Adapun basis data DNA diperoleh dari 
DDBJ Database [8]. 

 
 

4. Tahapan Penerapan 
 

Diagram arus data, selanjutnya disebut DAD, adalah suatu gambaran grafis dari 
suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan 
bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang berkaitan, diacu dari McLeod [9]. 
DAD merupakan salah satu cara untuk mendokumentasikan data dan proses.  

Pada sistem ini terdapat 2 pengguna sistem yaitu operator dan pengguna. Data yang 
dimasukan oleh operator ke dalam sistem dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu data 
pelatihan, data pengujian dan data DNA. Kemudian sistem menghasilkan info pelatihan, 
info pengujian, info hasil analisis error, info arsitektur terbaik, grafik, dan info nama 
binomial. Sedangkan pengguna hanya memasukan data sample DNA ke dalam sistem. 
Lalu sistem menghasilkan info nama binomial.  

Sistem uji kecocokan DNA dibagi menjadi beberapa proses, yaitu pelatihan, 
pengujian, pemilihan arsitektur terbaik dan pendeteksian (lihat gambar 3). Pertama, data 
pelatihan akan digunakan untuk pelatihan sehingga dihasilkan  bobot awal dan bobot 
akhir dari arsitektur jaringan yang dibangun. Setiap arsitektur jaringan yang dibangun 
disimpan dalam file berekstensi mat (*.mat) dan grafik hasil pelatihan disimpan dalam 
file berekstensi figure (*.fig). Kedua, nilai bobot-bobot dan arsitektur jaringan tersebut 
digunakan untuk proses pengujian (simulasi) terhadap data pengujian. Proses pengujian 
akan membandingan hasil simulasi sistem dengan data sebenarnya sehingga 
menghasilkan analisa error berupa nilai MSE dan  SSE. Setiap hasil analisa error 
disimpan dalam file teks (*.txt) dan file table (*.xls). Ketiga, penentuan arsitektur terbaik 
ditentukan berdasarkan nilai analisa error terkecil dari seluruh arsitektur jaringan yang 
dibangun. Kemudian. sistem membuat grafik hubungan antara data hasil simulasi dengan 
data sebenarnya untuk arsitektur jaringan terbaik. Keempat, setelah arsitektur jaringan 
terbaik terpilih, maka operator atau pengguna dapat melakukan proses uji kecocokan 
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DNA berdasarkan data sample DNA yang dimasukan. Proses pengujian ini akan 
menghasilkan nama binomial. 
 
(1) Proses Pelatihan 
Pelatihan jaringan dengan Matlab menggunakan parameter pembelajaran : 
Iterasi                  :  2000 
Target Error        :  10-3 
Momentum         :  0.1 – 1,0 
Learning Rate     :  0.01 – 0,1 
Neuron Hidden   :  1 – 11  
Jumlah Neuron Input Layer  :  52 
Jumlah Neuron Output Layer :  14 
 Setiap arsitektur jaringan, sistem akan menampilkan grafik hasil pelatihan dengan 
menampilkan parameter kinerja, target error, dan jumlah iterasi untuk mencapai target 
error. Sebagai contoh, grafik hasil pelatihan arsitektur jaringan 52 – 11 – 14  dengan 
Momentum 0,1 dan Learning Rate 0,02 menunjukan parameter kinerja -3,82568e 005, 
target error 0,001 dan jumlah iterasi 191, lihat gambar 4.  

Sistem menyimpan parameter-parameter hasil pelatihan untuk setiap arsitektur 
jaringan, seperti    BobotAkhir_Input, BobotAkhir_Bias_Input, BobotAkhir_Lapisan, 
BobotAkhir_Bias_Lapisan. Arsitektur jaringan ini disimpan dalam file net-MLN-0.1-
0.02-11.mat. Penamaan file disesuaikan dengan momentum(M), learning rate(L), dan 
neuron(N).  

 
Gambar 3  DAD Level 1 Sistem Uji Kecocokan DNA 
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Gambar 4 Arsitektur 52–11– 14  dengan Momentum 0,1 dan Learning Rate 0,02 
 
(2) Proses Pengujian 

Pada proses pengujian, sistem melakukan simulasi untuk menguji arsitektur 
jaringan. Hasil pengujian dianalisis berdasarkan nilai error yang dihasilkan. Nilai error 
adalah selisih dari nilai data hasil simulasi dengan data sebenarnya. Analisa error diukur 
dari nilai SSE (persamaan 2) dan  MSE (persamaan 3). Setiap arsitektur jaringan 
dilakukan analisa error dan disimpan dalam file teks, sebagai contoh Err-MLN-0.1-0.02-
11.txt. Sebagai contoh arsitektur jaringan 52 – 11 – 14 untuk momentum 0,1 dan learning 
rate 0,02 memiliki nilai MSE sebesar 3,82568e-005dan  nilai SSE sebesar 0,0075. 
 
(3) Proses Pendeteksian 

Arsitektur jaringan terbaik digunakan dalam proses uji kecocokan DNA. Selain itu, 
Proses uji menerima masukan berupa sample data DNA dan mengeluarkan info nama 
binomial. Sebagai contoh, pengguna memasukan data sebagai berikut: 

ctgggtggtgagtttcacaaattttcaaacgtctgtcagaaatttccctaga 
 
dan memilih arsitektur jaringan 52–11– 14 untuk momentum 0,1 dan learning rate 0,02. 
Setelah pengguna menekan tombol RUN, maka sistem akan mengeluarkan informasi 
nama binomial Leipoa Ocellata. Jika hasil uji ini dibandingkan dengan data sebenarnya, 
kedua data tersebut menunjukan adanya kecocokan. Jadi sistem yang dibangun berhasil 
menguji kecocokan berdasarkan sample DNA yang diberikan. 
 
 

5. Kesimpulan dan Saran 
 

Kajian  ini memberikan hasil sebagai berikut: 
1. Arsitektur terbaik terpilih pada jaringan 52 – 11 – 14 untuk momentum 0,1 dan 

learning rate 0,02 dengan nilai MSE sebesar 3,82568E-005. 
2. Pergeseran struktur DNA yang relatif  kecil masih mampu diakomodir karena sistem 

yang dibangun sudah mengenali pola-pola yang ada di dalam struktur DNA tersebut 
3. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan jenis 

spesies burung berdasarkan sample DNA yang ada.  
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Saran dalam kajian ini sebagai berikut 
1. Sistem ini perlu diuji kehandalannya untuk data DNA dalam jumlah yang lebih 

banyak 
2. Metode uji kecocokan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan perlu dilakukan 

pembandingan terhadap metode yang sudah mapan sebelumnya. 
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Abstract. Generally, the length of arc in the shortest path at a network is known.

However, sometime the length of arc is as random variable. Generally only sub-

set from node can be permitted chosen acceptable with the probability law can be

used to move from node source to node sink. The minimal length of arc in un-

complete network can be defined as the shortest path probabilistic problem.If the

length of arc between node stated random variable in uncomplete network, the net-

work called stochastic uncomplete network. This study proposes one model linear

stochastic programming to decide shortest path in stochastic uncomplete network

by assumption that the time journey between node spread exponential.

Key words and Phrases: Network, Shortest Path, Stochastic programming

1. Introduction

The applications of shortest path problems can be found in most areas of com-
binatorial optimization. The determination of a priori path of the minimal length in
an incomplete network is de?ned as a probabilistic shortest path problem. When arc
lengths between nodes are randomly assigned variables in an incomplete network the
resulting network is known as an incomplete stochastic network.

Classical shortest path problems with fixed arc lengths have been studied in-
tensively, resulting in the development of a number of ef?cient algorithms [2][4]. The
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preponderance of these problems extended from original formulations with considera-
tion of deterministic aspects to stochastic [5]. In deterministic networks, the number of
nodes, the length of arcs, etc. are known with certainty before a particular optimization
problem is solved. As a result, a number of effective algorithms can be employed for solv-
ing the shortest path problem in deterministic networks. However, there are virtually
limitless situations where one, or more, of the network parameters are random variables.

There is a plethora of literature that examines the calculation of the shortest path
in networks with random variable arc lengths [6]. Martin [7] presented a technique for
computing the distribution function of the length of the longest (s, t) path, that can be
easily be adopted for use in computing the shortest path, in a directed, acyclic network
whose arc lengths are independent and have a finite range. Bereanu [8] formulated the
problem as a stochastic linear program with random objective function coef?cients. The
study provided a closed form solution, which requires the knowledge of the probabil-
ity that a given basis is optimal. Grimmett and Welsh [9] considered maximum flow
in networks with independent and identically distributed capacities. They found limit
theorems for the cases where the networks were either complete graphs or branching
trees. Subsequently, Frieze and Grimmett [10], and Andretta et al. [11] departed in
their respective approaches examining situations where arc lengths were random vari-
ables, and the path with maximum probability of being the shortest was fixed. Kulkarni
[1] developed a widely utilized method for the exact computation of the distribution
of the length of the shortest path from a given source node to a given sink node in
a complete directed stochastic network in which the arc lengths are independent and
exponentially distributed random variables. Kulkarni’s focused on communication net-
works. In a typical Kulkarni scenario, when a node receives a message over one of the
incoming arcs, it transmits it along all outgoing arcs before disabling itself. This process
continues until the message reaches the sink node. Concurrently, there may be nodes
and arcs in the network that are ”useless” in facilitating the progress of the message
towards the sink node. According to Kulkarni, ”useless” nodes become disabled and
the messages traveling on these arcs are aborted. The continuous-time Markov chain is
constructed with a generator matrix of an upper triangular in nature to compute the
expected shortest path form source node to sink node.

When analyzing the shortest path between source node s to sink node t in a com-
plete network with a length associated with each arc, during any computation, only a
subset of the intermediate nodes can be used to go from s to t , with the subset being
determined by probability law. Consequently, a priori path is constructed such that,
at any given instance of the problem, the sequence of nodes defining the path is pre-
served with only the permissible nodes traversed, others being skipped. The analysis
of the priori path of minimum expected length is defined as a probabilistic shortest
path problem [12]. When one more parameters of an incomplete network are allowed to
be random variables, then the resultant network is known as an incomplete stochastic
network, and the problem of finding the priori path of minimum expected length is
known as the shortest path problem in incomplete stochastic networks. Most of the
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existing literature addressing uncertainty has been con?ned to the analysis of problems
under the assumption of random distances between nodes in complete stochastic net-
works [1][7][13]. As a result, there is a need for the introduction of a methodology for
computing minimum expected length and distribution from source node to sink node in
incomplete stochastic networks, when one of the components of the arc length (travel
time or speed) between nodes are allowed to be random variables.

The shortest path problem in incomplete stochastic networks when one of the
components of arc length (travel time or speed) is allowed to be a random variable has
practical application to a multitude of situations. Three examples of possible situations
follow. (1) In the ?rst situation, there is a network where arcs represent city streets
and nodes are intersections. If we want to go from an origin s to a destination t, the
travel time between the nodes i and j is a value that may vary greatly. (2) The second
application is in the field of aeronautics where the nodes s and t are airports and other
nodes represent geographical areas that at times face air-space restrictions (e.g. because
of weather conditions, unexpected military restrictions, etc.). The modi?cation of the
route that a plane has to take, because of such unexpected restrictions, can be costly
without proper preparation. This methodology can be used to calculate alternative
routes in order to minimize cost. (3) The third scenario involves computing the short-
est path from source node s to sink node t in communication networks, when the subset
of nodes is frequently subjected to failures and travel times (or speeds) are random
variables. This problem can be modeled as the shortest path problem in incomplete
stochastic networks with the objective of minimizing the distance between the source
node and the sink node.

In this paper, the problem to compute the minimum expected length in incom-
plete stochastic networks, when the travel times between the nodes are allowed to be
exponentially distributed random variables is formulated as a linear programming prob-
lem. The methodology proposed in this paper has broad applications in a host of fields
such as: aeronautics; logistics; communications; broadcasting; public transportation;
and civil, mechanical and electrical engineering.

The remainder of the paper is organized as follows. In Section 2, a proposed
methodology for computing the length of the shortest path and its distribution, when
the subset of nodes is assigned randomly and the travel times between the nodes in
communication network are allowed to be exponentially distributed random variables,
is described. Afterward, we explained the scenario generation algorithm in Section 3.

2. Proposed methodology

The proposed methodology is explored in a communication network G = (N,A)
where nodes (N) are stations capable of receiving and transmitting messages, and
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arcs (A) are one-way communication links connecting pairs of nodes. In this network
G = (N,A), the set of nodes N is partitioned into two subsets N1 and N2 [12]. N1 is
the number of nodes that operate without failure (black nodes) of cardinality |N1| = m,
(m ≥ 2). Since source node s and sink node t belong to N1, N2 is the set of nodes with
possible failure (white nodes) of cardinality |N2| = n.

2.1. Model Formulation. The messages are assumed to travel between the pair of
nodes (i, j) with specified speed xij , which varies for different pairs of nodes, and the
message transmitting time tij to node j from node i is a random variable. Subsequently,
the shortest path problem can be formulated into a linear programming (LP ) problem
where the coef?cients of objective function are random variables of travel time tij be-
tween the pairs of nodes and the speeds xij between the pairs of nodes as the variable
[14].

{
minimize, z =

∑
i

∑
i tijxij ;

subjectto :, lij ≤ xij ≤ uij .
(1)

Where,
tij = the coefficient of objective function, which is a random variable of travel times
between nodes i and j.
xij = Transmission speed between nodes i and j.
lij = Lower bound of the speed between nodes i and j.
uij = Upper bound of the speed between nodes i and j.

The methodology presented in Jaillet [12] is used to obtain an incomplete net-
work. The methodology begins with the set of nodes N in a network G = (N, A) are
partitioned into two subsets N1 and N2, where N1 is the set of nodes without failure
or always working (”black” nodes) of cardinality |N1| = m, (m ≥ 2), since source node
s and sink node t belong to N1, and N2 is the set of nodes with possible failure or not
always working (”white” nodes), of cardinality |N2| = n.
Assume that given a probability P on Ω, the power set of N2 (an outcome ω defines the
subset of N2 with no failure on this particular instance). Restrict P to be such that all
outcomes of equal cardinality have the same probability of occurring.

i.e., ω1 ∈ Ω, ω2 ∈ Ω, |ω1| = |ω2| ⇒ P (ω1) = P (ω2) (2)

If W is the random variable that represents the number of white nodes with no
failure, we have Pr(W = |ω|) = (nC|ω|)P (ω).

As a result, the probabilistic model can be speci?ed equivalently by giving prob-
ability P or the probability distribution of W . Note that the restriction imposed on
P implies that, given W = K, the K nodes are selected uniformly at random among
the set of n nodes, any probability P satisfying (2) will then be said to be node invariant.
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For example, the probability of each white node being present is of the Bernoulli
process with parameter p, where p is the probability of each white node being present,
independently of others, then

P (ω) = p|ω|(1− p)n−|ω| (3)

for ω = 0, 1, 2, 3, ..., n

∴ Pr(W = |ω|) = (nC|ω|)p|ω|(1− p)n−|ω| (4)

For the given n and p, the value of Pr(W = |ω|) can be read from the Binomial distri-
bution tables, and thus, the random variable (W = |ω|) can be computed.

Now, the network becomes G′ = (N ′, A′) , where N ′ is the set of black nodes N1

and ”ω”, of the cardinality N ′ = m′ , and A′ is the set of arcs joining all the nodes N ′.
A path C will be given by the sequence of nodes defining it, i.e. C = (s, n1, n2, ..., nk, t).

Assume that the time between the pair of nodes varies exponentially, and the arc
lengths between pairs of nodes also vary. Then, the random variable t can be computed
for the given probability as follows:
Let the probability distribution of time t be represented by the following equation.

f(t) = Be−t (5)

Where,
t = message travel time between two nodes.
f(t) = probability density function over time T.
B = constant depending on the message travel times.

Evaluate ”B” for the cumulative probability (CP) from the following relationship

CP =
∫ T

0

Be−t = 1 ⇒ B =
1

1− e−t
(6)

Consider that message travel times vary from 0 to 10 units. Then, for the probability
density function, ”B” is calculated as follows: B = 1

1−e−10 = 1.00024. The probability
density function then becomes f(t) = 1.00024e−t.

Now, for the random number generated, the message travel times can be read
from the graph, and can be substituted in Eq. (1) to obtain the objective function in
order to solve it by simplex method. For the different set of random numbers generated,
the various streams of travel times are obtained and applied in the objective function
in order to obtain the set of expected shortest paths in determining distribution.

The basic steps involved to compute the shortest path are given by Algorithm 2.1
as follows:
Algorithm 2.1:

Step 1: Read N1 = m, N2 = n, N , A, K = 25, i = 0, j = 1, ω, pk, prk(ω);
Step 2: Set K = 1;
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Step 3: Compute ω from Prk(ω) = ncω
pω

k (1− pk)n−ω ;
Step 4: Compute N ′ = N1 + ω;
Step 5: Compute tij = log f(t)

1.00024 ;
Step 6: Increase i = i + 1, j = j + 1;
Step 7: Check i = (m + n− 1) and j = (m + n);
Step 8: If Yes, Goto step 6. Otherwise, Goto step 2;
Step 9: Formulate LP problem and solve for shortest path;
Step 10: Check K = 25. If yes, Goto step 12. Otherwise, Goto step 11;
Step 11: Increase K = K + 1 and Goto step 3;
Step 12: Stop

The following section presents a heuristic scenario generation.

3. Scenario Generation algorithm

The algorithm for scenario generation can be written as follows:

• Step 0: Choose positive tolerance parameters ε1, ε2 and εs, and choose ε3 > εs.
Set k := 1.

• Step 1: Let F 1 = {F}T
t=1 be the degenerate filtration where Ft = {Ξt, φ}

Define the degenerate of a single path:
– T 1 = (N1, A1) consisting of single path
– S1 being the single scenario, p1

s = 1
– p̄n

1 = 1 when n ∈ N1

– qnm = 1 when n ∈ {1, ..., T − 1}, m ∈ Fn

– bn
1 := E[btn ]

• Step 2: (Solve aggregated problem) Solve the MSLP associated with the tree
Tk. This MSLP is the fully aggregated problem. The solution of this problem
yields primal-dual policies {xk

j , πk
m : j, m ∈ Nk} and the optimal value vk.

• Step 3: Calculate δn and ηn for each node n ∈ Nk with p̄n > ε3 (if a node n is
such that p̄n > ε3 then the node is ignored).

• Step 4: (stopping rule) If δn < ε1, ηn < ε2, ∀n ∈ Nk and then STOP; the policy
generated by optimal basis prolongation is adequate for the true problem.

• Step 5: ( ε3 reduction) If p̄n > ε3 ∀n ∈ Nk then set ε3 ← ε3
2 and go to step 3.

• Step 6: (clustering)-Set ξ̂1 := ξ and C1 = {1, ..., N}

– Let Ct−1 = {C1
t−1, ..., C

Kt−1
t−1 }. Determine disjoint index set Ik

t and Jk
t such

that Ik
t ∪Jk

t = CKt−1
t−1 the mapping α(·) according to (25) and a stochastic

process ξ̂t having N scenarios ξ̂t,i with probabilities pi according to (26)
and such that ‖ξ̂t−ξ̂t,i‖r,t ≤ εt. Set Ct = {α−1

t (i) : i ∈ Ik
t , k = 1, ..., Kt−1}.

– Let CT = {C1
T , ..., CKt

T } Construct a stochastic process ξ̂tr having KT

scenarios ξ̂k such that ξ̂k
t = ξ̂

αt(i)
t if i ∈ Ck

T , k = 1, ..., KT , t = 1, ..., T .
• Step 7: (splitting) Let L = {n ∈ Nk|p̄n ≥ ε3}.
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– If there is an n ∈ L so that
deltan > ε1 then let n̄ be such that δn = axn∈L{δn}. Apply tree update
procedure at node n̄. This results in a new scenario tree T k+1. Set k ← k+1
and go to step 2.

– If for all nodes n ∈ L, δn < ε1 but there exists a node m ∈ L so that
ηm ≥ ε2 then let n̄ be the node L with the largest ηn. Apply tree update
procedure at node n̄ . This results in a new scenario tree T k+1. Set
k ← k + 1 and go to step 2.

A few remarks regarding the design of the above algorithm are in order. Using
the gap parameter to choose the node to partition allows us to identify low probabil-
ity, high cost events that may speed-up finite-time termination. With regard to node
splitting based on the infeasibility index, we note that in cases where multiple random
variables cause infeasibility at a node, we should consider splitting the earliest parent
node leading gap to the node with the high infeasibility index. Thus, consider two nodes
n1 and n2 such that n2 is in the future of node n1. in such an instance, we recommend
that node n1 be split.

4. Concluding Remarks

In this paper, an alternate methodology is presented that has been shown to be
effective at computing shortest expected lengths in incomplete stochastic networks by
utilizing linear programming. In the application presented, message travel times and
speeds between nodes in a network were treated as random objective function coef?cients
and the variables of the problem, respectively. Further, the methodology was extended
in order to compute the distribution of shortest path in a directed incomplete network
and the effect of the parameter value of the distribution function on the message travel
times studied.
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Abstract. Reliability is consistency of the instrument in measurement whatever it measures. 
There are different methods available for estimating internal consistency reliability base on a 
single administration of a given assessment. Measures of internal consistency are a popular 
set of assessments with Cronbach’s alpha (α) being the most favored. Two other measures of 
internal consistency, such as theta (Θ) and omega (Ω). Each of three measures and its 
computation is described using instrument for measuring students’ satisfaction as internal 
customer. Students’ satisfaction is the level of a student’s felt state resulting from comparing a 
product’s perceived performance (outcome) in relations to the student’s expectation.  The 
purpose of this study to answer which of the three measures a highest one? The research was 
survey research using simple random sampling methods. The instrument was based on the 
definition above and it was tried out to 103 Post Graduate students’ State University of 
Jakarta (Universitas Negeri Jakarta). Because alpha (α) is a lower bound reliability 
assessment so this research the following holds α < Ω < Θ for this instrument. It can be 
concluded that the questionnaire measuring students’ satisfaction has appropriate internal 
consistency reliability. Further try out is still needed to standardize the instrument. 
 
Key words:  internal consistency reliability α, Θ, and Ω, students’ satisfaction as an internal  
customer 

 
 

Abstrak. Reliabilitas merupakan konsistensi setiap instrumen dalam penelitian pada suatu 
studi. Ada beberapa metode yang berbeda tersedia untuk mengestimasi konsistensi reliabilitas  
internal pada administrasi tunggal dari penilaian yang diberikan.  Pengukuran reliabilitas 
konsistensi internal yang paling umum adalah alpha (α) Cronbach.  Dua pengukuran 
konsistensi  internal yang lain seperti theta (Θ) dan omega (Ω) jarang digunakan.   Tiga 
pengukuran dan  komputasi dideskripsikan menggunakan instrumen pengukur tingkat 
kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal. Kepuasan mahasiswa adalah tingkat 
pernyataan perasaan mahasiswa yang dihasilkan dari membandingkan kinerja suatu produk 
yang dirasakan  (hasil) dalam hubungan dengan harapannya. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjawab manakah dari ketiga indeks reliabilitas konsistensi internal tersebut 
yang terbesar? Metode dalam penelitian ini digunakan simple random sampling. Instrumen ini 
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telah diujicobakan kepada 103 mahasiswa Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan 
(PEP), Program Pasca Sarjana, UniversitasNegeri Jakarta (PPs UNJ). Oleh karena α 
merupakan ambang batas bawah estimasi reliabilitas maka hasil penelitian menunjukkan 
bahwa susunannya adalah sebagai berikutα < Θ <Ω  untuk instrumen ini. Dapat 
disimpulkan bahwa instrumen pengukur tingkat kepuasan mahasiswa memiliki ketepatan 
internal konsistensi yang sesuai. Ujicoba selanjutnya masih diperlukan guna menstandarisasi 
instrumen ini. 

 
Kata kunci: reliabilitas konsistensi internal α, Θ, dan Ω, kepuasan mahasiswa sebagai 
pelanggan internal 

 
 

1. Pendahuluan 
  

Menurut Naga (1992) untuk pengukuran pendidikan dan psikologi mencakup 
beberapa hal. Pertama, mengukur ciri terpendam yang tak terlihat yang ada pada 
responden. Kedua, untuk mengukur ciri terpendam tersebut responden diberi stimulus 
berupa kuesioner atau alat ukur yang tepat. Ketiga, stimulus direspons oleh responden 
dengan harapan respons mencerminkan dengan benar ciri terpendam yang ingin diukur. 
Keempat, respons diskor dan dapat ditafsirkan secara memadai. Kemudian, perlu 
dipertanyakan sejauh manakah skor yang diperoleh dapat mencerminkan secara tepat ciri 
terpendam yang hendak diukur? Apakah instrumen yang dipakai sebagai stimulus itu 
mampu mengungkap secara benar ciri terpendam yang tak tampak itu? Kedua pertanyaan 
tersebut berkenaan dengan validitas. Sedang yang berkaitan dengan reliabilitas, apakah 
tanggapan yang diberikan oleh para peserta sudah dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai bahan penskoran bagi atribut psikologis itu? 

Selanjutnya instrumen yang baik dan cara pengujiannya ditunjukkan oleh skema 
pada Gambar 1. Dari skema di atas terlihat bahwa reliabilitas konsistensi internal terdiri 
dari banyak cara untuk mengukurnya. Seperti reliabilitas konsistensi internal alpha, theta 
dan omega misalnya. Manakah dari ketiga itu yang memiliki koefisien terbesar?  

 



             Aplikasi Analisis Faktor untuk Menentukan Reliabilitas Konsistensi Internal… 
 
 

247

Gambar 1. Skema tentang Instrumen dan Cara-cara Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
(Sugiyono, 2002) 
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2. Kajian Teori 
 
Reliabilitas Konsistensi Internal 
 

Reliabilitas ialah konsistensi suatu instrumen mengukur sesuatu yang hendak 
diukur (Wirsma, 1986). Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan 
alat tersebut dapat dipercaya. Oleh karena itu reliabilitas merupakan indeks yang 
menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. 
Bila suatu instrumen dipakai berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil 
yang diperoleh relatif stabil atau konsisten, maka instrumen tersebut terpercaya. Dengan 
kata lain hasil pengukuran itu diharapkan sama apabila pengukuran diulang.  

Makin tinggi koefisien reliabilitas, makin dekat nilai skor amatan dengan skor yang 
sesungguhnya, sehingga nilai skor amatan dapat digunakan sebagai pengganti komponen 
skor yang sesungguhnya. Ukuran tinggi atau rendahnya koefisien reliabilitas tidak hanya 
ditentukan oleh nilai koefisien. Tafsiran tinggi rendahnya nilai koefisien diperoleh 
melalui perhitungan, ditentukan juga oleh standar pada cabang ilmu yang terlibat di 
dalam pengukuran itu. Makin tinggi koefisien reliabilitas suatu instrumen, maka 
kemungkinan kesalahan yang terjadi akan makin kecil kalau orang membuat keputusan 
berdasarkan skor yang diperoleh dalam instrumen tersebut. 

Pada umumnya pengukuran karakteristik afektif memberikan koefisien 
reliabilitas yang lebih rendah daripada pengukuran ranah kognitif, karena keterampilan 
kognitif cenderung lebih stabil daripada karakteristik afektif. Menurut Gable (1986) 
koefisien reliabilitas instrumen ranah kognitif biasanya kira-kira 0.90 atau lebih, 
sedangkan koefisien reliabilitas instrumen ranah afektif kurang dari 0.70. Koefisien 
reliabilitas pada taraf 0.70 atau lebih biasanya dapat diterima sebagai reliabilitas yang 
baik (Litwin, 1995). Sedangkan menurut Naga (1992) koefisien reliabilitas yang memadai 
sebaiknya terletak di atas 0.75. 

Instrumen diberikan kepada sekelompok subjek satu kali lalu dengan cara 
tertentu dihitung estimasi reliabilitasnya, inilah yang dimaksud dengan reliabilitas 
konsistensi internal instrumen.  

 
Adapun rumus reliabilitas konsistensi internal alpha adalah sebagai berikut: 
 

⎥
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⎤
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Keterangan: 
α  =  koefisien reliabilitas alpha 
k   =  banyaknya butir dalam instrumen 

2
is∑  =  jumlah variansi skor butir, dan 

sx
2  =  variansi skor-skor pada semua butir soal/pertanyaan  

 
 

Namun bila menggunakan pendekatan interkorelasi butir maka diperoleh rumus 
seperti ditulis oleh Carmines dan Zeller (1979) sebagai berikut: 
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Keterangan: 
 
α  =  koefisien reliabilitas alpha 
k   =  banyaknya butir dalam instrumen 
b  =  jumlah interkorelasi butir 

Pendekatan interkorelasi butir yang lain yakni: 
 
 

.
1 ( 1)

k b
k b

α =
+ −

    

 
Keterangan: 
α  =  koefisien reliabilitas alpha 
k   =  banyaknya butir dalam instrumen 
b  =  rata-rata interkorelasi butir 
 

Selain diukur dengan menggunakan rumus alpha di atas, di dalam penelitian ini, 
digunakan juga reliabilitas theta dengan alasan: (1) reliabilitas konsistensi internal theta 
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reliabilitas alpha maupun omega atau (α < Ω < 
Θ), karena kedua reliabilitas yang disebut terakhir merupakan reliabilitas ambang batas 
bawah dan (2) reliabilitas theta merupakan kasus khusus yakni untuk memaksimalkan 
koefisien alpha (Smith, 1998). 

Rumus Θ dikemukakan oleh Armor seperti disarikan oleh Yaffe (2000) telah 
menurunkan rumus reliabilitas theta sebagai analog dari rumus alpha sebagai berikut: 

⎥
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1

11
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Keterangan: 
Θ  =  koefisien reliabilitas theta 
k   =  banyaknya butir dalam instrumen 

1λ   =  nilai akar karakteristik (eigenvalue) terbesar 
Eigenvalue merupakan jumlah variansi yang dijelaskan oleh setiap faktor. Untuk 

koefisien Θ data diekstraksi menggunakan analisis faktor dengan metode Principal 
Component Analysis (PCA). Analisis faktor merupakan kumpulan prosedur matematis 
yang kompleks guna menganalisis saling hubungan diantara variabel-variabel dan 
menjelaskan saling hubungan tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas 
yang disebut faktor. Jadi fungsi dari analisis faktor adalah untuk menemukan variabel 
baru yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah variabel asli, misalnya 
dari 10 (asli) diubah menjadi hanya 2 variabel atau 3 variabel baru yang tidak berkorelasi 
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satu dengan lainnya (tidak terjadi multicollinearities). Variabel baru tersebut memuat 
sebanyak mungkin informasi yang terkandung dalam variabel asli. 

Terakhir rumus Ω seperti dirumuskan oleh Carmines dan Zeller (1979) sebagai 
berikut: 

 

bk
hk i

2
1

+
∑−

−=Ω   

 
Keterangan: 
Ω  =  koefisien reliabilitas omega 
k   =  banyaknya butir dalam instrumen 

ih∑  =  jumlah communality semua butir 

b  =  jumlah interkorelasi butir 
  
 

Communalities adalah jumlah variansi yang disumbangkan oleh suatu variabel 
dengan seluruh variabel lainnya dalam analisis. Dapat juga disebut proporsi atau bagian 
variansi yang dijelaskan oleh common factor atau besarnya sumbangan suatu faktor 
terhadap variansi seluruh variabel. Untuk koefisien Ω  data diekstraksi menggunakan 
analisis faktor dengan metode Common Factor Analysis (CFA) atau dikenal sebagai 
metode Principal Axis Factoring (PAF). Ternyata analisis faktor dengan berbagai 
metodenya berguna untuk menghitung reliabilitas konsistensi internal terutama Θ  dan 
Ω . Selanjutnya di sini dibahas serba singkat tentang analisis faktor. 

Analisis faktor dapat digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis mengenai 
eksistensi konstruk-konstruk atau kalau tidak ada hipotesis yang dipersoalkan untuk 
mencari konstruk-konstruk dalam kelompok variabel-variabel. Menurut definisi yang 
komprehensif dari Reymond dan Joreskog seperti disarikan oleh Stapleton, analisis faktor 
adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sejumlah metode dan 
didesain untuk menganalisis interkorelasi dalam seperangkat variabel atau objek [sebagai 
hasil] konstruksi beberapa varibel hipotesis [atau objek] yang disebut faktor (Stapleton, 
1997). 

Suryanto (1988) mengemukakan bahwa analisis faktor merupakan kajian tentang 
kesaling-tergantungan antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menemukan 
himpunan variabel-variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya daripada variabel semula 
dan yang menunjukkan mana di antara variabel-variabel semula itu sebagai faktor-faktor 
persekutuan. Metode tersebut dilakukan dengan bantuan komputer untuk menilai apakah 
butir-butir yang beragam dalam suatu survei memiliki kebersamaan dalam suatu faktor 
atau skala. 

Analisis faktor menganalisis sejumlah variabel dari suatu pengukuran atau 
pengamatan yang didasarkan pada teori dan kenyataan sebenarnya dan menganalisis 
interkorelasi (hubungan) antar variabel tersebut untuk menetapkan apakah variasi-variasi 
yang tampak dalam variabel tersebut berdasarkan sejumlah faktor dasar yang jumlahnya 
lebih sedikit dari jumlah variansi yang ada pada variabel. Jadi pada prinsipnya analisis 
faktor digunakan untuk mereduksi data, yakni proses untuk meringkas sejumlah variabel 
menjadi lebih sedikit dan menamakannya sebagai faktor. 
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Sebagaimana pendekatan multivariat lainnya, analisis faktor berdasarkan asumsi 
tentang berperannya sejumlah besar variansi dalam suatu gejala. Selain itu berdasarkan 
kuadrat koefisien korelasi, analisis faktor dapat menggambarkan besarnya sumbangan 
variansi yang diselidiki dan secara tidak langsung memperlihatkan kemungkinan turut 
berperannya variansi yang belum diketahui atau yang tidak diselidiki. Dari beberapa 
teknik analisis faktor, ada teknik yang mengasumsikan sejumlah faktor umum yang 
membentuk matriks interkorelasi faktor, menunjuk variabel-variabel teramati yang 
membentuk hubungan dengan faktor umum sebagai pola faktor, dan akhirnya tiap-tiap 
variabel memiliki residu atau faktor unik atau juga biasa disebut faktor khusus. 

Analisis faktor eksploratori digunakan untuk mengeksplorasi data dalam 
menentukan jumlah atau hakikat faktor yang terdiri dari kovariasi antara variabel ketika 
peneliti apriori, tidak mempunyai keadaan yang cukup untuk membentuk hipotesis 
tentang sejumlah faktor berdasarkan data (Stapleton, 1997). Pendekatan ekploratori 
digunakan untuk melihat berapa banyak faktor yang dibutuhkan untuk menjelaskan 
hubungan di antara seperangkat indikator dengan cara mengamati besarnya muatan faktor 
atau untuk mencari konstruk dalam kelompok variabel-variabel. Pendekatan ini 
mengasumsikan tidak adanya pengetahuan teoretis yang digunakan untuk prosedur dalam 
melakukan ekstraksi faktor. Oleh sebab itu prosedur ekstraksi yang dilakukan semata-
mata hanya didasarkan pada data empirik dan kriteria matematik. Pendekatan ini 
dimanfaatkan sebagai alat untuk mencari hubungan empirik terhadap faktor teoretik. 

Sementara itu analisis faktor konfirmatori merupakan model pengujian teori 
sebagai lawan metode pengujian umum seperti analisis faktor eksploratori. Pendekatan 
konfirmatori digunakan untuk menguji apakah jumlah faktor yang diperoleh secara 
empiris sesuai dengan jumlah faktor yang telah disusun secara teoretik atau menguji 
hipotesis-hipotesis mengenai eksistensi konstruk. Juga untuk menjawab pertanyaan 
apakah jumlah faktor yang telah berhasil diekstraksi dapat digunakan untuk menjelaskan 
hubungan antara indikator secara signifikan. Melalui pendekatan konfirmatori ini dapat 
diperoleh kesesuaian goodness of fit test yang signifikan dan dapat digunakan untuk 
mengestimasi parameter populasi melalui sampel statistik. Secara umum uji kesesuaian 
goodness of fit adalah uji 2χ .  

Penelitian ini difokuskan pada koefisien konsistensi internal terutama alpha (α ), 
theta (Θ ) dan omega (Ω ). Berdasarkan ketiga rumus di atas, reliabilitas konsistensi 
internal manakah yang terbesar atau maksimum? Oleh karena koefisien reliabilitas 
konsisten internal karena α  merupakan ambang batas bawah (Brennan, 2001; Knapp, 
1991). maka pertanyaan berikutnya: Bagaimanakah reliabilitas konsistensi internal 
intrumen pengukur kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal tersusun? Susunan 
α < Ω < Θ  (Smith, 1998) ataukah α < Θ < Ω (Greene dan Carmines, 1980)? 
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3. Metode Penelitian 
 
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survei 

digunakan di dalam pengumpulan data dan tidak dibuat perlakuan (treatment) atau 
pengkondisian terhadap variabel yang diteliti, namun hanya mengungkap fakta 
berdasarkan gejala yang ada pada siswa ataupun responden yang lainnya. Survei sampel 
di dalam penelitian ini merupakan survei sampel terhadap hal-hal yang tidak nyata 
(intangible) yakni bila survei menyangkut pengukuran konstruk psikologis atau sosiologis 
dan membandingkan anggota-anggota populasi yang besar dimana variabelnya tidak 
dapat langsung diamati. Oleh karena penelitian ini mengukur konstruk psikologis secara 
tidak langsung dari sampel populasi, maka jelas penelitian ini disebut survei sampel 
terhadap hal-hal yang tidak nyata (sample survey of intangibles). 

Instrumen dalam penelitian skala dibuat dua kolom dengan rincian, untuk kolom 
pertama ini merupakan kenyataan (realitas) atau fakta yang ada dan dipersepsi oleh 
mahasiswa terhadap kualitas pelayanan yang memuaskannya dengan lima alternatif 
jawaban mulai dari sangat tidak puas (STPs) nilai 1, tidak puas (TPs) nilai 2, netral (N) 
nilai 3, puas (Ps) nilai 4, dan sangat puas (SPs) nilai 5, sebagai instrumen kinerja.  Untuk 
kolom kedua, harapan mahasiswa terhadap institusi dengan skala lima alternatif 
berdasarkan tingkat kepentingan mahasiswa dengan jawaban mulai dari sangat tidak 
penting (STPt) nilai 1, tidak penting (TPt) nilai 2, Biasa-biasa (Bb) nilai 3, penting (Pt) 
nilai 4, dan sangat penting (SPt) nilai 5, sebagai instrumen harapan 

Populasi target adalah seluruh mahasiswa UNJ, sedangkan populasi terjangkau 
adalah seluruh mahasiswa PPs UNJ, namun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Prodi PEP PPs UNJ. Sampel diambil dengan cara pengambilan sampel 
acak sederhana (simple random sampling) dan dari 200 instrumen yang disebar diperoleh 
atau yang kembali sebanyak 103. 

 
 

4. Hasil dan Pembahasan 
 

Uji Coba Untuk Instrumen Kinerja 
Di dalam penelitian ini data diolah menggunakan program SPSS for Windows 

Version 17.0.0. Berdasarkan analisis faktor, matriks korelasi dapat diproses selanjutnya 
bila telah memenuhi semuan persyaratan, karena butir nomor 33 hanya memilki rotated 
loading lebih kecil 0.300 (<0.300) maka butir tersebut tidak disertakan dalam proses. Jadi 
yang semula ada 33 butir maka hanya 32 butir atau item yang diproses serta bila 
menggunakan program ini langsung maka diperoleh indeks reliabilitas alpha =  0.951. 

Berdasarkan komputasi software SPSS, diperoleh jumlah interkorelasi butir b =  
188,437 (Perhitungan tidak disertakan dalam makalah ini), dengan k  = 32, koefisien 
alpha diperoleh koefisien sebesar 0.857 (Lihat perhitungan di bawah) 

Jadi 
32 321

32 1 2(188, 437)
α

⎡ ⎤⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

       0,857α =  
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 Berdasarkan komputasi, diperoleh rata-rata interkorelasi butir 0,357b =  
(Perhitungan tidak disertakan dalam makalah ini), koefisien alpha diperoleh koefisien 
sebesar 0,947 (Lihat perhitungan di bawah) 
 

Jadi 
(32)(0,357)

1 (32 1)(0,357)
α =

+ −
 

        0,947α =  
 
Untuk koefisien reliabilitas konsistensi internal theta, berdasarkan Tabel 1 

diperoleh k  = 32 dan 1λ  = 13,174.  
 

Jadi 
32 11

32 1 13,174
⎡ ⎤⎡ ⎤Θ = −⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

       0.954Θ =  
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Tabel 1. Eigenvalue berdasarkan Principal Component Analysis (PCA) Instrumen Kinerja 

 
 

 
Extraction Method: Principal Component Analysis 

 
 
 

Koefisien reliabilitas internal omega dihitung menggunakan analisis faktor 
metode Principal Axis Factoring (PAF). Berdasarkan Tabel 2 diperoleh sebagai berikut: 
k  = 32, ih∑ = 19,499, b sebagai jumlah interkorelasi butir = 188,437. 

Jadi 
32 19,4991

32 2(188,437)
−

Ω = −
+

 

Butir Eigenvalue 
1 13,174 
2 2,525 
3 1,559 
4 1,488 
5 1,337 
7 1,123 
8 1,011 
9 0,923 
11 0,896 
12 0,811 
13 0,688 
14 0,613 
15 0,565 
16 0,501 
17 0,485 
18 0,454 
19 0,444 
20 0,416 
21 0,379 
22 0,347 
23 0,338 
24 0,298 
25 0,266 
26 0,249 
27 0,198 
28 0,180 
29 0,165 
30 0,152 
31 0,124 
32 0,114 
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        0,969Ω =  
 
Tabel 2. Communalities Berdasarkan Principal Axis Factoring (PAF) Instrumen Kinerja 

 
 

 
Jumlah communality = 19,499 

Extraction Method: Principal Axis Factoring 
 
 
 
 

Butir Communality 
1 0,380 
2 0,307 
3 0,553 
4 0,622 
5 0,540 
7 0,625 
8 0,483 
9 0,801 
11 0,560 
12 0,722 
13 0,782 
14 0,590 
15 0,637 
16 0,659 
17 0,588 
18 0,768 
19 0,535 
20 0,619 
21 0,723 
22 0,467 
23 0,644 
24 0,518 
25 0,596 
26 0,785 
27 0,683 
28 0,569 
29 0,495 
30 0,600 
31 0,723 
32 0,803 
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Uji Coba Instrumen Harapan 
 

Pada uji coba instrumen harapan ini hanya 32 butir atau item yang diproses serta 
bila menggunakan program ini langsung maka diperoleh indeks reliabilitas alpha =  
0,974. 

Berdasarkan komputasi software SPSS, diperoleh jumlah interkorelasi butir b =  
268,676 (Perhitungan tidak disertakan dalam makalah ini), dengan k  = 32, koefisien 
alpha diperoleh koefisien sebesar 0,909 (Lihat perhitungan di bawah). 

Jadi 
32 321

32 1 2(268,676)
α

⎡ ⎤⎡ ⎤= −⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 

       0,909α =   
 

Tabel 3. Eigenvalue berdasarkan Principal Component Analysis (PCA) Instrumen 
Harapan 

 
Butir Eigenvalue 

1 17,882 
2 1,720 
3 1,197 
4 1,042 
5 0,929 
7 0,840 
8 0,773 
9 0,734 
11 0,686 
12 0,629 
13 0,580 
14 0,537 
15 0,508 
16 0,409 
17 0,355 
18 0,353 
19 0,318 
20 0,279 
21 0,272 
22 0,244
23 0,236 
24 0,230 
25 0,191 
26 0,172 
27 0,166 
28 0,146 
29 0,135 
30 0,112 
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Extraction Method: Principal Component Analysis 

 
 Berdasarkan komputasi, diperoleh rata-rata interkorelasi butir 0,509b =  
(Perhitungan tidak disertakan dalam makalah ini), koefisien alpha diperoleh koefisien 
sebesar 0,971 (Lihat perhitungan di bawah) 

Jadi 
(32)(0,509)

1 (32 1)(0,509)
α =

+ −
 

       0,971α =  
 
Untuk koefisien reliabilitas konsistensi internal theta, berdasarkan Tabel 3 

diperoleh k  = 23 dan 1λ  = 17,882.  

Jadi 
32 11

32 1 17,882
⎡ ⎤⎡ ⎤Θ = −⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

       0,975Θ =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 0,102 
32 0,099 
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Tabel 4. Communalities Berdasarkan Principal Axis Factoring (PAF) Instrumen Harapan 

 
 

 
Jumlah communality = 20,475 

Extraction Method: Principal Axis Factoring 
  

Koefisien reliabilitas internal omega dihitung menggunakan analisis faktor 
metode PAF. Berdasarkan Tabel 4 diperoleh sebagai berikut: k  = 32, ih∑ = 20,475, b
sebagai jumlah interkorelasi butir = 268,676. 

Jadi 
32 20,4751

32 2(268,676)
−

Ω = −
+

 

        0,980Ω =  
Dari semua dua uji coba tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: (Tabel 5).  
 

Butir Communality 
1 0,599 
2 0,406 
3 0,674 
4 0,783 
5 0,644 
7 0,466 
8 0,603 
9 0,623 
11 0,557 
12 0,690 
13 0,548 
14 0,556 
15 0,536 
16 0,619 
17 0,830 
18 0,705 
19 0,610 
20 0,639 
21 0,734 
22 0,565 
23 0,569 
24 0,703 
25 0,633
26 0,664 
27 0,687 
28 0,637 
29 0,719 
30 0,680 
31 0,769 
32 0,638 



             Aplikasi Analisis Faktor untuk Menentukan Reliabilitas Konsistensi Internal… 
 
 

259

Tabel 5. Rangkuman Hasil Komputasi Reliabilitas Konsistensi Internal 
 

Reliabilitas 
Kinerja 
Harapan 

Alpha (α)  Alpha 1 (α) Alpha 2 (α) Theta (Θ) Omega (Ω) 
0,951 0,857 0,947 0,954 0,969 
0,974 0,909 0,971 0,975 0,980 

 
Interpretasi koefisien reliabilitas merupakan evaluasi kecermatan skor tes, bukan 

sekedar keajegannya saja. Juga dalam menginterpretasikan tingginya koefisien 
reliabilitas, paling tidak ada dua hal yang perlu dipahami, yakni: (1) reliabilitas yang 
diestimasi dengan menggunakan suatu kelompok subjek dalam situasi tertentu akan 
menghasilkan koefisien yang tidak sama dengan estimasi tes tersebut pada kelompok 
subjek lain, dan (2) koefisien reliabilitas hanyalah mengindikasikan besarnya 
inkonsistensi skor hasil pengukuran, bukan menyatakan langsung sebab-sebab 
inkonsistensi itu. 
 

 
5. Kesimpulan 

 
Koefisien reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan rumus theta 

meningkat dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan koefisien dari alpha, serta omega 
lebih tinggi bila dibandingkan dengan keduanya alpha dan theta. Dengan kata lain 
didapat susunan koefisien reliabilitas konsistensi internal sebagai berikut α < Θ < Ω  
untuk instrumen pengukur tingkat kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan internal.  

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) makin dipopulerkannya 
penggunaan koefisien reliabilitas konsistensi internal theta dan omega dalam penelitian 
pendidikan khususnya dan penelitian yang bersifat kuantitatif pada pada bidang lainnya, 
(2) pengembangan instrumen ini perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan skala lain, 
misalnya skala diferensial semantik, skala Thurstone dan lainnya, serta (3) instrumen ini 
perlu diuji dengan menggunakan sampel yang lebih besar dengan populasi dan setting 
yang lebih luas serta melibatkan beberapa propinsi sekaligus, juga dengan jenjang dan 
jenis sekolah yang berbeda. Bila perlu mata pelajaran atau bidang studi yang berbeda 
sehingga hasilnya dapat dijadikan model untuk diterapkan oleh para guru di lapangan. 
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Abstract.  The number of participants who came out of participating insurance to insurance 
customers may be caused by one case (single decrement) and also some of  the case (multiple 
decrement). So on [x,  x + 1]  wil occur depreciate the participants of  insurance, in which one 
of the cause can also be seen from the behavior that form the force of mortality increasing 
function and decreasing function. In this paper will be determined the average shrinkage of 
insurance participants using a uniform distribution. 
 
Key Words: Single Decrement, Multiple Decrement,Distribution Uniform 
 
Abstrak. Banyaknya  Peserta Asuransi yang keluar dari keikut sertaan menjadi Nasabah 
Asuransi dapat disebabkan oleh satu kasus ( Single Decrement) dan juga bisa oleh beberapa 
kasus (Multiple Decrement). Sehingga pada [x,  x + 1]  akan terjadi nilai penyusutan dari 
Peserta Asuransi, yang salah satu penyebabnya juga dapat dilihat dari perilaku percepatan 
Mortalita yang membentuk fungsi increasing dan fungsi decreasing. Dalam makalah ini akan 
ditentukan rata-rata penyusutan dari Peserta Asuransi dengan menggunakan distribusi 
uniform. 
 
Kata Kunci: Single Decrement, Multiple Decrement,Distribusi Uniform 
 

 

1. Pendahuluan 

Dalam menjalankan bisnis asuransi, Suatu Perusahaan Asuransi  menanggung Peserta 
Asuransi, baik yang berusia muda dan juga usia tua. Permasalahan yang sering terjadi 
adalah penyusutan jumlah peserta asuransi setelah beberapa tahun berjalan. Apabila 
banyak peserta asuransi yang keluar, maka jumlah peserta asuransi yang bertahan pada 
perusahan asuransi menjadi berkurang. Banyaknya peserta asuransi yang keluar dari 
perusaan asuransi dapat dikarenakan beberapa kasus, Dick London [3].Misalnya 
saja,kematian, pensiun, cacat fisik dan sebagainya.Banyaknya peserta asuransi yang 
keluar dari perusahaan asuransi sebelum masa kontrak berakhir akan mengakibatkan 
kerugian dari perusahaan asuransi. Salah satu distribusi yang dapat digunakan untuk 
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menentukan rata-rata penyusutan peserta asuransi yaitu distribusi uniform,Bowers et al 
[1] atau pada masalah aktuaria dinamakan asumsi uniform. Maka pada makalah ini akan 
dicari rata-rata penyusutan peserta asuransi untuk kasus single decrement dan kasus 
multiple decrement,yaitu dengan memperhatikan percepatan keluar dan peluang keluar 
dari peserta asuransi tersebut. 
 
 

2. Hasil Utama 

2.1Kasus Single Decrement. 

 Peserta Asuransi yang keluar dari Perusahaan Asuransi disebabkan satu kasus saja, 
dinyatakan sebagai Single Decrement. Misalnya karena meninggal atau karena pensiun. 
Banyaknya peserta auransi yang keluar dari perusahaan asuransi  dapat dipengaruhi 
percepatan mortalita. Pada usia-usia tua menjadi peserta asuransi, maka percepatan 
mortalita akan semakin tinggi. 
 
Definisi 2.1.Misalkan )()( tf xT menyatakan fungsi densitas untuk seseorang yang berusia 

x  dan )()( tS xT adalah fungsi survival, maka percepatan mortalita dari peserta asransi 
dinyatakan sebagai berikut: 

)(
)(

)(
)(

)(

tS
tf

t
xT

tT
x =μ                                                      (1) 

Karena )()( )()( tS
dt
dtf xTxT −=  dan xtxT ptS =)()( , maka persamaan (1) dapat dinyatakan: 

xt

xt

x p

p
dt
d

t
−

=)(μ  

Percepatan mortalita pada kasus single decrement dan multiple decrement dapat diartikan 
percepatan keluar dari peserta asuransi. Dalam hal ini )(xT menyatakan lamanya hidup 
dari seseorang yang berusia x dan )(xJ menyatakan kasus penyebab peserta asuransi 
keluar. 
 
Definisi 2.2.Misalkan ),(,)().( jtf xJxT menyatakan fungsi densitas untuk seseorang yang 
berusia x   
dan ),()()( jtS xJxT adalah fungsi survival, maka percepatan mortalita dari peserta 
asuransi: 

    
 
 
 

 
Karena   )(),( )()(

)(),( tpjtf j
x

T
xtxJxT μ= ,  

)(
)(),( ),( τ

xtxJxT pjtS =  
maka : 

),(
),(

)(
)().(

)()()(

jtS
jtf

t
jTxT

xJxTj
x =μ



             Rata-rata Penyusutan pada Kasus Single Decrement dan Multiple Decrement                263 
 
 

 
 
 

 
Definisi 2.3.Peluang keluar Peserta Asuransi yang berusia  x tahun untuk kasus single 
decrement   pada ]1,0[ adalah: 

 ∫=
1

0

)()(1)(1 )( dttpq j
x

j
xt

j
xt μ

 
Teorema 2.4.Jika )(τμ x adalah percepatan keluar total dari orang yang berusia x , maka 
peluang bertahan total dari orang yang berusia x adalah: 
 

∫
=

−
1

0

)( )(
)(

s

xt

x

ep
τμ

τ  
 
Bukti:Dengan menggunakan persamaan (3), maka percepatan keluar total dari orang 
yang berusia x adalah: 

)(
)(

)( 1)( τ
τ

τμ xt
xt

x p
dt
d

p
t −=   

)()( log)( ττμ xtx p
dt
dt =  

Sehingga :
∫

=
−

t

x dss

xt ep 0

)( )(
)(

τμ
τ

 
 
Definisi 2.5.Peluang bertahan dari orang yang berusia x untuk satu kasus (Single 
Decrement), dinyatakan  sebagai berikut: 
 

∫
=

−
t

j
x dss

j
xt ep 0

)( )(
)(1

μ

 
 

)(1)(1 1 j
xt

j
xt pq −=  Hubungan antara peluang bertahan dan peluang keluar dari orang 

berusia x , karena satu kasus adalah: 
Sedangkan hubungan peluang bertahan total dengan peluang karena satu kasus adalah: 

∏
=

=
m

i

j
xtxt pp

1

)(1)(τ                                                       (4) 

 
Sehingga dari persamaan (4) diperoleh: 

)()(1 τ
xt

j
xt pp ≥                                                               (5)   

 
 
 
 

)3(1)( )(
)(

)( j
xt

xt

j
x q

dt
d

p
t τμ =
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2.2.Kasus Multiple Decrement. 
 
Apabila banyaknya peserta asuransi keluar dari perusahaan asuransi dikarenakan 
beberapa kasus, maka sistim ini dinamakan penurunan ganda (multiple decrement).  
Misalkan : xT  menyatakan lamanya hidup seseorang yang berusia x , dan xJ
menyatakan penyebab penurunan peserta asuransi, maka : 

),(
1

,)( jtff
m

j
JTtT xxx ∑

=

=  

 
Definisi 2.6. Peluang keluar dari seseorang sampai usia tx + tahun adalah: 

dsjsfq
t

JT
j

xt xx∫=
0

,
)( ),( , mjt ,..2,10 =≥  

 
Definisi 2.7. Percepatan keluar pada kasus multiple decrement adalah: 

)(1
),(

)( ,)(

tF
jtf

t
x

xx

T

JTj
x −

=μ                                                  (6) 

Karena )()(1 τ
xtT ptF

x
=− ,maka persamaan (6) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

)(
,)( ),(

)( τμ
xt

JTj
x p

jtf
t xx=                                               (7) 

 
Teorema 2.8 .Jika ),(, jtf

xx JT adalah fungsi kepadatan peluang, maka peluang keluar dari 
seseorang pada saat usia tx + karena kasus J adalah: 

∫=
t

j
xxt

j
xt dsspq

0

)()()( )(μτ  

 
Bukti: 
Dengan menggunakan persamaan (7) diperoleh: 

),(,
)()( jtfp

Xx JT
j

xxt =μτ  
 
Sehingga dengan menggunakan definisi 2.6 diperoleh:

 
∫=
t

j
xxt

j
xt dsspq

0

)()()( )(μτ  

 
Selanjutnya hubungan kasus single decrement dan kasus multiple decrement  dapat 
diperoleh dari: 

                
)()(1 τ

xt
j

xt pp ≥  
 
Jika kedua ruas dikali dengan )( j

xμ , maka diperoleh: 
)()()()(1 j

xxt
j

x
j

xt pp μμ τ≥  
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 kedua ruas diintegralkan pada ]1,0[ , 

dtpdtp j
xxt

j
x

j
xt

)()(
1

0

)()(1
1

0

μμ τ∫∫ ≥  

 
 
Karena  

  
dtpq j

x
j

xtx
)()(1

1

0

)1(1 μ∫=
      

  
dtpq j

xxtx
)()(

1

0

)1( μτ∫= , 

 maka,  
)()(1 j

x
j

x qq ≥  
 
Untuk menentukan peluang keluar dari peserta asuransi pada kasus single decrement dan 
kasus multiple decrement dalam hal ini digunakan asumsi uniform yaitu: 

 .
)()()(

)(1)(1)(1

)(1)(1

.3

.2

.1.1

j
x

j
xxt

j
x

j
x

j
xt

j
x

j
xt

qp

qp

qtp

≈

≈

−=

μ

μ
τ  

 
Sehingga peluang keluar untuk kasus multiple decrement pada [0,1] dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 

∫∏
=

−=
1

0 1

)()(1)( )().1(
m

j

j
x

j
x

j
x dttqtq μ  

 
 
2.3. Rata-rata Penyusutan Untuk Kasus Single Decrement dan Multipe Decrement. 
 
Apabila peluang keluar untuk kasus single decrement dan kasus Multiple Decrement 
sudah diperoleh, maka didapat rumusan rata-rata nilai penyusutan peserta asuransi yang 
berusia x .  
Rata-rata penyusutan asuransi digunakan untuk mengantisipasi banyaknya pertanggungan 
yang akan dibayarkan kepada nasabah. Untuk dapat menghitung rata-rata penyusutan 
dapat dinyatakan dengan fungsi survival dan percepatan mortalita ,Jordan.C.W [2 ]. 
 
Definisi 2.9..Rata-rata penyusutan dalam bentuk fungsi survival dan percepatan mortalita 
adalah : 
 

∫

∫
= 1

0

1

0

)(

)()(

dttS

dtttS
m

T

xT

x

μ
                                                  (8) 
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Karena fungsi survival juga dapat dinyatakan dalam bentuk peluang bertahan dari peserta 
asuransi, maka persamaan (8) dapat dinyatakan sebagai berikut: 

∫

∫
= 1

0

1

0

)(.

dtp

dttp
m

xt

xxt

x

μ
                                                     (9) 

Sehingga untuk kasus single decrement rata-rata penyusutan dari peserta asuransi yang 
berusia x   
adalah: 

∫

∫
= 1

0

)(1

1

0

)()(1

)(1

)(.

dtp

dttp
m

j
xt

j
x

j
xt

j
x

μ
                                             (10) 

Untuk kasus multiple decrement, penyusutan peserta asuransi dapat disebabkan beberapa 
kasus yang berbeda, maka peluang bertahan untuk semua kasus penyebab penyusutan 
peserta asuransi dinyatakan dengan )(τ

xt p , dan percepatan keluar untuk semua kasus 

adalah )(τμ x  
 
Definisi 2.10.Rata-rata penyusutan peserta asuransi berusia x untuk kasus multiple 
decrement pada [0,1]adalah: 

∫

∫
= 1

0

)(

1

0

)()(

)(

)(.

dtp

dttp
m

xt

j
xxt

j
x

τ

τ μ
                                                 (11) 

Sehingga rata-rata penyusutan peserta asuransi untuk semua kasus adalah: 

∫

∫
= 1

0

)(

1

0

)()(

)(

)(.

dtp

dttp
m

xt

xxt

x
τ

ττ

τ

μ
                                                 (12) 

 
 
2.4.Rata-rata Penyusutan Peserta Asuransi Menggunakan Distribusi Uniform. 
 
Banyaknya peserta asuransi yang keluar dari usia x sampai usia tx + tahun  dipengaruhi 
percepatan keluar yang dinyatakan dalam bentuk : )()( tj

xμ  
Dari persamaan (10), (11) dan (12), penyusutan peserta asuransi selalu  dipengaruhi 
percepatan keluar. 
Jika percepatan keluarnya konstan untuk 10 ≤≤ t , maka persamaan (10) menjadi: 
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)()()( tm j
x

j
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Pada 10 ≤≤ t  
 

)0()()( j
x

j
xm μ=                                                             (13) 

 
Begitu juga dengan cara yang sama,maka diperoleh: 
 

)0()()(1 j
x

j
xm μ=                                                (14) 

 
Sehingga dari persamaan (13) dan (14) diperoleh: 
 

)0()()(1)( j
x

j
x

j
x mm μ==  

 
Penyusutan rata-rata untuk kasus single decrement dan multiple decrement dapat dilihat 
dari kecendrungan percepatan keluar. 

1. Jika )()( tj
xμ merupakan fungsi naik pada  t , dan )()(1 τ

xt
j

xt pp ≥ , maka 
)()(1 j

x
j

x mm >  

2. Jika )()( tj
xμ merupakan fungsi turun pada t , maka )()(1 j

x
j

x mm <  
 
Untuk menentukan rata-rata penyusutan pada kasus single decrement dan kasus multiple 
decrement dapat digunakan distribusi uniform . 
 
Teorema 2.11. Jika )(τ

xt p adalah peluang bertahan untuk semua kasus dan )()( tj
xμ adalah 

percepatan mortalita kasus j , maka rata-rata penyusutan kasus multiple decrement 
dengan menggunakan distribusi uniform adalah: 

)(

)(
)(

)2/1(1 τ

τ
τ

x

x
x q

qm
−

=                                                               (15) 

Bukti: 
Dari persamaan (12) dan menggunakan asumsi uniform, maka rata-rata penyusutan 
adalah: 
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Selanjutnya rata-rata penyusutan untuk kasus single decrement dan kasus multiple 
decrement dengan menggunakan asumsi uniform juga diperoleh sebagai berikut: 

  )(
2
1

)(
)(

1 τ
x

j
xj

x q
qm
−

=                                                         (16) 

 )(1
2
1

)(1
)(1

1 j
x

j
xj

x q
qm
−

=                                                       (17) 

Sebagai contoh penggunaan maka digunakan tabel dari Bowers .et. al [1] . 
 
Tabel 1 (Peluang Keluar Single Decrement) 
 

x  )1(1
xq  )2(1

xq  )2(1
xq  

62 0,020 0,030 0,200 
63 0,022 0,034 0,100 
64 0,028 0,040 0,120 

 
Dari tabel 1 akan ditentukan rata-rata penyusutan single decrement dan rata-rata 
penyusutan multiple decrement. 
Rata-rata penyusutan single decrement dengan asumsi uniform,  langsung dihitung 
dengan menggunakan persamaan (17), sehingga diperoleh rata-rata penyusutan  pada 
kelompok usia 62,63 dan 64 untuk masing-masing kasus yang dinyatakan pada 
 
Tabel 2 (Rata-rata Penyusutan Single Decrement) 
 

x  )1(1
xq  )1(1

xq  )1(1
xq  )1(1

xm  )2(1
xm  )2(1

xm  
62 0,020 0,030 0,200 0,0202 0,0304 0,2222
63 0,022 0,034 0,100 0,0222 0,0345 0,1052
64 0,028 0,040 0,120 0,0284 0,0408 0,1276 

 
Untuk  menentukan rata-rata penyusutan pada kasus multiple decrement, maka akan 
dihitung peluang keluar untuk tiga kasus yaitu: 
1. )](3/1)(2/11[ )3(1)2(1)3(1)2(1)1(1)1(

xxxxxx qqqqqq ++−=  

2. )](3/1)(2/11[ )3(1)1(1)3(1)1(1)2(1)2(
xxxxxx qqqqqq ++−=  

3. )](3/1)(2/11[ )2(1)1(1)2(1)1(1)3(1)3(
xxxxxx qqqqqq ++−=  
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Setelah diperoleh peluang keluar , maka dihitung rata-rata penyusutan dengan 
menggunakan persamaan (16), yang dinyatakan dalam tabel 3 berikut ini. 
 
 
Tabel .3 (Rata-rata Penyusutan Multiple Decrement) 
 

x  )1(
xq  )2(

xq  )3(
xq  )1(

xm  )2(
xm  )3(

xm  
62 0,01774 0,0267 0,19504 0,020153 0,03037 0,22157 
63 0,02055 0,0319 0,09722 0,022213 0,03448 0,10510 
64 0,02580 0,03708 0,11596 0,02833 0,04072 0,12734 

 
 

3. Kesimpulan 
 

Dari rata-rata penyusutan yang diperoleh pada tabel 2 dan tabel 3, maka diperoleh rata-
rata penyusutan untuk kasus single decrement dan kasus multiple decrement naik jika 
peluang keluar peserta asuransi juga naik. 
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Abstract.  In this paper, we discuss the modeling of traffic-light networks as a queuing 
system. Here, the model is developed for optimizing the total time needed for a car passing 
several intersections with traffic-light. Based queueing theory, we developed a dynamic 
model for controlling a network of traffic-light efficiently.  

Keywords : Networks of Traffic-Lights, Queueing Theory, Optimization 

 

Abstract.  Penelitian ini membahas pemodelan matematika jaringan lampu lalu lintas 
sebagai suatu sistem antrian. Di sini telah dikembangkan suatu model yang dapat digunakan 
untuk mengoptimalkan waktu tempuh suatu kendaraan dalam melewati beberapa lampu lalu 
lintas. Dengan menggunakan model dari teori antrian, yang lebih bersifas dinamis, diharapkan 
penentuan waktu lampu pengatur lalulintas akan lebih efisien 

Kata Kunci : Jaringan Lampu Lalulintas, Teori Antrian, Optimisasi 
 
 

1. Pendahuluan 
 

Permasalahan pengaturan lalu lintas merupakan suatu masalah yang cukup 
kompleks. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat dapat melebihi kapasitas jalan 
raya. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, yang memicu ketidakefisiensian dalam 
berbagai bidang, seperti pemborosan bahan bakar dan pencemaran udara yang meningkat. 
Hal ini juga dapat menjadi lebih parah, dengan perancangan lampu lalu lintas yang tidak 
efisien, sehingga beberapa ruas jalan mengalami kemacetan lalu lintas yang lebih parah. 
Pengaturan lampu lalu lintas sering kali berdasarkan data statis dan pengamatan semata, 
sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas disebabkan lonjakan secara drastis beban 
(load) dari jalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengaturan lalu lintas yang 
dinamis sehingga kejadian overloaded (kemacetan lalu lintas yang berlebih) dapat 
dikurangi. 
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Dengan semakin meningkatnya arus lalulintas, lampu pengatur lalulintas menjadi 
semakin berperan penting dalam memperlancar arus lalulintas.  Pengaturan yang tidak 
tepat dapat menyebabkan kemacetan, yang berarti pemborosan waktu dan bahan bakar, 
dan bahkan meningkatnya angka kecelakaan, yang disebabkan ketidaktepatan pergantian 
waktu lampu pengatur lalulintas atau ketidaksabaran seseorang karena menunggu terlalu 
lama. Oleh sebab itu, penentuan waktu lampu pengatur lalulintas harus dirancang dengan 
tepat.  Hal itu pula yang mendorong, diperlukannya suatu analisa  yang dapat digunakan 
untuk perancangan waktu lampu  

 

2. Model Matematika Jaringan Lampu Lalu Lintas 
Traffic light dimodelkan sebagai cyclic server dengan service time dan juga  

switching time yang  diskrit. Sehingga lama waktu lampu hijau menyala dan lampu merah 
menyala selalu tetap dari waktu ke waktu. Adapun yang tidak tetap dari waktu ke waktu, 
sehingga harus dimodelkan sebagai variabel acak adalah besar load dari jalan raya atau 
jumlah kendaraan per menit yang melintasi suatu ruas jalan raya. 
 

2.1. Model Jaringan Dua Lampu Lalu Lintas 
Sebut traffic light yang di sebelah kiri sebagai Q1 dan traffic light di sebelah kanan 

sebagai Q2. Misal jarak antar Q1 dan Q2 adalah d km. 
Misal  
• k

iH = lama lampu hijau pada ruas i dalam traffic-light k , Qk,  
    dengan i=1,2,3,4, dan  k=1,2. 

• k
iR  = lama lampu merah pada ruas i dalam traffic-light k , Qk,  

    dengan i=1,2,3,4, dan  k=1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka terdapat hubungan dalam traffic-light k , Qk 

4

1,

k k
i j j

j j i
R H δ

= ≠

= +∑                                                  

dengan jδ  adalah suatu parameter dari sistem yang berkaitan dengan jeda antar lampu 
hijau ke lampu merah dari suatu ruas jalan j.  
 

Gambar 1:  Jaringan Dua Traffic Light 

Q1 Q2 

Jarak antar traffic-light = d km 

1 

3

2

4 

1

3

2

4
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Misal jalur 1 dalam Gambar 1 merupakan jalur utama. Jadi akan dicari 1
1H , 1

1R ,  
2

1H , 2
1R , sedemikian sehingga waktu tempuh kendaraan dalam jalur utama 1, 1T∆ , 

dalam jaringan traffic-light tersebut minimal. Dalam rumusan matematika dapat ditulis 
sebagai berikut: 

 
Mencari 1 1 2 2

1 1 1 1( , , , )H R H R  yang meminimalkan 1 1 2 2
1 1 1 1 1( , , , )T H R H R∆  

       s.t. 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 4

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 3 3 4 4

1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 2 2 4 4

1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 3 3 4 4

2 2 2 2 2 2 2
2 1 1 3 3 4 4

2 2 2 2 2 2 2
3 1 1 2 2 4 4

4

R H H H

R H H H

R H H H

R H H H

R H H H

R H H H

R H H H

R

δ δ δ

δ δ δ

δ δ δ

δ δ δ

δ δ δ

δ δ δ

δ δ δ

⎧ = + + + + +
⎪
⎪ = + + + + +⎪
⎨

= + + + + +⎪
⎪

= + + + + +⎪⎩

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3H H Hδ δ δ

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪
⎨⎪
⎪⎪
⎪⎪

= + + + + +⎪⎪⎩⎩

 

  
 
Dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai: 

 (P)   Mencari 1 1 2 2
1 1 1 1( , , , )H R H R  sedemikian sehingga 

            Meminimalkan T∆  
  dengan kendala 

( )
( )

1 1 1

2 2 2

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

0 1 1 1
1 0 1 1

dengan ; ;   dan 
1 1 0 1
1 1 1 0

k k k

k k k
k k k

k k k

k k k

r M h d

r M h d

R H
R H

r M h
R H
R H

δ
δ

δ
δ
δ

= +

= +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟= = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

 
 
Dalam permasalah optimisasi (P) di atas, fungsi 1 1 2 2

1 1 1 1 1( , , , )T H R H R∆  bergantung pula 
terhadap jarak antara Q1 dan Q2 dan  kecepatan tempuhnya.  
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Selanjutnya dikembangkan model jaringan yang lebih kompleks. Untuk itu 

dipandang kasus jaringan 3 (tiga) traffic-light. Untuk kasus lebih dari tiga dapat 

dikembangkan dari jaringan tiga traffic-light ini. 

2.2. Model Jaringan Tiga Lampu Lalu Lintas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Untuk kasus dalam jaringan tiga traffic-light, maka jaringan tiga traffic-light 

dapat didekomposisi menjadi dua sistem jaringan traffic-light yang terdiri dari jaringan 

dua traffic-light.  

Dalam perumusan matematika, optimisasi waktu tempuh kendaraan dalam 

jaringan tiga traffic-light  adalah 

(P1)   Mencari 1 1 1,2,3( , )k k
kH R =  sedemikian sehingga 

            Meminimalkan 1 2 2 3Q Q Q QT T− −∆ + ∆  
  dengan kendala 

                               

( )
( )
( )

1 1 1

2 2 2

3 3 3

r M h d

r M h d

r M h d

= +

= +

= +

 

 
Dalam problem (P1), karena fungsi obyektif secara explisit merupakan komposisi dari 
dua jaringan dua traffic-light dan karena fungsi kendala merupakan fungsi yang disjoint, 
maka dapat dirumuskan teorema berikut: 
 
TEOREMA I: Permasalahan (P1) dapat didekomposisi menjadi dua masalah optimisasi: 

 (P1a)      Mencari 1 1 1,2( , )k k
kH R =  sedemikian sehingga 

            Meminimalkan 1 2Q QT −∆  
             dengan kendala 

      
( )
( )

1 1 1

2 2 2

r M h d

r M h d

= +

= +
 

                       

Q1 Q2 Q3 

Gambar 2:  Jaringan tiga traffic-light 
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   (P1b)   Mencari 1 1 1,2( , )k k
kH R =  sedemikian sehingga                

 Meminimalkan 2 3Q QT −∆  
  dengan kendala 

                                
( )
( )

2 2 2

3 3 3

r M h d

r M h d

= +

= +
 

dengan syarat 2r dari (P1a)   sama dengan     2r dari (P1b) 
 

Untuk menyelesaikan masalah optimisasi di atas, maka akan dibahas dua kasus 
pemodelan matematika, dari yang sederhana sampai dengan yang lebih kompleks. 
Pemodelan sederhana dimaksudkan untuk mendapatkan pencerahan bagaimana interaksi 
antar variabel dan parameter dari sistem yang dimodelkan. Sehingga karakterisasi dari 
permasalahan yang ada dapat diturunkan. Dengan demikian, penyelesaian untuk 
pemodelan yang lebih mendekati kenyataan, yang lebih rumit, diharapkan dapat 
diselesaikan dari karakterisasi yang sudah diturunkan. 
 

3. Optimisasi Jaringan Lampu Lalu Lintas 
 

Akan ditinjau berbagai kasus untuk memodelkan optimisasi jaringan traffic-light 
seperti pada Gambar 1  dan Gambar 2. Untuk itu, ditinjau 2 (dua) kasus yang dengan 
asumsi untuk model matematika. Pertama, disumsikan kecepatan konstan, spontan saat 
lampu hijau menyala untuk semua kendaraan dalam antrian. Kedua, disusun model 
matematika yang lain dengan asumsi kecepatan konstan dengan akselerasi, yaitu ada 
percepatan dari saat berhenti hingga menempuh kecepatan konstan.  

Tujuan dari optimisasi ini adalah untuk mendapatkan strategi pengaturan lampu 
lalu-lintas yang optimal sedemikian sehingga dapat meminimalkan waktu tempuh dalam 
jaringan seperti Gambar 1. Secara lebih spesifik, akan dicari nilai optimal dari  k

iH  dan 
k
iR  sedemikian sehingga waktu tempuh dari kendaraan dalam jalur utama dapat 

diminimalkan.  
 
 

3.1. Kasus I: Kecepatan Konstan 
Jika diasumsikan dengan kecepatan konstan (tanpa akselerasi dan tanpa hambatan), 

maka nilai minimum dari problem (P) adalah pada saat t*, yaitu pada waktu kendaraan 
terbelakang dari traffic tersebut melewati traffic-light Q2. Sehingga, untuk mendapatkan 
t* ini didapat prasyarat 2 1

1 1H H≥ . 
Solusi analitik dari masalah (P) dapat diselesaikan jika terdapat  kendala tambahan 

untuk 1r  dan 2r . Diasumsikan, berdasar pengamatan dan alasan psikologis, batas 
kesabaran seorang pengendara menunggu tanpa bergerak dalam antrian lampu merah 
adalah 180 detik (3 menit), sehingga  180 ''kr ≤ . 

Sebagai contoh, diambil batas atas 180 ''kr = , diperoleh penyelesaian masalah (P)  
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( )
( )

1 11

2 21

2 1
1 1

180"

180"

h M d

h M d

H H

−

−

⎧ = −
⎪⎪ = −⎨
⎪

≥⎪⎩

 

Pertidaksamaan 2 1
1 1H H≥  menghubungkan solusi dua sistem jaringan traffic-light yang 

independen menjadi suatu sistem yang terintregrasi.  
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa sifat-sifat dari penyelesaian 
optimal yang meminimalkan waktu tempuh dalam jaringan yang terdiri dari dua traffic-
light: 
SIFAT I: Dengan menentukan lama lampu merah menyala, kr , pada setiap ruas dalam 
traffic-light Qk,   maka lama lampu hijau dari setiap ruas merupakan solusi dari sistem 

1k kh M r d−= −  
 
SIFAT II: Untuk meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1, antar 2 
jaringan traffic-light, maka  

• Lama waktu menyala di Q2 lebih lama atau sama dengan di Q1, 2 1
1 1H H≥  

• Lampu hijau di Q2 menyala setelah 
d
S

 detik dari saat lampu hijau di Q1 

menyala (dengan d jarak dalam meter, S kecepatan konstan dalam 
meter/detik)  

 

Selanjutnya dibahas kasus kecepatan konstan dengan akselerasi. 
 

3.2. Kasus II: Kecepatan Konstan dengan Akselerasi 
 

Dalam kasus II ini, diasumsikan bahwa kendaraan tidak langsung mencapai 
kecepatan konstan. Hal ini tentu saja lebih menggambarkan situasi nyata, dimana saat 
lampu menyala belum langsung mencapai kecepatan konstan. 

Pandang kendaraan urutan pertama, 1u , misal memerlukan waktu 1a detik untuk 

mencapai kecepatan konstan S. Diasumsikan kendaraan pada urutan ke i, iu , juga 

memerlukan waktu yang sama ia detik untuk mencapai kecepatan konstan S. Dengan 
asumsi ini akan dikembangkan model matematika untuk meminimalkan waktu tempuh 
kendaraan dari Q1 ke Q2. 
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 Gambar 3 menunjukkan contoh realisasi kasus II: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasar sifat-sifat yang diturunkan dari kasus I, dapat diturunkan  sifat dari kasus 
II: 

 
SIFAT III: Jika waktu akselerasi sama untuk semua kendaraan i, ia a= ,  maka untuk 
meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1, antar 2 jaringan traffic-
light: 

• Lampu hijau di Q2 menyala setelah 
d da

S
′−⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
 detik dari saat lampu 

hijau di Q1 menyala (dengan d jarak dalam meter, S kecepatan konstan 
dalam meter/detik)  

 
 
Dalam kenyataannya, untuk kendaraan ke i, akselerasi spontan tidak bisa diperoleh 
karena menunggu kendaraan yang ke ( )1i −  untuk berjalan selama 1iε − . Jadi terdapat 
tambahan waktu tunggu untuk kendaraan tersebut sebesar 
( ) ( )1 1 2 2 1i i i ia a aε ε− − − −+ + + + +L  , dengan 1 0ε =  detik. Sehingga dapat diturunkan 
sifat berikut 

 
 

SIFAT IV: Jika waktu akselerasi TIDAK sama untuk tiap kendaraan i,  maka 
untuk meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1, antar 2 
jaringan traffic-light: 

• Lampu hijau di Q2 menyala setelah ( )
1

N

i i
i

d da
S

ε
=

′−⎛ ⎞
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  detik dari 

saat lampu hijau di Q1 menyala (dengan d jarak dalam meter, S 
kecepatan konstan dalam meter/detik)  

 

Q1 

Q2 
Waktu 

Lokasi 

akselerasi 

kecepatan konstan 

d ′  
d  

Gambar 3:  Contoh realisasi suatu traffic dengan akselerasi kecepatan konstan dalam 
jaringan dua traffic-light pada bidang Lokasi vs Waktu 
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3.3. Generalisasi: Jaringan Tiga Lampu Lalu Lintas 
Seperti halnya dalam bab sebelumnya, dalam kasus ini akan dikembangkan sifat 

solusi optimum bagi problem(P1a) dan (P1b). 
 
SIFAT V: Untuk meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1 dalam 
jaringan  tiga traffic-light dalam kasus kecepatan konstan, maka  

o Lama waktu menyala di Qi lebih lama atau sama dengan di Qi-1,  
3 2 1
1 1 1H H H≥ ≥  

o Lampu hijau di Q2 menyala setelah 1d
S

 detik dari saat lampu hijau di Q1 

menyala (dengan 1d  jarak antar Q1 dan Q2 (dalam meter), S kecepatan konstan 

dalam meter/detik). Lebih lanjut, Lampu hijau di Q3 menyala setelah 2d
S

 detik 

dari saat lampu hijau di Q2 menyala (dengan 2d  jarak antar Q2 dan Q3 (dalam 
meter), S kecepatan konstan dalam meter/detik). 

o Total waktu tempuh dalam jaringan Q1-Q2-Q3 adalah  
1d

S
+ 2d

S
 detik 

 
Selanjutnya, seperti halnya pada bab sebelumnya, dapat diturunkan sifat dari 

penyelesaian optimum dari Sifat III dan Sifat IV. 
 

SIFAT VI: Jika waktu akselerasi sama  untuk semua kendaraan i, ia a= ,  maka untuk 
meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1, antar tiga jaringan traffic-
light: 

• Lampu hijau di Q2 menyala setelah 1 1d da
S

′−⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 detik dari saat lampu 

hijau di Q1 menyala (dengan 1d  jarak antara Q2 dan Q1 (dalam meter), 1d ′  
jarak akselerasi dari Q1, dan S  kecepatan konstan dalam meter/detik) .  

• Demikian juga, Lampu hijau di Q3 menyala setelah 2 2d da
S

′−⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 detik 

dari saat lampu hijau di Q2 menyala (dengan 2d  jarak antara Q3 dan Q2 

(dalam meter), 2d ′  jarak akselerasi dari Q2, dan S  kecepatan konstan dalam 
meter/detik) . 

• Total waktu tempuh dalam jaringan Q1-Q2_Q3 adalah 
1 1d da

S
′−⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
+ 2 2d da

S
′−⎛ ⎞+⎜ ⎟

⎝ ⎠
 detik 
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SIFAT VI: Jika waktu akselerasi TIDAK sama untuk tiap kendaraan i,  maka 
untuk meminimalkan waktu tempuh kendaraan pada jalur utama 1, antar tiga jaringan 
traffic-light: 

• Lampu hijau di Q2 menyala setelah ( )
1

1 1

1

N

i i
i

d da
S

ε
=

⎛ ⎞′−
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  detik dari saat 

lampu hijau di Q1 menyala (dengan 1N  jumlah kendaraan dalam Q1, 1d  

jarak antara Q2 dan Q1 (dalam meter), 1d ′  jarak akselerasi dari Q1, dan S  
kecepatan konstan dalam meter/detik).  

• Demikian juga, lampu hijau di Q3 menyala setelah 

( )
2

2 2

1

N

j j
j

d da
S

ε
=

⎛ ⎞′−
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  detik dari saat lampu hijau di Q2 menyala 

(dengan 2N  jumlah kendaraan dalam Q1, 1d  jarak antara Q2 dan Q1 

(dalam meter), 1d ′  jarak akselerasi dari Q1, dan S  kecepatan konstan dalam 
meter/detik).  

• Total waktu tempuh dalam jaringan Q1-Q2_Q3 adalah 

( )
1

1 1

1

N

i i
i

d da
S

ε
=

⎛ ⎞′−
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ + ( )

2
2 2

1

N

j j
j

d da
S

ε
=

⎛ ⎞′−
+ +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  detik 

 
 

3. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini telah dimodelkan jaringan traffic-light  yang terdiri dari dua 
jaringan dan tiga jaringan traffic-light. Dari model yang dikembangkan, telah dirumuskan 
permasalahan optimisasi dalam jaringan tersebut. Dari optimisasi tersebut, diturunkan 
beberapa sifat karakteriksasi dari penyelesaian optimum. Beberapa strategi untuk 
meminimalkan waktu tempuh dalam jaringan diturunkan. Strategi tersebut dapat 
digunakan untuk menentukan nilai optimal berapa lama waktu lampu merah dan lampu 
hijau dari suatu traffic-light yang berada dalam jaringan traffic-light sedemikian sehingga 
kemacetan lalu-lintas dapat dikurangi.  

Ucapan terima kasih: Peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada DIKTI 
yang mendanai penelitian ini melalui Hibah Penelitian Strategis Nasional 2009. 
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Abstract. We construct a finite difference scheme to solve modified nonlinear Schrödinger 
(m-NLS) equation which models the soliton propagation in nonlocal Kerr medium. This 
scheme is constructed based on Crank-Nicolson method with a special treatment on nonlinear 
terms. This method leads to a system of nonlinear equation which can be solved by iteration 
method. It is shown that this numerical scheme maintains the energy conservation. This 
energy conservation shows that the constructed numerical scheme is unconditionally stable. 
Then we implement our scheme to simulate the propagation of soliton in medium with 
nonlocal nonlinearity. The simulations results shows that the soliton experiences self-bending. 
Effect of such self-bending is more pronounced if the soliton amplitude is higher or when the 
nonlocality is increased. 
 
Key words and Phrases : soliton, nonlocal Kerr medium, nonlinear Schrödinger equation, 
energy conservation, Crank-Nicolson method 

 
 

Abstrak.  Pada makalah ini dikonstruksi skema beda hingga untuk menyelesaikan 
Persamaan Schrödinger  Nonlinear termodifikasi (PSN-m) yang merupakan model 
perambatan soliton pada medium Kerr tak-lokal. Skema tersebut dikonstruksi berdasarkan  
metode Crank-Nicolson dengan memperhatikan secara khusus suku-suku nonlinearnya. 
Dengan cara ini diperoleh sistem persamaan nonlinear yang dapat diselesaikan dengan metode 
iterasi. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa skema numerik yang dihasilkan tetap menjaga 
hukum konservasi energi. Hukum konservasi energi tersebut menjamin bahwa skema numerik 
yang dikonstruksi merupakan skema yang stabil tanpa syarat. Selanjutnya skema yang dibuat 
diaplikasikan untuk mensimulasikan perambatan soliton pada medium nonlinear bertipe Kerr 
tak-lokal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa, sepanjang perambatannya, soliton mengalami 
self-bending. Efek self-bending yang terjadi semakin besar untuk soliton dengan amplitudo 
yang lebih besar atau jika tingkat ketak-lokalannya diperbesar. 
Kata kunci: soliton, medium bertipe Kerr tak-lokal, persamaan Schrödinger nonlinear,  
konservasi energi, Crank-Nicolson. 
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1. Pendahuluan 

 
Soliton spasial merupakan berkas optik (sinar) yang terpandu dalam medium optik 

dengan sendirinya. Pada medium nonlinear Kerr lokal, soliton merambat tanpa berubah 
bentuk ataupun kecepatannya karena adanya keseimbangan dinamik antara dua pengaruh, 
yaitu pengaruh difraksi yang menyebabkan berkas melebar dan pengaruh nonlinear, yang 
disebut self-focusing, yang mengakibatkan berkas menyempit (memfokus)[1]. Medium 
nonlinear Kerr merupakan medium yang indeks biasnya dapat berubah, bergantung pada 
intensitas cahaya yang melewatinya. Pengaruh nonlinearitas tersebut bersifat lokal. Pada 
kondisi yang sesuai, respon nonlinear dari suatu material dapat bersifat tak-lokal, 
misalnya pada kristal fotorefraktif [2, 3].  Pada kasus soliton temporal pada fiber optik, 
fenomena ini analog dengan pergeseran frekuensi sendiri yang disebut dengan efek 
Raman [4].  Pada medium nonlinear tak-lokal, respon nonlinear tidak hanya tergantung 
pada intensitas cahaya tetapi juga pada turunannya. Dengan demikian gelombang yang 
terlokalisir pada daerah yang sempit dapat memberikan respon yang sangat lebar. Ketak-
lokalan dapat mengubah sifat-sifat perambatan gelombang (berkas) optik secara drastis 
dibandingkan dengan perambatan pada medium lokal [5,6]. Oleh karena itu pemahaman 
terhadap pengaruh nonlinearitas yang tak-lokal pada pembentukan soliton dan 
perambatannya merupakan suatu topik yang sangat penting. Sebagai contoh, Krolikowski 
[7] telah memprediksi secara teori  dan Petter [8] telah membuktikan secara eksperimen  
bahwa soliton spasial yang merambat pada medium tak-lokal dapat mengalami self-
bending dengan tingkat mobilitasnya bergantung pada parameter material untuk suatu 
berkas input yang diberikan. 

Perambatan berkas optik pada medium nonlinear bertipe Kerr tak-lokal  dimodelkan 
oleh persamaan [3,9]: 
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dengan μ  menyatakan koefisien ketak-lokalan.  Untuk medium lokal, yaitu jika ,0=μ  
Persamaan (1) dikenal sebagai Persamaan Schrödinger Nonlinear (PSN). Oleh karena itu 
Persamaan (1) pada makalah ini disebut Persamaan Schrödinger Nonlinear termodifikasi 
(PSN-m). PSN-m memiliki beberapa kuantitas kekal, di antaranya adalah “energi”: 

∫
∞

∞−

= dxuI 2 .                                                  (2) 

Hukum konservasi tersebut menjamin bahwa penyelesaian PSN-m adalah terbatas [10]. 
 PSN-m merupakan persamaan diferensial parsial nonlinear yang penyelesaian 
eksak/analitiknya tidak dapat ditentukan kecuali untuk beberapa syarat awal. Dengan 
demikian secara umum masih diperlukan metode pendekatan (misalnya pendekatan 
numerik) untuk mendapatkan penyelesaian yang rumit. Skema numerik untuk 
menyelesaikan PSN-m seharusnya dibuat sedemikian hingga skema yang dihasikan tetap 
menjaga hukum konservasi (2).  

Dalam banyak literatur telah banyak dikembangkan skema numerik untuk PSN yang 
menjaga hukum konservasi [11,12,13]. Lebih lanjut, Atmaja [14] membandingkan dua 
macam skema numerik bertipe Crank-Nicolson (C-N), implisit dan eksplisit, untuk 
menyelesaikan PSN. Kedua skema tersebut memenuhi hukum konservasi (2). Tetapi 
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hasil-hasil eksperimen numerik menunjukkan bahwa skema C-N implisit lebih akurat 
dibandingkan dengan C-N eksplisit meskipun membutuhkan waktu komputasi yang lebih 
lama. Pada makalah ini, skema C-N implisit akan dikembangkan untuk menyelesaikan 
PSN-m (1). 

2. Skema Numerik 
 
Skema numerik untuk menyelesaikan PSN-m (1) dikonstruksi dengan 

mengimplementasikan pendekatan beda hingga, khususnya skema Crank-Nicolson. Di 
sini turunan pertama fungsi u terhadap z didekati dengan beda maju, turunan kedua fungsi 
u terhadap x didekati dengan beda pusat dan suku nonlinier orde ketiga uu 2  

diaproksimasi dengan mengambil nilai rata-rata ( ).2
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akan diterapkan untuk mendekati turunan pertama terhadap x. Dengan cara ini, skema 
Crank-Nicolson untuk PSN-m dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Skema tersebut dapat disederhanakan menjadi 
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dengan   xz ΔΔ= /σ , .2xz ΔΔ=γ  Notasi ( )1+n

jup  dan ( )1+n
juq  pada Persamaan (4) 

masing-masing adalah 
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Jika domain komputasi [ ]LLx ,−∈  dibagi menjadi M subinterval, yaitu dengan 

mengambil ,2
M
Lx =Δ dan dengan mengasumsikan kondisi batas Dirichlet 011 == +

n
M

n uu  

untuk sembarang langkah waktu ke-n, maka skema (4) dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan matriks  
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Perhatikan bahwa ( )1+nUP  dan ( )1+nUQ  adalah matriks bujursangkar berukuran 

)1()1( −×− MM  dan keduanya mempunyai elemen diagonal yang bergantung pada 
1+nU  sehingga Persamaan (5) merupakan sistem persamaan nonlinear. Persamaan 

tersebut tidak dapat diselesaikan secara langsung. Oleh karena itu Persamaan (5) disebut 
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skema Crank-Nicolson implisit untuk PSN-m (1). Sistem persamaan nonlinear (5) dalam 
makalah ini diselesaikan dengan cara iterasi. Algoritma iterasi untuk Persamaan (5) dapat 
ditulis  dalam bentuk 
 

 ( ) ( ) ( ) nsnsnsn UUQUUP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++ 1111 .                        (6) 

 
Superskrip s pada Persamaan (6) menyatakan iterasi ke-s untuk setiap langkah 

perambatan z. Iterasi awal ( )01+nU  yang digunakan adalah 
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Pada setiap iterasi, sistem Persamaan (6) merupakan sistem persamaan linear yang dapat 
diselesaikan dengan metode standar (dalam makalah ini digunakan prosedur standar yang 
ada pada perangkat lunak (MATLAB). Iterasi tersebut terus berjalan sampai kondisi  
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terpenuhi, dan penyelesaian yang dihasilkan adalah ( ) 111 +++ = snn UU . Prosedur iterasi 
dilakukan untuk setiap langkah perambatan z. 

Selanjutnya pada pembahasan berikut ini akan ditunjukkan bahwa skema Crank-
Nicolson implisit (3) tetap memenuhi hukum konservasi (2). Untuk itu, dimisalkan bahwa 
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Suku pertama pada Persamaan (8) dapat diuraikan menjadi  
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Dapat dilihat bahwa suku pertama dan kedua pada Persamaan (9) masing-masing bernilai 
real dan imajiner. Dengan cara yang sama, dapat diperiksa bahwa suku kedua, ketiga dan 
keempat pada Persamaan (8) bernilai real. Oleh karena itu bagian imajiner dari ruas kiri 
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Ini menunjukkan bahwa skema Crank-Nicolson implisit (3) memenuhi hukum konservasi

konstan,=hH  yang merupakan versi diskrit dari Persamaan (2). 
 
 

3. Simulasi Numerik dan Pembahasan 
 
Pada bagian ini disajikan beberapa hasil simulasi numerik menggunakan skema  

Crank-Nicolson implisit (3) dengan 1.0=Δx  dan 05.0=Δz . Untuk melihat pengaruh 
ketak-lokalan dan amplitudo digunakan syarat awal sebagai berikut: 
 

( )( )0sech)0,( xxxu −= ηη ,                                 (11) 
 
dengan 50 −=x  dan beberapa nilai μ  dan η . Syarat awal (11) merupakan syarat awal 
soliton pada medium Kerr lokal. Hasil simulasi numerik untuk 1=η pada medium  Kerr 
lokal ( )0=μ   dalam interval [ ]15,15−∈x  dan [ ]25,0∈z   dapat  dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. (a) Perambatan soliton dengan amplitudo 1=η  pada medium Kerr lokal 

( )0=μ  dan (b) besarnya energi terhadap perubahan waktu. 
  
 Gambar 1.(a) menunjukkan evolusi u . Terlihat bahwa sepanjang perambatannya, 
soliton tidak mengalami perubahan bentuk dan kecepatan. Hal ini sesuai dengan sifat 
perambatan soliton tunggal pada medium Kerr lokal. Pengaruh ketak-lokalan medium 
terlihat jelas pada Gambar 2 ( )025.0=μ  dan Gambar 3 ( )05.0=μ . Hasil-hasil simulasi 
tersebut menunjukkan bahwa, sepanjang perambatannya, soliton mengalami self-bending. 
Semakin besar tingkat ketak-lokalan medium menyebabkan self-bending yang dialami 
soliton semakin besar, sesuai dengan hasil prediksi secara teori [7]  maupun eksperimen 
[8]. 
 

 
Gambar 2. (a) Perambatan soliton dengan amplitudo 1=η  pada medium Kerr dengan 

ketak-lokalan ( )025.0=μ  dan (b) besarnya energi terhadap perubahan waktu. 
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Gambar 3. (a) Perambatan soliton dengan amplitudo 1=η  pada medium Kerr dengan 

ketak-lokalan ( )05.0=μ  dan (b) besarnya energi terhadap perubahan waktu. 
 

 
Pada Gambar 4 berikut ditunjukkan hasil simulasi dengan tingkat ketak-lokalan 

05.0=μ  tetapi dengan amplitudo soliton yang lebih besar, yaitu 5.1=η . Gambar 4 
menunjukkan bahwa soliton dengan amplitudo yang lebih besar akan mengalami self-
bending yang lebih besar pula. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa soliton yang 
lebih besar amplitudonya mempunyai perubahan intensitas pada arah transversal yang 
lebih besar sehingga pengaruh ketak-lokalannya menjadi lebih besar. 

 

 
 

Gambar 4. (a) Perambatan soliton dengan amplitudo 5.1=η  pada medium Kerr dengan 
ketak-lokalan ( )05.0=μ  dan (b) besarnya energi terhadap perubahan waktu. 
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 Berdasarkan Gambar 1 sampai dengan Gambar 4, dapat diperhatikan bahwa 
meskipun soliton mengalami self-bending, tetapi energinya bersifat konstan sepanjang 
perambatannya. Hal ini sangat sesuai dengan hasil analisis bahwa skema numerik 
menjaga sifat konservasi energi. Dengan terpenuhinya hukum konservasi energi berarti 
solusi numerik akan selalu bersifat terbatas. Hal ini mengimplikasikan bahwa skema 
Crank-Nicolson adalah skema yang stabil tanpa syarat dalam arti bahwa solusi numerik 
ini tidak akan menunjukkan adanya “ledakan (blow up)”.  
 
 

4. Kesimpulan 
 
Pada makalah ini telah dikonstruksi skema Crank-Nicolson implisit untuk 

menyelesaikan Persamaan Schrodinger Nonlinear termodifikasi (PSN-m) yang 
merupakan model perambatan berkas optik pada medium Kerr tak-lokal. Hasil analisis 
secara teori maupun hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa skema tersebut tetap 
menjaga hukum konservasi energi. Hal ini menjamin skema numerik bersifat stabil tanpa 
syarat. Skema numerik telah diaplikasikan untuk mempelajari perambatan soliton  pada 
medium Kerr tak-lokal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pada medium tak-
lokal, soliton akan mengalami self-bending. Semakin besar amplitudo soliton atau tingkat 
ketak-lokalan menyebabkan efek self-bending yang semakin besar. 
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Abstract. Electro-kinetic potential distribution model in inhomogeneous porous medium is 
modeled into partial differential equations. Model of electro-kinetic potential or streaming 
potential is the model generated by fluid flow in porous medium. The model distribution of 
electro-kinetic potential is constructed using second order elliptic partial differential equation 
with variable coefficient as the basic equation of seepage water. Solution of this model is 
solved using boundary element method (BEM). The results show that BEM can be used to 
plot the distribution of electro-kinetic potential in inhomogeneous porous medium. 
 
Keyword:  electro-kinetic potential, boundary element method, inhomogeneous porous 
medium 
 
Abstrak. Distribusi potensial elektrokinetik (PE) dalam medium berpori yang tidak homogen 
dimodelkan secara matematika berupa persamaan diffrensial parsial. Model potensial 
elektrokinetik atau streaming potential merupakan model potensial yang dibangkitkan oleh 
kecepatan aliran air dalam medium berpori. Model distribusi potensial elektrokinetik disini 
dibangun dengan menggunakan persamaan differensial  eliptik ordo dua dengan variabel 
koefisien sebagai persamaan dasar aliran air dalam tanah. Solusi model ini, kemudian 
diselesaikan dengan menggunakan metoda elemen batas (MEB).  Hasil pemodelan 
menunjukkan bahwa MEB dapat digunakan untuk memetakan distribusi potensial 
elektrokinetik dalam medium berpori yang tidak homogen. 

 
Keyword:  potensial elektrokinetik, metode elemen batas, medium berpori yang tidak 
homogen 

1. Pendahuluan 

Salah satu sumber potensial alami (natural potential) atau self-potential (SP) adalah 
potensial elektrokinetik yang biasa juga disebut streaming potential. Mekanisme yang 
terjadi sehingga muncul potensial elektrokinetik  berkaitan dengan perembesan air dalam 
medium berpori. Oleh karena itu, potensial elektrokinetik dapat digunakan untuk 
eksplorasi perembesan air tanah (groundwater). 
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Eksplorasi air tanah dengan potensial elektrokinetik adalah merupakan teknik yang baru 
dalam geofisika (Kim, Heinson dan Joseph, [1]). Ada beberapa penelitian yang telah 
dilakukan tentang potensial elektrokinetik yang muncul karena aliran fluida dalam 
medium berpori. Diantaranya adalah,   aplikasi SP dalam ”geotechnical engineering” 
untuk studi perembesan air tanah (Moore, [2]). Studi SP untuk mengidentifikasi 
karakteristik aliran fluida (Nurhandoko dan Ahmad, [3]). Studi SP pengukuran 
laboratorium potensial elektrokinetik dari aliran fluida melalui medium berpori 
(Syahruddin, [4]). 
Kesemuanya merupakan studi yang melibatkan medium berpori yang homogen. Untuk 
medium yang tidak homogen, tidak banyak tulisan yang dapat dijumpai. Hal ini mungkin 
disebabkan oleh kesulitan matematis yang muncul.  
Tulisan ini membahas penerapan metoda elemen batas (MEB) untuk memodelkan 
distribusi potensial elektrokinetik dalam medium berpori. Distribusi potensial 
elektrokinetik didasarkan pada distribusi kecepatan perembesan air  dalam   medium pori 
yang tidak homogen.  Dengan demikian, jika diketahui distribusi kecepatan perembesan 
air dalam medium yang tidak homogen maka distribusi potensial elektrokinetik juga 
dapat diketahui. 
Metoda elemen batas (MEB) adalah salah satu metoda yang banyak digunakan dalam 
perhitungan numerik. MEB merupakan teknik perhitungan numerik yang cukup ampuh 
untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang sains dan rekayasa. Perhitungan 
numerik yang dilakukan dalam MEB adalah menyelesaikan persamaan integral yang 
merupakan persamaan hasil transformasi persamaan differensial. Sebagai contoh, 
persamaan differensial Laplace ditransformasikan ke persamaan integral kemudian 
diselesaikan dengan pendekatan MEB. 
Diskritisasi metoda elemen batas dilakukan pada sekeliling batasan, artinya dari semua 
batasan medium yang ditinjau dapat diketahui nilai-nilai variabel yang dibutuhkan 
sehingga dapat dihitung nilai-nilai yang berada dalam batasan. Oleh karena itu, 
diskritisasi hanya dilakukan pada batasan dan merupakan ciri atau karakteristik khusus 
dari MEB yang membedakan dengan metoda yang lain seperti FEM dan FDM. 

2. Teori Dasar 
 

Self Potensial (SP) yang dibangkitkan oleh aliran air dalam medium berpori yang dikenal 
dengan potensial elektrokinetik. Persamaan potensial elektrokinetik (PE) telah 
dikemukakan oleh  Helmholtz-Smoluchowski (Semyonov, [5]), adalah 

∆ ∆ ,                                                      1  

dimana 
ζ   = potential antara lapisan (layer) + and – (yaitu fase padat dan fase cair) 
ε   = konstanta dielektrik dari fluida 
η   = kekentalan (viscosity) dari fluida (ML-1T-1) 
σw = konduktivitas (conductivity) dari  fluida (I2T3M-1L-2) 
ΔP = perbedaan tekanan (ML-1T-2) 
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ΔV = potential elektrokinetik (mV). 
 
Persamaan (1) terutama telah digunakan dalam hydrogeophysics. Aspek-aspek secara 
fisik potensial elektrokinetik belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, kuantifikasi 
persamaan tersebut masih diperlukan untuk pengembangan geoteknik. Dalam geoteknik, 
self-potensial digunakan dalam investigasi air tanah “groundwater”  dan aplikasinya 
secara “geotechnical engineering”  untuk studi perembesan air tanah. 
Bila koefisien streaming potensial “coupling coefficient” adalah c “didefinisikan sebagai 
perbandingan antara PE (ΔV) dengan perbedaan gradient tekanan (ΔP) maka koefisien PE 
dapat ditulis kembali sebagai berikut 

,                                                               2  

dimana c adalah koefisien potensial elektrokinetik. Air akan mengalir jika terdapat 
perbedaan tinggi muka air “hydraulic head”. Menurut hukum Darcy kecepatan aliran air 
dalam medium sebanding dengan gradient hidrolik. Gradien selisih ketinggian air 
dibandingkan dengan jarak antara dua titik disebut gradient hidrolik∇H. Karena itu,  
P=ρgH, dimana ρ adalah densitas dari fluida ( kg/m3), g konstanta gravitasi (9.81 m/s2) 
dan H adalah ketinggian fluida air atau hydraulic head, persamaan  (1) dapat ditulis 
kembali  sebagai berikut 

.                                                 3  

Dimana   adalah zeta yang melambangkan potensial, ε
r 

adalah konstanta dielektrik 
relative fluida, ε

0 
adalah konstanta dielektrik dalam ruang vakum, η adalah viskositas 

fluida. Selanjutnya, besaran C yang baru ini, didefinisikan sebagai konstanta 
konduktivitas elektrohidrolik. Persamaan (3) dikenal pula dengan persamaan Helmoltz-
Smoluchowski (Overbeek, [6]). Aliran air tanah secara normal telah dapat digambarkan 
oleh hukum Darcy 
 

      
HKHgkPk

A
Q

∇−=∇−=∇−=
η
ρ

η                                    
(4) 

dimana Q adalah debit aliran (volume/waktu), A adalah luas penampang, k adalah 
permeabilitas intrinsik, dan K adalah konduktivitas hidrolik, Q/A = v adalah kecepatan 
Darcy dalam cm/s. 
Secara umum, konduktivitas hidrolik K bukan / tidak bernilai konstan, melainkan 
merupakan fungsi dari posisi yaitu 

             ),( yxKK =                     (5) 

Hal ini disebabkan oleh nilai K yang bergantung pada massa jenis, viskositas fluida, 
permeabilitas intrinsik yang sangat dimungkinkan bergantung pada tempat atau posisinya. 
Anomali self-potensial pada persamaan (3) dihubungkan dengan persamaan hukum 
Darcy dalam persamaan (4) akan diperoleh persamaan berikut 
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V
C
KHKv ∇=∇=  (6) 

dimana  v adalah laju aliran fluida air (LT-1), k permeabilitas intrinsik, (L2), K 
konduktivitas hidrolik (cm/det), η viscosity dari fluida (ML-1T-1), C koefisien potensial 
elektrohidrolik (mVolt/cm), ∇V adalah gradient potensial elektrokinetik (MLI-1T-3). 
Sebagaimana yang telah diketahui di lapangan, masalah air tanah senantiasa melibatkan 
luasan yang sangat besar dengan kecepatan aliran air tanah yang sangat kecil. Dengan  ∇v 
= 0, diperoleh hubungan antara kecepatan aliran fluida dengan anomali potensial 
elektrokinetik dalam medium yang tidak homogen sebagai  

                        
0][ =⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ∇∇=∇∇=∇ V

C
KHKv                    (7) 

yang merupakan suatu persamaan differensial parsial elliptik ordo dua dengan variabel 
koefisien.  

3. Persamaan Tanpa Dimensi 

Persamaan differensial (7) diatas merupakan persamaan yang diturunkan dari persoalan 
fisik dan mengandung dimensi dimensi fisik. Tanpa mengurangi generalisasi, persamaan 
potensial elektrokinetik dapat dibuat menjadi persamaan matematis yang tidak 
berdimensi dengan memilih variabel baru ′, ′, ′, ′, 
′ ′ dimana , , ,  merupakan konstanta yang besarnya bebas dipilih dan 

mempunyai besaran fisik sehingga diperoleh rumusan matematis saja yang tidak 
mempunyai besaran 

′
′ ′, ′

′
′ ′

′ ′, ′
′
′

0,                       8  

yaitu suatu persamaan differensial elliptik ordo dua dengan variabel koefisien.  
Persamaan inilah dengan syarat batas Dirichlet ataupun Neuman yaitu 

′ ′, ′    pada                                           9  
′

′, ′    pada                                       10  

yang kemudian diselesaikan secara matematis. Sekali persoalan diatas dapat diselesaikan, 
selanjutnya ditransformasi kembali untuk mendapatkan nilai dari potensial elektrokinetik 
(PE) nya. 

4. Metode Elemen Batas (MEB) 

Metode elemen batas bekerja dengan mentransformasikan persamaan differensial menjadi 
persamaan integral. Bila ′ ′ ′, ′  dan  ′, ′  keduanya adalah solusi dari 
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persamaan (8) yang valid dalam suatu daerah  dalam  dan dibatasi oleh kontur 
tertutup sederhana  maka menurut teorema divergensi berlaku  

′ ′, ′
′

 ′ ′, ′
′

′

′

′  

                                             
′

′
′
′ ′

′
′
′

 

                                             
′

′
′
′ ′

′
′
′

 

  ′
′

′ ′

′

′ ′ .                                   11  

Dengan cara yang sama diperoleh 

′ ′, ′ ′
′

′
′ ′

′
′

′ 

′ ′
′ ′

′
′ ′

.                     12  

Perkurangkan persamaan (11) dengan (12) diperoleh hubungan 
′ ′, ′ ′ ′ 0.                               13   

Kesulitan utama dalam (13) adalah mendapatkan solusi  yang memenuhi persamaan 
(8).  Walaupun demikian, untuk kasus kasus tertentu   dapat diperoleh, katakan  
untuk kasus dimana variabel koefisien hanya merupakan fungsi dari salah satu 
variabelnya telah dapat diperoleh (lihat Clements dan Kusuma, [7]). 
Lebih lanjut untuk variabel koefisien yang merupakan fungsi dari kedua variabelnya 
untuk kasus kasus tertentu juga telah dapat diperoleh (lihat Ang, Kusuma dan Clements, 
[8]).  Disini nilai variabel koefisien yang digunakan mempunyai bentuk 

′ ′, ′ ′ ′ ,                                    14  
sehingga nilai  nya dapat diperoleh yaitu  

               ′, ′ ′ ′, ′ Ф  

1 !
Ф

∞∞

,         15  

dimana 

′ 2
2 !

2  ′  ,    1,      16  

 ′ 2
2 ! 2  ′  ,   1,   17  
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√ 1,   Ф0 log 0 ,   ′ ′,    0
′ ′.               18  

Jelas bahwa untuk nilai nilai 0, 2, 4,  dan 0, 2, 4,  nilai dari deret tak 
hingga diatas dapat dipotong pada beberapa suku tertentu sehingga senantiasa konvergen 
secara uniform dan absolut.  Jadi dapat digunakan dalam persamaan integralnya untuk 
memperoleh solusi yang dimaksud. 
Suatu hal yang harus dilakukan dengan sangat hati hati adalah dalam metode elemen 
batas ini adalah evaluasi persamaan integral dalam domain integrasi.  Hal inilah yang 
sangat berbeda dengan kasus  yang bernilai konstan dimana bagian imajiner 

senantiasa dapat dievaluasi dengan mudah.  Untuk kasus dimana ′ , , 
evaluasi bagian imajiner  dan ⁄  harus dilakukan secara hati hati yang disebabkan 
oleh adanya sifat yang tidak tunggal dari bagian imajiner bilangan kompleks yang 
dihitung oleh komputer dalam   atau dalam arti terdapat lompatan nilai 
komputasi dari branch cut-nya (lihat Ang, Kusuma dan Clements, [8]). 
Hal diatas yang membuat metode elemen batas tidak dapat digunakan secara langsung 
untuk titik titik yang berada di dalam domain yang di tinjau akan tetapi harus diterapkan 
sebagian sebagian untuk tidak mendapatkan kesalahan yang menganggu perhitungan 
yang disebabkan oleh nilai yang tidak tunggal dari turunan . Untuk titik titik yang 
berada pada batasan, hal ini tidak jadi masalah sehingga dapat diterapkan secara 
langsung.  

5. Hasil dan Pembahasan 

Untuk memperlihatkan ketepatan dari hasil numerik dengan menggunakan pendekatan 
langsung dengan metode elemen hingga, marilah tinjau persamaan differensial parsial 
dengan koefisien variabel 

′
′ ′ 2 ′ ′ 2 0,                          19  

yang berlaku di dalam suatu domain yang berbentuk persegi dengan batas 1 2, 
1 2 dan memenuhi syarat batas  

 
1 ′2

2
arctan

1
′

′

2
,                                         20  

untuk   1, 

 
′2 4

2
arctan

′
2

′,                                          21  

untuk  2, 

2 arctan
2
′

′ 4 ′2

2 ′2 4
′

2
,                                 22  

untuk  2, dan 

arctan ′
′ ′2 1

2 1 ′2
′

2 ,                                   23  
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untuk  1. 
Persoalan diatas mempunyai solusi analitik 

 
′2 ′

2

2
arctan

′
′

′ ′
2

,                                     24  

(lihat Ang, Kusuma dan Clements, [8]). Sebagai ilustrasi perbandingan ketepatan dengan 
menggunakan metode elemen batas yang menggunakan pendekatan langsung maupun 
menggunakan metode elemen batas dengan pendekatan metode perturbasi (lihat 
Rangogni, [9]) serta solusi analitik hasil perhitungan pada sekeliling batasan dapat 
dilihatkan pada tabel 1 dan tabel 2 di bawah ini. 
 

Tabel 1. Perbandingan hasil numerik BEM, Perturbasi dan hasil Analitik pada titik-titik di 
batasan 

Titik pada Batasan BEM Perturb. Eksak 

( 1.1,1.0 ) -1.3000 -1.1820 -1.2356 

( 1.3,1.0 ) -1.0946 -1.0919 -1.1390 

( 1.5,1.0 ) -1.0356 -1.1035 -1.0500 

( 1.7,1.0 ) -0.9423 -1.0633 -0.9687 

( 1.9,1.0 ) -0.9607 -1.0399 -0.8966 

( 2.0,1.1 ) -0.0475 -0.1916 -0.1612 

( 2.0,1.3 ) -0.1738 -0.3317 -0.2389 

( 2.0,1.5 ) -0.3025 -0.3589 -0.3270 

( 2.0,1.7 ) -0.3984 -0.3524 -0.4220 

( 2.0,1.9 ) -0.5602 -0.3680 -0.5211 
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Tabel 2. Perbandingan hasil numerik BEM, Perturbasi dan hasil Analitik pada titik-titik di 
batasan 

Titik pada Batasan BEM Perturb. Eksak 

( 1.9,2.0 ) 2.0465 2.0175 2.0582 

( 1.7,2.0 ) 2.1924 2.1213 2.1808 

( 1.5,2.0 ) 2.3269 2.2052 2.3114 

( 1.3,2.0 ) 2.4606 2.2836 2.4486 

( 1.1,2.0 ) 2.5724 2.3536 2.5898 

( 1.0,1.9 ) 2.3422 2.1495 2.3676 

( 1.0,1.7 ) 1.8157 1.6685 1.8319 

( 1.0,1.5 ) 1.3500 1.2599 1.3642 

( 1.0,1.3 ) 0.9513 0.9111 0.9657 

( 1.0,1.1 ) 0.6198 0.6144 0.6375 

 
Demikian pula ketepatan perhitungan numerik dengan metode elemen batas pada titik 
titik di dalam domain (interior points) dapat dijumpai pada tabel 3 dan tabel 4 di bawah 
ini 

Tabel 3. Perbandingan hasil φ numerik BEM, dan hasil Analitik pada titik-titik di dalam 
domain 

Titik dalam Batasan Nilai φ hasil BEM Nilai φ hasil Analitik 

( 1.1,1.4 ) 1.1287 1.1093 

( 1.3,1.4 ) 1.0361 1.0210 

( 1.5,1.4 ) 0.9518 0.9411 

( 1.7,1.4 ) 0.8759 0.8700 

( 1.9,1.4 ) 0.8081 0.8061 
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Tabel 4. Perbandingan hasil    numerik BEM, dan hasil Analitik pada titik-titik di 
dalam domain 

Titik dalam Batasan Nilai  hasil BEM Nilai  hasil Analitik 

( 1.1,1.4 ) 2.0646 1.9467 

( 1.3,1.4 ) 1.7738 1.8495 

( 1.5,1.4 ) 1.7184 1.7496 

( 1.7,1.4 ) 1.5901 1.6515 

( 1.9,1.4 ) 1.6943 1.5576 

6. Kesimpulan 

Metoda elemen batas (MEB) cukup baik digunakan dalam pemodelan distribusi potensial 
elektrokinetik (PE) bukan hanya untuk medium yang homogen tetapi juga untuk medium 
yang tidak homogen. Kelebihan dari MEB bukan hanya karena mudah dan cepat 
mendapatkan solusi secara numerik dengan perubahan syarat batas baik syarat batas 
Dirichlet, Neuman maupun syarat batas campuran sesuai dengan kondisi batasan yang 
ditinjau tetapi juga sangat cepat dalam proses perhitungan dalam komputer. Hal ini 
disebabkan oleh sifat metode elemen batas yang tidak memerlukan komputasi pada 
keseluruhan domain (mesh) sebagaimana oleh metode beda hingga, melainkan dapat 
secara langsung dapat menghitung titik titik dalam yang diinginkan. Walaupun demikian, 
masih diperlukan kehati-hatian perhitungan untuk titik titik dalam daerah yang ditinjau 
yang disebabkan oleh ketidaktunggalan proses mendapatkan hasil dari turunan solusi 
fundamental.  Kelebihan inilah yang membuat metode elemen batas dapat memberikan 
solusi alternatif untuk persoalan perembesan air tanah dengan koefisien variabel.  
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MODEL DINAMIKA RESPON IMMUN CTL 
PADA INFEKSI VIRUS HIV  

JEFFRY KUSUMA1 DAN MUHTAR2 

1Staf Pengajar Matematika Unhas, jeffry.kusuma@gmail.com 
2Mahasiswa Magister Matematika Unhas 

Abstract. On HIV virus infection, Cytotoxic T lymphocites (CTL) play an important role as 
antiviral by attacking the infected cells. The response of CTL is believed as main immune work 
to limit the replication and the number of the virus. Mathematical model is built to analysis the 
effect of CTL response of HIV virus infection. Stability analysis is done by using Routh-
Hurwitz criteria on eigenvalues of the linearized differential equation system. There are three 
equilibrium points.  Equilibrium point which is free from the disease, equilibrium point with 
response from CTL and the equilibrium point without response from CTL. The analysis show 
all the equilibrium points depend on the Basic Reproduction Number ( . 

Keywords: HIV, CTL, Equilibrium point, Basic Reproduction Number, Routh-Hurwitz Criteria. 

 

Abstrak. Pada infeksi virus HIV, cytotoxic T lymphocites (CTL) berperan penting sebagai 
antivirus dengan menyerang sel yang terinfeksi. Respon CTL dipercaya sebagai sistem immun 
utama yang membatasi replikasi dan menentukan jumlah (load) virus. Model matematika 
dibangun untuk menganalisa secara detail pengaruh respon immum CTL pada infeksi virus 
HIV. Model tersebut berbentuk sistem persamaan differensial non linear dengan empat variabel 
yang menyatakan konsentrasi sel takterinfeksi, sel terinfeksi, virus dan CTL. Analisa kestabilan 
dilakukan dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz pada nilai eigen dari sistem persamaan 
differensial non linear yang telah dilinearkan. Analisa menunjukkan bahwa ketiga titik 
kesetimbangan, yaitu kesetimbangan bebas penyakit, kesetimbangan endemik tanpa respon 
immun CTL dan kesetimbangan endemik dengan respon immun CTL tergantung pada Basic 
Reproduction Number . 
 

 
Kata Kunci : HIV, CTL, Titik Kesetimbangan, Basic Reproduction Number, Kriteria Routh-
Hurwitz 
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1. Pendahuluan 
 
Dalam dekade terakhir, telah banyak model matematika yang  dikembangkan untuk 
menggambarkan dinamika respon immun pada infeksi virus HIV (Human 
Immunodeficiency Virus). Model matematika yang diusulkan secara prinsip merupakan 
model yang berbentuk persamaan differensial biasa, baik linier maupun nonlinier dengan 
atau tanpa waktu tunda. Secara umum, model-model tersebut berfokus pada interaksi 
antara sel takterinfeksi, sel terinfeksi, virus dan sel immun. 
Model standar dari dinamika infeksi virus HIV terdiri atas tiga variabel, yaitu ( )x x t= , 

( )y y t=  dan ( )v v t=  yang secara berturut-turut menyatakan sel takterinfeksi, sel 
terinfeksi dan partikel virus yang merupakan fungsi dari waktu t dan digambarkan oleh 
diagram kompartemen pada gambar 1 di bawah ini (Nowak dan Bangham, [3]). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sel terinfeksi diproduksi oleh sel takterinfeksi dan virus dengan kelajuan xvβ  dan mati 
dengan kelajuan yδ . Virus diproduksi oleh sel terinfeksi dengan kelajuan ky  dan 
berkurang dengan kelajuan vμ . Sel takterinfeksi diproduksi oleh sel prekursor dengan 
kelajuan s dan mati dengan kelajuan r. Asumsi-asumsi tersebut secara ringkas dinyatakan 
oleh sistem persamaan differensial, 

                                                   1  
                                                       1  
                                                        1  

dimana , dan  secara berturut-turut menyatakan turunan pertama dari variabel x, y 
dan v terhadap waktu t. Perelson et al. [4] dan Perelson dan Nelson [5] menyatakan 
bahwa laju produksi virus k tergantung pada jumlah total virus (N) yang diproduksi sel 
terinfeksi selama hidup, dalam hal ini k N δ= . 
Pada infeksi virus HIV, cytotoxic T lymphocites (CTL) berperan penting sebagai 
antivirus dengan menyerang sel terinfeksi (Liu, [2]). Menurut Zhu dan Zou, [6], jika 

( )z z t=  menyatakan konsentrasi CTL, maka model yang diberikan oleh sistem 
persamaan (1) dapat dimodifikasi menjadi  

                                                  2  
                                               2  

                                                      2  

Gambar 1. Diagram Kompartemen 

Sel takterinfeksi         Virus Sel terinfeksi 

+ 

s 

r μ δ

k 

β



                         Model Dinamika Respon Immun CTL Pada Infeksi Virus HIV                        303 
 

 

, ,                                                   2  
Dimana konstanta p menyatakan laju kekuatan komponen CTL dan b menyatakan laju 
kematian CTL. Fungsi ( , , )f x y z  menggambarkan laju aktivasi respon immun oleh sel 
yang terinfeksi.   
Pada tulisan ini, akan digunakan asumsi yang diberikan oleh Culshaw et al. [1], yaitu 
bahwa produksi CTL tergantung pada konsentrasi sel tak-terinfeksi, sel terinfeksi dan 
konsentrasi CTL, dalam hal ini ( , , )f x y z cxyz= . Dengan demikian model (2) menjadi 

                                                  3  
                                               3  

                                                     3  
                                                     3  

dimana konstanta c menyatakan laju aktifasi respon immun CTL.  

2. Kesetimbangan Dan Analisa Kestabilan 
 
Pada keadaan setimbang, model (3) menjadi 

0                                                  4  
0                                               4  

0                                                     4  
0.                                                     4  

Dengan menggunakan software maple, akan diperoleh  tiga titik kesetimbangan yaitu 
, 0,0,0  

, , , 0  

, , ,  

 
Ketiga titik kesetimbangan 

0
E , 

1
E  dan 

2
E  secara berturut-turut menyatakan 

kesetimbangan bebas penyakit, kesetimbangan endemik tanpa respon immun CTL dan 
kesetimbangan endemik dengan respon immun CTL.  

Analisa kesetimbangan dilakukan dengan terlebih dahulu melinearisasi model (3). 
Linierisasi model (3) pada sembarang titik kesetimbangan ( , , , )E x y v z∗ ∗ ∗ ∗ ∗= , 
memberikan 

                                               5  
                                 5  

                                                         5  
                                   5  

 
Nilai eigen persamaan karakteristik sistem persamaan (5) diperoleh dengan 
menyelesaikan persamaan det( ) 0I Jλ − = , dimana  
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Untuk titik kesetimbangan bebas penyakit, 0y∗ = , 0v∗ =  dan 0,z ∗ =  
persamaan karakteristik pada titik kesetimbangan ini adalah  

0                                    6  
dimana 

A μ δ= +  

B N xμδ δβ ∗= −  
Dua faktor pertama dari ruas kanan pada persamaan (6) memberikan nilai eigen 

1
rλ =−  dan 

2
bλ =−  yang bernilai negatif.  Nilai eigen yang lain ditentukan dari 

persamaan  
0.                                                    7  

Menurut kriteria Routh-Hurwitz, nilai eigen persamaan (7) memiliki bagian real negatif 
jika dan hanya jika 0A>  dan 0B > . Karena A δ μ= + , maka jelas bahwa 0A> .  
Selanjutnya,  

N s
B N x

r
δβ

μδ δβ μδ∗= − = −  

akan bernilai positif jika  

1
N s
r
β
μ

< . 

Konstanta  didefinisikan sebagai basic reproduction number 
0

R  dari 
model (3). Dengan demikian titik kesetimbangan bebas penyakit akan stabil asimptotik 
jika 

0
1R < . 

Perhatikan bahwa titik kesetimbangan endemik tanpa respon immun CTL dapat 
dinyatakan dalam 

0
R , yaitu   

,
1

,
1

, 0  

Pada saat terjadi infeksi, sel terinfeksi dan partikel virus keduanya bernilai positif dan 
kondisi ini dipenuhi jika 

0
1R > .  

Selanjutnya akan ditentukan kestabilan titik kesetimbangan 
1

E . Persamaan 
karakteristik pada titik kesetimbangan ini diberikan oleh  

0                                 8  
dimana 
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A r vμ δ β ∗= + + +  

( )( )B r v N xμδ μ δ β δβ∗ ∗= + + + −  

( )C r v rN xμδ β δβ∗ ∗= + −  

Dari persamaan (4b) dan (4c) yang memberikan hubungan y x vδ β∗ ∗ ∗=  dan 

N xβ μ∗ = , maka B dan C menjadi 

( )( )B r vμ δ β ∗= + +  

C vμδβ ∗=  

Faktor pertama dari ruas kanan persamaan (8) memberikan nilai eigen 
1

cx y bλ ∗ ∗= − . 
Nilai eigen yang lain diperoleh dari persamaan 

0                                         9  
Menurut kriteria Routh-Hurwitz, nilai eigen persamaan (9) memiliki bagian real negatif 
jika dan hanya jika 0A> , 0C >  dan 0AB C− > . Jelas bahwa 0A>  dan 

0C > .  

Selanjutnya,  

{ }( ) ( ) ( )AB C r v r v r v vμ δ β μ β δ β μδβ∗ ∗ ∗ ∗− = + + + + + + −  

{ }( ) ( )( )( ) 0r v r r v r vAB C μ μ β δ δ β μ δ β∗ ∗ ∗= + + + + + + + >− Jadi bagian 

real dari semua nilai eigen persamaan (9) akan bernilai negatif. Dengan demikian 
kestabilan akan ditentukan oleh nilai eigen 

1
λ . Nilai eigen  

2
0

1 2 2

( 1)r R
cx y b c b

N

μ
λ

δβ
∗ ∗ −

= − = −  

akan bernilai negatif jika  
2 2

0 2
1

bN
R

cr

δβ
μ

< + . 

Karena 
0

1R > , dengan demikian titik kesetimbangan endemik tanpa respon immun 
CTL akan stabil asimptotik jika 

2 2

0 2
1 1

bN
R

cr

δβ
μ

< < + . 

Selanjutnya akan ditentukan kestabilan titik kesetimbagan endemik yang 
melibatkan respon immun CTL. Pada keadaan ini, keempat komponen yang terlibat pada 
model bernilai positif. Dengan terlebih dahulu melakukan penyederhanaan pada 
persamaan (4d), yaitu dengan menggunakan kenyataan bahwa pada titik kesetimbangan 
ini 0z ∗ ≠ , dengan demikian 0cx y b∗ ∗ − = , maka persamaan karakteristik pada titik 
ini dapat dinyatakan sebagai 

0                                         10  
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dimana 

A pz r vμ δ β∗ ∗= + + + +  

( ) ( )( )B pz N x pcx y z r v pzμ δ δβ β μ δ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= + − + + + + +  

( ) ( ){ }C pcx y z r v pz N x pcx y zμ β μ δ δβ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= − + + − + +         
2N x vδβ ∗ ∗

 
2( ) ( )D r v pcx y z N pcx y zβ μ δβ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= + −  

Dari persamaan (4b), (4c) dan (4d) yang memberikan hubungan  
y py z x vδ β∗ ∗ ∗ ∗ ∗+ = , N y vδ μ∗ ∗=  dan cx y z bz∗ ∗ ∗ ∗= , 

maka B, C dan D dapat disederhanakan menjadi 
( )( )B pbz r v pzβ μ δ∗ ∗ ∗= + + + +  

( ) ( )C pbz r v pz vμ β δ μβ∗ ∗ ∗ ∗= + + + +  

D r pbzμ ∗=  
Menurut kriteria Routh-Hurwitz, nilai eigen persamaan (10) memiliki bagian real negatif 
jika dan hanya jika 0A> , 0C > , 0D >  dan 2 2 0ABC C A D− − > . Jelas 

0A> , 0C >  dan 0D > .  

Selanjutnya, 

{ }{ }( ) ( ) ( )( )AB C r v pz pbz r v pzμ β δ β μ δ∗ ∗ ∗ ∗ ∗− = + + + + + + + +
         

( ) ( )pbz r v pz vμ β δ μβ∗ ∗ ∗ ∗− + + − +  

( )( ) ( )2( )r r v r pz r v r pzμ μ β δ μ β δ∗ ∗ ∗ ∗= + + + + + + + +           

    ( ) ( ) ( ){ }r pz r v v pzμ δ μ β β μ δ∗ ∗ ∗ ∗+ + + + + + + +       

     ( ) ( ){ }pz pbz v pzδ β δ∗ ∗ ∗ ∗+ + +
 

( )( ) ( )2( )r r v r pz r v r pzμ μ β δ μ β δ∗ ∗ ∗ ∗= + + + + + + + +           

    ( ) ( )( )r pz v pz r vμ δ β μ δ μ β∗ ∗ ∗ ∗+ + + + + + + +       

     ( ) ( ){ }pz pbz v pzδ β δ∗ ∗ ∗ ∗+ + +
 

( ) ( )( )r r v r pz r vAB C μ μ β δ μ β∗ ∗ ∗= + + + +− + + +

      2( ) ( )r pz r pzB C KA δ μ δ∗ ∗− + + + +  
dimana 

{ }( )( ) ( ) ( )K v pz r v pz pbz v pzβ μ δ μ β δ β δ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗= + + + + + + + +  

Selanjutnya,  
( ) ( )( ) ( ) ( )AB C C pbz r v AB C pz v AB Cμ β δ μβ∗ ∗ ∗ ∗− = + + − + + −  
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                      { ( )( ) ( )pbz r v r r v r pzμ β μ μ β δ∗ ∗ ∗ ∗= + + + + + +  

 ( ) ( )2
( )r v r pz r pzμ β δ μ δ∗ ∗ ∗+ + + + + + +   

 } ( ) ( )K pz v AB Cδ μβ∗ ∗+ + −  

        ( )22 * 2( )r v r pbz pz r pbzμ β μ δ μ∗ ∗= + + + + +    

             ( ) ( ) ( )( )2
* * *2pz r v rpbz pz r vδ β δ μ β∗ ∗+ + + + + +     

              ( )( )( )* * *r pbz pz r v r v rpbzμ δ μ β β∗ ∗+ + + + + +  
( ) ( ) ( ) ( )pz v AB C KpbAB C C z r vδ μβ μ β∗ ∗ ∗ ∗+ − + + +− =  

{ }2
2 ( ) ( )A D r v pz r pbzμ β δ μ∗ ∗ ∗= + + + +  

{ }22 2( ) ( )r v pz r pbzA D μ β δ μ∗ ∗ ∗= + + + + +
   

                
2 ( )( )r pbz r v pzμ μ β δ∗ ∗ ∗+ + +  

2( ) ( )( )( )AB C C A D pz r v pz r v rpbzδ β δ μ β∗ ∗ ∗ ∗ ∗− − = + + + + + + +  
2( ) ( ) ( ) ( )pzAB C C v AB C Kpbz r vA D δ μβ μ β∗ ∗ ∗ ∗+ − + + +− − =  

Karena 0AB C− >  dan 0K > , maka 2 2 0ABC C A D− − > . Dengan demikian 
titik kesetimbangan endemik dengan respon immun CTL akan stabil asimptotik jika  

2 2

0 2
1

bN
R

cr

δβ
μ

> + . 

3. Simulasi Numerik  
 
Untuk keperluan simulasi numerik digunakan software maple dengan  menggunakan 
nilai-nilai parameter pada model (3) yaitu : s = 2, r = 0.03, 0.0014453β = , 0,32δ = , 

1,8μ = , p = 0.05, N = 50, c = 0.2 dan b = 0.3. Untuk nilai-nilai parameter ini diperoleh 

0
= 2.676481482R . Simulasi numerik menunjukkan bahwa titik kesetimbangan 

endemik dengan respon immun CTL, 
2

E  stabil asimptotik (gambar 2-5).  
 
 
 
 
 
 
 
 



308              JEFFRY KUSUMA DAN  MUHTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Keadaan sel takterinfeksi. 
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Gambar 3. Keadaan sel terinfeksi. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

t  (hari)

y(
t)



                         Model Dinamika Respon Immun CTL Pada Infeksi Virus HIV                        309 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 4. Keadaan virus. 
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Gambar 5. Keadaan CTL 
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4. Kesimpulan 

Walaupun Analisa persamaan karakeristik dari model dinamika respon imnun CTL pada 
infeksi virus HIV dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz menunjukkan bahwa titik 
kesetimbagan bebas penyakit 

0
E  akan stabil asimptotik ketika basic reproduction 

number 
0

1R < . Ketika 
0

1R > , 
0

E  akan menjadi tidak stabil dan memunculkan titik 

kesetimbangan endemik tanpa respon immun CTL 
1

E . Titik kesetimbagan 
1

E  akan 
stabil asimptotik ketika  

2 2

0 2
1 1

bN
R

cr

δβ
μ

< < +  

dan menjadi tidak stabil ketika  
2 2

0 2
1

bN
R

cr

δβ
μ

> + , 

yang selanjutnya memunculkan titik kesetimbangan ketiga yaitu titik kesetimbangan 
endemik dengan respon immun CTL, 

2
E .    

Dari hasil analisa teoritis dan simulasi numerik, menunjukkan bahwa basic reproduction 
number 

0
R  akan menentukan dinamika dari model. Perlu diperhatikan bahwa 

0
R  tidak 

tergantung pada parameter b, c dan p, yang berarti bahwa CTL tidak dapat mengeliminasi 
virus. Namun demikian, aktifasi respon CTL dapat mereduksi jumlah (load) virus dan 
meningkatkan jumlah populasi sel takterinfeksi. Hal ini bisa lihat dengan 
membandingkan komponen jumlah sel takterinfeksi dan jumlah virus pada titik 
kesetimbagan 

1
E  dan 

2
E . 
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 PENDEKATAN METODE SECANT PADA ALGORITMA 
LEVENBERG-MARQUARDT 

LUSIA KRISMIYATI BUDIASIH 

Program Studi Matematika, Universitas Sanata Dharma, lusia_kris@usd.ac.id 
 

Abstract.  Levenberg-Marquardt method is one of optimization methods to solve the least 
squares problem iteratively based on the Gauss-Newton method. It is assumed that the 
objective function is differentiable, ie, there is a Jacobian matrix corresponding to that 
function. But in most optimization problems, the formulation for the element of Jacobian 
matrix was not all be determined. The simplest way to overcome this problem is to replace the 
Jacobian matrix with matrix obtained from a numerical differentiation. In this way, the 
objective function evaluated at many points at each iteration. To get a more efficient way, it 
will be used the approach of the secant Levenberg-Marquardt method in which the Jacobian 
matrix method was approached by a new matrix which is obtained by using the generally 
secant method. The advantage of this method is that the function only needs to be evaluated at 
one point at each iteration. 

 
Key words and Phrases : Levenberg-Marquadt method, secant method, Gauss-Newton 
method, Jacobian matrix, least squares problem 

 
 

Abstrak.  Metode Levenberg-Marquardt merupakan salah satu metode optimisasi untuk 
menyelesaikan masalah kuadrat terkecil secara iteratif yang didasarkan pada metode Gauss-
Newton. Dalam menggunakan metode ini diasumsikan bahwa fungsi obyektif diferensiabel, 
yakni terdapat matriks Jacobi yang bersesuaian dengan fungsi tersebut. Namun pada 
kebanyakan masalah optimisasi, rumusan untuk elemen pada matriks Jacobi tidak semua 
dapat ditentukan. Cara yang paling sederhana untuk mengatasi masalah tersebut adalah 
mengganti matriks Jacobi dengan matriks yang diperoleh dari diferensiasi secara numeris. 
Dalam metode ini, pada setiap iterasi fungsi obyektif dievaluasi di banyak titik. Untuk 
mendapatkan cara yang lebih efisien akan digunakan pendekatan secant dari metode 
Levenberg-Marquardt dimana pada metode ini matriks Jacobi dihampiri dengan matriks baru 
yang diperoleh dengan menggunakan metode secant diperumum. Keuntungan dari metode 
secant ini adalah bahwa untuk mendapatkan aproksimasi matriks Jacobi, pada setiap iterasi 
fungsi hanya perlu dievaluasi di satu titik. 

Kata kunci: metode Levenberg-Marquadt, metode secant, metode Gauss-Newton, matriks 
Jacobi, masalah kuadrat terkecil 
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linear di persekitaran x, yakni untuk  yang kecil, ekspansi Taylor dari fungsi f 
menghasilkan 

. (2)
dengan J(x) adalah matriks Jacobian. Dengan menerapkan persamaan (2) untuk definisi F 
pada persamaan (1) maka akan diperoleh 

 
(3)

Gradien dan Hessian dari L masing-masing adalah 
 dan  . 

Jika J memiliki rank penuh maka L”(h) definit positif. Hal ini menunjukkan bahwa L(h) 
memiliki peminimal tunggal, yang dapat ditentukan dengan menyelesaikan 

. (4)

Pada metode Levenberg-Marquadt, langkah  ditentukan dengan memodifikasi 
persamaan (4), yakni 

 dengan  dan . 
Parameter damping  memiliki beberapa pengaruh: 

a. Untuk semua  > 0, matriks koefisien adalah definit positif, dan hal ini 
menjamin bahwa  merupakan arah turun (descent direction). 

b. Untuk nilai  yang besar, akan diperoleh 

, 

yakni langkah yang pendek dalam arah turun tercuram. Langkah ini baik jika 
penyelesaian pada iterasi yang sedang berlangsung jauh dari penyelesaian 
sebenarnya. 

c. Jika  amat kecil, maka , yang merupakan langkah yang baik dalam 
tahap iterasi terakhir, saat x dekat dengan x*. Jika F(x*) = 0 (atau amat kecil), 
maka iterasi dapat konvergen kuadratik. 

Dengan demikian, parameter  akan mempengaruhi arah dan juga besar langkah. 
Pemilihan nilai  awal harus disesuaikan dengan banyaknya elemen dari 

, yakni dengan memilih 

, 
dengan  dipilih sembarang. Algoritma yang dibangun tidak akan terlalu sensitif 
terhadap pemilihan , tetapi biasanya akan digunakan nilai yang kecil. Jika  diyakini 

merupakan aproksimasi yang baik untuk x*, maka dapat dipilih . Dapat juga 
digunakan  atau bahkan . 
 Selama iterasi, besar nilai  dapat diperbaharui. Hal tersebut dikendalikan 
dengan ratio 

. 

h
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Penyebut dari ration tersebut diprediksi dengan model linear pada persamaan (3) sehingga 
diperoleh 
 
 

 

Nilai  yang besar menunjukkan bahwa  merupakan aproksimasi yang baik 

untuk , dan nilai  dapat ditentunkan sedemikan sehingga langkah 
Levenberg-Marquardt berikutnya lebih dekat dengan langkah Gauss-Newton. Jika  
kecil (atau bahkan negatif), maka  merupakan aproksimasi yang buruk, dan 
selanjutnya nilai  ditingkatkan dengan tujuan supaya langkah lebih dekat dengan arah 
turun tercuram dan menurunkan panjang langkah. 
 Kriteria penghentian untuk algoritma ini diberikan untuk menunjukkan bahwa 
pada suatu peminimal global didapatkan F’(x*) = g(x*) = 0, sehingga dapat digunakan 

, 

dengan  merupakan bilangan positif yang kecil.  Kriteria penghentian lain yang dapat 
digunakan adalah jika perubahan dalam x kecil, yakni 

. 
 

 

Algoritma Metode Levenberg-Marquardt 
Langkah 1.  Inisialisasi k = 0, v = 2 
Langkah 2.  Tentukan x = x0 
Langkah 3.  Hitung ( ) ( )xJxJA T=  , fJg T=   

  dan  { }iii amax⋅= τμ  

Langkah 4.  while 1ε≤∞
g  and k < kmax 

   k = k + 1 
   selesaikan ( ) ghIA −=+ lmμ  

   if ( )22 εε +≤− xxxbaru  
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   else 

    lmbaru hxx += ,  
( ) ( )
( ) ( )lm

lm

LL
FF

h0
hxx

−
+−

=ρ  

    if ρ  > 0 

     baruxx = ,  

     ( ) ( )xJxJA T= ,  fJg T=  

     ( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −−⋅= 3121,

3
1max ρμμ , v = 2 

    else 
*2*

( ) ( ) ( ) ( )ghhhgghh0 −=−−−=− lm
T
lmlm

T
lmlmLL μμ

2
12

2
1

ρ ( )lmL h
( )lmF hx + μ

ρ
( )lmL h

μ

1ε≤∞
g

1ε

( )22 εε +≤− xxxbaru



                  Pendekatan Metode Secant pada Algoritma Levenberg-Marquardt...                315 
 

2.2. Pendekatan Secant untuk Metode Levenberg-Marquardt 
 
Metode Levenberg-Marquardt yang telah dipaparkan pada bagian di muka 

mengasumsikan bahwa fungsi f adalah diferensiabel, dengan demikian dapat ditentukan 
matrik Jacobi J(x). Dalam banyak masalah optimisasi praktis, sering kali elemen pada 
matriks Jacobi tersebut tidak semua dapat dirumuskan.  

Perbaikan yang paling sederhana adalah mengganti matriks J(x) dengan suatu 
matriks B yang diperoleh dengan diferensiasi numeris. Element ke-(i,j) dihampiri dengan 
aproksimasi beda hingga 

, 

dengan  merupakan vektor satuan pada arah koordinat ke-j dan adalah bilangan real 
yang sangat kecil. Dengan cara ini, setiap iterasi x akan mengevaluasi f pada n + 1 titik, 
dan karena  diharapkan kurang dari jarak , maka perilaku global dari f tidak 
dapat diketahui, kecuali dengan mengevaluasi f(x). Dalam tulisan ini akan dipaparkan 
metode lain yang lebih efisien. Pendekatan secant untuk metode Levenberg-Marquardt 
dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. 

Pertimbangkan persamaan nonlinear . Akan ditentukan x* sedemikian 
sehingga f(x*) = 0. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat digunakan algoritma 
Newton-Raphson, yakni 

i.  
ii. selesaikan masalah linear l(h) = 0 
iii. xbaru = x + h 

 
 

 Jika f ’(x) tidak dapat ditentukan, nilai tersebut dapat dihampiri dengan 

 
 

dengan  dipilih cukup kecil. Dengan demikian, algoritma Newton-Raphson di atas 
dapat ditulis sebagai 

i.  dengan  
ii. selesaikan masalah linear  
iii. xbaru = x + h 

 
 

Misalkan diketahui xlama dan f(xlama), serta h ditulis sebagai h = xlama – x maka 
f(xlama) = ( xlama – x).  

Dengan demikian, dapat dipilih b yang memenuhi 

, 
 

yang dikenal sebagai metode secant. 
Keuntungan utama metode secant dibandingkan dengan hampiran beda hingga 

untuk metode Newton-Raphson adalah bahwa pada metode secant hanya dibutuhkan 
mengevaluasi fungsi di satu titik pada setiap iterasinya, sedang pada hampiran beda 
hingga diperlukan dua titik. 

Pertimbangkan model linear untuk fungsi f : Rn  Rm pada persamaan (2), yakni  
. 
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Dengan mengganti l(h) menjadi (h) maka akan diperoleh 

F(x+h) (h)≡ f(x) + B h, 
dimana B merupakan aproksimasi untuk J(x). Pada langkah iterasi selanjutnya, perlu 
ditentukan Bbaru sedemikian sehingga 

f (x baru + h)  f (x baru ) + Bbaru h. (5)
Jika h diperoleh dari x - x baru, maka persamaan (5) akan menjadi 

f (x) = f (x baru ) + Bbaru (x – x baru ). (6)
Sistem persamaan ini terdiri dari m persamaan dengan m.n elemen Bbaru yang tak 
diketahui, sehingga diperlukan syarat tambahan. Menurut Broyden [1], matriks Bbaru  
tersebut dapat dipilih  sedemikian sehingga perubahan pada f yang diprediksi oleh Bbaru 
pada arah v yang ortogonal dengan (x – x baru ), adalah sama jika diprediksi oleh B, dan 
dirumuskan sebagai  

Bbaru v = B v  untuk semua v ⊥ (x – x baru ). (7)
Persamaan (6) dan (7) akan dipenuhi oleh definisi berikut ini: 
 
 
Definisi 2.1. Broyden’s Rank One Update 
  Bbaru  = B + uhT   
dengan  h = x baru  – x 

  ( ) ( )( )Bhxfxf
hh

1u T −−= baru  

(8)

 
Definisi di atas merupakan generalisasi metode secant. Dengan modifikasi ini, 

bagian pusat dari Langkah 4 pada algoritma Levenberg-Marquardt memiliki bentuk: 
 Selesaikan ( ) ( )xfBhIBB T

slm
T −=+ μ  

 x baru  = x + hslm 
 Perbarui B dengan Definisi pada persamaan (8) 
 Perbarui μ dan x seperti pada algoritma Levenberg-Marquardt 
 

Powell telah menunjukkan bahwa jika himpunan vektor x0, x1, x2, ... konvergen ke 
x*  dan jika himpunan vektor langkah { }1−−≡ kkk xxh  memenuhi kondisi bahwa 
{ }knk hh ,,1 …+−  bebas linear untuk setiap nk ≥ , maka himpunan aproksimasi { }kB  akan 
konvergen ke J(x*), tanpa bergantung pada pemilihan B0. Pada prakteknya, sering terjadi 
bahwa n langkah pertama tidak bebas linear, dan ada resiko bahwa setelah beberapa 
langkah iterasi, matriks B yang didapat merupakan aproksimasi yang buruk untuk matriks 
Jacobi. Pada kasus ini vektor x akan tidak berubah dan μ  semakin bertambah besar. 
Aproksimasi untuk B akan berubah, namun masih merupakan aproksimasi yang buruk. 
Namun demikian, proses akan berhenti akibat nilai hslm yang menjadi sangat kecil 
sehingga kriteria penghentian terpenuhi, meski x mungkin masih jauh dari x* (Madsen 
[2]). 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menghitung 
kembali matriks B dengan beda hingga. Dalam modifikasi algoritma Levenberg-
Marquardt akan ditambahkan pembaruan matriks B yang ditentukan dengan iterasi siklis. 
Misalkan h menyatakan vektor langkah iterasi sekarang, dan j merupakan bilangan yang 
menunjukkan koordinat sekarang. Jika θ, sudut antara h dan ej, besar maka akan dihitung 

λ
≈ λ

≈



                  Pendekatan Metode Secant pada Algoritma Levenberg-Marquardt...                317 
 

aproksimasi beda hingga untuk kolom ke-j dari matriks J. Hal ini dapat dinyatakan 
sebagai: 

h
eh

eh
γγθ <⇔<

⋅
= j

j

j
T

hcos  

Madsen [2] menjelaskan bahwa berdasarkan hasil percobaan, pada umumnya pemilihan 
8,0=γ  akan memberikan performansi yang baik. Dengan pemilihan ini, dapat 

diperkirakan bahwa untuk setiap langkah iterasi diperlukan dua evaluasi dari fungsi 
vektor f. Parameter dumping μ diperbarui seperti pada algoritma Levenberg-Marquardt. 
Dengan demikian, algoritma pendekatan secant untuk metode Levenberg-Marquardt 
dapat dirangkum sebagai berikut: 
 

 
 
 
2.3. Pendekatan Secant untuk Metode Levenberg-Marquardt pada Masalah Powell 

Sebagai kasus khusus, akan dipertimbangkan masalah berikut, yang pada tahun 
1970 dikenal sebagai masalah Powell, yakni  
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Algoritma Pendekatan Secant untuk Metode Levenberg-Marquardt 
Langkah 1.  Inisialisasi k = 0 
Langkah 2.  Tentukan x = x0; B = B0; j = 0, v = 2 
Langkah 3.  Hitung ( )xfBg T=   

Langkah 4.  while 1ε>∞
g  and k < kmax 

 k = k + 1; selesaikan ( ) ghIBB −=+ μT  
  if ( )22 εε +≤ xh  then break 
  else  j = mod(j,n) + 1; 
 if  h8,0<jh  

  if xj = 0 then 2δη = else 
jxδη =  end 

    
jbaru exx η+= , ( ) ( )( )Bhxfxf

hh
1u −−= baruT

 

    Bbaru = B + uhT end 
    xbaru = x + h; ( ) ( )( )Bhxfxf

hh
1u −−= baruT

 

    Bbaru = B + uhT , ( ) ( )
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    if ρ  > 0  then baruxx = , ( )xfBg T=  

    ( )
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⎩
⎨
⎧ −−⋅= 3121,

3
1max ρμμ , v = 2 

    else  vvv *2,* == μμ  
    end  end end 
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dimana 0x =*  merupakan satu-satunya penyelesaian dari masalah tersebut.  
Perhatikan bahwa matriks Jacobian yang diperoleh adalah 

 ( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

= −
2

2
1 41,0

01
xx

xJ  

yang singular pada penyelesaian di atas.  
Jika dipilih x0 = [3 1], maka dengan menggunakan metode Levenberg-Marquardt dan 
pendekatannya akan diperoleh hasil iterasi seperti tergambarkan pada gambar berikut: 

 
 

 
 

Gambar 1. Metode Levenberg-Marquardt untuk Masalah Powell 
 

 
Dari Gambar 1 tampak bahwa iterasi mulai stabil terjadi antara iterasi ke-22 dan 

30. Hal ini  terjadi karena pengaruh dari matriks Jacobian yang hampir mendekati 
singular. Setelah iterasi tersebut, tampak bahwa iterasi akan konvergen secara linear. 
Penyelesaian yang didapat dengan metode ini adalah 

x = [-3,81. 10-8 ;  -1,38. 10-3] 
Adanya osilasi pada beberapa iterasi di awal dapat menyebabkan kesalahan yang cukup 
besar dan memperlambat kekonvergenannya. 
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             Gambar 2. Pendekatan Secant untuk Metode Levenberg-Marquardt  

                     Pada Masalah Powell 
 

Dari Gambar 2, tampak bahwa mulai iterasi ke-10 karakteristik fungsi norm(g) dan nilai 
μ yang diperoleh dengan pendekatan secant, berbeda dengan  hasil pada metode 
Levenberg-Marquardt. Fungsi tampak berosilasi, meski dengan penyimpangan yang 
kecil. Nilai setiap iterasi pada ketiga grafik menunjukkan nilai yang lebih besar dibanding 
dengan hasil seperti tampak pada Gambar 1. Hal ini mengindikasikan bahwa  pendekatan 
secant membutuhkan iterasi yang lebih banyak dalam menyelesaikan suatu masalah 
optimasi dibandingkan metode Levenberg-Marquardt itu sendiri. 

3. Kesimpulan 

Metode Levenberg-Marquardt merupakan salah satu metode optimasi untuk 
menyelesaikan masalah kuadrat terkecil yang didasarkan pada metode Gauss-Newton, 
dimana terdapat matriks Jacobi yang bersesuaian dengan fungsi tersebut. Apabila tidak 
semua elemen pada matriks Jacobi dapat ditentukan, pendekatan secant untuk metode 
tersebut dapat digunakan. Meski kekonvergenan berjalan lambat, namun metode ini 
membutuhkan sedikit evaluasi fungsi dibandingkan pendekatan lain untuk mendapatkan 
aproksimasi matriks Jacobi. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi lokal 
pencarian, karena biasanya memerlukan model yang jauh lebih sedikit daripada model 
untuk metode Levenberg-Marquardt konvensional. 
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MODEL KOMPETISI DUA SPESIES 

RUSTANTO RAHARDI 

Dosen Matematika FMIPA Universitas Negeri Malang (UM) 

 
Abstract. In this paper we discuss models the evolution of the two populations in a 
competing species system of differential equations where both species are present and 
competing for the same food, the effect is to decrease their rate of growth. Generally, we 
cannot explicitly solve the nonlinear system, however, by studying the equalitative properties 
of the solutions, we can obtain useful information about certain trajectories. Specially, we will 
try to determine how the solutions behave near a critical point. That solution of the system can 
be graph, so we get informations about behavior of  them.  

 
Kata kunci:  kompetisi, solusi keseimbangan, titik-titik keseimbangan, bidang fase 
 
Abstrak. Tulisan ini membahas suatu model populasi perkembangan dari dua jenis spesies 
yang bersaing untuk memperoleh makanan yang sama dalam suatu sistem. Adanya persaingan 
mengakibatkan tingkat pertumbuhan mereka mengalami pengurangan. Model-model populasi 
masing-masing spesies digambarkan dalam satu sistem persamaan diferensial tak linear. 
Umumnya, kita sulit memecahkan solusi eksplisit  sistem tak linear, oleh karena itu dengan 
mempelajari sifat-sifat kualitatif solusinya, kita dapat memperoleh informasi yang berguna 
berdasarkan trayektori tertentu. Khususnya, kita akan mencoba untuk menentukan bagaimana 
perilaku solusi di sekitar titik kritis. Solusi dari sistem berupa grafik, sehingga kita dapat 
memperoleh informasi tentang perilaku dari mereka. 
 
Kata kunci: kompetisi, solusi keseimbangan, titik-titik keseimbangan, bidang fase 

 
 

A. Pendahuluan 

Suatu ekosistem terdiri dari beberapa spesies. Karena beberapa faktor seperti 
keterbatasan tempat, keterbatasan bahan makanan, pengaruh lingkungan, dan yang 
lainnya, spesies-spesies itu mengalami persaingan. Persaingan itu terjadi untuk 
mempertahankan kehidupan, melestarikan jenisnya, dan bisa saja untuk alasan-alasan 
lainnya. Setiap spesies makhluk hidup saling berinteraksi antar individu maupun antar 
populasi (Baconnier et all, 1993). Interaksi antar dua spesies yang sering dikenal dengan 
kompetisi dua spesies menurut Kastono (2010) ada dua macam, yaitu intra specific 
competition (persaingan antar spesies sama dalam lahan yang sama) dan inter specific 
competition (persaingan antar spesies berbeda dalam lahan yang sama). Sedangkan Hairiah 
menyatakan ada tiga macam interaksi di dalam system agroforestri, yaitu (1) Interaksi positif 
(saling menguntungkan), (2) Interaksi netral (bila kedua belah pihak tidak saling 
mempengaruhi), dan (3) Interaksi negatif (saling merugikan). 
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Dalam paper ini akan membahas tentang dua spesies yang bersaing dalam satu 
populasi dimana keduanya bersaing dalam hal apapun. Maksudnya, terkadang dua spesies 
itu tidak hanya dalam satu populasi saja, tetapi juga dalam satu ekosistem, misalnya 
dalam satu ekosistem di hutan, harimau bersaing dengan singa dalam rantai makanannya, 
dalam suatu ekosistem di kolam ikan air tawar, ikan mujair bersaing dengan ikan tombro 
dalam hal tempat dan makanan, dan masih banyak contoh lainnya. 

Pada suatu saat kedua spesies yang bersaing itu mengalami beberapa keadaan 
naik turun populasi atau kepadatannya. Ada saatnya salah satu dari kedua spesies yang 
bersaing itu jumlahnya naik dan ada kalanya jumlahnya juga turun, dan tidak dipungkiri 
ada saatnya kedua spesies yang bersaing itu dalam keadaan seimbang. Aturan seimbang 
dalam hal ini adalah keadaan dimana populasi atau kepadatan kedua jenis spesies itu 
sama-sama naik, sama-sama turun, atau sama-sama dalam keadaan yang stabil atau tetap. 

Makalah ini akan membahas suatu model populasi dua jenis spesies yang 
bersaing. Akan digambarkan model-model populasi untuk masing-masing spesies dengan 
satu sistem persamaan, dan akan diperoleh titik-titik keseimbangan. Sistem persamaan 
tersebut dapat menggambarkan suatu grafik yang dapat merepresentasikan populasi atau 
kepadatan kedua jenis spesies yang bersaing tersebut. 

 
 

B. Model Matematika Spesies yang Berkompetisi 
 
Sebagaimana dalam mengasumsikan laju pertumbuhan populasi penduduk yang dapat 

diekpresikan dalam bentuk model persamaan diferensial (Murray, 2002:  5). 

kP
dt
dP

=  

dengan  

t   = waktu (variabel bebas), 
P  = populasi penduduk (variabel bergantung), dan 
k  = konstanta proporsi (parameter) diantara rata-rata pertumbuhan populasi dan 

ukuran populasi. 
Sehingga populasi )(tx  dan )(ty  pada kurun waktu t  dari 2 spesies yang 

berkompetisi untuk memperebutkan persediaan makanan yang sama digambarkan dengan 
sistem 

            
( )

( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−−=

−−=

xcybay
dt
dy

ycxbax
dt
dx

222

111
……………………………………….(1.1) 

dengan 1a , 2a , 1b , 2b , 1c , dan 2c  merupakan konstanta positif yang bergantung pada 
spesies dan lingkungannya. Kedua spesies makan makanan yang sama, akibatnya ada 
persaingan antar spesies dan bahkan ada persaingan antar spesies yang sama. Persaingan 
antar spesies dapat dijadikan asumsi bahwa populasi akan proporsional ke perkalian xy , 
hal ini mengakibatkan suku 1c  dan 2c  negatif. Sedangkan persaingan antar spesies yang 
sama dapat dijadikan asumsi bahwa populasi akan proporsional ke perkalian dirinya 
sendiri ( xx  atau yy ), akibatnya suku 1b  dan 2b  negatif. Berdasarkan kondisi ini, 
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akhirnya tingkat pertumbuhan untuk spesies x  dinyatakan dengan xycxbxa 1
2

11 −−  dan 
untuk spesies y  dinyatakan dengan xycybya 2

2
22 −−  seperti pada kedua persamaan 

dalam model (1.1) di atas. 
 
 

C. Titik Keseimbangan (Equilibrium Point) dan Bidang Fase (Phase Portrait) 

Jika kedua laju populasi tersebut diselesaikan dengan analisis bidang fase, akan 
diperoleh solusi-solusi yang dekat dengan titik keseimbangan. Titik-titik ini dapat 
ditentukan dengan 0/ =dtdx  dan 0/ =dtdy . Sehingga dapat diperoleh sistem 
persamaan 

                                     
( )
( )⎩

⎨
⎧

=−−
=−−

.0
,0

222

111

xcybay
ycxbax

 

Sistem tersebut mempunyai 4 solusi yaitu )0,0( , )/,0( 22 ba , )0,/( 11 ba , dan satu titik 
perpotongan dua garis ( ) 0111 =−− ycxbax , ( ) 0222 =−− xcybay  jika ada. Titik 
tersebut adalah  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−
−

=
2121

2112

2121

1221 ,
ccbb
caba

ccbb
caba

P . ……………………………….(1.2) 

Perhatikan bahwa, ketiga solusi keseimbangan pertama di atas merupakan titik-titik pada 
kuadran pertama dari bidang xy . Karena populasi harus tidak negatif, maka kita akan 
menganalisis semua solusi yang mungkin di kuadran pertama. 

Untuk menentukan aliran dari trayektori pada kuadran pertama, kita mulai dari 
persamaan pertama yang memuat dtdx / : 

( )ycxbax
dt
dx

111 −−= . ……………………………..(1.3) 

Dari persamaan (1.3), kita lihat bahwa pada kuadran pertama, tanda untuk dtdx /  positif 
apabila 0111 >−− ycxba  dan negatif apabila 0111 <−− ycxba . Konsekuensinya, )(tx  
naik sepanjang trayektori di bawah garis 0111 =−− ycxba  dan menurun sepanjang 
trayektori di atas garis tersebut (lihat Gambar 1.1 a). Pernyataan yang sama yaitu )(ty  
naik sepanjang trayektori di bawah garis 0222 =−− xcyba  dan menurun sepanjang 
trayektori di atas garis tersebut (lihat Gambar 1.1 b)  
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(a) Perubahan x  (b) Perubahan y  

Gambar 1.1 Daerah di mana populasi naik atau turun 

 
Dari kedua grafik di atas, ada 4 kemungkinan yang terjadi. Di bawah ini adalah 4 

grafik kemungkinan dengan titik-titik yang ditebali adalah titik-titik kritis,  
garis hitam tipis didefenisikan jika 0/ =dtdx  dan garis hitam tebal didefenisikan jika 

0/ =dtdy , lihat Gambar 1.2. Sistem arah (yaitu           ) mengindikasikan variabel x  
dan y   masing-masing naik atau turun berdasarkan analisis yang diilustrasikan dalam 
Gambar 1.1.   11 / ba   11 / ca   22 / ca   22 / ba  
 

 

(a) Spesies y  tetap hidup dan spesies x  mati (b) Spesies x  tetap hidup dan spesies y  mati 
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(c) Salah satu pesies x  ataupun y  tetapi 
tidak keduanya tetap hidup 

(d) Hidup berdampingan 

Gambar 1.2 Diagram bidang fase dari kompetisi spesies 
 
Keterangan: 
1. Marilah kita mulai dari ilustrasi kasus dalam Gambar 1.2 (a). Jika dimulai dari daerah 

I, dengan ),())0(),0(( 00 yxyx =  berada di dalamnya, maka populasi x  dan y  
bertambah. Pada beberapa waktu, trayektori  ( )(tx , )(ty ) akan bergerak ke daerah II. 
Pada daerah II, populasi )(tx  menurun sedangkan )(ty  terus bertambah. Perhatikan 
bahwa trayektori ini tidak akan berpotongan dengan garis hitam tebal di daerah II 
karena mungkin saja )(tx  akan bertambah tetapi tidak pada daerah II, atau )(ty  
akan bertambah di seberang garis hitam tebal, yang mana sangat tidak mungkin 
karena 0/ =dtdy  pada garis tersebut. Konsekuensinya trayektori pada daerah II 

harus bergerak ke atas dan ke kiri ( ). Jika 0/ =dtdx  pada sumbu y , trayektori 
tidak dapat menyeberanginya, sehingga harus mendekati titik kritisnya yaitu 

)/,0( 22 ba  pada sudut teratas di daerah II. Ketika dimulai dari daerah III, kedua 
populasi )(tx  dan )(ty  keduanya akan sama-sama menurun. Secara ringkasnya, 
ketika kita punya nilai awal populasi )0(x  dan )0(y  positif, spesies x  akan mati 
jika spesies y  didekati dengan populasi yang mendekati 22 / ba . Secara grafis, 
semua trayektori dimulai dari kuadran pertama mendekati titik kritis )/,0( 22 ba  
untuk ∞→t . 

2. Analisis yang sama dari ilustrasi kasus dalam Gambar 1.2 (b) menunjukkan bahwa y  
akan mati sedangkan populasi spesies x  mendekati 11 / ba . Secara grafis, semua 
trayektori yang dimulai dari kuadran pertama mendekati titik kritis )0,/( 11 ba  untuk 

∞→t . 



326                                                    RUSTANTO RAHARDI 
 

 

3. Analisis untuk ilustrasi kasus dalam Gambar 1.2 (c) memberikan hasil yang berbeda. 
Di sana ada suatu kurva pembagian yang disebut separatriks (digambarkan dengan 
garis putus-putus), yang membagi kuadran pertama menjadi 2 bagian yaitu A dan B. 
Trayektori dimulai dari daerah A mendekati titik kritis )/,0( 22 ba  untuk ∞→t , 
dan yang lain dimulai dari daerah B mendekati titik kritis )0,/( 11 ba . Dengan kata 
lain, untuk beberapa populasi awal, spesies x  mati ketika populasi spesies y  
mendekati 22 / ba . Untuk populasi awal yang lain, spesies y mati ketika populasi 
spesies x  mendekati 11 / ba . 

4. Terakhir, analisis dari ilustrasi kasus dalam Gambar 1.2 (d) menunjukkan bahwa 
setiap trayektori dalam kuadran pertama sama-sama menuju titik kritis P  yang telah 
dirumuskan dalam persamaan (1.2), yang mana populasi )(tx  dan )(ty  mendekati 
populasi keseimbangan 

2121

1221

ccbb
cabax

−
−

= ,      
2121

2112

ccbb
cabay

−
−

= . 

Sebagai bahan ilustrasi konsep di atas, perhatikan contoh dari sistem berikut. 

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

.2
3

13

,
2

12

xyyy
dt
dy

xyxx
dt
dx

……………………………(1.4) 

Sesuai dengan teori analisis diatas, perhatikan bahwa x  dan y  merepresentasikan dua 
spesies yang berkompetisi memperebutkan sumber yang sama. Secara lengkap sistem ini 
dapat dijelaskan sebagai mana berikut ini. 

dtdx /  menyatakan laju populasi spesies x  dalam kurun waktu tertentu, 
dtdy /  menyatakan laju populasi spesies y  dalam kurun waktu tertentu, 

xy  dalam kedua persamaan berarti kedua jenis spesies ini saling mempengaruhi dalam 
persaingannya, sebagai contoh xy  dalam persamaan (1) berarti populasi spesies y  
mempengaruhi populasi x  dan kedua jenis spesies ini bersaing untuk beberapa sumber, 
dan xy2  dalam persamaan (2) berarti populasi spesies x  mempengaruhi  populasi y  
dan kedua jenis spesies ini bersaing untuk beberapa sumber. Oleh karena itu suku xy  
maupun xy2  adalah negatif. 

Masing-masing xx  maupun yy  dalam sistem (1.4) menunjukkan bahwa ada 
persaingan interen dalam masing-masing spesies. 

Selesaian dari kedua persamaan tersebut hanya akan dibahas pada kuadran pertama 
sebagaimana dijelaskan di atas bahwa secara real jumlah spesies tidak negative. 

Pertama, kita tentukan titik-titik seimbangnya dari ruas kanan kedua persamaan pada 
sistem (1.4) sama dengan nol kemudian menentukan x  dan y  dari sistem persamaan  

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

.02
3

13

,0
2

12

xyyy

xyxx
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Persamaan ini dapat ditulis kembali dalam bentuk 
( )
( )⎩

⎨
⎧

=−−
=−−

.023
,02

xyy
yxx

 

Persamaan pertama dipenuhi jika 0=x  atau 02 =−− yx , dan persamaan kedua 
dipenuhi jika 0=y  atau 023 =−− xy . 
 Kasus pertama untuk 0=x  dari persamaan pertama disubstitusikan dalam 
persamaan kedua diperoleh 0=y  atau 3=y , sehingga titik keseimbangan dalam kasus 
ini adalah (0,0), dan (0,3).  
 Kasus kedua untuk  02 =−− yx  atau yx −= 2  dari persamaan pertama 
disubstitusikan dalam persamaan kedua yaitu 0))2(23( =−−− yyy , diperoleh 0=y  
atau 1=y , sehingga titik keseimbangan dalam kasus ini adalah (2,0) dan (1,1). Jadi titik-
titik keseimbangannya adalah (0,0), (0,3) (2,0) dan (1,1). 
 Diagram bidang fase dapat diawali dengan mensketsa arah trayektorinya. 
Sebagaimana di atas kita akan menganalisa trayektori pada kuadran I yang dibatasi oleh 
garis 02 =−− yx  dan garis 023 =−− xy . 

  
(a) Perubahan dalam x  dengan garis  

batas 02 =−− yx . 

(b) Perubahan dalam y  dengan 

garis batas 023 =−− xy . 

Gambar 1.3 Daerah kapan populasi naik atau turun untuk sistem (1.4) 

  
Berdasarkan Gambar 1.3 maka dapatlah disketsa trayektori diagram bidang fase 

dari sistem kompetisi dalam (1.4) sebagaimana Gambar 1.4 di bawah ini.  

 
Gambar 1.4 Trayektori sistem (1.4)  
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Sesuai dengan teori analisis Gambar 1.4 yang telah dikembangkan, maka secara 
rinci dapat diuraikan sebagaimana berikut ini. 
• Titik A(0.1,0.1) terletak pada derah I akhirnya menuju ke titik keseimbangan (0,3). 
• Titik B(1,0.1) terletak pada derah I akhirnya menuju ke titik keseimbangan (2,0). 
• Titik C(3.7,0.3) terletak pada derah II akhirnya menuju ke titik keseimbangan (2,0). 
• Titik D(0.5,2.1) terletak pada derah III akhirnya menuju ke titik keseimbangan (0,3). 
• Titik E(2,2.5) terletak pada derah IV akhirnya menuju ke titik keseimbangan (2,0). 
•  Titik F(1.3,3) terletak pada derah IV akhirnya menuju ke titik keseimbangan  (0,3). 
 
 

D. Grafik )(tx  dan )(ty  
 

Dari uraian bidang fase di atas, ternyata tidak semua informasi tentang perilaku 
kedua spesies dapat diketahui dengan mudah. Dalam sketsa tersebut tidak dapat terlihat 
bagaimana pengaruh variabel waktunya, sehingga tidak dapat diketahui seberapa cepat 
pertumbuhan populasinya. Dalam rangka memahami semua solusi dari sistem kompetisi 
dua spesies (1.4), hal penting yang perlu diperhatikan adalah rata-rata perubahan populasi 
keduanya bergantung pada x  dan y  serta taklinear. Salah satu cara untuk menentukan 
selesaian sistem taklinear ini adalah dengan metode numerik dengan mengambil 0x  
sebagai nilai awal dari x  dan 0y  sebagai nilai awal dari y . Nilai awal ini kemudian 
digunakan untuk menentukan awal dari dtdx /  dan dtdy /  (proses perolehan solusi 
numerik di sini tidak dibahas akan tetapi grafik solusi sistem (1.4) di atas diperoleh 
dengan bantuan komputer). Jadi kondisi awal ini menghasilkan solusi dari sistem yang 
terdiri dari dua fungsi )(tx  dan )(ty . Metode numerik yang dapat digunakan adalah 
metode Euler (Blanchard et all, 1998).  Selanjutnya metode numerik ini dan metode 
kualitatif  cukup bagus untuk memahami representasi sistem kompetisi dua spesies ini 
karena kita tidak dapat memperoleh representasi solusi analitiknya. Sebagai contoh, jika 
kita pilih 5.00 =x  dan 1.00 =y  sebagai pasangan ),( 00 yx , maka dengan metode Euler 

dapat kita peroleh pasangan-pasangan ),( 11 yx , ),( 22 yx , dan seterusnya. Dengan 
menghubungkan titik-titik tersebut dapat diperoleh aproksimasi solusi-solusi )(tx  dan 

)(ty .  
Gambar 1.7 menunjukkan bahwa grafik solusi )(tx  bersesuaian dengan 5.00 =x , 

dan kita lihat bahwa )(tx  terus hidup dan akhirnya stabil  atau populasinya konstan. 
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Gambar 1.7 Grafik solusi )(tx  dari sistem kompetisi dua spesies (1.4) dengan 5.00 =x  

 
Sedang dalam Gambar 1.8 menunjukkan bahwa grafik solusi )(ty  bersesuaian 

dengan 1.00 =y , dan kita lihat bahwa )(ty  mula-mula naik namun pada akhirnya 
populasinya menurun hingga punah. 

 
Gambar 1.8 Grafik solusi )(ty  dari sistem kompetisi dua spesies (1.4) dengan 1.00 =y  

 
Gambar 1.9 menunjukkan grafik dari fungsi )(tx  dan )(ty  pada sumbu yang 

sama. Dapat diamati bahwa populasi spesies x  dan y awalnya sama-sama naik sampai 
1≈t  satuan waktu, kemudian spesies y  turun hingga akhirnya punah pada saat 6≈t  

satuan waktu, sedang spesies x  terus naik yang pada akhirnya hidup stabil setelah 6≈t  
satuan waktu.  
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Gambar 1.9 Grafik solusi fungsi-fungsi x  dan y  dalam satu bidang 
 
  

Asfihani (2010) menganalisis penyebaran penyakit pada interaksi antara spesies-
spesies yang berkompetisi, dengan Insiden standart (frequency-dependent) yang 
digunakan dalam 
dinamika transmisinya. Model yang digunakan dalam penelitiannya adalah model tipe 
SIS. Kestabilan sistem dianalisis dengan menggunakan stabilitas linear dengan 
menentukan semua titik setimbangnya dan menentukkan bilangan 
reproduksi modifikasi 1 R , dengan melihat pengaruh bilangan reproduksi pada tiap titik 
setimbangnya sehingga dapat ditentukan tipe kestabilannya dan dapat diketahui perilaku 
asimtotik dari titik setimbang bebas penyakit dan titik setimbang endemik. Berdasarkan 
perilaku asimtotiknya selanjutnya ditentukan persistensinya (eksistensi berkelanjutan 
untuk setiap spesies) dan kedua spesies yang berkompetisi akan punah atau tidak. 
 
   

E. Kesimpulan 
 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa laju populasi untuk dua jenis 
spesies yang bersaing dalam satu ekosistem dapat dimodelkan secara matematis ke dalam 
bentuk persamaan diferensial. Sehingga dari persamaan-persamaan tersebut dapat 
diperoleh titik-titik persamaan yang menggambarkan laju kedua populasi tersebut 
seimbang. Pengamatan dapat dilakukan pada grafik solusi sistem, yaitu fungsi x  dan y  
atau mengamati bidang fasenya. Analisis bidang fase dapat dilakukan dengan melihat 
kenyataan bahwa 0/ >dtdx  berarti fungsi x  naik dan jika 0/ <dtdx  berarti fungsi x  
turun, demikian juga dengan fungsi y . 

Dasar  teori ini dapat dikembangkan untuk kompetisi tiga spesies, dan langsung 
menerapkannya di lapangan. Kita dapat berkolaborasi dengan penelitian yang telah 
dilakukan secara diskriptif di sekitar Cagar Alam Pulau Dua oleh Elfidasari ( 2007) 
dengan data ada 37,5% kompetisi tiga jenis burung kuntul jenis Casmerodius  Albus, 
Egretta Garzetta, dan Bulbulcus Ibis.  
 
 
 
 
 
 
 



332                                                    RUSTANTO RAHARDI 
 

 

Daftar Pustaka 
 

[1] Asfihani, Tahiyatul.  Analisis  Stabilitas pada  Model  Kompetisi Spesies yang Dipengaruhi 
Penyebaran Penyakit  Menular. http://digilib.its.ac.id. Diakses Selasa 30 Maret 2010. 

[2] Baconnier, P.F; Benchetrit, G; Pachot, P and Demongeot, J. 1993. Entrainment of The 
Respiratory Rhythm; A New Approach. Journal Theory Biology, 164: 149-162. 

[3] Blanchard, Paul., Devaney, Robert L., & Hall, Glen R. 1998. Differential Equations. New 
York: Brooks/Cole Publishing Company. 

[4] Elfidasari, Dewi. 2007. Jenis Interaksi Intraspesifik dan Interspesifik pada Tiga Jenis Kuntul 
saat Mencari Makan di Sekitar Cagar Alam Pulau Dua Serang, Propinsi Banten. 
http://www.pdfqueen.com/html/. Diakses Jumat 26 Maret 2010. 

[5] Hairiah, Kurniatun;  Noordwijk, Meine van; dan Suprayogo, Didik. Interaksi antara Pohon – 
Tanah – Tanaman Semusim: Kunci Keberhasilan atau Kegagalandalam Sistem Agroforestri. 
http://www.pdfqueen.com. Diakses Selasa, 30 Maret 2010. 

[6] Kastono, Dody. Kompetisi Tanaman dengan Gulma. http://www.dody.kastono@lycos.com. 
Diakses Jumat 26 Maret 2010. 

[7] Murray, J.D. 2002. Mathematical Biology. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 



     Prosiding KNM XV, 30 Juni – 3 Juli 2010, Manado 
                              Hlm. 333—338. 

333 
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Abstract. A two-colored digraph is a digraph whose each of its arc is colored by a two-
colored digraph, exponent of a vertex in a two-colored digraph, and exponent of set of 
vertices in a two-colored digraph. The algorithms are established using Hurwitz product of the 
adjacency matrices of the two-colored digraph. 
 
Keywords: two-colored digraph, exponent, vertex exponent, exponent of vertex set. 
 
Abstrak. Sebuah digraph dwiwarna adalah sebuah digraph dengan setiap arcnya diwarnai 
dengan salah satu warna merah atau biru. Pada makalah ini, dengan menggunakan Hurwitz 
product dari matriks adjacency digraph dwiwarna didiskusikan algoritma untuk menentukan 
eksponen, eksponen verteks dan eksponen himpunan verteks dari sebuah digraph dwiwarna. 

  
 Kata kunci: digraph dwiwarna; eksponen; eksponen verteks; eksponen himpunan verteks.  

 

 

1. Pendahuluan 

Andaikan D adalah sebuah digraph atas n verteks. Notasi dan istilah digraph yang 
digunakan pada kertas kerja ini berasal dari Brualdi dan Ryser (1991). Sebuah walk dari 
verteks u ke verteks v di D dengan panjang m adalah sebuah barisan arc-arc di D dalam 
bentuk 

                                  0 1 1 2 1( , ), ( , ), , ( , ).m mu v v v v v v−= …  

Sebuah path dari u ke v adalah sebuah walk tanpa pengulangan verteks kecuali 
mungkin verteks .u v= Sebuah walk dikatakan tertutup bila u v=  dan dikatakan terbuka 
bila .u v≠  Sebuah cycle adalah sebuah path tertutup. Sebuah digraph D dikatakan 
terhubung secara kuat bila untuk setiap pasangan verteks u dan v di D terdapat walk dari 
u ke v dan walk dari v ke u. Sebuah digraph D yang terhubung secara kuat dikatakan 
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primitif bila terdapat sebuah bilangan bulat positif k sehingga untuk setiap pasangan 
verteks u dan v terdapat walk dari u ke v dengan panjang k. Bilangan bulat positif k 
terkecil yang demikian disebut sebagai eksponen dari D. Eksponen dari sebuah digraph D 
dinotasikan dengan exp(D). 

Konsep digraph dwiwarna dikenalkan pertama kali oleh Fornasini dan Valcher 
(1997). Sebuah digraph dwiwarna (2)D adalah sebuah digraph D dengan setiap arc di D 
diwarnai dengan salah satu dari dua warna, dalam hal ini merah atau biru. Hal ini 
berakibat komponen utama dari sebuah walk pada sebuah digraph diwarna (2)D tidak 
hanya panjangnya, tetapi juga banyaknya arc berwarna merah dan banyaknya arc 
berwarna biru yang dimuat oleh digraph dwiwarna (2)D . Bila w adalah sebuah walk maka 

( )m w  dan ( )b w masing-masing menyatakan banyaknya arc berwarna merah dan 
banyaknya arc berwarna biru yang termuat di walk w. Vektor ( ( ), ( ))Tm w b w disebut 
sebagai komposisi dari w. Sehingga sebuah ( ( ), ( ))-walkm w b w adalah sebuah walk w 
dengan komposisi ( ( ), ( )) .Tm w b w   

Sebuah digraph dwiwarna (2)D dikatakan terhubung secara kuat bilamana 
underlying digraph D dari (2)D  (digraph D yang diperoleh dari (2)D  dengan mengabaikan 
warna dari masing-masing arc) adalah sebuah digraph yang terhubung secara kuat. 
Sebuah digraph dwiwarna terhubung secara kuat (2)D dikatakan primitif bilamana 
terdapat bilangan bulat tak negatif h dan k sehingga untuk setiap pasangan verteks u dan v 
di (2)D terdapat ( , )-walkh k dari u ke v. Bilangan bulat positif h k+ terkecil atas semua 
bilangan bulat tak negatif h dan k yang demikian disebut sebagai eksponen dari digraph 
dwiwarna (2)D dan dinotasikan oleh (2)exp( )D (Shader dan Suwilo, 2003). 

Gao dan Shao (2009) mengembangkan konsep eksponen dari digraph dwiwarna 
menjadi konsep eksponen yang bersifat lokal dan disebut sebagai eksponen diperumum. 
Eksponen verteks u di ( 2)

(2) , ( ),
D

D uγ adalah bilangan bulat positif p q+  terkecil sehingga 

untuk setiap verteks v di (2)D terdapat ( , )-walkp q dari u ke v. Andaikan X adalah sebuah 
himpunan bagian tak kosong dari himpunan verteks di (2)D . Eksponen himpunan X, 

( 2) ( ),
D

Xγ  didefinisikan sebagai sebuah bilangan bulat positif s t+ terkecil sehingga 

untuk setiap verteks v di (2)D  terdapat ( , )-walks t  dari sekurang-kurangnya sebuah vertex 
x di X ke vertex v.  

Pada paper ini didiskusikan sebuah cara untuk menentukan eksponen, eksponen 
verteks dan eksponen himpunan verteks dari sebuah digraph dwiwarna. Pada Bagian 2 
didiskusikan hubungan antara eksponen digraph dwiwarna dengan Hurwitz product 
antara dua matriks. Pada Bagian 3 didiskusikan algoritma untuk menentukan eksponen, 
eksponen verteks dan eksponen himpunan verteks dari digraph dwiwarna. 

 
2. Matriks Adjacency dan Hurwitz Product 

 
Satu upaya yang dapat dilakukan untuk merepresentasikan graph ke dalam 

komputer adalah dengan menggunakan matriks adjacency yang didefinisikan berikut ini. 
Andaikan (2)D adalah sebuah digraph dwiwarna dengan n verteks. Matriks adjacency 
merah dari (2)D adalah sebuah matrkis bujursangkar nol-satu ( )ijM m= berordo n dengan 
entri sebagai berikut. 
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(2)1,  bila ( , ) adalah arc merah di 

0,bila sebaliknya.                                 
i j

ij
v v D

m
⎧

= ⎨
⎩

 

Dengan cara yang sama matriks adjacency biru dari (2)D adalah sebuah matriks 
bujursangkar nol-satu ( )ijB b= berordo n dengan entri 

(2)1,  bila ( , ) adalah arc biru di 
0,bila sebaliknya.                             

i j
ij

v v D
b

⎧
= ⎨
⎩

 

Untuk sebarang dua matriks taknegatif A dan B dan bilangan bulat tak negatif h dan k, 
(h,k)-Hurwitz product, ( , )( , ) h kA B  dari A dan B adalah jumlahan dari semua perkalian 
matriks yang terdiri dari h buah A dan k buah B. Sebagai contoh  

(1,1)

(2,2) 2 2 2 2 2 2

( , )  dan 
( , ) .
A B AB BA
A B A B BA B ABAB AB A BABA B A

= +

= + + + + +
 

Secara umum sebuah (h,k)-Hurwitz product dari matriks A dan B dapat didefinisikan 
secara rekursif sebagai berikut: 

 

( ,0)

(0, )

( , ) ( 1, ) ( , 1)

( , )  untuk semua 0
( , )  untuk semua 0
( , ) ( , ) ( , ) .

h h

k k

h k h k h k

A B A h
A B B k
A B A A B B A B− −

= ≥

= ≥

= +

 

Lemma berikut menjelaskan hubungan antara (h,k)-walk dalam sebuah digraph dwiwarna 
dan (h,k)-Hurwitz product dari matriks adjacency merah dan biru dari digraph dwiwarna 
tersebut (Fornasini dan Valcher, 1997). 
 
Lemma 2.1 Andaikan (2)D adalah sebuah digraph dwiwarna atas n verteks dengan 
himpunan verteks 1 2{ , , , }nV v v v= … dan misalkan M dan B masing-masing adalah 
matriks adjacency merah dan biru dari (2) .D Entri ( , )i j dari matriks ( , )( , ) h kM B adalah 
banyaknya ( , )-walkh k dari iv ke .jv  
Bukti: Bukti dari Lemma 2.1 dilakukan dengan menggunakan induksi atas h+k. Bila 

1,h k+ = maka atau h = 0 dan k = 1 atau h = 1 dan k = 0. Bila h = 0, maka entri ( , )i j dari 
matriks (0,1)( , )M B B= adalah banyaknya (0,1)-walk dari iv ke .jv Bila k = 0, maka entri 

( , )i j dari matriks (1,0)( , )M B A= adalah banyaknya (1,0)-walk dari iv ke .jv  
Andaikan bahwa kesimpulan dari Lemma 2.1 adalah benar untuk semua bilangan 

taknegatif 'h  dan 'k  sehingga ' ' .h k h k+ ≤ +  Diperlihatkan bahwa kesimpulan dari 
Lemma 2.1 adalah benar untuk 1.h k+ +  Perhatikan bahwa  
 ( 1, ) ( , ) ( 1, 1)( , ) ( , ) ( , ) .h k h k h kM B M M B B M B+ + −= +  
Oleh asumsi induksi entri ( , )i j dari ( , )( , ) h kM M B adalah banyaknya walk dari iv ke jv
yang dimulai oleh arc berwarna merah dan dilanjutkan dengan ( , )-walk,h k dan entri 
( , )i j dari matriks ( 1, 1)( , ) h kB M B + − adalah banyaknya walk dari iv ke jv yang dimulai oleh 
arc berwarna biru dan dilanjutkan dengan ( 1, 1)-walk.h k+ − Sehingga entri ( , )i j dari 
matriks ( 1, )( , ) h kM B + adalah banyaknya ( 1, )-walkh k+ dari iv ke .jv  
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3. Algoritma Eksponen dan Eksponen diperumum 
 

Andaikan (2)D adalah sebuah digraph dwiwarna dan misalkan M dan B masing-masing 
adalah matriks adjacency merah dan biru dari (2) .D Lemma 2.1 menyatakan eksponen 
dari (2)D  adalah bilangan bulat positif h k+ terkecil sehingga ( , )( , ) 0h kM B > , yakni 
setiap entri dari matriks ( , )( , ) h kM B adalah positif. Berikut diberikan sebuah algoritma 
untuk menentukan eksponen dari sebuah digraph dwiwarna dan primitif. 
 
Algoritma 3.1. Eksponen digraph dwiwarna primitif 
Input : Sebuah digraph dwiwarna primitif (2) .D  
Output : Eksponen dari  digraph dwiwarna (2) .D  
1 yes = 1 level=1 
2 while yes = 1 
3  for h= 0 to level 
4  k= level - h 
5  hitung ( , )( , ) h kM B  
6  if ( , )( , ) 0h kM B >  
7   (2)exp( ) level,D = merah = h, biru = k, yes = 0 
8   exit 
9  end if 
10              end for 
11      level=level+1 
12      end while 
 

Berikut ini didiskusikan sebuah algoritma untuk menentukan eksponen verteks 
dari sebuah digraph dwiwarna primitif. Untuk itu notasi ( ,:)A i digunakan untuk 
menyatakan baris ke ,1 ,i i n≤ ≤ dari matriks A. Berdasarkan Lemma 2.1, eksponen dari 
verteks iv adalah bilangan bulat positif p q+ terkecil sehingga semua entri baris ke 

,1 ,i i n≤ ≤ dari matriks ( , )( , ) p qM B adalah positif.  
 
Algoritma 3.2. Eksponen verteks digraph dwiwarna primitif 
Input : Sebuah digraph dwiwarna primitif (2) .D  
Output : Eksponen verteks dari  digraph dwiwarna (2) .D  
 
1 yes = 1; level=1 
2 label semua verteks dengan label 0 
3 while yes = 1 
4  for p = 0 to level 
5  q = level - p 
6  hitung ( , )( , ) p qA M B=  
7  for i =1 to n 
8    if ( ,:) 0 dan label( ) 0iA i v> =  
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9  ( 2) ( ) level, label( ) 1i iD

v vγ = =  

10  merah( ) ;  biru( )i iv p v q= =  
11  end if 
12 end for 
13 if label > 0 
14 yes = 0 
15 end if 
16 end for 
17 level = level+1 
18 end while 

 
Andaikan (2)( )V D adalah himpunan verteks dari digraph dwiwarna (2) ,D  dan 

misalkan (2)( )X V D⊆ adalah tak kosong dan .X s= . Untuk sebuah matriks A 
definisikan ( ,:)A X  sebagai sebuah submatriks dari A berordo s n× yang terdiri dari 
baris-baris yang bersesuaian dengan X. Sebagai contoh bila 1 3 6{ , , }X v v v= , maka  

( ,:)A X  adalah submatriks A yang beordo 3 n× dengan masing-masing barisnya adalah 
baris A(1,:), A(3,:), dan A(6,:) dari matriks A. Dengan menggunakan notasi ini dan 
Lemma 2.1, maka eksponen dari himpunan vertex (2)( )X V D⊆ adalah bilangan bulat 
positif h k+  terkecil sehingga setiap kolom dari matriks ( , )( , ) ( ,:)h kM B X memuat entri 
tak nol. 

Berikut ini diberikan algoritma untuk menentukan eksponen dari sebuah himpunan 
verteks pada sebuah digraph dwiwarna. 
 
Algoritma 3.3. Eksponen himpunan verteks dari digraph dwiwarna primitif 
Input : Sebuah digraph dwiwarna primitif (2)D dan himpunan (2)( ).X V D⊆  
Output : Eksponen himpunan X, ( 2) ( ).

D
Xγ  

1 yes = 1 level=1 
2 while yes = 1 
3  for h= 0 to level 
4  k= level - h 
5  hitung ( , )( , ) h kA M B=  
6  if setiap kolom A(X,:) memuat entri tak nol 
7   ( 2) ( ) level,

D
Xγ = merah = h, biru = k, yes = 0 

8   exit 
9  end if 
10                end for 
11 level=level+1 
12 end while 
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Abstract. Sudoko is a challenging logic numbers puzzle. It has simple rules and could become a 
model of complicated problem. In order to find the solution of the problem, research is conducted 
and software is developed through this research.The developed software is built based on heuristic 
search and hybrid genetic algorithm. If the heuristic search can not solve the problem, hybrid 
genetic algorithm will be executed. A single gene in a chromosome represents the index number 
of the empty cell, while sequence of genes in a chromosome represents sequence of empty cells to 
be solved.  
A number of testing was done and can be concluded that , the solution still can be obtained in a 
shorter time and less generation for all level of sudoku puzzle.  

 
Key words and Phrases : Heuristic search, Genetic algorithms, Sudoku 
 
 
 
Abstract. Sudoko adalah salah satu dari permainan angka yang menarik. Meskipun puzzle ini 
memiliki aturan yang sederhana namun ia dapat menjadi suatu model permasalahan yang 
komplek. Penelitian ini membangun piranti lunak yang dapat memecahkan masalah ini. 
Piranti lunak dibangun berdasarkan teknik pencarian terpimpin yang digabungkan dengan 
algoritma genetika. Jika pencarian terpimpin belum dapat menyelesaikan permasalahan maka 
algoritma genetika diperbantukan untuk menyelesaikan permasalahan. Satu gen dalam suatu 
kromosom menyatakan satu kotak kosong pada persoalan sedangkan urutan gen menyatakan 
urutan kotak kosong yang akan diselesaikan.  
Sejumlah percobaan dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa untuk setiap tingkat kesukaran 
puzzle Sudoku, dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.  
 
Kata kunci : Pencarian Terpimpin, Algoritma Genetika, Sudoko 
 

 
 
 
 
 
 



340    SAMUEL LUKAS, ARNOLD ARIBOWO, DAN JUNEIDI 
 

1. Pendahuluan 
 

Permainan puzzle sudoku merupakan salah satu permainan puzzle logika yang sangat 
terkenal. Puzzle ini terdiri dari 81 sel atau kotak yang disusun kedalam 9 baris, 9 kolom dan 9 
blok, gambar 1. Setiap kotak berisi satu angka dari angka 1 hingga 9. Angka yang ada dalam 
kotak dipilih sedemikian rupa sehingga angka-angka pada kotak lainnya pada pada baris yang 
sama tidak ada yang sama satu dengan lainnya. Aturan demikian juga berlaku pada kolom 
dan blok yang bersesuaian pada kotak tersebut. Persoalannya adalah jika isi dari beberapa 
kotak diketahui maka berapakah isi dari kotak lainnya pada puzzle itu.  

Puzzle Sudoku dilambangkan dengan matrik C yang berordo 9 x 9 dimana 
}9,...,2,1{, ∈jic . Kotak pada baris ke i dan kolom ke j diberi nomor k yang didefinisikan 

sebagai fungsi jik +−= )1(9 . Puzzle juga terdiri dari 9 blok dilambangkan dengan matrik B 
yang berordo 9 x 9. Elemen baris ke-m matrik B menyatakan blok ke-m yang terdiri dari 9 
nomor kotak. Nomor kotak pada baris ke-i dan kolom ke-j pada matrik C adalah elemen baris 
ke-m matrik B yang diletakan pada kolom ke-n dimana, 

1)3),1(())3),1(((3 +−+−= jdividivm  dan   1)3),1mod(())3),1(mod((3 +−+−= jin . Jadi 
nomor kotak pada baris ke-i kolom ke-j pada matrik C adalah isi dari baris ke-m dan kolom 
ke-n matrik B sehingga kb nm =,  dimana jik +−= )1(9 . Jika }9,...,2,1{, ∈nmβ  adalah isi 

dari nomor kotak di nmb , , maka aturan puzzle sudoku dapat dinyatakan sebagai berikut 

45
9

1
, =∑

=j
jic , 45

9

1
, =∑

=i
jic  dan 45

9

1
, =∑

=n
nmβ     ………….(1) 

                   
Gambar 1.  Puzzle sudoku 9×9 

 
Penyelesaian puzzle sudoku secara manual membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan 

terdapat kemungkinan terjadi banyak kesalahan, maka banyak penelitian telah dilakukan 
untuk menemukan metode yang efektif serta dapat diterapkan ke dalam suatu piranti lunak 
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yang dijalakankan dengan bantuan komputer. Pada penelitian ini, penyelesaian puzzle sudoku 
dilakukan dengan metode algoritma genetika dan hybrid algoritma genetika yang merupakan 
gabungan dari beberapa metode yaitu algoritma genetika, aturan-aturan logika, dan pencarian 
heuristik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perancangan suatu piranti lunak yang 
dapat menyelesaikan permasalahan puzzle sudoku dan dilakukan juga analisa untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan serta performa dari metode penyelesaian yang digunakan. 

 
 

2. Analisis Permasalahan 
 
Pemodelan lain puzzle sudoko adalah string T yang terdiri dari 81 karakter, 

81321 ...... tttttT k= . Karakter ke k dari T yang dilambangkan dengan kt , }9,...,2,1,0{∈kt , 
adalah isi dari kotak bernomor k . Jika 0≠kt  maka kotak itu terisi dengan kt   tetapi jika 

0=kt  maka kotak itu kosong dan harus diisi dengan salah satu angka 1 s/d 9 tanpa 
melanggar aturan sudoku yang ada. Apabila diketahui 180 =t  maka kotak bernomor 80 
bernilai 1 yaitu kotak pada baris ke 9 kolom ke 8. 

Pada permainan puzzle ini terdapat beberapa tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan dalam 
penyelesaian puzzle tidak sepenuhnya ditentukan dengan banyaknya angka yang telah 
diketahui. Sebuah puzzle dengan minimum angka yang diketahui mungkin lebih mudah untuk 
diselesaikan dari puzzle dengan lebih banyak angka yang telah diketahui. Tingkat kesulitan 
puzzle pada dasarnya lebih ditentukan oleh hubungan penempatan dari angka-angka yang 
diketahui dibandingkan dengan faktor kuantitasnya. Tingkat kesulitan puzzle dapat diukur 
dari seberapa kompleks aturan logika yang digunakan untuk menyelesaikannya [5]. Semakin 
kompleks aturan logika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan puzzle, 
semakin tinggi tingkat kesulitan puzzle tersebut [6]. Pada umumnya ada lima tingkat 
kesulitan yaitu easy, medium, hard, fiendish, dan diabolical. 

Penyelesaian permasalahan menggunakan sejumlah aturan logika. Aturan-aturan 
logika yang diterapkan pada sistem ini  hanya berdasarkan aturan sederhana yaitu last value 
in block, row or column, hidden single, dan naked pair. Aturan logika last value in block, row 
and column memanfaatkan aturan dasar puzzle, yaitu tidak adanya angka yang berulang di 
satu blok, baris atau kolom. Inti dari aturan logika ini adalah menentukan kotak-kotak yang 
hanya memiliki satu kemungkinan nilai [3]. Aturan logika berikutnya adalah hidden single. 
Aturan ini menangkap kemungkinan suatu kotak terisi pasti dengan satu nilai meskipun kotak 
tersebut mungkin diisi oleh sejumlah nilai. Hal ini mungkin karena nilai tersebut adalah satu-
satunya nilai yang mungkin menempati kotak tersebut pada baris, kolom dan bloknya. Naked 
pair merupakan suatu aturan logika yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan suatu 
kotak terisi oleh suatu nilai tertentu. Suatu kotak yang mungkin terisi nilai x atau y dapat 
dihilangkan kemungkinan mengisi nilai x atau y pada kotak itu apabila pada baris, kolom 
ataupun blok yang bersesuaian dengan kotak itu ada dua kotak lainnya yang hanya mungkin 
diisi oleh x atau y. Dengan menghilangkan kemungkinan nilai x atau y mengisi kotak semula 
maka jumlah kemungkinan nilai yang mengisi kotak itu akan semakin berkurang sebagai 
akibatnya kemungkinan kotak itu terisi nilai menjadi makin besar.  
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Apabila penerapan ketiga aturan itu belum dapat menyelesaikan puzzle maka 
digunakan algoritma genetika yang dilengkapi dengan ketiga aturan tadi dan diberi nama 
hybrid genetic algorithms.  

 
 

3. Perancangan Sistem 
 

Sistem dirancang dengan menerima input puzzle sudoku yang direpresentasikan 
dengan matrik C. Untuk sel baris ke-i dan kolom ke-j yang diketahui maka isi sel 

}9,...,2,1{, ∈jic  dan string }9,...,2,1{∈kt   yang bersesuai direpresentasikan dengan  string 

81321 ...... tttttT k= . Jika 0=kt  maka kotak bernomor ke k kosong dan jika tidak, maka kotak 
itu berisi suatu nilai. Langkah pertama adalah menentukan kemungkinan nilai dari semua 
kotak kosong yang terletak pada baris ke-i kolom ke-j, dilambangkan jiP, .  

}{}{}{}9,...,2,1{ ,

9

1,

9

1,

9

1, qmqjssrirji ccP β
===
∪−∪−∪−=  

1)3),1(())3),1(((3 +−+−= jdividivm  
………………. (2)

 
Langkah kedua menerapkan aturan logika last value in block, row and column pada 

setiap kotak kosong, jiP,  . 

Jika 1|| , =jiP  maka jiij Paac ,, ∈=     ………………. (3) 
 

Langkah ketiga menerapkan aturan logika hidden single pada baris, kolom dan blok 
dengan aturan sebagai berikut : 

 }{}{}{ ,

9

1,

9

1,

9

1

'
qmqjssririjij ccPP β

===
∪−∪−∪−=  

   Jika '' ,1|| ijijij PaacP ∈=→=     ……..……….. (4)   
     

Langkah keempat  menerapkan aturan logika naked pair pada baris, kolom dan blok. 
Jika ada kotak kosong yang mungkin diisi dengan dua nilai, 2|| =ijP  maka lakukanlah 
langkah berikut :  
 

If ikij PP =  maka ijimim PPP −= , },{}9,...,2,1{ kjm −∈∀   ..… (5) 

If kjij PP =  maka ijmjmj PPP −= , },{}9,...,2,1{ kim −∈∀   ….. (6) 

If }{}{ ikij bb =  maka }{}{}{ ijimim bbb −= , },{}9,...,2,1{ kjm −∈∀   ….. (7) 
 

Setiap salah satu dari langkah dua, tiga atau empat dapat dilakukan maka kembali ke 
langkah pertama hingga ke langkah ke empat. Apabila kesemua langkah sudah tidak dapat 
diterapkan lagi maka lakukan hybrid genetic algorithms. 
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3.1 Penyandian kromosom 
Penyandian yang digunakan adalah permutation encoding. Setiap gen 

merepresentasikan nomor kotak kosong puzzle sudoku. Kromosom terdiri dari 9 segments 
yang merepresentaskan 9 blok. Jumlah gen pada setiap segment sama dengan jumlah kotak 
kosong pada bloknya. Urutan segment pada kromosom berdasarkan blok yang jumlah kotak 
kosongnya  paling sedikit dan urutan indeks blok. Urutan gen pada segment ditentukan secara 
acak dari gen-gen yang ada pada segment tersebut. Salah satu kromosom lengkap yang 
merupakan hasil pembangkitan gen dari puzzle yang terlihat pada Gambar 2 yaitu “79 70 8 27 
7 16 46 38 28 37 36 54 45 53 32 42 50 41 40 64 75 74 66 55 60 59 77 67 58 19 3 10 20 2 12 
24 5 15 22 13 23”.  

 
Gambar 2 : Penyandian kromosom 

 
3.2 Nilai Gen secara Acak dan Heuristik 
 

Nilai gen pada kromosom dibangkitkan dengan dua cara yaitu secara acak dan 
heuristik. Langkah pertama tentukan nilai isi kotak kosong pertama yang dinyatakan oleh gen 
pertama. Penentuan nilai yang mengisi gen pertama itu dilakukan secara random dari 
kemungkinan nilai yang bisa mengisi kotak kosong itu. Kemudian lakukan langkah heuristik 
untuk mengisi kotak kosong lainnya pada kromosom itu dengan melakukan formula 2 sampai 
dengan 7. Langkah pertama ini dapat mengisi beberapa kotak kosong lainnya yang  
berhubungan dengan baris, kolom dan blok dari setiap kotak kosong yang dapat diisi. Apabila 
tidak ada lagi kotak kosong lainnya yang dapat diisi maka lakukan langkah kedua. Pengisian 
satu kotak kosong hanya dapat dilakukan apabila kotak kosong itu hanya memiliki satu 
kemungkinan nilai. 

Langkah kedua adalah melakukan langkah satu kembali untuk gen setelahnya sampai 
seluruh gen terisi atau sampai terjadi kontradiksi dalam pengisian gen tersebut. Apabila 
terjadi kontradiksi maka kromosom tersebut gagal mencari jawab puzzle.  Sebaliknya proses 
pencarian jawab selesai dengan menginterpretasi hasil kromosom tadi.  
 
3.3 Rekombinasi 
 

Metode rekombinasi yang digunakan adalah N-segment crossover, yang merupakan 
modifikasi dari N-point crossover [2]. Inti dari metode rekombinasi ini adalah menukar 
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segment yang telah ditentukan antara kedua induk. Gambar 3 memperlihatkan proses 
rekombinasi kromosom “79 70 | 27 9 8 | 45 46” untuk kromosom induk pertama dan “70 79 
| 9 27 8 | 46 45” untuk kromosom induk kedua. Segment yang akan mengalami rekombinasi 
adalah segment pertama dan ketiga, sehingga kromosom hasil adalah  “70 79 | 27 9 8 | 46 45” 
dan “79 70 | 9 27 8 | 45 46” untuk kromosom anak kedua. 
 
 

Induk1 79 70 27 9 8 45 46 
Induk2 70 79 9 27 8 46 45 
Anak 1 70 79 27 9 8 46 45 
Anak 2 79 70 9 27 8 45 46 

Gambar 3:  Rekombinasi N-segment crossover 
 
3.4 Mutasi gen  
 

Metode mutasi yang digunakan adalah displacement mutation, dimana mutasi ini 
mengakibatkan dua gen termutasi disaat bersamaan. Langkah pertama dari metode ini ada 
menentukan segment yang akan termutasi. Setelah itu, setiap pasangan gen yang berada pada 
segment yang ditentukan akan dilakukan mutasi yaitu penukaran posisi gen [4]. Sebagai 
contoh dalam suatu segment terdapat urutan gen “3 6 7 8”, posisi yang terpilih untuk 
dilakukan mutasi adalah posisi kedua dan ketiga. Setelah posisi tersebut ditukar (termutasi), 
maka urutan gen pada segment tersebut menjadi “3 7 6 8”. Langkah ini dilakukan pada setiap 
segment yang telah ditentukan dalam suatu kromosom secara random. 

 
3.5 Fitness 

 
Fitness, kesesuaian dari suaru kromosom digunakan untuk menentukan kebenaran solusi 
suatu kromosom. Nilai fitness berinterval [0,1]. Nilai fitness bernilai satu menyatakan 
kromosom sudah mewakili suatu solusi dari puzlze.  

81
81

)(
81

1∑=
−

= i ix
ifitness  dimana 

⎩
⎨
⎧

≠
=

=
00
01

i

i
i t

t
x   …….. (10) 

 
 
 

4. Hasil Pengujian 
 

Pada sistem yang digambarkan dalam Bagan alir sistem, gambar 4, dilakukan 
sejumlah pengujian untuk melihat performa dari sistem yang dibuat. Pengujian dilakukan 
dengan membandingkan hasil algoritma genetika dengan hasil algoritma genetika hybrid.  
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Gambar 4  Flowchart bagan alir sistem 

 
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa jumlah generasi dan lama waktu yang 

dibutuhkan oleh algoritma gentika dalam melakukan pencarian solusi ditentukan oleh tingkat 
kesulitan suatu permasalahan puzzle sudoku. Sedangkan hybrid algoritma genetika tidak 
dipengaruhi oleh tingkat kesulitan puzzle. Dari pegujian-pengujian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa performa kedua metode pencarian yang digunakan tersebut secara 
keseluruhan dapat diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan puzzle sudoku dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Perbandingan waktu 
antara kedua metode tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. 
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DINAMIK PADA THREE-DEGREE OF FREEDOM SYSTEM 

YANG TEREKSITASI SECARA PARAMETRIK 

SITI FATIMAH 

Jurdikmat  FPMIPA UPI, Jl. Setiabudi no. 229 Bandung 40154, sitifatimah@upi.edu 

Abstract.  We consider three-degrees of freedom system  which consists of a central mass  m 
and two external masses m1 and m2.  The ends of the external masses are elastically mounted 

by using springs of variable stiffness. The central mass and the external masses represent 

reduced concentrated masses of  body elements while the connecting springs simulate their 
elasticity. The springs have constant stiffness k.  The linear viscous damping of the external 

masses m1 and m2 have coefficient bo, while the variable stiffness is periodically varying in 

time as K(t). The central mass is self-excited by flow with negative linear damping coefficient 

U. The deflection from equilibrium positions are yj (j=1,2,3).  
If U=0 then there is no flow generated self-excited force is acting on the central mass. In this 

condition, the system consists of Mathieu equation. If K(t)=0, then there is no parametric 

excitation. Furthermore, the system consists of Rayleigh equation. If both of self-excited force 

and parametric excitation are acting on the system then there exsists combination between 
Mathieu equation and Rayleigh equation. 

Analitical study of  the three-degrees of freedom   system shows that  the system governed by  

two coupled sub-systems and  an uncoupled sub-system. We found an interaction between 

Rayleigh and Mathieu equation.  It means there is possibility of suppressing self-excited 
vibrations of the system using parametric excitation. There are four conditions in order to get 

the trivial solution which correspond to the periodic solution is stable. Furthermore for 

application’s reason, we study the region   where the vibration can be fully or partly 

suppressed and describe the interpretation to the original system. 
 

Keywords: three-degrees of freedom system, parametric excitation, Mathieu equation, 

Rayleigh equation. 

 

 

Abstrak.  Diberikan three-degrees of system yang memiliki sebuah masa pusat m dan dua 

buah massa eksternal m1 dan m2.  Ketiga masa tersebut dihubungkan oleh pegas linear dengan 

konstanta k. Masa m dapat bergerak ke atas dan ke bawah yang dinyatakan dengan variabel  

x . Masa m dikenai arus-induksi dengan koefisien kecepatannya dinyatakan dengan U. Arus 

induksi menyebabkan masa m bervibrasi. Pada massa m1 dan m2 masing-masing dipasangkan  

sebuah damper taklinear dengan koefisien periodik K(t), sedemikian sehingga gaya yang 

ditimbulkannya berlawanan dengan gaya yang ditimbulkan oleh arus induksi U. 

Jika U=0, artinya arus induksi tidak bekerja pada masa m, maka akan diperoleh sistem 
persamaan nonlinear yang memuat persamaan Mathieu. Persamaan ini memuat suku yang 

menyatakan eksitasi parametrik. Jika k(t)=0, artinya tidak ada pengaruh eksitasi parametrik, 

maka akan diperoleh persamaan Rayleigh. Jika kedua gaya bekerja maka persamaan tersebut 

merupakan kombinasi antara persamaan Mathieu dan persamaan Rayleigh.  
Analisa awal dari three-degrees of system menunjukkan bahwa sistem mempunyai bentuk 

normal yang terdiri dari dua buah sub-sistem terpasang dan sebuah sub-sistem terpisah. 

mailto:sitifatimah@upi.edu
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Kajian difokuskan kepada interkasi antara persamaan Mathieu dan persamaan Rayleigh. 

Kajian tersebut akan difokuskan kepada mempelajari dinamika solusi dan kestabilan dari 
sistem tersebut, serta interkasi antara solusi periodik dari persamaan Rayleigh dengan solusi 

periodik dari persamaan Mathieu.  Untuk kepentingan aplikatif, penelitian ini ditujukan untuk 

menginvestigasi  interval atau daerah dimana vibrasi pada model dapat diredam secara efektif, 

dan  menginterpretasikan hasil-hasil analisa matematik terhadap model aslinya.  

1. Pendahuluan 

Pada model-model yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, vibrasi (getaran) 

yang disebabkan oleh arus induksi dapat menimbulkan kerugian. Contohnya, arus induksi 

yang ditimbulkan oleh angin yang menerpa konstruksi-konstruksi seperti kereta gantung, 

jembatan raksasa, atau bangunan-bangunan     pencakar langit. Arus ini mengakibatkan 

konstruksi-konstruksi tersebut  bervibrasi atau bahkan berayun keras. Contoh lainnya 

adalah arus induksi yang ditimbulkan oleh gelombang laut yang menyebabkan vibrasi 

pada sebuah kapal. Vibrasi semacam itu tidak diharapkan karena mengakibatkan 

kerusakan pada konstruksi. 

Meredam atau mengurangi vibrasi yang ditimbulkan oleh arus induksi telah banyak 

diupayakan oleh para ahli. Penelitian-penelitianpun banyak dilakukan untuk mencari cara 

yang paling efektif dan efisien. Pada bidang Mekanika, untuk mengurangi pengaruh dari 

arus induksi pada suatu model sistem masa-pegas telah banyak digunakan absorber, yaitu 

peredam yang menggunakan kombinasi pegas dan masa. Cara lainnya adalah dengan 

mengkombinasikan dua buah peredam yang berbeda. Hasil penelitian Tondl [1] dan [2], 

menunjukkan bahwa cara ini dapat mengurangi vibrasi dengan efektif. Namun, kedua 

cara di atas memiliki kelemahan yaitu  kebergantungannya kepada masa peredam, 

semakin besar vibrasi yang timbul maka semakin besar pula massa peredam yang 

diperlukan. 

Hasil penelitian Tondl [3] mengenai sistem dua-masa, yaitu sistem yang memuat  

dua buah masa yang dikenai arus induksi, telah diperlihatkan bahwa apabila sistem 

tersebut diberi gaya luar sedemikian hingga sistem berperiodik, maka vibrasi akibat arus 

induksi dapat dikurangi. Keuntungan dari cara ini adalah tidak diperlukan peredam 

dengan masa yang besar untuk mengurangi vibrasi. Pada modelnya, Tondl memanfaatkan 

interaksi antar dua buah osilator. Hasil kajian Fatimah dan Verhulst [4] dan Fatimah [5]  

mengenai sistem dua massa yang tereksitasi secara parametrik menunjukkan hal yang 

sama.  

Dari sudut pandang matematis, analisis pada sistem dua-massa yang dibahas 

Fatimah [4] ternyata tidak menunjukkan  fenomena yang kompleks, seperti munculnya 

barisan bifurkasi dan period-doubling yang menyebabkan terjadinya solusi chaos. Hal ini 

disebabkan sistem tersebut tidak memiliki interaksi antar fase yang cukup kuat (Kusumo 

[6]). Sistem-sistem yang memiliki interaksi fase yang kuat biasanya menunjukkan 

dinamik yang kompleks, sebagaimana  ditunjukkan pada studi Fatimah dan Ruijgrok [7] 

tentang sistem yang memuat dua buah osilator dimana salah satu osilatornya tereksitasi 

secara parametrik serupa dengan persamaan Mathieu. Hal yang sama ditunjukkan pada 

studi  Fatimah [8], Tuwankotta [9] dan Kusumo [6].  

Pada tahun 2000, Ecker dan Tondl [10] memodelkan suatu sistem yang terdiri dari 

tiga buah massa.  Pada studinya telah dipelajari bagaimana meredam arus vibrasi pada 

sistem dengan menggunakan peredam yang tereksitasi secara parametrik. Namun, studi 
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secara matematis belum dilakukan karena dengan pendekatan yang digunakannya tidak 

cukup banyak informasi yang diperoleh dari sistem tersebut.  

Pada penelitian ini akan dikaji model berdasarkan hasil penelitian Ecker dan Tondl 

dengan memanfaatkan interaksi antar osilator sebagaimana dilakukan pada sistem dua-

massa pada Fatimah [8]. Model dimodifikasi dengan memanfaatkan osilator Mathieu dan 

Rayleigh. Pada penelitian Fatimah, interaksi antara osilator Rayleigh dan van der Pol 

pada sistem dua-massa menunjukkan dinamik yang cukup kompleks yaitu ditemukanya 

strange attractor yang mengindikasikan terjadinya chaos pada sistem.    

 

 

2. Model Three-Degree of Freedom System yang Tereksitasi Secara Parametrik 

Model pada penelitian ini terdiri  dari tiga buah masa, sebuah masa pusat dan dua 

buah masa eksternal. Ketiga masa tersebut masing-masing bergantung dan dihubungkan 

oleh sebuah pegas linear. Dengan demikian, model akan memuat tiga buah osilator. Masa 

pusat dari model tersebut  dikenai oleh arus induksi yang menyebabkannya bervibrasi. 

Gaya luar berupa eksitasi parametrik  yang periodik akan diberikan pada sistem masa 

(lihat Gambar 1).  Sistem tersebut mempunyai positif damping serupa dengan yang 

terdapat pada persamaan Rayleigh.  

 
Gambar 1. Model three-degrees of  freedom system 

 

Model tersebut di atas akan merupakan sistem persamaan diferensial nonlinear 

orde dua yang bergantung kepada parameter-parameter yang berhubungan dengan 

kecepatan arus induksi dan gaya akibat eksitasi parametrik.  Jika model tidak dikenai 

arus-induksi maka akan diperoleh sistem persamaan Mathieu, yaitu tiga buah persamaan 

diferensial orde dua yang memuat fungsi non-linear  yang bergantung pada waktu. 

Sebaliknya, jika model tidak dikenai eksitasi parametrik maka akan diperoleh sebuah 

persamaan Rayleigh. Jadi persamaan yang diperoleh dari model yang dibicarakan 

memuat kombinasi dari persamaan Mathieu dan persamaan Rayleigh.   

Pada Gambar 1.  diperlihatkan model yang memiliki sebuah masa pusat m dan dua 

buah massa eksternal m1 dan m2.  Ketiga masa tersebut dihubungkan oleh pegas linear 

dengan konstanta k. Masa m dapat bergerak ke atas dan ke bawah yang dinyatakan 

dengan variabel x  Masa m dikenai arus-induksi dengan koefisien kecepatannya 
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dinyatakan dengan U. Arus induksi menyebabkan masa m bervibrasi. Pada massa m1 dan 

m2 masing-masing dipasangkan  sebuah damper taklinear dengan koefisien periodik K(t), 

sedemikian sehingga gaya yang ditimbulkannya berlawanan dengan gaya yang 

ditimbulkan oleh arus induksi U.   

Jika U=0, artinya arus induksi tidak bekerja pada masa m, maka akan diperoleh 

sistem persamaan nonlinear yang memuat persamaan Mathieu. Persamaan ini memuat 

suku yang menyatakan eksitasi parametrik. Jika K(t)=0, artinya tidak ada pengaruh 

eksitasi parametrik, maka akan diperoleh persamaan Rayleigh. Jika kedua gaya bekerja 

maka persamaan tersebut merupakan kombinasi antara persamaan Mathieu dan 

persamaan Rayleigh. Akan diperoleh tiga buah persamaan pada sistem tersebut. Untuk 

selanjutnya model yang dikaji disebut three-degrees of  freedom system.  

 Pada tulisan ini akan dibahas analisa awal dari sistem untuk mengetahui interkasi 

antara persamaan Mathieu dan persamaan Rayleigh untuk nilai-nilai parameter yang 

cukup kecil. Kajian tersebut akan difokuskan kepada mempelajari dinamika solusi dan 

kestabilan dari sistem tersebut, serta interkasi antara solusi periodik dari persamaan 

Rayleigh dengan solusi periodik dari persamaan Mathieu.  Sebagaimana dibahas pada 

model dua-masa yang dibahas Fatimah [4], sistem tersebut tidak menunjukkan dinamik 

yang kompleks yang disebabkan oleh interaksi fase yang lemah pada sistem tersebut. 

Pada model dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis eksistensi dari dinamik yang 

kompleks serta faktor-faktor penyebabnya.  

Untuk kepentingan aplikatif, penelitian ini akan ditujukan untuk; pertama 

menginvestigasi  interval atau daerah dimana vibrasi pada model dapat diredam secara 

efektif; kedua menginterpretasikan hasil-hasil analisa matematik terhadap model aslinya.  

 

 

3. Analisa Dasar dari Sistem  

Sistem pada model Gambar 1 dibangun oleh sistem persamaan diferensial sebagai 

berikut: 

 

 .............(1) 

dengan  merupakan koefisien parametrik, serupa dengan bentuk pada persamaan 

Mathieu. Tranformasikan sistem (1) terhadap waktu  dengan , 

sehingga diperoleh sistem dalam bentuk: 

      ..........(2) 

dimana ,  ,  , , 

,  ,   dan  adalah nilai kecepatan arus. Persamaan pertama 

dan ketiga pada sistem (2) memuat persamaan Mathieu, sedangkan persamaan kedua 

memuat persamaan Rayleigh.  

Persamaan (2) dapat ditranformasi ke dalam bentuk quasi-normal dengan 

menggunakan transformasi linear sebagai berikut: 
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                               ...............(3) 

Bentuk (3) di atas diperoleh melalui dua kali transformasi berturut-turut. Pertama 

pisahkan sistem ke dalam dua buah sub-sistem yang tidak terpasang dengan koordinat-

koordinat   dan . Kedua reduksi sub-sistem pertama ke dalam bentuk 

quasi-normal. Koordinat  adalah koordinat normal yang berkorespondensi 

dengan vibrasi-vibrasi bebas dari sistem, dan kooefisien-koefisien  dan  dinyatakan 

dengan: 

...............(4) 

Setelah melalukan substitusi bentuk (3) ke dalam (2) diperoleh sistem yang memuat dua 

buah persamaan Mathieu quasi-normal yang terpasang dan sebuah persamaan Mathieu 

yang tak-terpasang (terpisah) dalam bentuk: 

 

dimana    dan 

. 

Frekuensi-frekuensi normal dari sistem (5) adalah: 

   dan 

                            

dan ;    ;  

2 

;  ; ; 

 ; ;   ;  

 

 

4. Analisa dari Sub-Sistem Terpisah   

Perhatikan bahwa sub-sistem ketiga dari sistem (5), yaitu:  

 

merupakan persamaan yang tidak terpasang dengan kedua sub-sistem lainnya. Hal 

mendasar dalam mempelajari persamaan (5) adalah mengetahui nilai-nilai  dan  

sehingga solusi trivial  stabil. Dengan mensubstitusikan  dan 

 kemudian melakukan penskalaan   dan drop tanda topi persamaan (6) 

dapat diubah ke dalam sistem persamaan diferensial orde satu berbentuk persamaan 

vektor sebagai berikut: 

...............................(7) 

dimana , A adalah matriks konstan dan  matriks yang memuat 

koefisien parametrik. Kedua matriks tersebut berordo .  

 

Untuk kasus persamaan (6) tanpa damping , berdasarkan teori Floquet 

(lihat  Verhulst [11]) solusi  dari persamaan (7) dapat ditulis dalam bentuk:  
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dimana  matriks  mempunyai periode , sedangkan   adalah matriks konstan. 

Misalkan dan  adalah nilai-nilai eigen dari  yang disebut juga eksponen-eksponen 

karakteristik. Nilai-nilai ini menentukan  kestabilan dari solusi trivial sistem (8). 

Berdasarkan Verhulst  [11] untuk nilai-nilai eigen di atas dipenuhi kondisi: 

 

dimana  adalah periode dari . Untuk kasus persamaan (6) diperoleh kondisi: 

. 

Nilai-nilai eigen di atas bergantung kepada ,  dan , sehingga 

, dan   ( ). Dari  diperoleh eksponen-

eksponen karakteristik persamaan bernilai real atau imajiner murni. Telah dikaji untuk 

kasus  dan memisalkan  untuk suatu  atau nilai disekitar , untuk 

kemudian dicari solusi periodik  dari persamaan (6). Dengan menggunakan metode 

Poincare Lindsteid ditemukan kondisi-kondisi keberadaan dari solusi periodik tersebut, 

lihat Tondl dkk, [12].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Daerah kestabilan solusi periodik persamaan (6) pada bidang . Bagian 

yang diarsir adalah daerah dimana solusi stabil. 

 

Untuk kasus , ditemukan bahwa batas daerah kestabilan ditentukan oleh: 

 

Kurva pada bidang  memisahkan daerah kestabilan dan ketakstabilan dari solusi 

periodik persamaan (6). Jika  , daerah ketakstabilan terangkat dari sumbu  

dan daerahnya menyempit. Jika   daerah kestabilan menghilang. 

 

 

5. Analisa dari Sub-Sistem Terpasang   

Misalkan kembali dua sub-sistem yang terpasang dari sistem (5), yaitu: 

 

Untuk inisiasi vibrasi self-excited dalam bentuk Rayleigh pada sistem (9) nilai-nilai  

0 1 4 9 
a 
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atau  haruslah negatif. Sistem (9) mempunyai dua natural frekuensi  dan . Kasus 

yang menarik untuk diamati adalah kasus kombinasi parametrik resonan. Untuk itu, 

misalkan   dengan   adalah detuning frekuensi dan  

Selanjutnya, transformasikan pula waktu . 

Untuk mendapatkan bentuk normal dengan menggunakan metode averaging, 

misalkan transformasi Lagrange: 

 

untuk    dan  . Tanda dot digunakan untuk menyatakan turunan terhadap 

waktu . Setelah melakukan penskalaan kembali, diperoleh sistem yang telah ter-average 

dalam bentuk:  

                             ............................(10) 

dimana  adalah vektor  dan  adalah fungsi vektor yang memuat suku 

non-linear. 

Selanjutnya terdapat dua kondisi dimana solusi trivial dari sistem (10) stabil, 

yaitu: 

                ....................................(11) 

dan  kondisi kedua untuk batas interval kestabilan adalah 

                      

dengan . 

 

 

 
 

 

Gambar 3. Menunjukkan batas-batas daerah dimana   dan  berubah tanda. Vibrasi 

self-excited muncul  pada daerah dimana tanda   atau  negatif. Sedang pada daerah 

dimana  atau  positif, solusi tivial dari sistem (10) stabil. Solusi ini 

berkorespondensi dengan solusi periodik sistem (9).  
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Gambar 3. Batas-batas 

perubahan tanda   dan  
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6. Kesimpulan 

Analisa awal dari three-degrees of system menunjukkan bahwa sistem mempunyai 

bentuk normal yang terdiri dari dua buah sub-sistem terpasang dan sebuah sub-sistem 

terpisah. Pada bidang parameter  ditemukan eksistensi solusi periodik dari sub-

sistem terpisah dan batas daerah kestabilannya. Parameter damping ( ) memberi 

pengaruh pada daerah ketakstabilan sub-sistem tersebut. Semakin besar damping, daerah 

ketakstabilan semakin menyempit. Terdapat dua kondisi kestabilan untuk solusi periodik 

dari sub-sistem-sub-sistem yang terpasang 
 

Ucapan terima kasih. Mengucapkan terimakasih kepada DP2M Ditjen Dikti yang telah 

mendanai penelitian ini melalui Penelitian ini didanai Hibah Fundamental tahun anggaran 
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AMBANG KRITIS MODEL KUASILINIER   
DISSIPATIF DUA KANAL 

SUMARDI 

Jurusan Matematika, Universitas Gadjah Mada, mas_mardi@yahoo.com 
 

Abstract.  This paper studies phenomena of the critical threshold of the two channels 
dissipation model. We investigate the existence of the smooth solution of the model with and 
without boundary conditions. The threshold condition depends on the boundary conditions 
and initial condition. Then using finite difference method will be tested the criteria. 
Key words and Phrases: boundary value problems, finite difference method, 
hiperbolic nonlinear system 

 
Abstrak. Pada paper ini akan dibahas penomena ambang kritis (critical threshold) model 
kuasilinier dissipatif dua kanal. Di sini dikaji eksistensi solusi kontinu dan terdeferensial 
untuk model tersebut dengan syarat batas dan tanpa syarat batas. Agar masalah syarat batas 
model kuasilinear dissipatif dua kanal mempunyai solusi kontinu dan terdeferensial tingkat 
satu, maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang terkait dengan syarat batas dan syarat awal. 
Selanjutnya dengan metode beda hingga akan diuji kriteria tersebut. 
 Kata kunci: masalah syarat batas, metode beda hingga, sistem hiperbolik tak linier  

 

 
1. Pendahuluan 

 
Banyak persamaan-persamaan penting yang muncul dalam masalah fisika, kimia, 

biologi dan ekonomi diperoleh dari hukum konservasi. Hukum konservasi merupakan 
hukum kesetimbangan dalam suatu proses alam. Sebagai contoh dalam masalah populasi 
bahwa laju perubahan suatu populasi dalam suatu daerah akan setimbang dengan laju 
kelahiran dikurangi laju kematian ditambah laju migrasi yang masuk ke daerah dikurangi 
laju migrasi yang keluar dari suatu daerah. Secara matematika hukum konservasi 
diterjemahkan dalam persamaan diferensial yang melibatkan variabel waktu sebagai 
variabel bebas. Karena juga melibatkan dimensi ruang, sehingga diperoleh model berupa 
persamaan diferensial parsial baik yang linear maupun nonlinear. Pada tulisan ini hanya 
dibahas model variabel ruang dimensi satu. 
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Gambar 1. Model dua kanal dengan interaksi 
Misalkan ada dua jenis besaran yaitu u dan v yang mengalir melewati potongan tabung 
yang dipandang sebagai ruang dimensi satu. Namun besaran u dapat berubah menjadi 
besaran v begitu pula besaran v bisa berubah menjadi u dan jumlah dua besaran tersebut  
masih tetap pada saat t dan interval I. Perubahan besaran dapat dijelaskan sebagai akibat 
proses reaksi kimia. Di samping itu perubahan besaran juga dapat dijelaskan sebagai 
perubahan posisi seperti pada Gambar 1. Flux untuk masing-masing besaran ),( txu  dan 

),( txv adalah ),(1 txφ  dan ),(2 txφ . Kemudian besarnya interaksi ditentukan oleh 
besaran tersebut yaitu ),( vuf , dengan menggunakan sifat kekontinuan fungsi besaran 
dan fungsi flux, diperoleh model sebagai berikut: 
 ( ) ),(1 vufu xt =+ φ    

 ( ) ),(2 vufv xt −=+ φ .                 (1) 
Selanjutnya diberikan fungsi flux sebanding dengan kuadrat jumlah besaran u dan 

v  yaitu 
2

2
1

1 ),(),( txutx =φ  
2

2
1

2 ),(),( txvtx =φ                  (2) 
dan besarnya interaksi adalah linear )(),( uvvuf −= α  diperoleh model dissipatif dua 
kanal tak linear sebagai berikut: 

),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(

txvtxu
x

txvtxv
t

txv

txutxv
x

txutxu
t

txu

αα

αα

−=
∂

∂
+

∂
∂

−=
∂

∂
+

∂
∂

.             (3) 

Model di atas juga diturunkan oleh van Beckum (2003) dan kemudian dicari solusi 
gelombang jalannya untuk persamaan (3). Model di atas ketakliniearannya masih teratur 
sehingga disebut juga model kuasilinear dissipatif dua kanal. Sumardi (2008) membahas 
eksistensi dan kestabilan solusi gelombang jalan dengan cara berbeda. Sumardi (2009) 
juga membahas solusi numerik model tersebut di sekitar solusi setimbang dengan 
menggunakan metode Massau. Paper-paper yang menkaji ambang batas anatara lain 
dilakukan oleh Liu (2001) dan Tong Li (2009). Pada makalah ini akan dikaji ambang 
batas model (3) di atas. 
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2. Solusi Gelombang Jalan 
 

Solusi gelombang jalan adalah solusi yang tidak berubah bentuknya oleh 
perubahan waktu dan bergerak dengan kecepatan konstan. Untuk mencari solusi 
gelombang jalan dengan kecepatan konstan s  persamaan (3) diberikan  
 )(),(),(),(),( stxzzVtxvzUtxu −=== α                  (4) 
dan mempunyai syarat batas pada ±∞=x sebagai berikut: 

 2

),(
),(lim

R
v
u

txv
txu

x
∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±∞→ ±

± , dengan +− ≠ uu .              (5) 

Model kuasilinear dissipatif dua kanal (3) tereduksi menjadi sistem persamaan diferensial 
biasa: 

 
VU

dz
dVVs

UV
dz
dUUs

−=+−

−=+−

)(

)(
                  (6) 

dengan syarat batas: 

2

)(
)(lim

R
v
u

zV
zU

z
∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
±∞→ ±

± .                 (7) 

Untuk memperoleh solusi gelombang jalan persamaan (3), kedua persamaan (6) 
dijumlahkan dan kemudian diintegralkan diperoleh 
 222 )()( AVsUs =+−++− .                (8) 
Selanjutnya dipilih substitusi: 

 
)sincos()sin(2

)sincos()cos(2

4
5

4
5

θθθπ

θθθπ

+−=−=+−

−−=−=+−

AAVs

AAUs
.               (9) 

Kemudian substitusi persamaan (9) ke persamaan (6) yang pertama diperoleh persamaan 
diferensial biasa dalam bentuk: 

 θθθθθθ sin2)cos(sin)sincos( A
dz
dAA =−−−               (10) 

 atau 

   )cscsin(
sin2
sin21

sin2
sincos

2
1

222

θθ
θ
θ

θ
θθ

θ
+−=

−
=

−
= AAA

d
dz

,            (11) 

sehingga diperoleh kaitan antara z  dan θ  sebagai berikut: 
 ))ln(tan((cos 2

1
2
1 θθ +=− ABz . 

 
Jadi diperoleh solusi gelombang jalan dalam bentuk fungsi parameter θ  sebagai berikut: 

 

πθθθ
θθ
θθ

≤≤++=
+−+=
−−+=

0)),ln(tan((cos
)sincos(
)sincos(

2
1

2
1ABz

AsV
AsU

                      (12) 
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Adapun grafik solusi gelombang jalan untuk orbit heteroklinik seperti pada Gambar 2. 
Jika diberikan 0=s akan diperoleh solusi setimbang yang memberikan motivasi untuk 
meneliti eksistensi solusi kontinu diferensial masalah syarat batas model nonlinear 
dissipatif  dua kanal. 

 
 
 

Gambar 2. Solusi gelombang jalan model kuasilinear dissipatif dua kanal 
 
 

3. Masalah Nilai Awal 
 

Diberikan masalah syarat awal model nonlinear dissipatif dua kanal sebagai berikut 
: 

)()0,(
)()0,(

),(),(),(),(),(

),(),(),(),(),(

xgxv
xfxu

txvtxu
x

txvtxv
t

txv

txutxv
x

txutxu
t

txu

=
=

−=
∂

∂
+

∂
∂

−=
∂

∂
+

∂
∂

αα

αα

                       (13) 

 
Model tersebut akan dicari ambang kritis antara solusi kontinu terdeferensial dan solusi 
blow up.   Adapun yang dimaksud dengan solusi blow up disini adalah solusi xu  atau 

xv  menjadi tak berhingga pada saat ∞<t . Untuk menyelesaikan masalah ini 
diperlukan sifat-sifat solusi masalah nilai awal tersebut. 
 
Sifat 1 Jika )()( xgxf = , maka masalah (13) menjadi masalah skalar 

 
uv

xfxu
uuu xt

=
=
=+

)()0,(
0

                 (14) 

yang mempunyai solusi dalam bentuk parameter 

 
ξξ

ξ
+=

==
tfx

fvu
)(

)(
.                 (15) 

Solusi (14) mempunyai solusi multivalued jika terdapat x  sehingga 0)( <′ xf . 
Jika Rxxf ∈≥′ ,0)( , maka )),0[,(),(),,( ∞∈ RCtxvtxu . 
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Sifat 2 Jika nilai awal berupa fungsi konstan misalkan 1)( Kxf =  dan 2)( Kxg = , maka 
masalah (13) menjadi sintem persamaan diferensial biasa 
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)0,(
)0,(

)(

)(

Kxv
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vu
dt
dv

uv
dt
du
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α

α

                  (16) 

yang mempunyai penyelesaian: 
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Sifat 3 Jika support dari )()( xgxf − kompak , maka 0)),(),((
lim

=−
∞→ ∫

R

dxtxvtxu
t

 

BUKTI. Definisikan 
 ∫ −=

R

dxtxvtxutS )),(),(()( . 

Sehingga diperoleh  

 
∫

∫
−−−−=

−=′

R
xx

R
tt

dxvuvvuu

dxtxvtxutS

)(2)(

)),(),(()(

α
 

yang berakibat )(2)( tStS α−=′ dan mempunyai solusi 

 ∫ −== −−

R

tt dxxgxfeSetS )()()0()( 22 αα . 

Terbukti 0)),(),((
lim

=−
∞→ ∫

R

dxtxvtxu
t

. 

Sifat 3. dapat diperluas untuk syarat batas kedua sisi sebagai berikut 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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dengan ++ = vu  dan −− = vu . 
 

Sifat 4 .Jika diberikan syarat batas  ⎟⎟
⎠
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⎜⎜
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dan 0)()()()( 3333 ≥−−+ −−++ vuvu , maka 
2222 )(.,)(., gftvtu +≤+ . 

BUKTI. Definisikan 
 ∫ +=+=

R

dxvutvtutS 2222 )(.,)(.,)( . 
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Sehingga diperoleh 

∫

∫

∫
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dxvuvvvvuuuu
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Dengan 0)()()()( 3333 ≥−−+ −−++ vuvu , maka diperoleh 0)( ≤′ tS , sehingga )(tS
merupakan fungsi monoton turun.  
Jadi terbukti: 
 

2222 )(.,)(., gftvtu +≤+ .               (18) 
Selanjutnya  pandang pendekatan beda hingga masalah nilai awal (13) dengan 

mendefinisikan terlebih dahulu ,3,2,1,0,,3,2,1,0,, ±±±==Δ=Δ= knxkxtnt kn  
dengan 0,0 >Δ>Δ xt . Skema beda hingga masalah nilai awal (19) dapat disajikan 
sebagai berikut: 
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(19) 

 
notasi n

ku  dan n
kv  masing-masing merupakan pendekatan dari ),( nk txu dan ),( nk txv . 

Misalkan { }n
k

n
k

k
n

vuA ,maks
,2,1,0
,3,2,1,0
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=

= , supaya skema stabil dipilih  

 10 ≤Δ+
Δ
Δ

< t
x
tA α .               (20) 

 
Sifat 5.Untuk setiap ,3,2,1,0,,3,2,1,0 ±±±== kn  berlaku  
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Dengan syarat kestabilan (26) dapat ditunjukkan bahwa  
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Selanjutnya diperoleh 
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atau 
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k vutv )1(1 α .                (21) 

 
Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa 
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+ +Δ−≤ nnn
k uvtv )1(1 α .                (22) 

Dengan menjumlahkan dua ketaksamaan (21) dan (22)  diperoleh 
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++ +≤+ nnn
k

n
k vuvu 11  

Karena berlaku untuk setiap ,3,2,1,0 ±±±=k , sehingga  
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+ +≤+ nnnn vuvu 11 . 

Dengan induksi mudah ditunjukkan bahwa 
  

∞∞∞∞∞

+

∞

+ +=+≤+ gfvuvu nn 0011 .             (23) 

Terbukti. 
 

Selanjutnya akan diselidiki syarat terjadinya blow up masalah nilai awal model di 
atas 
 
Sistem persamaan diferensial parsial  pada masalah nilai awal menjadi (13) diturunkan 
terhadap variabel x menjadi 
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Misalkan xup =  dan xvq = ,  persamaan (24) menjadi 
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               (25) 

Jika ‘dot’ menotasikan turunan berarah 
x

u
t ∂

∂
+

∂
∂

, maka persamaan pertama sistem (25) 

di atas menjadi 
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qppp αα +−−= 2                  (26) 

yang merupakan persamaan differensial Riccati. Misalkan 
w
wp = , sehingga diperoleh 

persamaan diferensial linear orde dua sebagai berikut: 
 0=−+ qwww αα                 (27) 
Seandainya Rq∈ , maka persamaan diferensial linier orde dua tersebut mempunyai 
solusi 
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Dengan demikian diperoleh 
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Jika diberikan syarat awal 0)0( pp = , maka diperoleh kaitan 
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Persamaan (35) ini menyebabkan p  menjadi tak berhingga apabila 
0)1()1( 21

1020 =−−− tmtm empemp                (30) 
yang mempunyai peyelesaian dalam variabel waktu t  
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Jika 
q

p
ααα 4

2
20
++

<−  dan 
4
α

−>q , maka t  bernilai positif. 

 
Dengan memperhatikan persamaan (29) jika ±∞→q , maka ±∞→p  yang artinya jika 
v mengalami blow-up pada saat t  berhingga, maka u juga mengalami blow up pada saat 
yang sama, begitu pula sebaliknya. Dari persamaan (31) jika p dan q tidak negatif, maka 
u dan v  tidak mengalami blow up atau mempunyai solusi kontinu terdeferensial secara 
global. 
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4. Masalah Syarat Batas 
 

Pada bagaian ini akan dikaji masalah syarat batas model nonlinear dissipatif dua kanal 
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             (32) 

 
Masalah syarat batas tersebut akan mempunyai solusi setimbang yang merupakan solusi 
dari masalah syarat batas persamaan diferensial biasa berikut: 
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Sekarang akan dikaji eksistensi masalah syarat batas (33) dan berdasarkan persamaan 
(12), maka persamaan diferensial (33) mempunyai solusi 
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Dengan menerapkan syarat batasnya diperoleh 
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yang mempunyai 4 variabel yang tidak diketahui dan dapat disederhanakan menjadi 2 
persamaan sebagai berikut: 
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Pada paper ini tidak dibahas eksistensi solusi persamaan (35), namun untuk membuktikan 
eksistensi masalah syarat batas (33) dengan menggunakan metode grafik. Masalah syarat 
batas (33) akan mempunyai penyelesaian pada returning branch  seperti pada Gambar 3, 
sebagai berikut 

 
Gambar 3. Solusi returning branch model nonlinear 

 
Kurva merah merupakan solusi v  dan kurva biru merupakan solusi u , sedangkan kurva 
tebal merupakan solusi masalah syarat batas (33). Kemudian  titik-titik 0z  dan 3z  
dirumuskan sebagai berikut: 
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Menggunakan Gambar 4. diperoleh kaitan:  
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Nilai gradien Qz3  dapat dihitung dengan sebagai berikut: 
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−

=
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AQz . 
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Sehingga diperoleh: 

α6541056.2
12

1 ≥
− zz
v

,                   (37) 

 
dan dengan cara yang sama dapat ditunjukkan: 
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u
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Selanjutnya diperoleh kriteria masalah syarat batas sebagi berikut:  

1. Diberikan  α6541056.2
12

1 ≥
− zz
v

  

2. Dicari kriteria  2u , sehingga masalah syarat batas mempunyai solusi. 

Untuk memperoleh  u  minimum, dipilih 32 zz =  atau 
42
πθ = pada persamaan (34), 

sehingga diperoleh sistem: 
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Dengan menyelesaikan sistem (37), sehingga diperoleh AA =  dan 11 θθ = . Di sini 

dipilih 2min Au −=  . 

Untuk memperoleh  maxu , dipilih  01 zz =  atau 
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Dengan menyelesaikan sistem (28), sehingga diperoleh AA ˆ=  dan 22 θ̂θ = . Disini 

dipilih )ˆsinˆcos(max 22 θθ −−−= Au . Dengan demikian diperoleh criteria 2u  

 )ˆsinˆcos(2 222 θθ −−−≤≤− AuA .              (41) 
 
Dengan cara yang sama dapat ditentukan kriteria 1v ,  jika   
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u
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5. Kesimpulan 

 
Dari pembicaraan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah nilai awal model 
nonlinear dissipatif dua kanal mempunyai solusi kontinu terdeferensial secara lokal dan 
global. Untuk memperoleh solusi kontinu terdeferensial secara global dapat ditentukan 
dari syarat awalnya yaitu dengan memilih turunan parsial terhadap variabel spasialnya 
negatif. Sedangkan untuk memperoleh solusi kontinu terdeferensial pada masalah syarat 
batas ternyata harus memenuhi kriteria tertentu pada syarat batas dan syarat awalnya. 
Solusi kontinu terdeferensial pada masalah syarat batas akan menuju solusi setimbang, 
apabila waktunya menuju tak berhingga. Solusi yang tidak kontinu terdeferensial dapat 
berupa solusi lemah atau solusi bernilai banyak. 
 
 
Ucapan Terima kasih Dalam menulis paper ini kami ingin mengucapkan terima kasih dengan dr. 
Frits van Beckum, ketika memberikan masalah di atas ketika berkunjung di Jurusan matematika 
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ANALISIS KESTABILAN DAN PEMANENAN OPTIMAL 
PADA MODEL POPULASI  

MANGSA – PEMANGSA 

SYAMSUDDIN TOAHA 

Jurusan Matematika, Universitas Hasanuddin, Makassar, syamsuddint@yahoo.com 
 

Abstract.  In this article we consider a deterministic model for growth rate of one 
prey and one predator populations based on Lotka-Volterra model. The model is then 
improved by considering a harvesting function on the two populations. The considered 
harvesting rate is proportional to the population size. The existence of a positive 
equilibrium point and its stability are determined and analyzed. Further, the 
possibility of existence of bionomic equilibrium is also discussed. The optimal 
harvesting is studied and the solution is derived in the stable equilibrium case by 
using Pontryagin’s maximum principle.  

  
Key words and Phrases: prey – predator model, bionomic equilibrium, present value, 
optimal harvesting 
 
 
Abstrak.  Pada tulisan ini ditinjau suatu model deterministik untuk laju pertumbuhan 
populasi mangsa – pemangsa (satu populasi mangsa dan satu populasi pemangsa) yang 
berdasar pada model Lotka-Volterra. Model itu kemudian dikembangkan dengan 
mempertimbangkan fungsi pemanenan pada kedua populasi. Laju pemanenan yang digunakan 
adalah proporsional dengan jumlah populasi. Kewujudan titik keseimbangan yang positif dan 
kestabilannya ditentukan dan dianalisis. Selanjutnya, kemungkinan kewujudan keseimbangan 
bionomik juga dikaji. Pemanenan optimal dikaji dan solusi untuk kasus titik keseimbangan 
yang stabil diberikan dengan menggunakan prinsip maksimum Pontryagin. 
Kata kunci: model mangsa – pemangsa, keseimbangan bionomic, nilai sekarang, 
pemanenan optimal 

1. Pendahuluan 
 

Model populasi mangsa-pemangsa yang merujuk kepada model Lotka-Volterra 
adalah salah model yang sangat populer dalam matematika ekologi. Luckinbill [11] 
mempertimbangkan suatu model populasi mangsa-pemangsa dan menunjukkan bahwa 
populasi mangsa dan pemangsa dapat hidup bersama untuk  jangka waktu yang panjang 
jika kontak antara keduanya dikurangi. Danca et.al. [4] telah menganalisis suatu model 
mangsa – pemangsa secara analitik dan secara numerik. Mereka dapat menentukan 
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domain nilai-nilai parameter dari model dimana sistem mempunyai suatu titik stasioner 
yang stabil maupun prilaku sistem yang kacau (chaos).  

Kar dan Chauduri [10] telah mengkaji model mangsa – pemangsa yang merujuk 
kepada model Lotka-Volterra dengan mempertimbangkan pengaruh pemanenan. Mereka 
mengkaji kemungkinan kewujudan ekuilibrium bionomik dan pemanenan optimal. 
Pengaruh pemanenan dengan kuota konstan dan usaha konstan telah diteliti oleh 
Holmberg [7] dan ditunjukkan bahwa tangkapan dengan kuota konstan dapat 
mengakibatkan oskilasi dan kacau serta menaikkan resiko ekploitasi yang berlebihan. 

Suatu model mangsa – pemangsa dengan tipe Holling yang menggunakan usaha 
pemanenan sebagai suatu kontrol telah dipresentasikan oleh Srinivasu et.al. [14]. Mereka 
menunjukkan bahwa usaha pemanenan dapat menyebabkan perilaku siklik dari sistem 
dan kemungkinan terjadi limit cycle yang stabil. Sistem satu mangsa dan satu pemangsa 
dalam Hogart et.al. [6] dimana kedua populasi mangsa dan pemangsa dipanen dengan 
hasil tangkapan konstan telah ditinjau dan diperoleh kestabilan pada hasil maksimum 
berkelanjutan. Martin dan Ruan [12] serta Kar [9] menyarankan bahwa sangat ideal untuk 
mengkaji faktor pemanenan pada model-model populasi mangsa dan pemangsa. 

Model mangsa – pemangsa memainkan peran yang penting dalam bioekonomik, 
khususnya dalam manajemen sumberdaya yang terbarukan. Manajemen sumber daya 
terbarukan berdasarkan pada tangkapan maksimum yang berkelanjutan, yang merupakan 
metode sederhana dalam mengatur sumberdaya. Masalah pada metode ini adalah secara 
ekonomi tidak relevan itu disebabkan karena hanya mempertimbangkan manfaat dari 
ekploitasi sumberdaya, tetapi tidak mempertimbangkan biaya dari usaha eksploitasi 
tersebut. Banyak peneliti yang menyatakan keseriusannya terhadap ketidakvalidan 
metode ini dan mencoba menggantikan dengan metode tangkapan optimum yang 
berkelanjutan, yang berdasarkan pada kriteria standar biaya untuk memaksimumkan 
keuntungan. 

Manajemen sumberdaya terbarukan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan 
model matematika yang akurat yang melibatkan pemanenan juga menjadi sulit. Hal ini 
disebabkan karena untuk mendapatkan model yang akurat kita perlu mempertimbangkan 
banyak faktor, misalnya ukuran populasi, laju pertumbuhan, kapasitas bawaan, 
kompetitor, biaya operasional pemanenan, harga tangkapan, dan sebagainya. Faktor-
faktor yang mempengaruhi kompleksitas ini dapat dilihat pada Clark [3].  

Problem kombinasi pemanenan pada dua spesies yang berkompetisi telah dikaji 
mendalam oleh Chauduri [2]. Problem kebijakan pemanenan optimal dalam beberapa 
model yang melibatkan pemanenan juga telah dikaji oleh Sutinen dan Anderson [15], 
Brauer dan Soudack [1] serta Kar dan Chauduri [8]. 

Dalam tulisan ini akan ditinjau suatu model pertumbuhan populasi mangsa – 
pemangsa yang berdasarkan pada model Lotka – Volterra dengan melibatkan usaha 
pemanenan konstan. Pada model ini, akan difokuskan pada hubungan antara titik 
keseimbangan positif yang stabil dengan profit maksimum dan pemanenan optimal 
dengan mempertimbangkan fungsi integral nilai sekarang (present value). Solusi untuk 
kasus titik keseimbangan yang stabil diberikan dengan menggunakan prinsip maksimum 
Pontryagin. 

2. Model Mangsa - Pemangsa Dua Populasi 
 

Kita pertimbangan suatu model mangsa – pemangsa yang merujuk pada model 
Lotka – Volterra dengan satu populasi mangsa dan satu populasi pemangsa. Model laju 
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pertumbuhan populasi mangsa (x) dan populasi pemangsa (y) pada saat t adalah 
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Model (1) meliputi parameter K, yaitu kapasitas bawaan untuk populasi mangsa sekiranya 
populasi pemangsa tidak ada. Parameter r adalah laju pertumbuhan intrinsik populasi 
mangsa, c adalah laju kematian populasi pemangsa jika tidak ada interaksi antara populasi 
mangsa dan pemangsa, α mengukur laju konsumsi mangsa oleh pemangsa, β mengukur 
konversi mangsa yang dikonsumsi ke dalam laju reproduksi pemangsa. Semua parameter 
diasumsikan bernilai psositif. 

Titik keseimbangan model (1) adalah ( )0,0 , ( )0,K  dan 
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cKrcyxE )(,, . Untuk mendapatkan titik keseimbangan yang berada pada 

kuadran positif, kita perlu mengasumsikan 0>−β cK . Matriks Jacobi untuk model (1) 
adalah  
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Persamaan karakteristik dari matriks Jacobi yang dievaluasi pada titik keseimbangan  ∗E  

adalah ( ) ( )cK
K

cr
K

crf −β
β

+λ
β

+λ=λ 2  yang mempunyai nilai eigen dengan bahagian 

real bernilai negatif. Hal ini bermakna bahwa titik keseimbanagan ∗E  adalah titik yang 
stabil asimptotik secara lokal. Lebih lanjut, karena 0>−β cK  maka titik keseimbangan 

∗E  juga stabil asimptotik secara global, lihat Ho dan Ou [5]. 
 
Contoh 1. Pertimbangkan model (1) dengan nilai parameter 5.0=r , 500=K , 

0001.0=α , 0455.0=c  dan 0001.0=β . Titik keseimbangan yang berada pada kuadran 

positif adalah ( )450,455=∗E . Nilai eigen yang diperoleh dari persamaan karaktersitik 
yang dievaluasi pada titik keseimbangan tersebut adalah 45045.0−  dan 00455.0− , yang 
menyatakan bahwa titik keseimbangan tersebut stabil asimptotik. 
 

3.  Model Mangsa Pemangsa dengan Usaha Pemanenan Konstan 
 

Pada bagian ini kita pertimbangan populasi mangsa dan pemangsa dipanen dengan 
usaha pemanenan konstan. Model yang terhasil dengan adanya faktor pemanenan dengan 
usaha konstan adalah  
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Paramater xq  dan yq  merupakan koefisien ketertangkapan untuk populasi mangsa dan 



 370            SYAMSUDDIN TOAHA 
 
populasi pemangsa. Parameter xE  dan yE  merupakan usaha-usaha pemanenan yang 
bernilai konstan untuk populasi mangsa dan pemangsa.  

Titik keseimbangan model  (2) yang mungkin bernilai positif adalah 
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keseimbangan yang positif, perlu diasumsikan bahwa 0>−β−−β rEqEKqcrKr yyxx . 
Untuk keperluan analisis pada masalah ekuilibrium bionomik, kita anggap 

1== yx qq . Model (2) ditulis dalam bentuk  
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dimana xErr −=1 ,
( )

r
KErK x−

=1 , dan .1 yEcc +=  

Titik keseimbangan model  (3) yang mungkin bernilai positif adalah 
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4.  Ekuilibrium Bionomik 
 

Ekuilibrium bionomik adalah suatu konsep yang menyatukan ekuilibrium biologi 
dan ekuilibrium ekonomi. Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, titik 

ekuilibrium biologi yang diperoleh dengan menyelesaikan  0=
dt
dx

 dan 0=
dt
dy

 secara 

simultan. Ekuilibrium ekonomi dikatakan tercapai jika pendapatan total dari penjualan 
biomassa yang dipanen sama dengan biaya total untuk usaha yang digunakan dalam 
pemanenan. 
Misalkan cx = biaya pemanenan per unit usaha untuk populasi mangsa 
  cy = biaya pemanenan per unit usaha untuk populasi pemangsa 
  cf  = biaya tetap dalam pemanenan 
  px = biaya per unit biomassa pada populasi mangsa 
  py = biaya per unit biomassa pada populasi pemangsa. 
Fungsi keuntungan  diberikan oleh   

yyxxfyyxx EcEccyEpxEp −−−+=π  
Meskipun biaya pemanenan per unit usaha tidak konstan, tetapi kita asumsikan bernilai 
konstan untuk penyederhanaan analisis. Ekuilibrium bionomik ( )∞∞∞∞ yx EEyx ,,,  
diberikan dengan menyelesaikan persamaan simultan berikut 
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0

01

1

1
1

=β+−

=α−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

xc

y
K
xr                                      (4) 

dan    
0=−−−+=π yyxxfyyxx EcEccyEpxEp                      (5) 

Dari sistem persamaan (4) diperoleh 
β

=∞
1cx  dan 

1

111 )(
K

cKry
αβ

−β
=∞ . Dengan 

mensubstitusi 
β

=∞
1cx  dan 

1

111 )(
K

cKry
αβ

−β
=∞  pada persamaan (5) diperoleh 

fxx
x

y
x

y
y cEccpE

K
KEE

K
rp

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

β
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
αβ

γ−α
+

αβ
−

=π 112 , yang memberikan titik kritis 

( )∞∞ yx EE , , dimana 
K
rp

K
E y

x 2
1

1

1

1 2
α

βα
−

α
γ

=∞ , 
1

1

α
αβ

=∞yE , yx pp β−α=α1 , xx cpc −β=β1 , 

dan KcKrpcrp yyy αβ+β−=γ1 . 
Untuk mendapatkan titik kritis yang bernilai real kita asumsikan bahwa 

0≠β−α yx pp . Dari fungsi keuntungan diperoleh ,02

2

=
∂

π∂

xE
 ,1

22

αβ
α

=
∂∂
π∂

=
∂∂
π∂

xyyx EEEE
 

and .
2

2

2

K
rp

E
y

y αβ

−
=

∂
π∂  Dengan mengevaluasi nilai diskriminan pada titik kritis ( )∞∞ yx EE , , 

diperoleh  022

2
1

22

2

2

2

2

<
βα

α
−=

∂∂
π∂

∂∂
π∂

−
∂

π∂
∂

π∂

xyyxyx EEEEEE
. Dengan demikian fungsi 

keuntungan π  mempunyai titik kritis ( )∞∞ yx EE ,  yang merupakan titik pelana. Titik kritis 
( )∞∞ yx EE ,  mungkin termuat atau tidak termuat pada Ε . Jika titik kritis itu termuat dalam 
Ε , titik itu tetap tidak dipertimbangkan karena kita hanya mempertimbangkan titik kritis 
yang memaksimumkan fungsi keuntungan.  

Nilai maksimum fungsi keuntungan terjadi pada batas Ε , titik itu terletak pada 

segmen garis AB , dimana ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β
−β

= 0,
K

crrKA  dan ( )cKB −β= ,0 . Dari persamaan garis 

lurus yang melalui titik  A dan B, diperoleh cKE
r
KE xy −β+
β−

=  dan dengan 

melakukan substitusi ke dalam persamaan fungsi keuntungan diperoleh  

( ) fyyx
yxx

x
x

x cKcccE
r

KcrcKrp
E

r
KpE −β−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ β+−
+

−
=π=π 2 . 

Selanjutnya diperoleh 
r

KcrcKrp
E

r
Kp

dE
d yxx

x
x

x

β+−
+

−
=

π 2  dan titik kritis 

Kp
KcrcKrp

E
x

yxx
x 21

β+−
=∞ . Jika syarat 

β
−β

<
β+−

<
K

crrK
Kp

KcrcKrp

x

yxx

2
0  dipenuhi, 

maka titik kritis terletak pada segmen garis AB , dan kita asumsikan bawha syarat ini 
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dipenuhi. Lebih lanjut diperoleh 
x

xxyx
y rp

crprcKcrKp
E

2
22

1
−β+β−β

=∞ . Karena fungsi 

keuntungan cekung ke bawah, maka titik kritis ( )11, ∞∞ yx EE  memaksimumkan fungsi 
keuntungan. 

Meskipun titik kritis  ( )11, ∞∞ yx EE  memaksimumkan fungsi keuntungan, titik ini 

tidak akan diaplikasikan karena akan mengakibatkan 0)(

2

222 =
αβ

−β
=∞ K

cKry . Situasi ini 

menuju kepada kepunahan populasi pemangsa.  
Atas dasar pertimbangan biologi kita dapat memikirkan bahwa ada suatu ukuran 

minimum populasi pemangsa yang diizinkan untuk mencegah dari kepunahan. Misalkan 
0min >≥ yy , dimana miny  adalah ukuran minimal populasi pemangsa. Dengan itu 

diperoleh min
1

111 )( y
K

cKry ≥
αβ

−β
=∞  atau 0)( 2222min ≤−β−αβ cKrKy . Pertidaksamaan ini 

ekivalen dengan 

0))(()( min ≤
+β+β−αβ−

+−
r

crEKrKKyErEEr xx
yx . 

Usaha-usaha pemanenan harus termuat dalam 1Ε , dimana  

( )
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

>>≤
+β+β−αβ−

+−=Ε 0,0,0))(()(, min
1 yx

xx
yxyx EE

r
crEKrKKyErEErEE . 

Titik kritis terjadi pada batas 1Ε  yang terletak pada kurva  

0))(()( min =
+β+β−αβ−

+−
r

crEKrKKyErEEr xx
yx . 

Dari kurva ini diperoleh  
r

crEKrKKyE x
y

)( min −β−β+αβ−
=∞ . Untuk mendapatkan 

nilai ∞yE  bernilai positif, kita harus memilih nilai miny  yang memenuhi 

βα
−β−β

<
K

crEKrKy x
min . Karena 0>xE  maka miny  harus memenuhi  

βα
−β

<
K

crrKymin . 

Substitusi nilai  ∞yE  ke dalam persamaan fungsi keuntungan π   untuk mendapatkan  

( )
r
BE

r
AE

r
KpE xx

x
x

112 ++
−

=π=π ,  

dimana β+−β−+α−= KcrcyKpKrpKypA yxyxx minmin1 , dan 

.minminmin
2
min1 crcrKcrcyKccrypryKpyKpB yyfyyyy +β−−βα+−β+βα−=   

 Titik kritis fungsi profit adalah 
Kp

AE
x

x 2
1

2 =∞  dan 

rp
crpArKpyKpE

x

xxx
y 2

222 1min
2

−β−β+βα−
=∞ . Titik kritis ini merupakan usaha-usaha 

pemanenan yang memaksimumkan fungsi profit dan juga mencegah terjadinya 
kepunahan populasi pemangsa. Jika usaha-usaha pemanenan 2∞xE  dan 2∞yE  ini 

diaplikasikan, titik keseimbangan ∗E  tetap berada pada kuadran positif dan juga stabil 
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asimptotik. 
 
Contoh  2. Kita pertimbangkan model (3) dengan nilai-nilai parameter 1=r , 100=K , 

2.0=α , 1=c , dan 1.0=β . Ambil 1=xp , 1=yp , 2=fc , 5.0=xc , dan 5.0=yc . Titik 

keseimbangan dari model adalah ( )∞∞
∗ = yxE , , dimana  yEx 1010 +=∞  dan 

yx EEy 5.055.4 −−=∞ . Selanjutnya diperoleh 

( ){ }0,0,910, >><+=Ε yxyxyx EEEEEE  . 

Fungsi keuntungan menjadi 5.65000.104100)( 2 −+−=π=π xxx EEE  dan diperleh titik 
kritis 5225.01 =∞xE  dan 7750.31 =∞yE . Titik kritis  ( )11, ∞∞ yx EE  termuat dalam Ε
dengan keuntungan maksimaum 800625.20max =π .  Dengan mensubstitusi nilai 

5225.01 =∞xE  dan 7750.31 =∞yE , diperoleh titik keseimbangan  

( ) ( )0,75.47, == ∞∞
∗ yxE . 

Jika kita gunakan titik kritis ( ) ( )7750.3,5225.0, 11 =∞∞ yx EE , fungsi keuntungan 
menjadi maksimum tetapi populasi pemangsa akan punah. Misalkan diambil 1min =y , 
selanjutnya diperoleh  

( ){ }0,0,0)109()1(22,1 >>≤−−−−−=Ε yxyxxxyx EEEEEEEE  . 

Dengan itu fungsi keuntungan menjadi 5.15000.74100)( 2 ++−=π=π xxx EEE , dan 
diperoleh titik kritis 3725.02 =∞xE  dan 2750.32 =∞yE . Titik kritis ini termuat dalam 1Ε  
yang memberikan keuntungan maksimum 375625.15max =π . Substitusi 3725.02 =∞xE  
dan 2750.32 =∞yE  untuk mendapatkan titik keseimbangan ( ) ( )1,75.42, == ∞∞

∗ yxE   
dan titik titik keseimbangan ini juga stabil asimptotik. Kebijakan ini sangat beralasan 
untuk dipertimbangkan karena populasi pemangsa tidak akan punah dan juga 
memberikan keuntungan maksimum. 
 

5.  Kebijakan Pemanenan Optimal 
 

Obyektif kita adalah untuk memaksimumkan nilai sekarang (present value) J dari 
fungsi keuntungan yang diberikan oleh  

( ) ( )( ){ }dttEcyqptEcxqpeJ yyyyxxxx
t )()(

0
−+−= ∫

∞ δ−                           (6) 

dimana δ  menyatakan diskon rate tahunan. Kita akan memaksimumkan J dengan 
kendala persamaan (1) dengan menggunakan prinsip maksimum Pontryagin, et.al. [13]. 
Variabel kontrol )(tEx  dan )(tEy  dengan kendala pada max)()(0 xx EtE ≤≤  dan 

max)()(0 yy EtE ≤≤ . 
Persamaan Hamiltonian untuk masalah ini diberikan oleh 

( ) ( ){ }
{ }yEqxycy

xEqxy
K
xrxEcyqpEcxqpeH

yyy

xxxyyyyxxxx
t

−β+−λ+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−α−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −λ+−+−= δ− 1

      (7) 
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dimana )(txλ  dan )(tyλ  adalah variabel-variabel adjoint. 

Variabel-variabel kontrol xE  dan yE  linear dalam persamaan Hamiltonian H. 
Selanjutnya, syarat perlu untuk menjadi optimal untuk variabel-variabel kontrol adalah 

0=
∂
∂

xE
H  dan 0=

∂
∂

yE
H . Dari persamaan Hamiltonian, persamaan (7), diperoleh 

( ) 0=λ−−=
∂
∂ δ− xqcxqpe
E
H

xxxxx
t

x
, dengan itu diperoleh 

  ( )
xq

cxqpe

x

xxx
t

x
−

=λ
δ−

,                                                              (8) 

( ) 0=λ−−=
∂
∂ δ− yqcyqpe
E
H

yyyyy
t

y

, dengan itu diperoleh 

  
( )

yq
cyqpe

y

yyy
t

y
−

=λ
δ−

.                                                              (9) 

Sekali lagi dari persamaan Hamiltonian diperoleh 

yEqy
K
rx

K
xrEqpe

x
H

yxxxxxx
t βλ+

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−α−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −λ+=

∂
∂ δ− 1  dan  

( )yyyxyyy
t EqxcxEqpe

y
H

−β+−λ+αλ−=
∂
∂ δ− . 

Selanjutnya  
x
H

x ∂
∂

−=λ
•

 atau 0=
∂
∂

+λ
•

x
H

x , dan diperoleh 

( ) 01 =βλ+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−α−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −λ++

−δ− δ−
δ−

yEqy
K
rx

K
xrEqpe

xq
cxqpe

yxxxxxx
t

x

xxx
t

atau 

( )
0

2
2

22

=βλ+λ−
αλ−λ−λ++−δ− δ−δ−

xKyqKxEq
yKxqrxqxrKqxKEqpeKcxqKpe

xyxxx

xxxxxxxxx
t

xxx
t

   (10) 

Sekali lagi  
y
H

y ∂
∂

−=λ
•

 atau 0=
∂
∂

+λ
•

y
H

y , dan diperoleh 

( ) ( ) 0=−β+−λ+αλ−+
−δ− δ−

δ−

yyyxyyy
t

y

yyy
t

EqxcxEqpe
yq

cyqpe
 

atau 
( ) ( ) 02 =−β+−λ+αλ−+−δ− δ−δ−

yyyyyxyyy
t

yyy
t EqxcyqyxqyEqpecyqpe .  (11) 

Substitusi ( )
xq

cxqpe

x

xxx
t

x
−

=λ
δ−

 dan 
( )

yq
cyqpe

y

yyy
t

y
−

=λ
δ−

 pada persamaan (10) 

dan (11) kemudian diselesaikan secara simultan, diperoleh 

{
}yxyyxxyxxyxy

xxyxyxxyyxyxx
xyx

x

xKcqyqxKpqcyKqxqpyKqcxrq

qprqxcrKqxqprKqqKcxqqKp
cKqq

E

β+β−α−α+−

++−δ−δ=

2

21 2

      (12) 

dan 
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{
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1

yxyyxyx

yyxxyxxyxyxyy
yxy

y

cxqyqpxqccq

yqpcqycqxqypqqcyqqp
cqq

E

β+β−−

+α−α+δ−δ=
              (13) 

Substitusi 
β

+
= yyEqc

x  dan 
K

rEqEKqcrKr
y yyxx

αβ

−β−−β
= , yang merupakan 

titik keseimbangan yang stabil, ke dalam  persamaan (12) dan (13) dan kemudian 
diselesaikan secara simultan diperoleh nilai variabel kontrol xE  dan yE . Selanjutnya 
dengan nilai-nilai xE  dan yE  tersebut disubstitusi kembali untuk mendapatkan nilai titik 

keseimbangan dari model. Nilai-nilai xE  dan yE  serta 
β

+
= yyEqc

x  dan 

K
rEqEKqcrKr

y yyxx

αβ

−β−−β
=  akan memaksimumkan fungsi (6). 

Contoh  3. Mari kita mengambil nilai-nilai parameter 1=r , 100=K , 2.0=α , 1=c , 
dan 1.0=β . Ambil 1=xp , 1=yp , 2=fc , 5.0=xc , 5.0=yc , 1=xq , 1=yq , dan 

005.0=δ . Dari nilai-nilai parameter ini diperoleh titik keseimbangan optimal 
( ) ( )yxy EEEyx 5.055.4,1010, −−+=  serta nilai-nilai variabel adjoint 

y

y
t

x E
Ee

1010
)105.9(005.0

+

+
=λ

−

 dan 
yx

yx
t

y EE
EEe

5.055.4
)5.054(005.0

−−

−−
=λ

−

. Selanjutnya diperoleh nilai 

usaha pemanenan optimal yang berhubungan dengan titik keseimbangan optimal, yaitu 
5249.0=xE  dan 7500.3=yE . Dengan nilai-nilai usaha pemanenan optimal  kita peroleh 

titik keseimbangan optimal  ( ) ( )0004.0,5004.47, =yx  serta nilai-nilai variabel adjoint 
t

x e 005.09895.0 −=λ  dan t
y e 005.00081.1130 −−=λ . Lebih lanjut diperoleh nilai maksimum 

∫
∞ − ==

0

005.0 5009.45597975.22 dteJ t . 

6.  Kesimpulan 
 
Pada tulisan ini, suatu model laju pertumbuhan populasi mangsa dan pemangsa 

yang merujuk pada model Lotka – Volterra yang melibatkan usaha pemanenan konstan 
telah dianalisis. Untuk model tanpa pemanenan dan model dengan usaha pemanenan, 
mungkin wujud suatu titik keseimbangan positif yang stabil global.  

Pada model yang melibatkan usaha pemanenan konstan, diperoleh suatu kondisi 
dimana dapat diperoleh suatu nilai usaha pemananen yang memaksimumkan fungsi 
keuntungan tanpa mempengaruhi kestabilan titik keseimbangan yang berada pada 
kuadran pertama. Dengan perkataan lain, keuntungan maksimum diperoleh dan kedua 
populasi mangsa dan pemangsa tetap dapat hidup bersama secara berterusan. 
  Untuk model dengan usaha pemamenan konstan, titik keseimbangan positif 
dihubungkan dengan kebijakan pemanenan optimal dengan memaksimum nilai sekarang 
dari fungsi keuntungan yang berdasarkan pada prinsip maksimum Pontryagin dengan 
fungsi kendala yang melibatkan model (2), fungsi-fungsi adjoint dan variabel-variabel 
kontrol. Dari analisis diperoleh suatu usaha pemanenan optimal dan titik keseimbangan 
optimal yang memaksimumkan nilai sekarang dari fungsi keuntungan. 
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COMPUTATION OF COMBUSTION  
CHAMBER PRESSURE OF GASOLINE  

TWO-STROKE LINEAR ENGINE 

TULUS 

Department of Mathematics, University of Sumatera Utara, Medan, tulus_jp@yahoo.com 

Abstract.  This paper presents the simulation of pressures in combustion chamber of a two-
stroke linear combustion engine incorporating combustion and kickback chambers. The 
pressures are calculated from the thermodynamic problem by using Weibe function that 
applied to linear engine. The computer program is developed to compute the instantaneous 
velocity and pressure in the combustion chamber. The fuel is gasoline and the cylinder bore 
sizes to be considered are of 50mm and 76mm. From the computation, the results show that 
the peak pressure reaches 3.55MPa. The simulation was compared with the experimental 
measurement. The result of the computation was quite good. 
 
Key words and Phrases : mathematical modeling, combustion, linear engine 
 

 
Abstrak. Makalah ini mempresentasikan simulasi dari tekanan di dalam ruang 
pembakaran suatu mesin pembakaran linear dua-langkah yang menghubungkan 
ruang pembakaran dan ruang tendang balik. Tekanan dihitung dari masalah 
termodinamik menggunakan fungsi Weibe yang dikenakan kepada mesin linear. 
Program komputer dikembangkan untuk menghitung kecepatan dan tekanan  sesaat 
di dalam ruang pembakaran. Bahan bakar adalah gasoline dan ukuran diameter 
silinder diambil 50 mm dan 76 mm. Dari penghitungan, hasil menunjukkan bahwa 
tekanan puncak mencapai 3.55 Mpa. Simulasi dibandingkan dengan pengukuran 
eksperimen. Hasil penghitungan cukup baik. 
 
Kata kunci: Pemodelan matematika, pembakaran, mesin linear 

1. Introduction 

The most important process taking place in an engine is the combustion process. In 
addition to its obvious importance in the generation of power, it provides a key driving 
input to the heat transfer that originates in the in-cylinder gasses. Thus, modeling of 
combustion is an important part of engine simulation codes in order to understand the 
mechanism of the quick and complete combustion in an internal combustion engine [8]. 
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Linear internal combustion engines may find application in the generation of 
electrical power using linear motion. The operation of this engine is distinct from that of a 
conventional slider-crank mechanism engine, insofar as the motion of the two 
horizontally opposed pistons is not externally constrained [10]. This technology is 
advantageous because it is mechanically simpler and allows for a great deal more 
freedom in defining a piston motion profile, enabling the use of novel combustion 
regimes [11].  

Pressures in the combustion chamber are directly imply the temperature in 
combustion chamber. On the other hand,  the temperature measurements in the 
thermodynamics analysis are important for the determination of the parameters that 
characterize internal combustion engine. A finite heat release model can determine the 
temperature during combustion process in the internal combustion engine [4]. Through 
the pressure measurements, the principal approaches are the calculation of mass fraction 
burned in the engine using crankshaft for the determination of the characteristic crank 
angles in the combustion stroke, and the heat release analysis [9]. 

The mean piston speed is an indicator of how well an engine handles load such as 
friction, inertia, and gas flow resistance. In a free piston configuration, the relationship 
between engine speed, operating conditions, and design parameters is much more 
complicated [1]. On the other hand, the engine speed is one of important parameter to 
compute the instantaneous heat transfer [4]. The purpose of this paper is to determine the 
cycle by cycle combustion chamber pressures in the combustion chamber of a linear 
combustion engine incorporating a combustion chamber and a kickback chamber. The 
result is important in determining the temperature distribution in whole engine. 
. 
 

2. Thermodynamic model 
 

In this paper, it is considered a two-stroke incorporates combustion and kickback 
chamber model is depicted in Figure 1. The thermodynamic model of such engine has 
been performed by the authors in [12]. The piston traverses horizontally with the stroke 
of 50mm. 
 

 
Fig. 1  Schematic view of the linear engine 

 
The force balance for the left-to-right (expansion) stroke can be written as equation (1) 
with x positive in the left-to-right direction. 



           Computation of Combustion Chamber Pressure of Gasoline …                       379 
 

 ( ) ( )
2

2

)(
dt

xdmxFAxPAxP sfKKCC =−−  (1) 

where PC and PK are the instantaneous pressure in the combustion and kickback cylinder, 
AC and AK are the areas of the piston in combustion and kickback chamber, respectively, 
Ff is the frictional force, and ms is the mass of translator. On the other hand, the force 
balance for the right-to-left can be expressed by exchanging the sign of equation (1) by 
the first and second terms.   

In [tls], the author had derived the force balance from the equation (1) that be used 
for the computation. According to the combustion heat addition, Qin, during the 
compression stroke and the ideal gas law, and using adiabatic Otto cycle process, the 
force balance can be described as the Equations (2) and (3) for the compression and the 
expansion stroke, respectively. 
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Using the force balance for the whole strokes, the displacement, x, and the velocity, v, as 
a function of time, t, have been computed to analyze the instantaneous temperature. 
 
 

3. Pressure in the combustion chamber 
 

The calculation of pressures in combustion chamber is performed by using the 
force balance equations (2) and (3) with respect to the Weibe function, heat addition, and 
Newtonian convection equation. 
 

3.1 Weibe function 
 
In the conventional engines the Weibe function is defined as follows. 
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where θ is crank angle, θs is start of heat release,  θd is duration of heat release, n is 
Weibe form factor, and a is Weibe efficiency factor. In the linear engine cases, the Weibe 
function must be expressed as a function of time, t, as follows [3] 
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where Cd is the combustion duration, ts is the start of the combustion, a and b are 
functional shape parameters and are adjustable. According to Heywood [5], the actual 
mass fraction burned curves are well fitted with a = 5 and b = 2, while varying a and b 
changes the shape of the curve significantly. For the Weibe function using in the 
conventional engine, the piston positions have a relationship with the crankshaft angle. 
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Comparing with the Weibe function using in the conventional engine, the Weibe function 
using in the linear engine considers start times of combustion at any fix piston positions 
in each cycle. 

Minimizing the combustion duration in an engine requires a high turbulence 
intensity, a flame area that increases with distance from the spark plug, and a centrally 
located plug to minimize flame travel. As one expects, minimizing the combustion 
duration maximizes the work done, since the combustion approaches constant volume, 
and it also lowers the octane required. 

 
3.2 Heat generated by combustion 

 
Consider a closed system differential energy equation in the combustion chamber,  
 dTmcPdVQ v=−δ  (6) 
where m is the mass of gas in the cylinder, and cv is the constant volume specific heat. Per 
unit time, the energy equation can be written as: 

 
dt
dTmc

dt
dVP

dt
dQ

v+=  (7) 

The rate of heat release for usual engine is obtained by differentiating the cumulative heat 
release Weibe function [4], and for the linear engine can be formulated as 

 
dt

dx
Q

dt
dQ b

in=  (8) 

 
The mass fraction burned rate is the derivative of the Equation (5) and has the following 
form 
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The heat release rate can be written as a function of time as 
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Using the chain rule to the Equation (7) and substituting the result to the Equation (6), it 
will be obtained the following equation 

 
dt
dTmc

dt
dVP

dt
dx

Q v
b +=in  (11) 

The finite heat release model can be modified to include the differential heat transfer dQw 
to the cylinder walls, if the instantaneous average cylinder heat transfer coefficient hg(t) 
and engine speed N are known. The finite heat release equation, Equation (11), with the 
addition of wall heat transfer is 

 
dt
dTmc

dt
dVP

dt
dQ

dt
dx

Q v
wb +=−in  (12) 

 

The heat addition in the engine cycle is calculated with the lower heating value of the 
fuel based on per mass of air [6]. Based on the fuel air ratio, the heat addition can be 
calculated using the following formula 



           Computation of Combustion Chamber Pressure of Gasoline …                       381 
 
 ( ) ( )LHVmAFQin =   (13) 
where (F/A) is the fuel air ratio, m is the mass of the mixture of air and fuel, and LHV is 
the lower heating value. 
 

3.3 Heat transfer in the combustion chamber 
 
The heat transfer rate at any time unit to the exposed cylinder wall at an engine speed N is 
determined with a Newtonian convection equation 

 ( ) ( ) ( )( ) NTtTtAth
dt

dQ
wgwg

w −=  (14) 

The cylinder wall temperature Tw in the above equation is the area-weighted mean of 
temperatures of the exposed cylinder wall, the head, and the piston crown. The heat 
transfer coefficient hg(t) is the instantaneous area averaged heat transfer coefficient. The 
exposed cylinder area Aw(t) is the sum of the cylinder bore area, the cylinder head area, 
and the piston crown area. 

The characteristic gas velocity in the Woschni correlation is proportional to the mean 
piston speed during intake, compression, and exhaust. During combustion and 
expansion, it is assumed that the gas velocities are increased by the pressure rise 
resulting from combustion, so characteristic gas velocity has both piston speed and 
cylinder pressure rise terms. 
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where pU  is the mean piston speed (m/s), T0 is the temperature at intake closing (K), V0  

is the cylinder volume at intake closing (m3), Vd is the displacement volume (m3), ∆Pc is 
the instantaneous pressure rise due to combustion (kPa), P0 is pressure at intake closing 
(kPa). 

The instantaneous pressure due to combustion in the Equation (15) is determined as 
the pressure difference between the motoring pressure, pmotor and the pressure calculated 
from the ideal gas law, p, [7], as follows 
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The Woschni correlation is 
 
 55.02.08.08.026.3 −−= TbUPhg  (18) 
 
where the units of hg, P, U, b and T are in W/m2K, kPa, m/s, m and K, respectively. 
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4. Computation versus Experimental Results 
 

Data Acquisition (DAQ) is used to measure the pressures in the combustion 
chamber. Pressure sensors are installed in both of combustion chamber and kickback 
chamber. Recorder is also used in the system that is installed to the same DAQ. The data 
from recorder are integrated with the pressure sensor that gives a graph of pressure versus 
recorder. A charger is incorporated to pressure censor to change the input charge to a 
signal received by DAQ. Figure 2 shows the installation DAQ system to the charger and 
cylinder head. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Installation of pressure censor and DAQ system 
 

 
Fig. 3 Combustion chamber pressures from the experiment in the first 3 seconds 

 
The experimental result in three minutes is shown in Figure 3, and the maximum 
pressures in each cycle are depicted in Figure 4. It can be seen that the maximum 
pressures are not constant, but they tend to a stable value. In the stable condition, the 
maximal pressures about 3.52MPa.  

A numerical computation has been performed using the following values of parameters:  
(i) combustion chamber bore 50mm, kickback chamber bore 74mm, stroke 50mm,  
(ii) combustion chamber bore 76mm, kickback chamber bore 101mm, stroke 76mm 
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Fig. 4 Maximum pressures in each cycle from the experiment in the first 11 seconds 

 
Figure 5 shows the computational results for ten cycles. In the first cycle, the curve of 
pressure versus time has a maximum pressure of 2.82 MPa. From the computation it can 
be seen that the maximum value be increase from 2.82MPa up to the stable value about 
3.55MPa. After comparing with the experimental results, the computation result has quite 
same profile of the maximum pressures. 

 

 
Fig. 5 Combustion chamber pressures in each cycle from the computation 
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5. Concluding Remarks 
 

The pressure of combustion chamber in a linear combustion engine can be modeled 
to analyze piston movement cycle by cycle. A numerical algorithm for the calculation of 
the combustion pressures problem has been developed. The experimental and 
computational results show the same profile of the maximum combustion chamber 
pressures. 
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Abstract. This paper presents the construction of algae growt dynamic model and its 
influence on the changes of nitrogen concentration  in the Polder Tawang water. This dynamic 
model is a system of non-linear differential equations with four variables. These variables are 
algae, ammonia, nitrite, and nitrate. Algae growth model proposed is a logistic model. From 
the simulation results, it is obtained that the growth of alga achieve the maximum on the 
seventh day with a carrying capacity is 78, 64 x 104 / mL. Also, it is found that the change of 
ammonia, nitrite, and nitrate concentrations is influenced by the algae density. If the algae 
density increase then the ammonia  and nitrite concentrations will increase but the nitrate 
concentration will decrease. 

 
Key words: mathematical modeling, algae , nitrogen,  equilibrium point,  stability 

 
 
Abstrak. Pada paper ini dikemukakan pengkontruksian model dinamik pertumbuhan 
alga dan pengaruhnya pada perubahan kadar nitrogen diperairan. Model dinamik  yang 
diperoleh merupakan sistem persamaan diferensial non-linear dengan empat variabel. 
Variabel tersebut adalah alga, amoniak, nitrit, dan nitrat.  Model pertumbuhan alga yang 
diperoleh merupakan model logistik.  Dari hasil simulasi diperoleh bahwa pertumbuhan alga 
mencapai maximum pada hari ke  tujuh dengan kapasitas daya tampung alga adalah 78, 64 x 
104 /mL. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa perubahan kadar amoniak, nitrit, dan nitrat 
dipengaruhi oleh perubahan kepadatan alga.  Apabila kepadatan alga semakin tinggi, maka 
kadar  amoniak dan nitrit semakin tinggi pula. Sedangkan apabila kepadatan alga semakin 
tinggi, maka kadar nitrat semakin rendah dan sebaliknya. 
 
Kata kunci : Pemodelan matematika,  nitrogen,  alga, titik kesetimbangan, kestabilan 
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1. Pendahuluan 

 
Siklus nitrogen merupakan serangkaian proses yang mendeskripsikan transformasi 

nitrogen. Proses-proses tersebut menghubungkan reaksi perubahan konsentrasi antara 
amoniak, nitrit, dan nitrat dengan kepadatan alga. Mula-mula nitrogen organik yang 
masuk dalam perairan akan terurai menjadi nitrogen amoniak. Proses ini dinamakan 
amonifikasi. Dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter, nitrogen amoniak 
akan mengalami reaksi nitrifikasi menjadi nitrogen nitrit yang berlanjut menjadi nitrogen 
nitrat. Nitrogen-amoniak dan nitrat ini secara bersama-sama digunakan oleh alga untuk 
fotosintesis. Proses ini dinamakan asimilasi nitrogen anorganik oleh alga [2].  

Pemodelan matematika merupakan salah satu bidang matematika yang dapat 
digunakan untuk merepresentasikan perubahan konsentrasi amoniak, nitrit, dan nitrat 
pada perairan ke dalam pernyataan matematika. Model dinamik nitrogen untuk sistem 
pada perairan sungai telah dibahas oleh beberapa peneliti [4, 6]. Kemudian, Buckly, et.al 
[1] mengkaji masalah optimisasi yang berhubungan dengan perairan dan nitrogen.   
Selanjutnya, Djambov dan Ruseva [3] mengemukakan masalah pemodelan matematika 
dari oksidasi homogen nitrogen dalam produksi nitric acid pada tanaman. Model dinamik 
non-linear yang merepresentasikan dinamika ekosistem dari eutrofikasi  pada badan air 
yang disebabkan oleh nutrien  telah dianalisis oleh Misra [5].  

Sementara itu berdasarkan siklus nitrogen, Brown dan Barnwell[2] mengemukakan 
perubahan konsentrasi amoniak, nitrit, dan nitrat yang melibatkan model eksponensial 
alga. Widowati, dkk [8] telah mengkaji pemodelan matematika dan analisis numerik dari 
perubahan konsentrasi amoniak, nitrit, dan nitrat melalui eksperimen dilaboratorium 
dengan sampel berasal dari perairan Polder Tawang Semarang. Selanjutnya pada paper 
ini, dibahas pengaruh pertumbuhan alga pada perubahan kadar amoniak, nitrit, dan nitrat. 
Pertimbangan akan keterbatasan cahaya, nutrien, kandungan oksigen, luas permukaan 
perairan tetap, dan dengan  mengasumsikan tidak ada proses migrasi maka dapat 
dikonstruksi model logistik dari pertumbuhan alga. Hubungan antara model logistik 
pertumbuhan alga dengan perubahan kadar amoniak, nitrit, dan nitrat direpresentasikan 
dalam sistem persamaan diferensial non-linear.  Kemudian dari sistem tersebut dicari titik 
kesetimbangannya. Analisa kestabilan dilakukan melalui pengkajian nilai eigen dari 
matriks Jacobian sistem terlinearisasi.  

 
 

2. Pembahasan 
 

2.1. Pemodelan Matematika 
 
Pada bagian ini dikaji tentang model matematika yang dikonstruksi dari persamaan 

logistik dan persamaan Brown and Barnwell. Misalkan A(t) adalah kepadatan alga pada 
saat t yang dinyatakan dalam jumlah sel/mL dan K adalah kapasitas daya tamping 
(carrying capacity). Parameter δ  menunjukkan daya tumbuh alga yang dipengaruhi oleh 
laju pertumbuhan, respirasi, dan pengendapan alga, model logistik yang mengilustrasikan 
perubahan jumlah sel alga adalah 
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AA

dt
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dimana  
d

1σρµδ −−=        

 µ      : laju pertumbuhan lokal alga (perhari),  
 ρ      : laju respirasi lokal alga (perhari),  
 σ1      : laju pengendapan lokal alga ( meter/hari), 
 d      : rata-rata kedalaman perairan (meter), 
dengan 0>δ , 0>K , 0>µ , 0>ρ , 01 >σ dan 0>d . 
    Misalkan N1(t), N2(t), dan N3(t) berturut-turut menyatakan konsentrasi amoniak, 
nitrit, dan nitrat saat t dalam mg/L. Konsentrasi amoniak, nitrit, dan nitrat tersebut akan 
mengalami perubahan berdasarkan reaksi nitrifikasi (nitritasi dan nitratasi) [2].  Pada 
proses nitritasi, bakteri dari genus Nitrosomas akan mengubah amoniak menjadi nitrit 
dengan laju k1 perhari. Selanjutnya pada proses nitratasi, bakteri dari genus Nitrobacter 
akan  mengubah nitrit menjadi nitrat dengan laju k2 perhari. 

Bentos juga berpengaruh dalam perubahan konsentrasi amoniak. Bentos adalah 
sejenis hewan-hewan kecil yang hidup di dasar perairan. Keanekaragaman bentos 
tergantung atas kedalaman air, semakin dalam perairan keanekaragaman bentos akan 
semakin menurun [2]. Bentos yang melakukan metabolisme akan mengekskresikan 
nitrogen-amoniak ke dalam perairan sehingga konsentrasi amoniak akan meningkat. 
Proses metabolisme bentos dipengaruhi oleh cahaya. Misalkan 2σ  merupakan konstanta 
yang menyatakan tingkat sumber bentos dalam g/m2 perhari dan d adalah kedalaman 

perairan dalam meter, maka 
d

2σ  mg/L adalah konsentrasi amoniak yang diekskresikan 

bentos yang dipengaruhi oleh kedalaman perairan. 
Perbandingan konsentrasi amoniak dan nitrat yang digunakan oleh alga 

berdasarkan faktor preferensi amoniak (P). Sehingga apabila saat t  konsentrasi amoniak 
yang digunakan adalah P bagian, maka konsentrasi nitrat yang digunakan adalah 1-P 
bagian. Fungsi asimilasi amoniak  dan nitrat pada saat t adalah 

` 
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Apabila α adalah total nitrogen yang terdapat dalam alga (mg-N/mg-A) dan µ      adalah 
laju pertumbuhan alga maka total asimilasi amoniak dan nitrat oleh alga  berturut-turut 
dapat dinyatakan dengan ( )tAtF αµ)(  dan ( )tAtF αµ))(1( − . Model perubahan 
konsentrasi amoniak, nitrit, dan nitrat [2] adalah 
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3 ,             (3 c) 

dengan 02 >σ , 0>d , 0>α , 10 ≤≤ P , 01 >k , dan 02 >k . 
Jika persamaan (2a- 2b) disubsitusikan ke dalam persamaan (3a) dan (3c) serta 
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untuk penyederhanaan penulisan ketergantungan fungsi terhadap t dihilangkan, maka 
diperoleh model dinamik nitrogen yang berkaitan dengan pertumbuhan alga. Model ini 
merupakan sistem persamaan differensial dengan empat variabel sebagai berikut 
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          dengan 0)0( ≥A , 0)0(1 ≥N , 0)0(2 ≥N , dan 0)0(3 ≥N . 
 
2.2. Kestabilan dari Solusi Kesetimbangan Model 
 

Misalkan titik E(Ae , N1e , N2e , N3e) menyatakan titik kesetimbangan untuk alga, 
amoniak, nitrit, dan nitrat dari model perubahan nitrogen pada sistem persamaan (4). Titik 

kesetimbangan tersebut dapat diperoleh jika memenuhi 0
dt
dA

= , 01 =
dt

dN
, 02 =

dt
dN

, 

dan 03 =
dt

dN
. Selanjutnya, dapat diperoleh titik kesetimbangan dari sistem (4), E(Ae , N1e 

, N2e , N3e) dengan  Ae = K, CN e =1 , C
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dimana Kdαµσ =2 , C > 0. 
Perilaku dari sistem persamaan differensial non-linear (4) di sekitar titik 

kesetimbangan dapat dikaji dengan melinearisasi sistem tersebut. Jenis kestabilan dari 
titik kesetimbangan tersebut ditentukan berdasarkan nilai eigen dari matriks Jacobian dari 
sistem terlinearisasi. Salah satu metode pelinearan adalah ekspansi Taylor di sekitar titik 
kesetimbangan. Misalkan  eAAA −= , eNNN 111 −= , eNNN 222 −= , dan 

eNNN 333 −= . Sehingga diperoleh sistem persamaan dalam bentuk matriks sebagai 
berikut 
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Persamaan karakteristik matriks J  yaitu 
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Persamaan (5b) mempunyai penyelesaian 0=λ , Z=λ , dan solusi dari polinomial 
derajat dua 021

2 =++ aa λλ  dengan 31211 MMkka +++= , 

321211212 MkMkMkkka +++= . Nilai 01 ≠a  dan 02 ≠a . Hal ini mudah ditunjukkan, 
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Misalkan 1λ  dan 2λ  masing-masing adalah akar-akar dari  021
2 =++ aa λλ ,  

1λ  dan 2λ    dapat dinyatakan sebagai  
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 Perilaku sistem di sekitar titik kesetimbangan E(Ae , N1e , N2e , N3e) akan stabil jika 
Z < 0, 01 <λ , dan 02 <λ . Dalam hal ini, haruslah 01 >a . Karena 2λ  selalu bernilai 

negatif, sehingga agar nilai 01 <λ  maka 2
2

11 4aaa −>  atau 02 >a . 
 Perilaku sistem di sekitar titik kesetimbangan E(Ae , N1e , N2e , N3e)  tidak stabil 
jika Z > 0 atau 01 >λ  atau 02 >λ . Apabila 1λ  dan 2λ  keduanya bernilai positif maka 

01 <a  dan  02 >a . Apabila  1λ   dan 2λ  berlawanan tanda maka 02 <a . 
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2.3. Simulasi Numerik  

 
Sebagai verifikasi dari model dinamik yang dikemukakan, maka pada bagian ini 

diberikan simulasi untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan alga terhadap perubahan 
konsentrasi nitrogen-amoniak, nitrit, dan nitrat. Berdasarkan data dari Widowati, dkk [8] 
yang telah melakukan eksperimen di laboratorium, disini diperoleh data pertumbuhan 
alga dalam jumlah sel/mL x 104. Demikian juga, untuk data konsentrasi amoniak, nitrit, 
dan nitrat diambil dari hasil penelitian Widowati, dkk [7, 8]. Sedangkan untuk parameter-
parameter yang lain, nilainya didapatkan dari Brown, L.C and Barnwell  [2]. Penggunaan 
QUAL2E-Uncas terhadap variasi input data parameter pada suatu perairan dapat 
diperoleh suatu analisis sensitivitas yang menjadi penentu dalam nilai interval setiap 
parameternya. Tanpa mengurangi keumuman, pada simulasi numerik ini diambil nilai 
parameter-parameter dalam interval tersebut, seperti di bawah ini 
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Nilai dari parameter  64,78=K , 0018401 ,k = , dan 604112 ,k =  dicari 
menggunakan metode kuadrat terkecil dengan software MAPLE. Dari sini, diperoleh 
model perubahan konsentrasi amoniak, nitrit, nitrat  yang berkaitan dengan pertumbuhan 
alga sebagai berikut  
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Grafik solusi dari sistem persamaan differensial non-linear di atas yang 
menyatakan perubahan jumlah sel alga, kadar nitrogen-amoniak, nitrit, dan nitrat terhadap 
waktu diberikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 
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Gambar 1.  Perubahan kepadatan alga dan kadar  amoniak terhadap waktu 

 
Dari Gambar 1 dan 2 terlihat bahwa pertumbuhan alga mencapai maximum pada 

hari ke tujuh dengan kapasitas daya tampung 78,64 x 104 .  Kadar amoniak mencapai 
maximum sekitar 47,5 mg/L dan kadar nitrit mencapai maximum pada nilai 0,055. 
Sedangkan kadar nitrat akan menurun seiring dengan bertambahnya waktu.  Dari plot ini 
juga terlihat bahwa solusi dari sistem dinamik non-linear (2.6) akan  menuju titik tetap 
tertentu yang berarti juga stabil.    

 
Gambar 2 . Perubahan kadar  nitrit  dan nitrat  terhadap waktu 

 
Selanjutnya diselidiki pengaruh perubahan jumlah sel (kepadatan) alga terhadap 

perubahan konsentrasi nitrogen.  Pengaruh pertumbuhan alga (A) dengan perubahan 
kadar nitrogen-amoniak(N1) , nitrogen-nitrit(N2), dan nitrogen-nitrat(N3) diberikan pada 
gambar berikut. 
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Gam
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Gambar 3. Hubungan perubahan kepadatan alga dengan perubahan kadar 
nitrogen 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah sel (kepadatan alga) 
maka konsentrasi amoniak dan nitrit semakin membesar sedangkan konsentrasi nitrat 
akan semakin kecil.     Untuk menganalisa kestabilan dari titik kesetimbangan, batas atas 
dari C diambil 47,5. Hal ini dikarenakan C merupakan titik kesetimbangan dari amoniak. 
Telah diperoleh bahwa amoniak mencapai maximum pada nilai 47,5 mg/L. Sehingga 
didapat nilai C pada interval  5,470 ≤< C . Untuk simulasi numerik ini, dipilih 

648,21=C  yang merupakan rata-rata konsentrasi amoniak dari data[7].  Titik 
kesetimbangan model dinamik (2.6) adalah E ( )3e2e1e  , , , NNNAe  dengan 64,78=eA ; 

648,211 =eN ; 0248,02 =eN ; 0099,03 =eN . Nilai eigen dari matriks Jacobian adalah 

;7125,01 −=λ 0;006,4;607,1 432 =−=−= λλλ . Karena semua nilai eigen dari 
matrik Jacobian untuk sistem terlinearisasi adalah kurang dari atau samadengan nol maka 
perilaku solusi model terlinearisasi di sekitar titik kesetimbangan adalah stabil. 
 
 

3. Penutup 
 

Perilaku dinamik kadar nitrogen pada perairan yang berkaitan dengan model 
logistik pertumbuhan alga telah dikaji secara analitik.  Pada saat pertumbuhan alga 
mencapai carrying capacity (Ae = K), titik kesetimbangan untuk nitrogen-amoniak, 

nitrogen-nitrit, dan nitrogen-nitrat adalah CN e =1 , C
k
kN e

2

1
2 = , 

))(1( 1

2
1

3 CkKP
PCkN e −−

=
αµ

. Berdasarkan analisis kestabilan, diperoleh bahwa perilaku 

sistem di sekitar  titik kesetimbangan stabil untuk 5,470 ≤< C . Dari hasil simulasi 
diperoleh bahwa kadar nitrogen-amoniak, nitrit, dan nitrat akan stabil dan menuju ke 
suatu titik tetap. Selain itu juga diperoleh bahwa perubahan kadar nitrogen dipengaruhi 
oleh perubahan kepadatan alga. Semakin tinggi kepadatan alga, semakin tinggi pula kadar 
nitrogen-amoniak dan nitrogen-nitrit sedangkan konsentrasi nitrogen-nitrat semakin 
menurun. 
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Abstract.  Problems encountered photography studio today still use the functions - functions 
that are already installed on the computer, where the process to perform image processing is 
still done manually. Image processing is done manually would take a long time. Therefore, 
the program needed an easier, user friendly in its use and produces higher quality images. The 
method used in this application program is a convolution method. Several variations of image 
processing that uses convolution methods are: smooth, Gaussian blur, sharpen, mean removal, 
emboss, and edge detection. The results of testing and evaluation of the program, namely 
image processing using the convolution method based on the data - data that is capable of 
producing a better image quality. 
 
Key words and Phrases : smooth, Gaussian blur, sharpen, mean removal, emboss, edge 
detection. 

Abstrak.  Masalah yang dihadapi studio fotografi saat ini masih menggunakan fungsi – 
fungsi yang sudah terinstall pada komputer, di mana proses untuk melakukan pengolahan citra 
masih dilakukan secara manual. Pengolahan citra yang dilakukan secara manual akan 
memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu diperlukan program yang lebih mudah, 
user friendly dalam penggunaannya dan menghasilkan gambar yang lebih berkualitas. Metode 
yang digunakan dalam program aplikasi ini adalah metode konvolusi. Beberapa variasi 
pengolahan citra yang menggunakan metode konvolusi yaitu: smooth, Gaussian blur, sharpen, 
mean removal, emboss, dan edge detection. Hasil uji coba dan evaluasi dari program tersebut, 
yaitu pengolahan citra menggunakan metode konvolusi berdasarkan data – data yang ada 
mampu menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. 

 
Kata kunci: smooth, Gaussian blur, sharpen, mean removal, emboss, edge detection. 

1. Pendahuluan 
 

Data dan informasi tidak hanya disajikan dalam bentuk teks, tetapi juga dapat berupa 
gambar, audio (bunyi, suara, musik), dan video. Keempat macam data atau informasi ini sering 
disebut multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 
menggabungkan teks, suara, gambar, animasi dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga 
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pengguna dapat berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.  

Perkembangan multimedia dalam era teknologi sekarang ini meningkat dengan pesatnya, 
beragam produk ditawarkan oleh produsen untuk merebut konsumen yang ada di pasar, hasilnya 
pelanggan sangat diuntungkan, sehingga membuat era teknologi informasi saat ini tidak dapat 
dipisahkan dari multimedia.  Citra merupakan salah satu dari komponen multimedia di mana 
memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Citra mempunyai karakteristik 
yang tidak dimiliki oleh data teks, yaitu citra kaya dengan informasi. Ada sebuah peribahasa yang 
berbunyi “sebuah gambar bermakna lebih dari seribu kata”. Maksudnya tentu sebuah gambar dapat 
memberikan informasi yang lebih banyak daripada informasi tersebut disajikan dalam bentuk kata 
– kata. 

Foto yang mengambil objek yang ada dan kemudian dicuci cetak dengan hasil sama serupa 
dengan objek yang diambil. Tetapi kini dengan perkembangan dunia digital yang semakin pesat, 
membuat kamera juga telah mengikuti teknologi tersebut. Kamera kini dapat menghasilkan citra 
yang diinginkan. 
Meskipun sebuah citra kaya informasi, namun dalam proses pengambilan citra menggunakan 
kamera, terkadang mengalami penurunan mutu, misalnya mengandung derau (noise), kurang 
tajamnya sebuah citra, terjadi pengaburan (blur), dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini 
menjadi lebih sulit diinterpretasikan karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut 
berkurang. 

Pihak dari cuci cetak sendiri juga dapat melakukan pengolahan citra dengan piranti lunak 
dari komputer, tetapi biasanya cukup lama untuk menghasilkan citra yang diminta atau untuk bisa 
diinterpretasikan. Hal ini disebabkan proses yang dilakukan secara manual dengan penambahan 
warna dan penghalusan citra melalui piranti lunak komputer. 

Akan lebih cepat untuk pihak cuci cetak, apabila telah ada perangkat lunak yang secara 
otomatis menangani hal tersebut. Atas dasar itu, isi dari makalah ini adalah perancangan program 
untuk mengolah citra menggunakan Convolution Method, di mana terdiri dari penghalusan citra, 
Gaussian blur, mean removal, penajaman citra, emboss, dan edge detection. 

2. Hasil Utama 
 

Evaluasi tentang hasil dari proses convolution, sbb: 
 

2.1 Pengujian Convolution Smooth 

Pengolahan citra dengan menggunakan convolution smooth yaitu menghaluskan citra yang 
mengalami gangguan noise seperti pada  
Gambar 2.1 (a).    

      
            (a)                      (b) 

Gambar 2.1    (a) Image asli yang mengalami noise.  
           (b) Hasil convolution smooth 

 
Dapat dilihat hasil gambar diatas, citra asli noise berhasil dihaluskan dengan menggunakan 

convolution smooth. Noise pada citra dapat dihilangkan dan dihaluskan, tetapi, operasi smooth ini 
mempunyai efek pemerataan derajat keabuan, sehingga gambar yang diperoleh tampak lebih kabur 
kontrasnya. Efek pengaburan ini disebut efek blurring. 
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2.2 Pengujian Convolution Gaussian Blur 

Pengolahan citra dengan menggunakan convolution gaussian blur menyebabkan suatu citra 
menjadi kabur sehingga sudut – sudut tajam pada citra akan menjadi lebih halus. Pengolahan citra 
ini dapat berdampak suatu citra menjadi semakin baik, tapi bisa juga menjadi semakin buruk. Hasil 
convolution Gaussian blur dapat dilihat pada gambar dibawah ini, dimana hasil yang diberikan 
citra terlihat lebih halus dari citra aslinya. 

 
(a)                            (b) 

Gambar 2.2  (a)Citra asli. (b)Citra yang telah mengalami Gaussian Blur. 

 

2.3 Pengujian Convolution Sharpen 

File gambar yang mengalami sharpen akan mengalami perubahan di mana warna – warna 
menjadi lebih tajam. Convolution sharpen sangat berguna untuk citra yang terlihat halus atau blur 
di mana berguna untuk memperjelas intrepretasi citra itu sendiri dan hasilnya juga bisa nampak 
lebih baik dari citra sebelumnya. Hasil evaluasi citra yang telah diolah dengan convolution sharpen 
dapat dilihat pada gambar 2.3.  

 
(a)           (b) 

Gambar 2.3  (a)Citra asli (b)Citra yang telah mengalami Sharpen. 
 
Dapat dilihat hasil convolution sharpen diatas, warna yang dihasilkan lebih tajam dan tampak lebih 
terang.  
   

2.4 Pengujian Convolution Mean Removal 

Convolution mean removal memberikan ketajaman lebih pada citra. Convolution mean 
removal sendiri berbeda dengan convolution sharpen walaupun sama – sama mempertajam citra. 
Perbedaan itu terletak pada mask convolution yang digunakan. Ketajaman citra yang diberikan 
pada mean removal lebih tajam daripada ketajaman sharpen. Namun, user sendiri dapat 
menggunakan keduanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hasil evaluasi mean removal 
dapat dilihat pada Gambar 2.4. Citra yang dihasilkan terlihat lebih tajam dan nampak nyata. 
Pewarnaan yang dihasilkan lebih baik dari citra aslinya. 

 
(a)  (b) 

Gambar 2.4 (a)Citra asli. (b)Citra yang telah mengalami Mean Removal 
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2.5 Pengujian Convolution Emboss 

Hasil penggujian Convolution Emboss diberikan dalam Gambar 4.15, dengan arah kiri, 
kanan, atas, dan bawah. 

(a) 

 
(b) (c) 

 
 

(d) (e) 

 
Gambar 2.5 (a) Citra asli. (b)Emboss dari arah kiri. (c)Emboss dari arah kanan.  

(d) Emboss dari arah atas. (e)Emboss dari arah bawah. 
 

2.6 Pengujian Convolution Edge Detection 

Tepi suatu obyek dalam citra dinyatakan sebagai titik yang nilai keabuannya berbeda cukup 
besar dengan titik yang ada di sebelahnya. Hasil pengujian convolution edge detection dapat 
dilihat pada Gambar 4.16. 

 
                     (a) Citra asli.           (b) Citra yang telah dilakukan edge       detection 

Gambar 2.6 Hasil operasi Edge Detection filter 
 

3.1  Pengolahan Citr 

Pengolahan citra merupakan sebuah bentuk pemrosesan sebuah citra atau gambar dengan 
cara memproses numerik dari gambar tersebut, dalam hal ini yang diproses adalah masing – masing 
pixel atau titik dari gambar tersebut. Salah satu teknik pemrosesan citra memanfaatkan komputer 
sebagai peranti lunak memproses masing – masing pixel dari sebuah gambar. Oleh karena itu 
muncul istilah pemrosesan citra secara digital atau “Digital Image Processing”. 

“Digital Image Processing” diperkenalkan pertama kali di New York, USA pada awal tahun 
1920-an. Pertama kalinya digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar koran yang dikirimkan 
oleh kabel bawah laut yang terbentang antara London dan New York. Sampai tahun 1960-an 
perkembangannya tidaklah terlalu menggembirakan. Namun pada akhir tahun 1960-an, di mana 
perkembangan komputer yang pesat dan mampu menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih 
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tinggi memacu perkembangan dari implementasi algoritma pemrosesan citra yang lebih pesat lagi. 
Untuk saat ini penggunaan dari pemrosesan citra telah melingkupi berbagai macam disiplin ilmu di 
antaranya bidang Arsitektur, Geografi, Ilmu Komputer, Kedokteran, Fotografi, Arkeologi, dan lain 
sebagainya. 
 
3.2 Citra 

Citra atau gambar dalam bahasa latin imago adalah suatu representasi, kemiripan, atau 
imitasi dari suatu obyek atau benda. Citra dapat dikelompokkan menjadi citra tampak dan citra 
tidak tampak. Contoh citra tampak dalam kehidupan sehari – hari : foto, gambar, dan lukisan, 
sedangkan citra tidak tampak misalnya : data gambar dalam file (citra digital), dan citra yang 
direpresentasikan menjadi fungsi matematis. 

Di antara jenis citra tersebut, hanya citra digital yang dapat diolah menggunakan komputer. 
Jenis citra lain, jika hendak diolah dengan komputer, harus diubah dulu menjadi citra digital, 
misalnya foto discan dengan scanner, persebaran panas tubuh foto ditangkap dengan kamera infra 
merah dan diubah menjadi informasi numeris, informasi densitas dan komposisi bagian dalam 
tubuh manusia ditangkap dengan bantuan pesawat sinar–x dan sistem deteksi radiasi menjadi 
informasi digital. Kegiatan untuk mengubah informasi citra fisik non digital menjadi digital 
disebut sebagai pencitraan (imaging). 

Citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variable, f(x,y), di mana x dan y adalah 
koordinat spasial dan nilai f(x,y) adalah intensitas citra pada koordinat tersebut, hal tersebut 
diilustrasikan pada Gambar 2.1. Teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna pada 
citra digital berdasarkan pada penelitian bahwa sebuah warna merupakan kombinasi dari tiga 
warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru (Red, Green, Blue - RGB). 

 
Gambar 3.1 Citra Digital 

 
Sebuah citra diubah ke bentuk digital agar dapat disimpan dalam memori komputer atau 

media lain. Proses mengubah citra ke bentuk digital bisa dilakukan dengan beberapa perangkat, 
misalnya scanner, digital camera, dan handycam. Ketika sebuah citra diubah ke dalam bentuk 
digital, bermacam – macam proses pengolahan citra dapat diperlakukan terhadap citra tersebut. 
 
3.3 Piksel 

Gambar tersusun dari piksel – piksel. Piksel disebut juga dengan dot. Piksel berbentuk 
bujur sangkar dengan ukuran relatif kecil yang merupakan penyusun atau pembentuk gambar baru. 
Banyaknya piksel tiap satuan luas tergantung pada resolusi yang digunakan. Keanekaragaman 
warna piksel tergantung pada bit depth yang dipakai. Semakin  banyak jumlah piksel tiap satu 
satuan luas, semakin baik kualitas gambar yang dihasilkan dan tentu akan semakin besar ukuran 
filenya.  

 
4. Convolution 

4.1 Pengertian Convolution Method 

Convolution adalah operator matematika yang penting untuk banyak operator dalam image 
processing. Convolution menyediakan cara untuk menggabungkan dua array, biasanya untuk 
ukuran array yang berbeda, tetapi untuk dimensi array yang sama, menghasilkan array ketiga 
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yang mempunyai dimensi yang sama. Convolution dapat digunakan dalam image processing untuk 
menerapkan operator yang mempunyai nilai output dari piksel yang berasal dari kombinasi linear 
nilai input piksel tertentu. 
Image convolution adalah tehnik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan 
menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel 
aslinya. Tetapi dengan adanya convolution, ukuran dari citra tetap sama, tidak berubah. 
Convolution 2 buah fungsi f(x) dan g(x) didefinisikan sebagai berikut : 
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )daaxgafxgxfxh −⋅== ∫

∞

∞−
*       (1)  

       
yang dalam hal ini, tanda (*) menyatakan operator convolution dan peubah (variable)  adalah 
peubah bantu. 
Untuk pengolahan citra, operasi yang dilakukan adalah diskrit karena nilai koordinat piksel 
merupakan nilai yang diskrit. Selanjutnya filter atau mask yang digunakan pada pengolahan citra 
biasanya berukuran terbatas, dalam artian bobot atau pengaruh dari titik – titik yang cukup jauh 
sudah tidak signifikan, sehingga dapat diabaikan (dianggap nol). 
Bentuk diskrit dari operasi convolution satu dimensi pada pengolahan citra adalah : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )axgafxgxfxh
a

−⋅== ∑
∞

−∞=

*     (2) 

   
4.2 Convolution Dua Dimensi 

Untuk fungsi dengan dua dimensi, operasi convolution didefinisikan sebagai berikut : 
a) Untuk fungsi integral  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) db ,,,*,, dabyaxgbafyxgyxfyxh −−⋅== ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−
  (3)   

Untuk fungsi diskrit 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )byaxgbafyxgyxfyxh
a a

−−⋅== ∑ ∑
∞

−∞=

∞

−∞=

,,,*,,   (4) 

Fungsi penapis g(x,y) disebut juga convolution filter, convolution mask, convolution 
kernel, atau template. Dalam bentuk diskrit convolution kernel dinyatakan dalam bentuk 
matriks (umumnya matriks 3x3). Ukuran matriks ini biasanya lebih kecil dari ukuran 
citra. Setiap elemen matriks disebut koefisien convolution. 

 
Ilustrasi convolution ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 
f(i,j) = Ap1 + Bp2 + Cp3 + Dp4 + Ep5 + Fp6 + Gp7 + Hp8 + Ip9 

Gambar 3.2 Ilustrasi Convolution (Sumber: Rinaldi Munir, 2004, p79) 
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Operasi convolution dilakukan dengan menggeser convolution kernel piksel per piksel. Hasil 
convolution disimpan di dalam matriks baru. 
Contoh 2.1. Misalkan citra f(x,y) yang berukuran 5x5 dan sebuah kernel atau mask yang berukuran 
3x3 masing – masing adalah sebagai berikut : 

( )

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

44252
35576
26665
25566
45344

, yxf

 dan 
( )

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−−

−
=

010
14.01

010
, yxg

  

(keterangan : tanda  menyatakan posisi (0,0) dari kernel) 
Operasi convolution antara citra f(x,y) dengan kernel g(x,y). 
 f(x,y) * g(x,y) 
dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

(1) Tempatkan kernel pada sudut kiri atas, kemudian hitung nilai piksel pada posisi (0,0) dari 
kernel. 

4 4 3 5 4       
6 6 5 5 2   3    
5 6 6 6 2       
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

Hasil convolution = 3 . Nilai ini dihitung dengan cara berikut : 
(0x4) + (-1x4) + (0x3) + (-1x6) + (4x6) + (-1x5) + (0x5) + (-1x6) + (0x6)  = 3 

(2) Geser kernel satu piksel ke kanan, kemudian hitung nilai piksel pada posisi (0,0) dari 
kernel : 

4 4 3 5 4       
6 6 5 5 2   3 0   
5 6 6 6 2       
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

Hasil convolution = 0. Nilai ini dihitung dengan cara berikut :                     (0x4) + (-1x3) 
+ (0x5) + (-1x6) + (4x5) + (-1x5) + (0x6) + (-1x6) + (0x6) = 0 

(3) Geser kernel satu piksel ke kanan, kemudian hitung nilai piksel pada posisi (0,0) dari 
kernel : 

4 4 3 5 4       

6 6 5 5 2   3 0 2  

5 6 6 6 2       
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

Hasil convolution = 2. Nilai ini dihitung dengan cara berikut :                     (0x3) + (-1x5) 
+ (0x4) + (-1x5) + (4x5) + (-1x2) + (0x6) + (-1x6) + (0x2) = 2 
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(4) Selanjutnya, geser kernel satu piksel ke bawah, lalu mulai lagi melakukan convolution 
dari sisi kiri citra. Setiap kali convolution, geser kernel atau piksel ke kanan : 

4 4 3 5 4       
6 6 5 5 2   3 0 2  
5 6 6 6 2   0    
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

(i)  

Hasil convolution = 0. Nilai ini dihitung dengan cara berikut : 
(0x6) + (-1x6) + (0x5) + (-1x5) + (4x6) + (-1x6) + (0x6) + (-1x7) + (0x5) = 0 

4 4 3 5 4       
6 6 5 5 2   3 0 2  
5 6 6 6 2   0 2   
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

(ii)  

Hasil convolution = 2. Nilai ini dihitung dengan cara berikut : 
(0x6) + (-1x5) + (0x5) + (-1x6) + (4x6) + (-1x6) + (0x7) + (-1x5) + (0x5) = 2 

4 4 3 5 4       
6 6 5 5 2   3 0 2  
5 6 6 6 2   0 2 6  
6 7 5 5 3       
3 5 2 4 4       

(iii)  

Hasil convolution = 6. Nilai ini dihitung dengan cara berikut : 
(0x5) + (-1x5) + (0x2) + (-1x6) + (4x6) + (-1x2) + (0x5) + (-1x5) + (0x3) = 6 
 

Dengan cara yang sama seperti tadi, maka piksel – piksel pada baris ketiga di convolution 
sehingga menghasilkan : 

     
3 0 2

 0 2 6  
 6 0 2  
     

Jika hasil convolution menghasilkan nilai piksel negative, maka nilai tersebut dijadikan 0, 
sebaliknya jika hasil convolution menghasilkan nilai piksel lebih besar dari nilai keabuan 
maksimum (255), maka nilai tersebut dijadikan ke nilai keabuan maksimum. 

Masalah timbul bila piksel yang dikonvolusi adalah piksel pinggir, karena beberapa 
koefisien convolution tidak dapat diposisikan pada piksel – piksel citra, seperti contoh di bawah 
ini: 
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4 4 3 5 4 ? 
6 6 5 5 2 ?
5 6 6 6 2 ? 
6 7 5 5 3
3 5 2 4 4

    Solusi untuk masalah ini adalah (Rinaldi Munir, 2004, p83): 
a. piksel – piksel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi, jadi nilai piksel pinggir sama 

dengan nilai pada citra semula.  
b. Duplikasi elemen citra, misalnya elemen kolom pertama disalin ke kolom M+1 dst. 
c. Elemen bertanda “?” diasumsikan bernilai 0 atau konstanta lain, sehingga convolution 

pinggir – pinggir dapat dilakukan. 
 
Solusi dengan ketiga pendekatan di atas mengasumsikan bagian pinggir citra lebarnya sangat kecil 
(hanya satu piksel) relative dibandingkan dengan ukuran citra, sehingga piksel – piksel pinggir 
tidak memperlihatkan efek yang kasat mata. 
 

4 4 3 5 4 
6 3 0 2 2 
5 0 2 6 2 
6 6 0 2 3 
3 5 2 4 4 

Gambar 2.3 piksel – piksel pinggir (yang tidak diarsir) tidak dikonvolusi. (Sumber: 
Rinaldi Munir, 2004, p84) 

Dalam algoritma convolution citra N x M dengan mask atau kernel yang berukuran 3 x 3 piksel 
yang dikonvolusi adalah elemen (i,j). Delapan buah piksel yang bertetangga dengan piksel (i,j) 
diperlihatkan pada gambar 2.4. 
 

i-1, j-1 i-1, j i-1, j+1 
i, j-1 i, j i, j+1 

i+1, j-1 i+1, j i+1, j+1 
Gambar 2.4 Delapan piksel yang bertetangga dengan piksel (i,j) 

Dapat dilihat bahwa operasi convolution merupakan komputasi pada area lokal, karena komputasi 
untuk suatu piksel pada citra keluaran melibatkan piksel – piksel tetangga pada citra masukannya. 
Convolution berguna pada proses pengolahan citra seperti : 
 

a. Smooth 
b. Gaussian Blur 
c. Sharpen 
d. Mean removal 
e. Emboss 
f. Edge detection 
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3. Kesimpulan 
 

a. Convolution method dapat digunakan dalam proses pengolahan citra seperti : 
i. Penghalusan citra (smooth) 

ii. Gaussian blur 
iii. Sharpen  
iv. Mean Removal 
v. Emboss (memberi efek timbul pada citra) 

vi. Edge detection (pendeteksian tepi pada citra) 
b. Convolution kernel yang digunakan berbentuk matriks 3x3, maka pengolahan citra yang 

dilakukan memberi efek kecil namun masih terlihat perbedaan antara citra asli dengan 
citra yang sudah diolah. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan user dapat melakukan 
proses berulang kali. 

c. Dalam melakukan penghalusan citra terhadap noise akan memberikan efek blur pada 
citra yang diolah, maka dari itu perlu dilakukan penajaman citra. 

d. Fungsi convolution mean removal sama dengan convolution sharpen yaitu melakukan 
penajaman citra, namun convolution mean removal memberi ketajaman lebih pada citra. 
Hal tersebut dikarenakan oleh kernel yang digunakan oleh convolution sharpen hanya 
bekerja pada garis horizontal dan vertikal saja, sedangkan convolution mean removal 
juga bekerja pada garis diagonal. 

e. Untuk pengolahan citra penggunaan convolution method berdasarkan data – data yang 
ada mampu menghasilkan kualitas citra yang lebih baik. 

f. Aplikasi pengolahan citra yang telah dibuat, dapat diterapkan untuk kebutuhan Studio 
Photo, di mana penggunaannya lebih mudah daripada menggunakan software yang ada 
yang dilakukan secara manual atau menggunakan software khusus yang memerlukan 
keahlian khusus. 
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MENGUKUR KEMAMPUAN  
BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 
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Abstract. Development of mathematical creative thinking ability and how to measure it is 
one of the focus of mathematical teaching and learning. One method to measure the ability of 
mathematical creative thinking is use to use an open-ended problem, which is problem which 
has a variety of solution or strategy of solution. Another way is by the method of problem 
posing, i.e, making of problems or questions or statements related to specific mathematical 
problems or situations. Both methods are used to measure aspects of ability of mathematical 
creative thinking, i.e fluency, flexibility, novelty, and elaboration. 

Key words and phrases: mathematical creative thinking ability, open-ended problem, problem 
posing, aspects of mathematical creative thinking 

 

Abstrak. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif matematis dan cara mengukurnya 
menjadi salah satu fokus pembelajaran matematika. Salah satu cara mengukur kemampuan 
berpikir kreatif adalah dengan soal terbuka, yaitu soal yang memiliki beragam solusi atau 
strategi penyelesaian. Cara lainnya adalah dengan metode problem posing, yaitu pembuatan 
soal, pertanyaan, atau pernyataan terkait soal atau situasi matematis tertentu. Kedua cara 
tersebut digunakan untuk mengukur aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif matematis, 
yaitu kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian. 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kreatif matematis, soal terbuka, problem posing, aspek-
aspek kemampuan berpikir kreatif matematis  

 

1. Pendahuluan 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus 
pembelajaran matematika. Menurut Depdiknas [3], melalui pembelajaran matematika, 
siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama. Menurut Career Center Maine 
Department of Labor USA [2], pengembangan kemampuan berpikir kreatif memang perlu 
dilakukan karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki 
dunia kerja. Tak diragukan lagi bahwa kemampuan berpikir kreatif juga menjadi penentu 
keunggulan suatu bangsa. Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan oleh 
kreativitas sumber daya manusianya.  
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Pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian sehingga berpotensi 
mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pengembangan kemampuan berpikir 
kreatif perlu dilakukan seiring dengan pengembangan cara mengevaluasi atau cara 
mengukurnya. Dalam artikel ini akan dikaji pengertian berpikir kreatif matematis dan 
cara mengukurnya serta beberapa contoh soal atau tugas untuk mengukurnya. 

 
 

2. Hasil Utama 

a. Berpikir Kreatif Matematis  
Apa itu berpikir kreatif? Isaksen et al [4] mendefinisikan berpikir kreatif sebagai 

proses konstruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan 
keterincian. Menurut McGregor [9], berpikir kreatif adalah berpikir yang mengarah pada 
pemerolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam 
memahami sesuatu. Sementara menurut Martin [9], kemampuan berpikir kreatif juga 
dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide atau cara baru dalam 
menghasilkan suatu produk. Pada umumnya, berpikir kreatif dipicu oleh masalah-masalah 
yang menantang. 

Sharp [1] mengidentifikasi beberapa aspek berpikir kreatif, yaitu kebaruan, 
produktivitas, dan dampak atau manfaat. Kebaruan merujuk pada strategi penyelesaian 
masalah yang bersifat unik. Kebaruan tidak harus dikaitkan dengan ide yang betul-betul 
baru, melainkan baru menurut siswa. Ketika siswa menemukan solusi masalah untuk 
pertama kalinya, ia telah menemukan sesuatu yang baru, setidaknya bagi dirinya sendiri. 
Produktivitas merujuk pada konstruksi sebanyak mungkin ide, tak peduli apakah ide itu 
baru atau tidak. Sedangkan dampak atau manfaat merujuk pada kebermanfaatan suatu ide. 
Dalam konteks pembelajaran, salah satu bentuk dampak tersebut adalah meningkatnya 
kepercayaan diri siswa setelah mampu menyelesaikan soal yang baru. Komponen dampak 
atau manfaat ini penting dikemukakan karena betapapun suatu produk dikategorikan baru, 
tetapi bila tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, produk itu tidak dapat dikategorikan 
kreatif. 

Menurut Sharp [5], terdapat tiga aspek kemampuan berpikir kreatif, yaitu 
kesuksesan, efisiensi, dan koherensi. Kesuksesan berkaitan dengan kesesuaian solusi 
dengan masalah yang diselesaikan. Efisiensi berkaitan dengan kepraktisan strategi 
penyelesaian masalah. Sedangkan aspek koherensi berkaitan dengan kesatuan atau 
keutuhan ide atau solusi. Ide yang koheren adalah ide yang terorganisasi dengan baik, 
holistis, sinergis, dan estetis. 

Menurut Harris [5], terdapat klasifikasi lain dari aspek-aspek kreativitas, yaitu 
produktivitas, originalitas atau keaslian, dan fleksibilitas atau keluwesan.[5] Produktivitas 
berkaitan dengan banyaknya hasil karya yang dihasilkan. Originalitas berkaitan dengan 
suatu hasil karya yang berbeda dengan hasil karya serupa di sekitarnya. Fleksibilitas 
merujuk pada kemauan untuk memodifikasi keyakinan berdasarkan informasi baru. 
Seseorang yang tidak berpikir fleksibel tidak mudah mengubah ide atau pandangan 
mereka meskipun ia mengetahui terdapat kontradiksi antara ide yang dimiliki dengan ide 
baru. 

Apakah terdapat kreativitas dalam matematika? Menurut pehnoken [11], kreativitas 
tidak hanya terjadi pada bidang-bidang tertentu, seperti seni, sastra, atau sains, melainkan 
juga ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk matematika. Pembahasan 
mengenai kreativitas dalam matematika lebih ditekankan pada prosesnya, yakni proses 
berpikir kreatif. Oleh karena itu, kreativitas dalam matematika lebih tepat diistilahkan 
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sebagai berpikir kreatif matematis. Meski demikian, istilah kreativitas dalam matematika 
atau berpikir kreatif matematis dipandang memiliki pengertian yang sama, sehingga dapat 
digunakan secara bergantian. 

Pentingnya kreativitas dalam matematika dikemukakan oleh Bishop [11] yang 
menyatakan bahwa seseorang memerlukan dua keterampilan berpikir matematis, yaitu 
berpikir kreatif yang sering diidentikkan dengan intuisi dan kemampuan berpikir analitik 
yang diidentikkan dengan kemampuan berpikir logis. Sementara Kiesswetter [11] 
menyatakan bahwa kemampuan berpikir fleksibel yang merupakan salah satu aspek 
kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki siswa 
dalam menyelesaikan masalah matematika. Pendapat ini menegaskan eksistensi 
kemampuan berpikir kreatif matematis. 

Krutetski [10] mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis sebagai 
kemampuan menemukan solusi masalah matematika secara mudah dan fleksibel. Holland 
[7] mengidentifikasi aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu 
kelancaran, keluwesan, keaslian, elaborasi, dan sensitivitas. Menurut Livne [6], berpikir 
kreatif matematis merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan solusi bervariasi yang 
bersifat baru terhadap masalah matematika yang bersifat terbuka. Dalam tulisan ini, 
kemampuan berpikir kreatif matematis mencakup aspek-aspek kelancaran, keluwesan, 
kebaruan, dan keterincian. 

a. Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
Menurut Worthington [14], mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa dapat 

dilakukan dengan cara mengeksplorasi hasil kerja siswa yang merepresentasikan proses 
berpikir kreatifnya. Sementara menurut McGregor [9], mengukur kemampuan berpikir 
kreatif siswa dapat pula dilakukan dengan mendasarkan pada apa yang dikomunikasikan 
siswa, secara verbal maupun tertulis. Apa yang dikomunikasikan siswa tersebut dapat 
berupa hasil kerja siswa terkait tugas, penyelesaian masalah, atau jawaban lisan siswa 
terhadap pertanyaan guru.  

Beberapa ahli telah mengembangkan instrumen untuk mengukur kemampuan 
berpikir kreatif matematis, seperti Balka dan Torrance [12]. Balka mengembangkan 
instrumen Creative Ability Mathematical Test (CAMT) dan Torrance mengembangkan 
instrumen Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). Kedua instrumen ini berupa 
tugas membuat soal matematika berdasarkan informasi yang terdapat pada soal terkait 
situasi sehari-hari yang diberikan.  Jensen [10] mengukur kemampuan berpikir kreatif 
matematis dengan memberikan tugas membuat sejumlah pertanyaan atau pernyataan 
berdasarkan informasi pada soal-soal yang diberikan. Soal-soal yang diberikan tersebut 
disajikan dalam bentuk narasi, grafik, atau diagram. 

Cara atau metode pengukuran kemampuan berpikir kreatif matematis yang 
digunakan Balka, Torrance, dan Jensen di atas sering disebut tugas problem posing atau 
problem finding atau production divergen. Tes ini mengukur tiga aspek kemampuan 
berpikir kreatif matematis, yaitu kelancaran, keluwesan, dan kebaruan. Aspek kelancaran 
berkaitan dengan banyaknya pertanyaan relevan. Aspek keluwesan berkaitan dengan 
banyaknya ragam atau jenis pertanyaan. Sedangkan aspek kebaruan berkaitan dengan 
keunikan atau seberapa jarang suatu jenis pertanyaan. 

Getzles dan Jackson [12] mengemukakan cara lain untuk mengukur kemampuan 
berpikir kreatif matematis, yakni dengan soal terbuka (open-ended problem). Menurut 
Becker dan Shimada [6], soal terbuka (open-ended problem) adalah soal yang memiliki 
beragam jawab. Dalam hal ini, aspek-aspek yang diukur adalah kelancaran, keluwesan, 
dan kebaruan, dan keterincian. Kelancaran berkaitan dengan banyaknya solusi. 
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Keluwesan berkaitan dengan ragam ide. Kebaruan berkaitan dengan keunikan jawaban 
siswa. Sedangkan aspek keterincian berkaitan keterincian dan keruntutan jawaban. 

Dalam tulisan ini, aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif matematis yang diukur 
adalah kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian. Aspek kelancaran meliputi 
kemampuan (1) menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban terhadap 
masalah tersebut; atau (2) memberikan banyak contoh atau pernyataan terkait konsep atau 
situasi matematis tertentu. Aspek keluwesan meliputi kemampuan (1) menggunakan 
beragam strategi penyelesaian masalah; atau (2) memberikan beragam contoh atau  
pernyataan terkait konsep atau situasi matematis tertentu. Aspek kebaruan meliputi 
kemampuan (1) menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, atau tidak biasa untuk 
menyelesaikan masalah; atau (2) memberikan contoh atau pernyataan yang bersifat baru, 
unik, atau tidak biasa. Aspek keterincian meliputi kemampuan menjelaskan secara 
terperinci, runtut, dan koheren terhadap prosedur matematis, jawaban, atau situasi 
matematis tertentu. Penjelasan ini menggunakan konsep, representasi, istilah, atau notasi 
matematis yang sesuai.  

Berikut diberikan dua contoh soal atau tugas untuk mengukur kemampuan berpikir 
kreatif matematis. 

Contoh 1 
Ali dan Joko melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Mereka berangkat pada saat 
yang sama dan melalui jalan yang sama. Ali menempuh separuh jarak perjalanannya 
dengan kecepatan 1V  dan separuh jarak berikutnya dengan kecepatan 2V . Sedangkan 
Joko menempuh separuh waktu perjalanannya dengan kecepatan 1V  dan separuh waktu 
berikutnya dengan kecepatan 2V . Siapakah yang lebih dahulu sampai ke kota B? 
Gunakan beberapa cara untuk menjelaskan jawabanmu. 

Soal ini merupakan soal terbuka, baik jawabannya maupun strategi 
penyelesaiannya. Strategi pertama adalah dengan penalaran. Dalam hal ini terdapat dua 
kemungkinan nilai V1 dan V2. Kemungkinan pertama adalah 21 VV > . Jika Ali 
menempuh separuh waktu perjalanan dengan kecepatan 1V  dan separuh waktu berikutnya 
dengan kecepatan 2V , maka selama paruh waktu pertama perjalanananya, ia menempuh 
lebih dari separuh jarak perjalanannya. Jadi, dalam waktu yang sama, yakni separuh 
waktu perjalanan Ali, jarak yang ditempuh Ali lebih jauh daripada jarak yang ditempuh 
Joko. Dengan kata lain, jarak yang masih harus ditempuh Ali untuk sampai ke B lebih 
dekat daripada jarak yang harus ditempuh Joko untuk sampai ke kota B. Karena 
selanjutnya mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan sama, yaitu 2V , 
maka Ali akan sampai lebih dahulu ke kota B daripada Joko. Kemungkinan kedua adalah 

21 VV < . Dengan penalaran serupa, dapat disimpulkan bahwa Joko akan lebih dahulu 
sampai ke kota B daripada Ali. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               Mengukur Kemampuan Berpikir Kreatif  Matematis                              409 
 

Strategi kedua adalah dengan skema. Situasi pada soal dapat diilustrasikan sebagai 
berikut. 

 
 
 

 

 

 

Gambar 1. Ilustrasi 1 

Dari ilustrasi di atas, tampak bahwa jika 21 VV > , maka Ali akan sampai lebih 
dahulu ke kota B daripada Joko. Sebaliknya jika 21 VV < , dengan memodifikasi ilustrasi 
tersebut, dapat ditunjukkan bahwa Joko akan lebih dulu sampai ke kota B daripada Ali. 

Strategi ketiga adalah dengan grafik. Situasi pada soal dapat disajikan dalam grafik 
berikut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 2. Ilustrasi 2 
 
 
Pada grafik di atas, sumbu mendatar menyatakan waktu (t) dan sumbu tegak 

menyatakan jarak (s). Dari grafik di atas, jika 21 VV > , maka Ali akan sampai lebih 
dahulu ke kota B daripada Joko. Dengan memodifikasi grafik di atas, dapat disimpulkan 
sebaliknya, yakni Joko lebih dahulu sampai ke kota B daripada Ali.  

Soal tersebut mengukur aspek kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan keterincian. 
Aspek kelancaran ditunjukkan oleh kemampuan menemukan solusi masalah tersebut 
dengan suatu strategi tertentu. Aspek keluwesan ditunjukkan oleh kemampuan 
mengidentifikasi dua kemungkinan hubungan dua kecepatan, yaitu  <  atau  > . 
Aspek keluwesan ditunjukkan oleh beragamnya strategi penyelesaian masalah yang 
digunakan, yakni dengan logika atau penalaran, memberikan contoh, ilustrasi skematis, 
atau ilustrasi grafik.  

Aspek kebaruan ditunjukkan oleh kemampuan menggunakan strategi yang baru, 
unik, atau berbeda. Dalam hal ini strategi grafik seperti di atas dikategorikan baru. 
Kebaruan juga ditunjukkan seberapa jarang suatu strategi digunakan. Misal, strategi yang 
hanya digunakan oleh kurang dari 10% siswa di kelas dikategorikan sebagai strategi baru. 
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Ali 
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Sedangkan aspek keterincian ditunjukkan oleh kemampuan memberikan penjelasan 
secara rinci terhadap jawaban yang diberikan, misalnya dengan menggunakan konsep-
konsep terkait. Aspek keterincian juga terkait dengan keruntutan atau koherensi 
penjelasan yang diberikan. 

Contoh 2 
Diagram berikut menunjukkan acara TV favorit dari seluruh siswa SMP Cerdas 
Cendekia. 

 
Gambar 3. Ilustrasi 3 

 
Berdasarkan diagram di atas, buatlah 3 soal atau pertanyaan berbeda yang 

berkaitan dengan topik pecahan. 
Beberapa soal yang mungkin disusun siswa adalah sebagai berikut. 
a. Berapa persen siswa yang menyukai kartun? 
b. Berapakah perbandingan banyaknya siswa yang menyukai berita dan 

olahraga? 
c. Tuliskan sebuah pecahan yang menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai 

sinetron dibandingkan banyaknya siswa keseluruhan. 

Soal ini mengukur aspek-aspek kelancaran, keluwesan, dan kebaruan. Kelancaran 
dan keluwesan berturut-turut ditunjukkan oleh banyak dan ragam pertanyaan. Kebaruan 
ditunjukkan oleh seberapa jarang suatu pertanyaan disusun. Misalnya, bila suatu jenis 
pertanyaan hanya diajukan oleh kurang dari 5% siswa di kelas, maka pertanyaan tersebut 
dikategorikan baru. 

 

3. Kesimpulan 

Salah satu cara mengukur kemampuan berpikir kreatif adalah dengan 
menggunakan soal terbuka, yaitu soal yang memiliki beragam solusi atau strategi 
penyelesaian. Cara lain mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis adalah dengan 
metode problem posing, yaitu pembuatan soal, pertanyaan, atau pernyataan terkait soal 
atau situasi matematis tertentu. Kedua cara tersebut digunakan untuk mengukur aspek-
aspek kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu kelancaran, keluwesan, kebaruan, dan 
keterincian. 
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EKSPLORASI KONSEP DASAR MATEMATIKA 
MELALUI KONTEKS LOKAL DAN 

PENGGUNAANNYA DALAM PEMBELAJARAN 

HELTI LYGIA MAMPOUW 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UKSW,   
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga.  h.mampouw@gmail.com 

 

Abstract. Level of student’s abstractions usually influenced by their daily experiences and 
observations on circumstances or environment, including tools, materials and natural 
phenomenon.  Therefore, basic mathematical concept learning is highly likely come to 
successful when teacher integrates student experiences and observations.  Such experience 
and observations are powerful starting point to establish student connection between reality 
and basic mathematical concept. As a consequence, increasing student retention on the basic 
mathematical concept involved and strengthening their conceptual map. This paper, discusses 
local context such as Kolbano Stone, spherical house, plaited and weaving in Timor Tengah 
Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT). The local context has been used as a basis to 
learn concepts of numbers, probability, statistics, geometry and measurement. Learning 
design integrates the local context and materials are potentially improving student 
performance.  
Keyword: contextual mathematics, local context 
 
 

 
Abstrak. Kemampuan abstraksi peserta didik ditentukan oleh pengalaman dan pengamatan 
sehari-hari yang ada di lingkungan mereka baik alat, bahan mapun fenomena alam.Oleh sebab 
itu pembelajaran konsep-konsep dasar matematika seringkali lebih berhasil jika dikaitkan 
dengan pengalaman dan pengamatan tersebut.Pengalaman dan pengamatan seperti itu adalah 
titik mula yang sangat berguna untuk dalam membangun kaitan antara realitas dan konsep-
konsep dasar matematika.Dengan demikian meningkatkan retensi peserta didik terhadap 
konsep-konsep dasar matematika yang diperkenalkan sekaligus memperkokoh jejaring konsep 
mereka.Paper ini membahas konteks lokal berupa batu Kolbano, rumah bulat, anyaman dan 
tenun yang sangat dikenal masyarakat Timor Tengah Selatan (TTS) Propinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT).Konteks lokal tersebut telah digunakan sebagai basis pembelajaran konsep 
bilangan, peluang, statistika, geometri dan pengukuran.Rancangan pembelajaran yang 
mengintegrasikan konteks lokal tersebut didapati berpotensi meningkatkan hasil belajar 
peserta didik setempat. 
 
Kata kunci: matematika kontekstual, konteks lokal 
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1. Pendahuluan 
 
Matematika mendasari setiap aspek keilmuan dan aspek kehidupan 

manusia.Pendapat Andi Hakim Nasution yang ditulis kembali oleh Fathani [6] secara 
tegas menyatakan bahwa ilmu yang tidak memerlukan pengetahuan dasar matematika 
belumlah pantas disebut ilmu melainkan hanya sekedar kumpulan pengetahuan 
saja.Demikian juga dengan kehidupan manusia.Matematika selalu ada ketika berkumpul, 
berbelanja, memasak, menabung, memotong kayu, membangun rumah dan 
sebagainya.Jadi, matematika mutlak diperlukan di dalam setiap aktivitas hidup manusia. 

Kebutuhan akan matematika belum sejalan dengan antusias belajar matematika di 
sekolah.  Matematika yang diajarkan di sekolah masih menyimpan masalah sampai saat 
ini. Laporan dari The National Research Council di dalam Ezeife [5] melaporkan bahwa 
“Mathematics is the worst curricular villain in driving students to failure in school. When 
mathematics acts as a filter, it not only filters students out of careers, but frequently out 
of school itself”.  Sedangkan di Indoensia, matematika masih merupakan pelajaran yang 
sulit dan mempunyai nilai kelulusan rendah pada ujian nasional di setiap jenjang 
pendidikan. Rendahnya kelulusan ini diduga karena proses belajar matematika yang 
belum berjalan sebagaimana diharapkan. Matematika masih dipandang sebagai pelajaran 
yang menakutkan, tidak bersahabat dan sulit mengerti. 

Setiap pendidik menerima fakta bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan awal 
dari orangtua dan anggota keluarga lainnya, teman sebaya maupun teman 
bermain.Kondisi ini sangat berguna sebagai media pembelajaran 
matematika.Pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menggunakan benda-benda 
yang sudah dikenal peserta didik, pengalaman mereka ataupun fenomena yang ada di 
dalam kehiduapn masyarakat di mana mereka berada.Penelitian ini bertujuan 
mengeksplorasi konteks lokal di NTT khususnya batu kolbano, tenunan, anyaman dan 
rumah bulat sebagai basis pembelajaran matematika.Bahan-bahan lokal ini dipelajari 
bagian per bagiannya.Selanjutnya dieksplorasi konsep dasar matematika yang bisa 
dijelaskan menggunakan bagian-bagian tersebut. Hasil eksplorasi ini dijadikan dasar 
perancangan model-model pembelajaran untuk konsep matematika yang sesuai. 
Diharapkan paparan ini dapat menjadi penggugah bagi pendidik di daerah NTT untuk 
memanfaatkan konteks lokal yang sudah dikenal siswa sebagai media pembelajaran 
matematika ataupun mata pelajaran lain. Cara ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi 
belajar peserta didik. 

2. Konteks Lokal  
 
Kebudayaan bersifat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu.Koentjaraningrat [9] 

mendefinisikan kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta 
karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya 
dengan belajar. Dengan kata lain, kebudayaan erat kaitannya dengan kehidupan suatu 
masyarakat  yang selalu memperbaiki diri untuk sebuah kehidupan yang lebih baik dari 
sebelumnya.  

Di dalam kehidupan bermasyarakat, ada pepatah yang mengatakan bahwa 
“masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan”.Pepatah ini mewakili pemikiran 
bahwa gagasan-gagasan dan kemauan untuk berubah datangnya dari masyarakat 
setempat.Kebutuhan untuk berubah adalah hasil interaksi antar anggota masyarakat 
maupun karena interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Pepatah ini juga 
mengandung makna bahwa di dalam  usaha memperbaiki kehidupan masyarakat, aspirasi 
masyarakat perlu diakomodasi. Dalam konteks perubahan yang berasal dari masyarakat 



                             Eksplorasi Konsep Dasar Matematika Melalui Konteks …                      415 
 

itu sendiri Ife dan Tesoriero [8] menuliskan bahwa masyarakat  memiliki pengetahuan 
lokal, kebudayaan lokal,  sumber daya lokal dan proses  lokal yang harus dihormati.  

Pada tahun 1970-an, D’Ambrossio [4] memunculkan istilah ethnomathematics 
sebagai nama program tentang metodologi untuk menjalankan dan menganalisis proses 
dari generasi, tranmisi, difusi dan instutisionalisasi pengetahuan matematika berdasarkan 
kultur yang berbeda-beda.  Selanjutnya ditekankan filosofi dan pedagogi dengan 
memberikan pemahaman bahwa “ethnomathematics is a research programme in the 
history and philosophy of mathematics, with paedagogical implications”, yang berfokus 
pada menjabarkan seni dan teknik (tic[from techne]), pemahaman dan  
mengorganisasikannya (mathema) pada lingkungan sosial budaya yang berbeda (ethno) .  

Penelitian tentang matematika dan kebudayaan telah banyak dilakukan. Sternstein 
[14]  meneliti tentang eksplorasi bilangan dan pengukuran pada suku Dan di Liberia 
(Afrika Barat), Gilsdorf [7] meneliti tentang system bilangan Otomies di Meksiko, 
membandingkannya dengan sistem bilangan suku Dan, sistem bilangan suku Aztec dan 
simbol bilangan Mesoamerican serta mempelajari kalender Otomies. Penelitian  Barta 
dan Shockey [3] menggali matematika kulktural pada suku Ute di Amreka Utara.  
Penelitian tentang pendekatan kultur untuk pembelajaran matematika di kelas dilakukan 
oleh Engblom-Bradley [14] yang memasukkan kultur dalam pembelajaran matematika 
dan Ezeife [5] yang meneliti tentang penggunaan ‘matematika lokal’ yang sudah ada dan 
masih bertahan sampai saat ini untuk pembelajaran pada masyarakat lokal di Manitoba, 
Canada. Studi Harding-DeKam [14] mendesain metode pembelajaran matematika yang 
berbeda-beda berdasarkan latar belakang peserta didik dan mencoba melakukan 
pembelajaran dengan bahasa setempat untuk mencapai standar-standar matematika. 

Di Indonesia, penelitian tentang matematika dan konteks lokal masih sangat jarang. 
Menurut Sumadyono [15], konteks lokal yang pernah ditulis adalah olah raga rakyat 
sepak takraw di Sumatera, bilangan dan penggunaannya di Kedang serta hari pasaran 
sebagai basis bilangan selain sepuluh di Jawa. 

2. Matematika kontekstual  
 
Awalnya matematika kontekstual merupakan sebuah pendekatan untuk 

mengimbangi perkembangan matematika yang cenderung formal dan  mekanistik. 
Matematika kontekstual berkaitan dengan konsep atau ketrampilan matematika yang 
diperoleh melalui sebuah konteks.Konteks dapat diambil dari benda, pengalaman ataupun 
fenomena yang teridentifikasi. Di Amerika, matematika kontekstual berkembang dengan 
namaContextual Teaching and Learning (CTL) in Mathematics atau Contextual 
Mathematics Education (CME).Matematika kontekstual kemudian berkembang dan 
menjadi landasan di dalam mendesain pembelajaran matematika di sekolah. 

Pembelajaran matematika kontekstual dipahami sebagai suatu proses belajar yang 
membantu peserta belajar (pembelajar) memahami matematika dengan cara 
menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Realistic 
Mathematics Education (RME) yang digagas oleh  Hans Freudenthal di Belanda sebelum 
CTL berkembang di Amerika. Di Indonesia, sejak akhir tahun 1990-an muncul 
Pendidikan Matematika Realisitik Indonesia (PMRI). Secara didaktik, baik pembelajaran 
matematika kontekstual maupun matematika realistik bertujuan memaknai pembelajaran 
matematika agar matematika dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari 
dan sebaliknya pengalaman pada kehidupan nyata akan membantu membangun 
pemahaman atas matematika. 
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Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pembelajaran kontekstual nampak pada 
pemberlakuan kurikulum yang berbasis kompetensi.Pemberlakuan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) mulai tahun 2004 adalah awal dari pembelajaran berbasis kompetensi 
yang melayani semua kelompok peserta didik melalui pencapaian kompetensi.KBK 
memungkinkan sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kompetensi dasar 
dan menentukan cara untuk mencapainya dengan memanfaatkan semua media yang 
dimiliki [18].Pemerintah mendorong pembelajaran matematika yang kontekstual melalui 
anjuran untuk memulai pembelajaran dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 
situasi (contextual problem).Kurikulum ini kemudian disempurnakan pada pemberlakuan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai tahun 2006.KTSP memberikan 
kewenangan yang lebih luas kepada satuan pendidikan (sekolah) untuk mengembangkan 
kurikulum sesuai karakter sekolah. Dalam setiap kesempatan, sedapat mungkin  
pembelajaran matematika dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi 
(contextual problem), untuk selanjutnya peserta didik secara bertahap dibimbing untuk 
menguasai konsep matematika. Sekolah dimungkinkan menyelenggarakan kegiatan 
belajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka memberikan 
pengalaman belajar matematika  yang berguna untuk kehidupannya. Jadi, baik KBK  
maupun KTSP telah memfasilitasi pembelajaran secara kontekstual, di mana 
pengembangan pembelajaran disesuaikan dengan karakter, lingkungan dan kebutuhan 
satuan pendidikan. 

Sekolah yang tidak memiliki fasilitas memadai dapat berkreasi menggunakan 
lingkungan sebagai media pembelajarannya.Di sini, pemaknaan matematika dapat 
menggunakan konteks benda-benda, pengalaman ataupun fenomena pada masyarakat di 
mana sekolah itu berada atau di mana peserta didik itu tinggal. Pembelajaran didesain 
sedemikian rupa dengan memperhatikan lokasi, kultur dan kesiapan peserta didik. 
Misalnya ketika memaknai konsep “banyak sekali”, peserta didik yang tinggal di tepi 
pantai membayangkan pasir di pantai, peserta didik yang tinggal di pegunungan akan 
memberi contoh air di sungai yang mengalir tiada henti dan peserta didik yang hidup di 
lingkungan pertanian menunjuk bulir padi ketika musim panen tiba. Jadi, penyampaian 
konsep-konsep matematika dan aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara-cara yang 
berbeda-beda menurut pengalaman dan pandangan komunitasnya. Keberpihakan proses 
belajar matematika kepada peserta didik akan mendorong minat mereka belajar yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar mereka. 

Sisi lain dari matematika kontekstual adalah pemanfaatan pengalaman dan 
lingkungan peserta didik untuk menunjukkan keindahan matematika. Matematika tidak 
sekedar angka-angka dan simbol-simbol.Banyak sekali keteraturan alam yang dapat 
dijelaskan oleh matematika.Misalnya, barisan Fibonacci tercipta dari pengamatan atas 
cara berkembangbiak kelinci.Suku bangsa kuno seperti Mesir Kuno, Maya dan Inca telah 
menggunakan matematika untuk menjelaskan banyaknya hewan ternak, cara berdagang 
bahkan cara menentukan waktu. Saat ini, keindahan matematika di dalam kehidupan 
sehari-hari antara lain dapat diamati pada motif batik dan tenun, perhitungan waktu tanam 
dan panen, serta ketersediaan makanan  di lumbung. Kaitannya dengan proses belajar, 
keindahan matematika menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan matematika 
kontekstual yang dapat memotivasi peserta didik belajar matematika. 

3. Pemanfaatan Konteks Lokal pada pembelajaran matematika   

Penggunaan konteks lokal di dalam pembelajaan matematika dipercaya dapat 
membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 
matematika.Konteks lokal yang sudah dikenal oleh peserta didik akan berfungsi sebagai 
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Penyajian Data 

8�

12�

5�

2�

coklat�
muda�

abu‐abu�coklat�
tua�

hijau�

terambil�27�batu�

media penyampaian konsep di dalam matematika.Penggunaan konteks lokal akan 
mempermudah pemahaman konsep-konsep dasar matematika karena pemaknaan 
matematika mampu diantarkan melalui konteks lokal yang dipilih. Interaksi yang ada 
antara peserta didik, konteks lokal  dan konsep matematika akan menghasilkan 
pemahaman yang lebih baik dan diharapkan akan mempunyai waktu retensi lebih lama di 
kepala peserta didik. Dengan demikian pembelajaran menjadi lebih mudah. 

Eksplorasi  konsep dasar matematika di Nusa Tenggara Timur dilakukan 
menggunakan konteks lokal setempat yakni batu kolbano, tenunan, anyaman dan rumah 
bulat. Konteks lokal ini menjadi difungsikan sebagai media pada pembelajaran 
matematika. 
(1) Batu kolbano 

Kolbano adalah nama desa yang terletak sekitar 80 km di bagian selatan pulau 
Timor, Nusa Tengara Timur.Desa Kolbano memiliki bagian pantai yang menghadap ke 
Samudera Hindia.Pantai Kolbano dipenuhi oleh batu-batuan berbentuk bulat, lonjong atau 
lempeng, namun mayoritas berbentuk lempeng dan menyerupai elips.Masyarakat 
setempat menggolongkan ukuran batu ke dalam tiga kategori berdasarkan panjang 
sumbunya.  Batu ukuran kecil memiliki ukuran sumbu 0,4 sampai 1 cm, ukuran sedang 
2,5 sampai 4 cm dan ukuran besar 3,5 sampai 9,5 cm. Batu kolbano dapat ditemukan 
dalam beberapa macam di mana warna yang dominan adalah merah bata, hitam, krem dan 
putih. Keindahan batu kolbano menjadikan batu ini sebagai sumber pencaharian 
masyarakat di sana [11].  

Batu kolbano yang beraneka ragam bentuk, ukuran maupun warna sangat baik 
digunakan untuk pembelajaran peluang dan statistika. Konsep dasar peluang peluang 
yang meliputi kaidah pencacahan, aturan perkalian,  permutasi, kombinasi dan sifat-sifat 
peluang sederhana maupun majemuk dapat dijelaskan menggunaan batu kolbano. Bagian 
batu yang digunakan adalah kelompok batu berdasarkan warna, ukuran ataupun 
bentuk.Pengolahan, penyajian dan penafsiran data juga dimungkinkan menggunakan batu 
kolbano untuk peragaan.Bagian batu yang digunakan adalah warna, ukuran dan bentuk 
yang banyaknya maupun klasifikasi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sudah 
dirancang.Gambar 1 memuat contoh penggunaan batu kolbano pada pembelajaran 
matematika. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pemanfaatan batu kolbano untuk pembelajaran tentang penyajian data. 

 
(2) Tenunan 

Tenunan adalah hasil dari menenun yang merupakan salah satu aktivitas masyarakat 
sebagian besar wilayah NTT. Corak hasil tenun setiap kelompok masyarakat (suku) 

Langkah-langkah pembelajaran: 
(1) Buatlah satu rangka persegi 

yang akan berfungsi sebagai 
batas daerah. 

(2) Letakkan kerangka tersebut 
pada salah satu tempat di 
pantai. 

(3) Ambillah batu di dalam 
kerangka dan kelompokkan 
berdasarkan warnanya 

(4) Hitunglah banyaknya batu 
berdasarkan kategori warna  

(5) Sajikan dalan bentuk 
diagram batang.  
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adalah khas karena dibuat berdasarkan filosofi yang dianut masyarakat setempat. 
Misalnya, di wilayah Timor Tengah Selatan terdapat tenunan futus (tenunan ikat) yang 
dihasilkan suku Amanuban, lotis (tenunan songket) yang dihasilkan suku Amanatun dan 
buna yang dihasilkan oleh suku Mollo. Tenunan menjadi identitas diri masayarakat 
setempat dan menjadi benda utama pada upacara adat serta menjadi sarana pergaulan. 
Menggunakan tenunan berarti memberi apresiasi kepada kebudayaan setempat dan 
memberikan rasa bangga bagi pemakainya [2]. 

Ketrampilan membuat tenunan sudah mulai diajarkan di sekolah dasar sebagai salah 
satu kompetensi lokal peserta didik.Aktivitas menyusun benang, membuat pola, 
memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk membuat jenis-jenis tenunan sudah diketahui 
peserta didik berdasarkan pengalaman di rumah/masyarakat dan di sekolah. Cara memilih 
benang, menyusun benang dan membuat pola tenun dapat digunakan untuk pembelajaan 
tentang bilangan meliputi konsep bilangan kardinal, bilangan ordinal,  penjumlahan, 
perkalian, kelipatan, perbandingan dan pola bilangan. Memprediksi waktu menenun satu 
kain, selendang maupun selimut dapat digunakan untuk pembelajaran tentang 
waktu.Gambar 2 adalah contoh pembelajaran matematika menggunakan tenunan. 

 

 tentang KPK dan FBP 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemanfaatan tenunan untuk pembelajaran 
 
(3) Anyaman  

Anyaman termasuk hasil karya seni yang ada di banyak tempat termasuk di TTS. 
Kegiatan menganyam telah ada sejak dulu kala dan diwariskan turun-temurun. Anyaman 
dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda-benda berdasarkan fungsinya 
seperti tali, alas tempat tidur, penampung bahan makanan, nyiru, kipas api, alas kaki 
maupun topi. Bahan dasar anyaman umumnya dedaunan yang lembut dan mudah 
dibentuk, seperti daun pandan, daun pohon kelapa atau daun pohon lontar.Hasil anyaman 
yang lebih tahan lama dan lebih mahal biasanya menggunakan rotan.Pekerjaan 
menganyam biasanya dilakukan oleh perempuan sedangkan persiapan bahan dilakukan 
oleh laki-laki sehingga kegiatan menganyam juga berfungsi mempererat keakraban 
anggota keluarga [16]. 

Aktivitas membuat anyaman dapat dipakai untuk pembelajaran matematika.  
Kegiatan-kegiatan menghitung banyaknya bahan baku yang digunakan, proses 
menganyam dan hasil anyaman dapat dipakai untuk menjelaskan bilangan, waktu, 
geometri dan pengukuran. Tabel 1 memberikan contoh topik matematika yang dapat 

Langkah-langkah pembelajaran: 
(1) Susunlah benang dasar 

berwarna putih/netral 
memanjang ke bawah. 

(2) Kelompokkan benang-benang 
dan beri nomor berurutan dari 
kiri ke kanan mulai nomor 1. 

(3) Susunlah benang warna 
berbeda-beda memanjang ke 
kanan.  

(4) Tenunlah dengan motif 
berdasarkan kelipatan yang 
diinginkan. Kelipatan yang 
sama menggunakan warna 
benang yang sama 
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dibelajarkan menggunakan anyaman.Pembelajaran tentang KPK dan FBP pada gambar 2 
dapat dilakukan menggunakan dengan menggunakan bahan dasar untuk membuat 
anyaman. 

Topik matematika Bagian yang digunakan 

Mengukur panjang, 
pengukuran keliling Bahan dasar daun pandan, daun lontar/kelapa, rotan 

Menghitung luas daerah Permukaan hasil anyaman 

Menghitung volume Bakul dan sejenisnya 

Bilangan Proses menyusun bahan dasar, proses menganyam 
Waktu Proses menganyam 
Perbandingan Waktu dan hasil anyaman 

Tabel 1. Topik matematika yang sesuai dengan bagian dari anyaman 
 

(4) Rumah Bulat 
Rumah bulat adalah rumah tinggal masyarakat adat di kabupaten TTS. Sebutan 

rumah bulat adalah terjemahan dari bahasa setempat yang menyebutkannya ume kbubu. 
Kadang-kadang disebut juga ume bife (rumah perempuan) karena sebagian besar kegiatan 
dari perempuan berlangsung di sana. Ada juga rumah bulat untuk tempat pertemuan 
(lopo) yang diperuntukkan bagi laki-laki (ume atoni) mengadakan pertemuan.Rumah 
bulat berstruktur kayu dan bagian luar ditutupi alang-alang.Rumah bulat berbentuk bulat 
atau kadang-kadang mengerucut dengan akses satu pintu setinggi sekitar 1 meter. Rumah 
bulat memiliki tinggi sekitar  6-8 meter dan diameter alas sekitar 3-5 meter. Rumah adat 
masih banyak dijumpai di desa-desa sedangkan di wilayah yang lebih maju rumah bulat 
berfungsi sebagai simbol adat [10]. 

Rumah bulat terdiri dari bagian dalam (nanan) dan bagian luar (sulak).Bagian 
dalam dibagi menjadi dua bagian yaitu loteng dan bagian bawah. Loteng berfungsi  
sebagai gudang makanan, baik disimpan dengan cara disebar maupun digantung. Bagian 
bawah berfungsi sebagai tempat memasak, kamar tidur dan tempat menyimpan barang-
barang. Terdapat pula balai-balai (panatetu) yang tingginya 1 meter dari tanah sebagai 
tempat  melaksanakan upacara adat. Sedangkan bagian luar (sulak) berfungsi sebagai 
tempat untuk menerima dan menjamu tamu. 

Rumah bulat dapat dipakai pada pembelajaran tentang geometri dan 
pengukuran.Bagian-bagian rumah bulat, seperti bagian luar, tiang, loteng dan balai-balai 
dapat menjadi media yang bisa menjelaskan konsep-konsep pada bangun datar dan 
bangun ruang serta pengukuran dan penaksiran.Tabel 2 memuat daftar topik matematika 
yang dapat dibelajarkan menggunakan bagian-bagian rumah bulat.Selanjutnya pada 
gambar 3 diberikan contoh pembelajaran tentang lingkaran menggunakan bagian lantai 
rumah bulat. 

Topik matematika Bagian yang digunakan 

Lingkaran Pondasi Rumah Bulat 
Kubus Tiang penyangga loteng 
Bidang datar persegi Alas loteng  
Limas persegi Ruang loteng 
Kerucut Kerangka atap 
Parabola Bagian luar rumah 
Titik dan garis Empat lubang tiang penyangga, batu penyusun pondasi 

rumah 
Kedudukan garis Tiang penyangga, kerangka rumah 

Tabel 2. Topik matematika yang sesuai dengan bagian dari rumah bulat 
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Luas lingkaran 

 
 

Gambar 3. Pembelajaran tentang luas lingkaran 

 

4. Penutup 
 
Tulisan ini mengangkat konteks lokal sebagai media pada pembelajaran matematika 

di sekolah untuk masyarakat di wilayah Timor Tengah Selatan, NTT.Konteks lokal yang 
diangkat adalah batu kolbano, tenunan, anyaman dan rumah bulat untuk materi 
matematika tentang bilangan, statistika, geometri dan pengukuran.Konteks lokal dipakai 
untuk memberi makna pada pembelajaran matematika agar mudah dipahami dan 
dikembangkan.Oleh karena itu penggunaan matematika kontekstual diharapkan dapat 
meningkatkan prestasi akademik dan mampu menggunakan matematika di dalam 
kehidupannya. 

Sejauh ini sekolah-sekolah di Timor Tengah Selatan, NTT belum menggunakan 
konteks lokal yang disebutkan di atas untuk pembelajaran matematika sehingga 
disarankan untuk mulai mendesain model pembelajaran matematika yang menggunakan 
konteks lokal dan mengaplikasikannya di kelas. Mata pelajaran lain juga bisa 
menggunakan konteks lokal. Pembelajaran dapat pula didesain model pembelajaran 
terpadu ataupun pembelajaran aktif yang mendorong peserta didik kreatif dalam berpikir 
maupun beraktivitas. 

Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan dan bahan lokal.Pembelajaran di sekolah 
dianjurkan menggunakan bahan lokal dengan memperhatikan level pendidikan, 
kedalaman materi ajar dan ketersediaan bahan-bahan lokal yang bisa 
dimanfaatkan.Penggunaan konteks lokal juga diharapkan dapat meningkatkan apresiasi 
siswa terhadap kekayaan lokal di daerah masing-masing. 

 

Ucapan terima kasih.Penulis berterima kasih kepada Australian Indonesian Biosecurity 
Community Management (Ausindo BioCom) dan kepada mahasiswa UKSW dari Soe, TTS atas 
semua bantuannya. 

 

 

Langkah-langkah pembelajaran: 
(1) Bacalah cerita tentang rumah 

bulat. 
(2) Untuk perbaikan alas rumah, 

hitunglah luasnya. 
(3) Pada bagian luar terdapat 

susunan batu mengitari 
rumah bulat. Ukurlah 
ukurlah diameter alas rumah 
bulat dan susunan batu.  

(4) Berapakah luas tanah yang 
ditutupi batu? 
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Lampiran 

  
(a) pemandangan di pantai     (b)bebatuan di pantai 

Gambar 1. Pantai Kolbano 

 
   (a) motif buna          (b)  motif futus   (c) motif lotis 

Gambar 2. Motif-motif hasil tenun 
 

 
 

(a) tikar     (b) nyiru  (c) kipas 

 

 

                                (d) bakul   (e) topi 
Gambar 3. Jenis-jenis anyaman  

 

 

 
(a) sudah dihuni   (b) dalam proses pembuatan 

  Gambar 4. Rumah bulat  
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JACKSON V.A. TAMBELU1 DAN VIVIANI REGAR2 

1 Jurusan Matematika FMIPA UNIMA, jackson_tambelu@yahoo.co.id 
2 Jurusan Matematika FMIPA UNIMA, vivian_reg@yahoo.co.id 

 
 

Abstract. This study is research of grant competitive for the second year, with purpose to 
developed seventh-grade of Junior High School draft math textbook contextually that relevant 
with real life of student in Minahasa Regency, North Sulawesi which can be used as a 
learning resource for students and teachers hold and also to increase the willingness and 
student learning outcomes and to address the availability of contextual mathematics textbook  
that are relevant with to student’s real life. Research methods used is development research by 
content analysis. The procedure of research by 
Dick and Carey (1990), consist of four steps are: (1) expert judgement, (2) individual 
evaluation, (3) group evaluation and (4) tryout in field. The subject of research are the 
seventh-grade students of fifteen of Junior High School, teachers of mathematics in Minahasa 
Regency, lecturer of mathematics in FMIPA Unima. The results is conclude with a fairly 
good based on the result of analysis in which every aspect is considered all have score above 
80 and ready for field trials or real teaching for the next year. 
 
Key words: development, textbook of mathematic, contextually.    

 
Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian hibah bersaing tahun 2, dengan tujuan untuk 
mengembangkan draft buku ajar matematika SMP kelas VII berwawasan kontekstual yang 
relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara yang dapat 
dijadikan sumber belajar bagi siswa dan pegangan guru serta dapat meningkatkan kemauan 
dan hasil belajar siswa dan untuk mengatasi ketersediaan buku ajar matematika berwawasan 
kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi 
Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (Development 
research) melalui analisis isi. Prosedur penelitian mengikuti pendapat Dick dan Carey (1990) 
yang terdiri dari empat langkah, yaitu (1) tinjauan ahli, (2) evaluasi perorangan, (3) evaluasi 
kelompok, dan (4) uji coba lapangan. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII di 15 SMP, 
guru matematika di Kabupaten Minahasa dan dosen matematika di FMIPA Unima. Hasil 
penelitian disimpulkan cukup baik berdasarkan hasil analisis dimana setiap aspek yang dinilai 
semuanya mempunyai skor din atas 80 dan siap untuk dilakukan ujicoba lapanagan atau (real 
teaching) pada tahun selanjutnya.  
 
Kata kunci: Pengembangan, buku ajar matematika, konteksual 
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1. Pendahuluan 

  Permasalahan yang urgen yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah masih 
rendahnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
diperlukan sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan 
pendidikan, peningkatan mutu serta relevansinya dengan kebutuhan. Tujuan pendidikan 
nasional adalah untuk mengembangkan potensi perserta 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 (Depdiknas, 2003).  
 Rendahnya SDM di atas memerlukan perhatian dari semua pihak, karena itu 
pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional terus melakukan upaya untuk 
mengatasinya. Usaha yang dilakukan pemerintah, antara lain  mengembangkan kurikulum 
untuk sekolah dasar dan menengah, dimana pada tahun 2004 dikenal dengan nama 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan pada tahun 2006 dikenal dengan nama 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSTP). Dalam KTSP menekankan bahwa 
kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: berpusat pada potensi, 
perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 
dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk 
mengembangkan kemampuannya 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. Untuk mendukung 
pencapaian tujuan tersebut maka, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan 
dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan 
lingkungan ( Depdiknas, 2006).  
  Berdasarkan uraian sebelumnya tentang prinsip pengembangan kurikulum 
menurut PP No 22 Tahun 2006, berarti perangkat pembelajaran juga harus 
memperhatikan prinsip tersebut. Buku ajar adalah merupakan bagian dari perangkat 
pembelajaran, berarti buku ajar yang akan digunakan guru dan siswa seharusnya sesuai 
dengan prinsip tersebut, Yang menjadi masalah yaitu buku ajar matematika SMP yang 
digunakan oleh guru dan siswa, khususnya di daerah Kabupaten Minahasa Propinsi 
Sulawesi Utara kurang relevan dengan kebutuhan, lingkungan, lapangan kerja, dan 
budaya siswa.  
   Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam bidang matematika merupakan 
suatu konsep yang membantu guru dan siswa mengaitkan konten mata pelajaran 
matematika dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, 
warga negara dan tenaga kerja. Memperhatikan uraian ini, ada empat hal yang nampak 
yang perlu diperhatikan yaitu  siswa, guru, proses pembelajaran, dan buku ajar. Dengan 
demikian salah satu unsur CTL yang perlu diperhatikan buku ajar yang sesuai dengan 
lingkungan, budaya, lapangan kerja serta konteks kehidupan keseharian dari siswa.   

C-STARS (2002) mengemukakan bahwa buku ajar yang baik, benar, lengkap dan 
sesuai dengan lingkungan, budaya dan konteks keseharian siswa, akan memudahkan dan 
memotivasi siswa untuk memahami materi dalam buku ajar serta memudahkan guru 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya C-STARS mengemukakan bahwa 
pendekatan CTL, siswa benar-benar belajar bukan hanya sekedar mengenal nilai, tetapi 
harus mampu melakukan nilai-nilai tersebut, dan lebih penting siswa mampu 
mengamalkan nilai-nilai tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam pelaksanaan 
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kurikulum yaitu kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: 
(a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk 
memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara 
efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar 
untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan (PP No. 22 Tahun 2006). 

Berdasarkan uraian di atas maka tim peneliti merasa perlu mengembangkan buku 
ajar matematika SMP yang berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan 
nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Masalah penelitian ini dirumuskan 
sebagai berikut: (1) Bagaimana mengembangkan buku ajar matematika SMP yang 
berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten 
Minahasa Sulawesi Utara? Dan (2) Apakah buku ajar matematika SMP berwawasan 
kontekstual yang relevan dengan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa 
Sulawesi Utara dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa?  
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) 
mengembangkan draft buku ajar matematika SMP kelas VII berwawasan kontekstual 
yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara yang 
dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa dan buku pegangan guru serta dapat 
meningkatkan kemauan dan hasil belajar siswa; (2) mengatasi ketersediaanya buku ajar 
matematika berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di 
Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara.  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: (1) 
Tersedianya buku ajar matematika berwawasan kontekstual yang relevan dengan 
kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara; (2) Dapat memudahkan 
guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efisien, efiktif, dan 
menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar siswa; dan (3) Dapat mengatasi 
permasalahan rendahnya prestasi lulusan siswa SMP. 

 
Pengertian Contextual Teaching and Learning 
1. Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan suatu konsepsi yang 

mambantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi-situasi dunia 
nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan 
penerapannya ke dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warganegara, 
dan tenaga kerja. 

2. CTL menurut CORD 
- CTL merupakan suatu reaksi terhadap teori yang pada dasarnya behavioristik 

yang telah mendominasi pendidikan selama puluhan tahun. Pendekatan CTL 
mengakui bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kompleks dan banyak 
fase yang berlangsung jauh melampaui drill-oriented dan metodologi stimulu- 
and-response. 

- Pembelajaran terjadi hanya apabila siswa memproses informasi atau pengetahuan 
baru sedemikian rupa sehingga informasi itu bermakna bagi mereka dalam 
kerangka acuan mereka sendiri (dunia memori, pengalaman, dan response mereka 
sendiri) 

3. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan siswa menguatkan, 
memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka 
dalam berbagai macam tatanan nyata dan masalah-masalah yang disimulasikan. 
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4. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan 
yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. 

(C-STARS, 2002) 
 
Tujuh prinsip CTL  
 University of Washington (C-STARS, 2002) bahan pelatihan yang dilaksanakan 
di University of Washington Amerika Serikat bulan maret 2002 mengemukakan tujuh 
prinsip CTL sebagai berikut. 
- Inquiry 

Inquiry diawali dengan kegiatan (1) pengamatan dalam rangka untuk memahami 
suatu konsep (2) siklus yang terdiri dari kegiatan mengamati, bertanya, menyelidiki, 
menganalisa dan merumuskan teori, baik secara individu maupun bersama-sama dengan 
teman lainnya, (3) mengembangkan dan sekaligus menggunakan keterampilan berpikir 
kritis. 
- Questioning (bertanya) 

Bertanya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar 
mengajar. Adanya kegiatan belajar karena adanya pertanyaan pada diri sipembelajar. 
Tanpa ada pertanyaan pada diri seseorang yang belajar tidak mungkin ada kegiatan untuk 
belajar. Ada 3 jenis jenis pertanyaan dalam CTL, (1) Leading Question, (2) Quiding 
Question dan (3) Clarifing Question,  
- Contructivism (konstruktivisme) 

1)     Membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru 
berdasarkan pada pengalaman awal. 

2)     Pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman 
belajar bermakna. 

- Learning ommunity (masyarakat belajar) 
1)     Berbicara dan berbagi pengalaman dengan orang lain. 
2)     Bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran yang lebih 

baik dibandingkan apabila bekerja sendiri. 
- Reflection (refleksi) 

1) Cara-cara berpikir tentang apa-apa yang telah kita pelajari. 
2) Mereview dan merespon kejadian, aktivitas, dan pengalaman. 
3) Mencatat apa yang telah kita pelajari, bagaimana kita merasakan ide-ide baru. 
4) Dapat berupa berbagai bentuk; jurnal, diskusi, maupun hasil karya/seni. 

- Modeling  
1) Berpikir sambil mengucapkan dengan proses berpikir anda sendiri. 
2) Mendemonstrasikan bagaimana anda menginginkan para siswa untuk belajar. 
3) Melakukan apa yang anda inginkan agar siswa melakukan 

- Authentic Assesment (penilaian autentik) 
1) Mengukur pengetahuan atau keterampilan siswa. 
2) Mempersyaratkan penerapan pengetahuan atau keterampilan. 
3) Penilaian produk, proses, dan kinerja. 
4) Tugas-tugas yang kontekstual dan relevan. 

 Prinsip-prinsip Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kontekstual. 
 Pengembangan perangkat pembelajaran matematika menurut NCTM- 2000, 
antara lain mengacu pada prinsip (1) Equity. Excellence in mathematics education 
requires equitything expectations and strong support for all students. (2) Teaching. 
Effective mathematics teaching requires understanding what students know and need to 
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learn and then challenging and supporting them to learn it well. (3). Learning. Students 
must learn mathematics eith understanding, actively building new knowledge from 
experience and prior knowledge (Maesuri, 2001).  

Pengembangan perangkat pembelajaran matematika ini diupayakan dapat 
memberi kemudahan bagi guru dalam mengikuti kecenderungan baru dalam 
pembelajaran matematika, antara lain pembelajaran berpusat pada siswa. Sesuai dengan 
perkembangan baru dalam pendidikan matematika, dimana buku siswa/ajar sejauh 
mungkin diupayakan dapat memberi kemudahan bagi guru dan siswa. Diupayakan dapat 
memberi kemudahan bagi guru dalam pengembangan konsep-konsep dan gagasan-
gagasan matematika bermula dari dunia nyata. Dunia nyata ini tidak berarti konkret 
secara fisik dan kasat mata, namun juga termasuk yang dapat dibayangkan oleh pikiran 
anak. Jadi dunia nyata ini juga mengandung arti sejauh masih kontekstual dengan 
pengetahuan awal siswa.  

Pengembangan perangkat, khususnya penulisan buku ajar matematika mengacu 
pada prinsip-prinsip berikut ini. 

1. Matematika tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Matematika bukan 
subyek yang kaku, pasti, dan terdiri dari rumus-rumus serta sejumlah algoritma 
yang harus dipelajari secara terpisah satu dengan lainnya. Matematika merupakan 
subyek yang dinamis dan senantiasa berkembang dan dapat dipelajari siswa 
melalui aplikasinya. 

2. Dunia sehari-hari seharusnya mendukung dan memotivasi pembelajaran siswa. 
Dengan demikian, buku yang disusun diharapkan menggunakan kehidupan 
sehari-hari sebagai pijakan awal untuk memasuki bahasa matematika secara 
formal. 

3. Model-model matematika dari dunia nyata dapat membantu siswa mencapai arah 
yang berbeda dalam abstraksi. 

4. Siswa dibimbing untuk menemukan matematika. Siswa tidak hanya menghafal 
rumus dan menerapkan algoritma tetapi mereka dibimbing untuk menemukan 
matematika bagi diri mereka sendiri. Siswa menggunakan pengetahuan dan 
pengalaman informasi sebagai dasar untuk pemahaman matematika. 

5. Interaksi merupakan hal yang penting dalam pembelajaran matematika. Interaksi 
siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan guru merupakan bagian 
pokok dari pembelajaran matematika. 

6. Peranan guru sebagai fasilitator dan pengaruh dalam pembelajaran. Siswa 
membangun matematika untuk dirinya sendiri, dan mengoptimasikannya pada 
siswa lainnya. 

(Maesuri, 2001) 
Selain ke 6 prinsip di atas, pengembangan buku ajar juga perlu memperhatikan 5 

hal berikut ini.  
1. Cara mengorganisasi isi dan mengaitkan antar konsep matematika dengan konsep 

bidang terapan. 
2. Cara menata foto, gambar, dan grafik yang nantinya dapat meningkatkan daya 

tarik siswa terhadap matematika. 
3. Cara meletakkan posisi foto, gambar, dan grafik yang dapat membuat siswa 

senang membaca dan tahan lama.  
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4. Cara membuat contoh penerapan konsep yang dapat memudahkan siswa dalam 
memahami konsep matematika yang terpadu. 

5. Cara membuat model matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah keseharian. 

 
 
Prosedur Penyusunan Buku Ajar 

Penyusunan buku ajar yang baik untuk keperluan penyediaan sumbur belajar bagi 
siswa, mengikuti prosedur tertentu sehingga tidak sama dengan jenis buku lainnya. 
Prosedur perancangan buku ajar biasanya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan 
teori perancangan. Buku ajar memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya 
dengan jenis buku lainnya. Sebagai salah satu sumber belajar, buku ajar merupakan “print 
material” yang diperuntukkan bagi kemudahan belajar siswa. Walaupun semua jenis buku 
dapat digolongkan sebagai “print material”, namun terdapat perbedaan karakteristik yang 
sangat menonjol. Adapun ciri yang menonjol dari buku ajar yaitu, karakteristik buku ajar 
yang membedakannya dengan buku lain tampak pada dua segi utama, pada bentuk fisik 
dan komponen isi yang menggambarkan kualitas tampilan isi. Dari segi bentuk fisik buku 
ajar dirancang dengan memperhatikan aspek estetik (kemenarikan) untuk merangsang 
tumbuhnya kegandrungan belajar siswa. Dari segi komponen isi biasanya buku ajar 
terdiri dari sejumlah komponen antara lain (1) petunjuk; (2) tujuan; (3) uraian isi; (4) 
gambar dan foto; (5) contoh soal; dan (6) soal latihan. 
 
 

2. Metodologi Penelitian 

Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian tahun kedua ini menggunakan penelitian pengembangan 

(Development research) melalui analisis isi. Penelitian pengembangan bertujuan untuk 
mengembangkan produk, dalam hal ini buku ajar Matematika SMP kelas VII berwawasan 
kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Propinsi 
Sulawesi Utara. Analisis isi melalui angket bertujuan untuk memperoleh masukan dari 
dosen dan guru matematika di sekolah, apakah isi materi telah sesuai kurikulum, 
kesesuaian isi materi dengan tujuan/kompetensi, kedalaman materi, kesesuaian materi 
dengan contoh penerapan (kehidupan nyata siswa, dan kemampuan siswa), dan 
kesesuaian penggunaan gambar/foto dan tata letaknya. Sedangkan model pengembangan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model elaborasi, dimana model elaborasi 
adalah suatu model preskripsi untuk menata, mensistesis, dan merangkum isi 
pembelajaran ( Reigeluth, 1987).  

Adapun prosedur yang akan digunakan mengaju pada pendapat Dick dan Carey 
(1990) yang terdiri dari empat langkah, yaitu (1) tinjauan ahli, (2) evaluasi perorangan, 
(3) evaluasi kelompok, dan (4) uji coba lapangan.  

Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data analisis isi dengan menggunakan 
angket. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif argumentatif. Adapun 
variabelnya adalah mutu produk buku ajar. Mutu produk buku ajar akan dilihat (1) cara 
pengorganisasian, (2) tata letak/desain, (3) kecocokan/ketepatan penggunaan contoh 
penerapan konsep, (4) relevansi dengan kurikulum, (5) kedalaman/keluasan materi.  
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Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian pada tahun kedua adalah 15 SMP yang ada di Kabupaten 
Minahasa yang tidak termasuk subyek pada tahun pertama. Setiap sekolah melibatkan 2 
atau 3 orang guru matematika yaitu guru matematika kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. 
dan 3 dosen Jurusan Matematika FMIPA Unima. 
 
 
Prosedur Pengembangan Buku Ajar 
Adapun prosedur yang digunakan dalam pegembangan buku ajar Matematika SMP kelas 
VII berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten 
Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, mengaju pada pendapat Dick dan Carey dengan 
prosedur sebagai berikut. 

Pertama : Menyusun angket dan memperbanyak draft buku ajar hasil tahun 
pertama   
Kedua :  Melakukan kegiatan ujicoba draft buku ajar oleh guru-guru matematika 

di  
     sekolah-sekolah sebagai subjek penelitian.  
Ketiga :  Melakukan analisis hasil uji coba 
Keempat :  Melakukan revisi draft buku ajar berdasarkan hasil analisis uji coba 
Kelima :  Melakukan validasi terbatas draft buku ajar hasil revisi dengan dosen  
     Jurusan Matematika yang ada di FMIPA Unima  
Keenam :  Melakukan revisi draft buku ajar hasil validasi. 
Ketujuh : Membuat laporan hasil penelitian tahun kedua 

 
 
 

3. Hasil Dan Pembahasan 

 Data hasil angket dan uji coba draft buku ajar matematika oleh guru-guru 
matematika setelah dianalisis diperoleh sebagai berikut.  

- Terdapat 95,7 % guru matematika menyatakan bahwa mereka sangat setujuh adanya 
pengembangan buku ajar matematika SMP berwawasan kontekstual yang relevan 
dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara. 

- Terdapat 89,1% guru matematika menyatakan bahwa buku ajar matematika 
berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten 
Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dapat memudahkan mereka dalam proses 
pembelajaran dan dapat memotivasi siswa untuk belajar.  

- Terdapat 91,3 guru matematika menyatakan bab-bab dalam draft buku ajar 
matematika ini telah sesuai dengan kurikulum yang ada (KBK/KTSP). 

- Terdapat 95,7% guru matematika menyatakan sub-sub bahasan dalam draft buku 
ajar matematika ini telah sesuai dengan pokok bahasan. 

- Terdapat 91,3% guru matematika menyatakan isi materi draft buku ajar matematika 
ini telah sesuai dengan sub-sub bahasan dan pokok bahasan? 

- Terdapat 83,9% guru matematika menyatakan isi materi setiap pokok bahasan 
dalam draft buku ajar matematika ini dapat menjawab kompetensi dasar dan 
indikator hasil belajar. 
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- Terdapat 81,1% guru matematika menyatakan uraian isi materi dalam draft buku 
ajar matematika ini jelas dapat dipahami siswa, dengan berbagai saran berupa revisi 
dan penambahan penjelasan. 

- Terdapat 97,8% guru matematika menyatakan uraian isi materi draft buku ajar 
matematika ini setiap pokok bahasan jelas urutan prasyaratnya. 

- Terdapat 84,7% guru matematika menyatakan contoh-contoh soal dalam draft buku 
ajar matematika ini jelas dapat dipahami siswa, dengan berbagai saran. 

- Terdapat 87,3% guru matematika menyatakan foto/gambar sesuai dengan uraian 
materi dalam draft buku ajar Matematika ini, dengan berbagai saran beripa revisi 
dan penambahan foto. 

- Terdapat 85,7% guru matematika menyatakan foto/gambar dalam draft buku ajar 
matematika ini dapat dipahami siswa, dengan berbagai saran. 

- Terdapat 95,8% guru matematika menyatakan foto/gambar draft buku ajar 
matematika ini menarik bagi siswa. 

- Terdapat 93,9% guru matematika menyatakan foto/gambar dalam draft buku ajar 
matematika ini sesuai dengan konteks daerah Minahasa, dengan berbagai saran. 

- Terdapat 91,3% guru matematika menyatakan cerita-cerita yang diangkat dalam 
draft buku ajar matematika ini sesuai dengan konteks daerah Minahasa, dengan 
berbagai saran. 

- Terdapat 91,3% guru matematika menyatakan soal-soal latihan setiap sub-sub 
bahasan dalam draft buku ajar matematika ini sesuai dengan sub-sub bahasan 
tersebut, dengan berbagai saran berupa revisi dan penambahan. 

Pada umumnya guru-guru memberi saran/masukan yang berupa revisi 
dan penambahan draft buku ajar sebagai berikut. 

 
Analisis Hasil Validasi  

Satu minggu sebelum dilaksanakan diskusi terbatas, draft buku ajar telah 
dibagikan kepada peserta diskusi (dosen) untuk diperiksa/dikoreksi yang nantinya akan 
disampaikan dalam diskusi. Sebelum peserta menyerahkan draft buku ajar yang telah 
diperiksa/dikoreksi, dilakukan diskusi. Pelaksanaan diskusi dilakukan selama 2 hari. 
Peserta diskusi menyarankan perbaikan berdasarkan catatan-catatan berupa 
perbaikan/koreksi yang telah dibuat peserta pada draft buku ajar. Materi yang 
didiskusikan adalah menyangkut isi materi draft buku ajar, beberapa konsep yang perlu 
diperbaiki, kalimat-kalimat yang kemungkinan membuat siswa tidak memahami, 
kesalahan pengetikan, beberapa grafik yang perlu diperbaiki, beberapa contoh soal yang 
harus diganti, dan perlu dicari masalah-masalah  kontekstual yang cocok dengan konsep 
materi matematika.  
 
Produk yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan pada tahun kedua penelitian ini adalah Draft Buku Ajar 
Matematika SMP kelas VII berwawasan kontekstual yang relevan dengan kehidupan 
nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara yang siap dilakukan uji lapangan 
(real teaching) 
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4. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada tahun kedua dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut. 

1.  Draft Buku Ajar Matematika SMP berwawasan kontekstual yang relevan dengan 
kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara yang telah 
dikembangkan setelah dilakukan revisi oleh tim peneliti berdasarkan hasil 
analisis  dikategorikan cukup baik.  

2. Produk berupa Buku Ajar Matematika SMP berwawasan kontekstual yang 
relevan dengan kehidupan nyata siswa di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 
telah siap untuk dilakukan uji lapangan . 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN PROGRAM 
DERIVE UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN MOTIVASI 

BELAJAR MATEMATIKA DI POLITEKNIK 

MUTIA LINA DEWI 

Politeknik Negeri Malang, mulinde@yahoo.com 

 

Abstract. Learning mathematics at the Polytechnic provided as supporting material other 
subjects. Discussion topics more emphasis on applied mathematics related to Engineering. 
Many calculations in engineering requires a difficult and lengthy process of completion. With 
Derive, a difficult calculation can be completed easily within a short time. The topics such as 
Equations, Graphs, Matrices, Determinants, Limits, Derivatives, Integrals, and others. The 
results showed student achievement in mathematics is better than learning theory in the 
classroom. In addition to the atmosphere of learning mathematics program Derive, very fun, 
active, and interest. 
 
Keywords: applied research, teaching, program derive 
 

Abstrak. Pembelajaran matematika di Politeknik diberikan sebagai materi penunjang mata 
kuliah lain. Pembahasan topik lebih menekankan pada matematika terapan yang berkaitan 
dengan Ilmu Keteknikan atau Rekayasa. Banyak penghitungan di keteknikan memerlukan 
proses yang sulit dan panjang dalam penyelesaiannya. Dengan bantuan program derive, 
penghitungan yang sulit dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Topik 
pembahasan disesuaikan dengan teori di ruang kelas, seperti Persamaan, Grafik, Matriks, 
Determinan, Limit, Turunan, Integral, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan prestasi 
mahasiswa dalam matematika lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran teori di ruang 
kelas. Selain itu suasana pembelajaran matematika dengan program derive sangat 
menyenangkan, mahasiswa aktif bertanya, disertai minat dan motivasi yang tinggi dalam 
menyelesaikan permasalahan 
 

 Kata Kunci:  terapan, pembelajaran, program derive 
 

 
1. Pendahuluan 

Program derive adalah salah satu software yang dapat membantu penyelesaian 
berbagai masalah dalam matematika. Dengan bantuan program derive, penghitungan 
yang sulit dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu yang singkat. Program 
dioperasikan dengan sistem windows yang diproduksi oleh Sft Warehouse, Inc, Honolulu, 
Hawai dengan register dari Microsoft Corp.  
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Di politeknik pembelajaran matematika dengan Program Derive diberikan sejak 
tahun 2000, dilaksanakan di Laboratorium Komputer sehingga mahasiswa berinteraksi 
langsung dengan satu komputer untuk satu mahasiswa. Topik pembahasan disesuaikan 
dengan teori di ruang kelas, seperti Persamaan, Grafik, Matriks, Determinan, Limit, 
Turunan, Integral, dan lain-lain. 

Menurut Hakim (2001), prestasi mahasiswa dalam matematika lebih baik 
dibandingkan dengan pembelajaran teori di ruang kelas dan lebih efektif. Hal ini 
dikarenakan skor tes tinggi dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.  

Masalah yang ingin diselidiki adalah bagaimanakah pembelajaran matematika dengan 
program derive di jurusan Teknik Sipil? Bagaimana minat dan motivasi mahasiswa 
terhadap program derive? 

Tujuan yang diharapkan adalah minat dan motivasi mahasiswa meningkat dalam  
matematika, sedangkan manfaatnya adalah menambah khasanah pengajar matematika 
dalam menyelesaikan masalah matematika dan mahasiswa belajar matematika dengan 
rasa senang. 

Dengan program derive masalah matematika yang sangat rumit dapat diselesaikan 
dengan cepat dibandingkan dengan cara manual atau teori di kelas. Keunggulan program 
derive diuraikan seperti berikut’ 
• Presisi, ketelitian perhitungan mencapai 15 digit desimal 
• Menguji pengukuran satuan dan dimensi 
• Memecahkan persamaan simultan dan pertidaksamaan 
• Mengidentifikasi bilangan kompleks dan variabel 
• Mengenali bilangan oktal, desimal, dan hexadesimal 
• Mampu menganalisis fungsi trigonometri, hiperbolik, dan eksponensial 
• Dapat digunakan untuk analisis data dtatistik 
• Melakukan transformasi Fourier secara cepat 
• Operasi matriks dan vektor mencapai 8000 elemen 
• Ukuran grafik mencapai 127 baris dan 127 kolom 

Hal yang harus diperhatikan dalam derive adalah notasi dan prosedur penyelesaian 
masalah. Notasi dan prosedur yang akan menentukan apakah jawaban salah atau benar. 
Jika notasi dan prosedir yang digunakan tepat, maka akan menghasilkan jawaban benar, 
sebaliknya jika salah maka akan menghasilkan jawaban salah juga. Kesalahannya bukan 
karena programnya, tetapi disebabkan si pemakai yang salah mengoperasikan.  Contoh 
penulisan dengan derive dituliskan seperti berikut. 
• x3 – 4x + 2 diketik  x^3-4x+2 
• sin x + ctg 3x diketik sin(x) + cot(3x) 
• e2x – ln x diketik e^(2x) – ln (x) 
• arc tg 2t diketik atan(2t) 
 Sebagai contoh penerapan dipaparkan sebagai berikut. 
Jika f(x) = x3 – 2x2 + 3x – 1, tentukan: 
 a. )(lim

2
xf

x→
 

 b. f " (-3) 

 c. ∫
4

2

)( dxxf
 

 

 d. Gambarkan grafik f(x) 



             Pembelajaran Matematika dengan Program Derive untuk Meningkatkan ...       435 
 
 Jawab: 
a. Untuk menyelesaikan soal limit, pilih ”lim”, isi data soal, maka muncul menu berikut: 

 
 Langkah-langkah pengetikan seperti berikut. 
• Pilih   : lim 
• Ketik Soal  : x^3-2x^2+3x-1 
• Variable  : x 
• Limit Point  : 2 
• Approach From : Both 
• Pilih   : OK 
Maka akan muncul menu seperti berikut. 

 
 Hal ini berarti, )(lim

2
xf

x→
=5 

b. Untuk menyelesaikan soal Turunan, maka langkah-langkah yang dilakukan seperti 
berikut. 
• Pilih  : σ  
• Ketik Soal : x^3-2x^2+3x-1 
• Variable : x 
• Order  : 2 
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• Pilih  : OK 
Karena yang ditanyakan f " (-3), maka langkah berikutnya adalah: 
• Pilih  : = (pada monitor bukan keyboard) 
• Pilih  : Sub 
• Variable  : x 
• Substitution : -3 
• Pilih  : OK 
• Pilih  : = 
 Hal ini berarti, f " (-3) = -22 
c. Untuk menyelesaikan soal Integral, langkahnya adalah seperti berikut. 
• Pilih  :  
• Ketik Soal : x^3-2x^2+3x-1 
• Variable : x 
• Pilih  : Indefinite 
• Pilih  : OK 
Pada layar, muncul menu berikut. 

  
 
Berarti,  
d. Untuk menggambarkan grafik f(x), langkahnya adalah  
• Pilih  : Author Expression 
• Ketik Soal : x^3-2x^2+3x-1 
• Pilih  : OK dan menu grafik 
 
 

2. Metode Penelitian 

 Pengumpulan data diperoleh dari uraian seperti berikut. 
1) Hasil jawaban tes teori di kelas dan derive/praktek di laboratorium komputer. 
2) Hasil angket subjek penelitian tentang minat dan motivasi terhadap matematika. 
3) Hasil pengamatan ketika proses pembelajaran di kelas dan laboratorium komputer. 
 Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1985), yang terdiri dari tiga tahapan berurutan 
seperti berikut. 
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1) Mereduksi Data 
 Mereduksi data merupakan kegiatan melakukan seleksi dan penyederhanaan 
 data mulai dari awal sampai penyusunan laporan. 
2) Penyajian Data 
Penyajian data dilakukan dengan cara menyusun hasil reduksi secara naratif, yaitu 
diuraikan dalam kalimat verbal.  
3) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi Data 
Menarik kesimpulan adalah kegiatan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dan 
evaluasi. Kegiatan ini meliputi pencarian makna data beserta penjelasannya, sedangkan 
verifikasi data adalah kegiatan menguji keabsahan data.  
 
 Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik 
derajat kepercayaan yang dipaparkan Moleong (2000), yaitu (1) ketekunan pengamatan, 
(2) triangulasi, dan (3) pemeriksaan sejawat  
 Ketekunan pengamatan dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara teliti 
dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian. 
 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pemeriksaan atau pembanding terhadap 
data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu 
teknik pemeriksaaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh berupa 
tes, hasil pengamatan dan angket. 
 Pemeriksaan sejawat adalah melakukan diskusi tentang proses dan hasil 
penelitian yang melibatkan peneliti, pengamat, dan teman seprofesi yang sedang atau 
telah mengadakan penelitian kualitatif. 
  
 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Penelitian dilaksanakan di jurusan Teknik Sipil dengan subjek penelitian mahasiswa 
semester 1 sebanyak 6 kelas dengan jumlah mahasiswa maksimum 24 orang untuk tiap 
kelas. Sumber penelitian adalah mahasiswa program DIII, yaitu kelas IA, IB, IC, ID, IE, 
dan IF dengan jumlah mahasiswa 24 orang untuk tiap kelas. 
 Pembelajaran dilaksanakan di kelas untuk pembahasan teori dan di laboratorium 
komputer untuk pembahasan dengan derive, mahasiswa berinteraksi langsung dengan 
komputer, satu mahasiswa satu komputer. Pokok bahasan yang diberikan adalah 
Trigonometri, Geometri, Turunan, Maksimum dan Minimum, Integral Dasar, Matriks dan 
Determinan.  
 Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas dan di laboratorium komputer, peneliti 
selain menjadi pengajar juga sebagai pengamat. Sebagai pengamat, peneliti mengamati 
semua hal yang terjadi pada saat pembelajaran. Penyampaian materi dilakukan melalui 
tanya jawab antara mahasiswa  dan dosen dengan menekankan pada manfaat materi yang 
dipelajari. Peneliti berusaha memberikan motivasi kepada mahasiswa dengan 
mengingatkan pentingnya materi matematika untuk menunjang materi jurusan Teknik 
Sipil. Sebelum jam perkuliahan berakhir, mahasiswa diberikan soal-soal latihan yang 
dikerjakan secara individu. 
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Tabel 1 berikut menunjukkan Skor Rata-Rata Tes Teori dan Praktek 
 

Tabel 1 Skor Rata-rata dan Simpangan Baku 
 

Kelas 
Teori Praktek (Derive) 

Rata-Rata Simpangan Baku Rata-Rata Simpangan Baku 
IA 36 28 86 24 
IB 55 21 75 15 
IC 61 26 86 18 
ID 29 29 69 27 
IE 40 33 76 25 
IF 26 20 38 26 

 
  Untuk melihat sikap dan motivasi subjek penelitian terhadap matematika, peneliti 

memberikan angket yang dijawab pada lembaran angket tanpa menulis nama. Angket 
diberikan hanya untuk satu kelas, yaitu kelas ID. Pengambilan  secara acak. Hasil angket 
ditunjukkan pada tabel berikut ( satu mahasiswa tidak hadir): 
 Hasil angket dengan skala 1 sampai dengan 4 dinyatakan dalam prosentase 
diuraikan seperti berikut (1=tidak setuju, 2=kurang setuju, 3=setuju, 4=sangat setuju): 
 

 
No. 

 
Aspek yang dinilai 

Pilihan 
1 2 3 4 

1. Saya lebih suka belajar matematika 
dengan derive daripada teori di kelas 

0 33% 56% 11% 

2. Program derive memotivasi saya 
dalam belajar matematika.  

0 11% 67% 22% 

3. Saya mempunyai kesulitan dalam 
derive 

11% 22% 56% 11% 

4. Saya mempunyai kesulitan dalam teori 0 33% 56% 11% 
5. Penguasaan matematika di SMA 

mempunyai pengaruh berarti di 
politeknik 

6% 11% 39% 44% 

6. Dosen matematika mengajar terlalu 
cepat 

11% 50% 28% 11% 

7. Soal yang diberikan terlalu sulit 17% 39% 44% 0 
8. Belajar matematika cukup dari catatan 

saja 
61% 33% 6% 0 

9. Belajar matematika di politeknik 
cukup dengan derive  

17% 66% 17% 0 

10. Program derive dapat menunjukkan 
kemampuan mahasiswa dalam 
matematika 

6% 61% 33% 0 

 
Berdasarkan data di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
• Mahasiswa lebih suka belajar matematika secara praktek di laboratorium 

dibandingkan dengan teori di kelas. 
• Pembelajaran matematika dengan derive dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar. 
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• Mahasiswa mempunyai kesulitan dalam belajar matematika, baik secara teori 

maupun praktek. 
• Penguasaan matematika ketika SMA berpengaruh dengan kemampuan matematika 

di politeknik. 
• Soal-soal yang diberikan dosen matematika terlalu sulit. 
• Belajar matematika tidak cukup dari catatan saja. 
• Belajar matematika tidak hanya derive saja, tapi perlu teori juga. 
• Derive tidak dapat memnjukkan kemampuan matematika yang sebenarnya 
•  
 Pembelajaran matematika dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah 
dan tanya-jawab, baik di kelas maupun di laboratorium komputer. Hasil pengamatan 
menunjukkan, ada perbedaan yang menyolok antara teori dan praktek. Ketika penjelasan 
teori di kelas mahasiswa tekun mencatat dan mendengarkan, tetapi tidak ada yang 
bertanya sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah mahasiswa telah memahami 
atau tidak. Sedangkan, penjelasan di laboratorium mahasiswa sangat antusias 
mendengarkan, mencatat, mempraktekkan langsung soal-soal, dan aktif bertanya.  
 Hasil jawaban tes teori di kelas dan derive/praktek di laboratorium komputer 
ditunjukkan dengan grafik seperti berikut. 

 
 
 Dari grafik dapat dilihat fluktuasi skor derive lebih tinggi dibandingkan dengan 
teori. Hanya ada satu mahasiswa yang mempunyai skor derive 40, sedangkan yang lain 
lebih besar dari 60, bahkan ada lima belas mahasiswa memperoleh nilai smpurna, yaitu 
100  Sebaliknya di teori ada mahasiswa yang memperoleh skor nol, yaitu nomor absen 
14, 20, dan 24. 
 Skor rata-rata teori adalah 36 dengan simpangan baku 28, sedangkan skor rata-
rata derive 86 dengan simpangan baku 24. Hal ini berarti di kelas IA dapat disimpulkan 
mahasiswa tidak mempunyai masalah dalam derive, sedangkan pembelajaran teori perlu 
diberikan tindakan, yaitu mengulangi kembali materi pada siklus berikutnya.. 
 Grafik berikut dari kelas IB menunjukkan skor rata-rata derive juga lebih tinggi 
dibandngkan teori, meskipun tidak  terlalu besar perbedaannya. 
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Nomor absen 17 tidak ada nilai, karena mahasiswa tersebut mengundurkan diri.  

Skor rata-rata teori adalah 55 dengan simpangan baku 21, sedangkan skor rata-rata derive 
75 dengan simpangan baku 15. Hal ini berarti di kelas IB dapat disimpulkan mahasiswa 
tidak mempunyai masalah, baik dalam derive maupun teori. Dengan demikian tidak perlu 
diberi tindakan pengulangan materi, hanya perbaikan untuk mahasiswa yang belum 
mencapai kriteria keberhasilan.  
 Di kelas IC menunjukkan fluktuasi yang naik turun, ada yang tinggi ada juga 
yang rendah. Skor derive paling rendah 50, tidak ada yang di bawah 50 dan skor rata-rata 
teori adalah 61 dengan simpangan baku 26, sedangkan skor rata-rata derive 86 dengan 
simpangan baku 18. Hal ini berarti di keas IC juga tidak perlu diberi tindakan 
pengulangan materi, hanya perbaikan untuk mahasiswa yang belum mencapai kriteria 
keberhasilan. Grafiik berikut dari kelas IC: 
 

 
 Di kelas ID, skor rata-rata teori dan simpangan bakunya sama, yaitu 29. Hal ini 
berarti, rata-rata rendah dan simpangan tinggi dikarenakan prestasi mahasiswa 
mempunyan sebaran yang besar, ada mahasiswa skornya tinggi tetapi ada juga yang 
rendah. Hal ini juga terjadi pada skor derive, rata-rata 69 dan simpangan baku 27. Ada 
empat mahasiswa memperoleh nilai rendah pada tes teori dan derive, yaitu nomor absen 
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1, 11, 12, dan 15. Dengan demikian, di kelas ID diberikan tindakan remedial baik untuk 
teori maupun derive, grafiknya digambarkan seperti berikut: 
 

 
  
Sedangkan di kelas IE, skor rendah dalam teori tetapi cukup tinggi dalam derive, yaitu 40 
dan 76. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat fluktuasi rendah pada teori dikarenakan 
banyak yang memperoleh skor rendah, sedangkan simpangan besar. Dengan demikian 
diberikan tindakan pengulangan pada teori saja. 
 

 
  

Pada subjek penelitian terakhir, yaitu kelas IF diperoleh data yang sama-sama 
rendah, baik untuk teori maupun derive. Skor rata-rata teori 26 dan simpangan baku 20, 
sedangkan pada derive, rata-rata 38 dan simpangan baku 26. Nilai tertinggi teori hanya 63 
dan tidak ada yang memperoleh nilai sempurna pada derive. Dengan demikian, di kelas 
IF diberi tindakan pengulangan baik untuk teori maupun derive. Grafiknya digambarkan 
seperti berikut. 
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Dari data dan grafik di atas, yang perlu diperhatikan adalah mengapa mahasiswa 
mempunyai kesulitan dalam derive? Hal ini tidak perlu terjadi, dikarenakan mahasiswa 
hanya mengoperasikan saja, tanpa harus berpikir menyelesaikan soal. Tetapi, mahasiswa 
dari kelas ID, IE, dan IF sangat banyak yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 
soal dengan derive. Perlu diketahui, kesalahan terjadi bukan karena program derive, tetapi 
dikarenakan mahasiswa salah mengoperasikan derive, khsusnya ketika menuliskan soal. 
Hal ini dapat terjadi, jika mahasiswa tidak mengecek kembali apa yang ditulis. 
Mahasiswa langsung menjawab dengan mengklik ”OK” atau ”=”, padahal apa yang 
ditulis tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Selain itu, ada mahasiswa yang tidak dapat 
menjawab soal dengan derive dikarenakan tidak tahu atau lupa memilih cara atau langkah 
menyelesaikan permasalahan. Untuk alasan yang terakhir ini, seharusnya juga tidak 
terjadi karena ketika tes sifatnya buka buku. Untuk memperkecil kesalahan, peneliti 
sebagai pengajar sering kali memberitahukan untuk mengecek kembali jawaban, baik 
ketika tes teori maupun derive. 
 Hasil pengamatan ketika proses pembelajaran di kelas dan laboratorium 
komputer menunjukkan, pada pembelajaran matematika secara teori di kelas, mahasiswa 
tekun mendengarkan dan mencatat, tetapi tidak dapat diketahui pemahamannya. Selain 
itu, mahasiswa pasif, malu bertanya, dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk 
menyelesaikan masalah. Sedangkan pada pembelajaran dengan derive tidak 
membosankan, mahasiswa aktif menyelesaikan masalah dan banyak bertanya, serta minat 
dan motivasi mahasiswa terhadap mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan 
pembelajaran teori di kelas. 
 
 

4. Kesimpulan, Saran, dan Rekomendasi 

 Dari pembahasan pembelajaran matematika dengan derive dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1) Pada pembelajaran matematika secara teori di kelas, mahasiswa tekun mendengarkan 

dan mencatat, tetapi tidak dapat diketahui pemahamannya. Selain itu, mahasiswa 
pasif, malu bertanya, dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk menyelesaikan 
masalah.  
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2) Pembelajaran dengan derive tidak membosankan, mahasiswa aktif menyelesaikan 

masalah dan banyak bertanya, serta minat dan motivasi mahasiswa terhadap 
mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran teori di kelas. 

3) Hasil tes menunjukkan skor rata-rata teori untuk semua kelas nilainya lebih kecil 
dari skor rata-rata praktek. Sedangkan simpangan bakunya lebih besar kelas teori 
daripada praktek. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa prestasi matematika 
secara praktek atau derive hasilnya lebih baik dibandingkan secara teori.  

4) Hasil angket, diuraikan seperti berikut. 
• Mahasiswa lebih suka belajar matematika secara praktek di laboratorium 

dibandingkan dengan teori di kelas. 
• Pembelajaran matematika dengan derive dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar. 
• Mahasiswa mempunyai kesulitan dalam belajar matematika, baik secara teori 

maupun praktek. 
• Penguasaan matematika ketika SMA berpengaruh dengan kemampuan matematika 

di politeknik. 
• Soal-soal yang diberikan dosen matematika terlalu sulit. 
• Belajar matematika tidak cukup dari catatan saja. 
• Belajar matematika tidak hanya derive saja, tapi perlu teori juga. 
• Derive tidak dapat memnjukkan kemampuan matematika yang sebenarnya 
 
Saran-saran diuraikan sebagai berikut. 
1) Untuk meningkatkan minat dan motivasi terhadap matematika, siswa SMA atau 

SMK perlu dibekali dengan program derive. 
2) Gunakan program derive untuk membantu penghitungan materi rekayasa. 
 
 
Rekomendasi telah diberikan kepada: 
1) Guru Matematika dan Fisika SMAN 8 Malang dalam bentuk Pengabdian Kepada 

Masyarakat.tahun 2009. 
2) Teman pengajar Teknik Sipil yang sedang studi lanjut S2 di Unibraw sebagai alat 

bantu penghitungan matematis sejak tahun 2002. 
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Abstrack. This research aims at producing prototype of learning materials on the topic of 
place value based on the Indonesian version of Realistic Mathematics Education (PMRI) 
approach.  In order to design the materials, development research method was used. It has two 
steps namely both preliminary and formative study. During preliminary study, the prototype 
of materials were designed. Then they were validated and field tested to the 36 students at 
SDN 117 Palembang. Data were collected through questionnaire, test, walktrough, and 
document analysis. Results of this research were a set of  valid and practical PMRI exemplary 
lesson materials.  Moreover, after using these materials, more than 82,93% of students scored 
above 66.  

Keywords:  Development research, PMRI,  Place Value.  

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe materi pembelajaran nilai 
tempat  yang berdasarkan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)  
dalam bentuk materi ajar yang valid, praktis, dan mempunyai efek potensial untuk siswa kelas 
IV  Sekolah Dasar.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
pengembangan yang terdiri dari preliminary study dan formative study. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara analisis dokumen, walktrough dan tes. Subjek pada penelitian ini 
adalah siswa kelas IVc SD Negeri 117 Palembang yang berjumlah 36 orang. Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tes kemampuan mereka yang menunjukkan hasil baik dengan 
rata-rata 79,79 dimana 34 orang siswa (82,93%) memperoleh  nilai ≥ 66. Oleh karena itu, 
prototipe ketiga bahan ajar yang peneliti disain menghasilkan materi pembelajaran nilai 
tempat yang valid, praktis, dan mempunyai efek potensial  untuk siswa kelas IV SD Negeri 
117 Palembang dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran nilai 
tempat. 
 
Kata kunci : Pengembangan, Nilai Tempat, Pendidikan Matematika Realistik 
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Pendahuluan 

 Mata pelajaran Matematika sangatlah penting untuk diberikan kepada semua 
peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan  tinggi. Salah satu 
tujuannya, menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah  untuk 
membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif.  
 Masalah utama yang sering dihadapi dalam pembelajaran Matematika di sekolah 
yaitu  Matematika dirasakan sulit oleh siswa karena banyak guru yang mengajarkan 
Matematika dengan materi dan metode yang tidak menarik, dimana guru menerangkan, 
sementara siswa hanya mencatat. Pelajaran Matematika pada umumnya merupakan 
pelajaran yang tidak disenangi oleh anak-anak. Rendahnya prestasi siswa tersebut terkait 
dengan komponen-komponen pembelajaran Matematika di sekolah, diantaranya 
kurikulum, media, pendekatan, dan evaluasi (Ilma, 2010). 

Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu dilakukan modifikasi terhadap proses 
pembelajaran. Modifikasi tersebut meliputi pendekatan pembelajaran dan materi 
pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang dimaksud adalah Pendekatan Matematika 
Realistis Indonesia (PMRI) yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa 
membangun konsep. Sedangkan materi yang dimaksud meliputi pengkajian terhadap 
bahan ajar dan pemanfaatan alat peraga yang mengacu kepada PMRI, maka peneliti 
berusaha mengembangkan materi pembelajaran matematika berbasis PMRI. 

Materi yang dijadikan kajian dalam pengembangan ini yaitu materi nilai tempat 
yang menggunakan PMRI dimana materi yang akan peneliti kembangkan sesuai dengan 
konteks yang nyata, karena kompetensi yang akan dicapai dalam proses pembelajaran 
harus didukung oleh materi pembelajaran yang baik sesuai dengan konteks di lingkungan 
sekolah masing-masing, tetapi materi yang digunakan para guru di sekolah dasar 
khususnya di Kota Palembang belum menggunakan konteks. 

Hal ini juga sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
menekankan dalam setiap kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai situasi (Depdiknas, 2006 : 415). Pendekatan 
matematika yang berorientasi pada masalah-masalah yang real dan menekankan 
kebermaknaan siswa dalam belajar, salah satunya adalah pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia. (Zulkardi dalam Hendri, 2007). Pembelajaran 
matematika realistis di kelas berorientasi kepada prinsip dan karakteristik PMRI sehingga 
siswa mempunyai kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika 
atau pengetahuan matematika formal. Dalam kegiatan pembelajaran melalui PMRI, guru 
sebagai fasilitator belajar yaitu guru memberikan fasilitas belajar, mediator yaitu guru 
sebagai media atau penghubung saat siswa presentasi, dan evaluator yaitu guru sebagai 
pemberi penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian produk (Raymond, dalam 
Yasmin 2007). Dalam penelitian ini akan dikembangkan dan diujicoba suatu materi nilai 
tempat untuk kelas IV SD di Palembang.  
 
 

Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dapat dirumuskan 
dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:  
Bagaimana mengembangkan prototipe materi  pembelajaran nilai tempat berdasarkan 
PMRI  yang valid, praktis, dan mempunyai efek potensial yang dilihat dari aktivitas dan 
hasil belajar siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri  (SDN) 117 Kenten Palembang? 
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Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe materi pembelajaran  nilai 

tempat yang berdasarkan PMRI yang valid, praktis, dan mempunyai efek potensial untuk 
siswa kelas IV  Sekolah Dasar Negeri (SDN) 117 Kenten Palembang. 

 
 

Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan prototipe materi pembelajaran 

matematika berdasarkan PMR, dan secara rinci penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 
1.Bagi guru, sebagai alternatif pembelajaran materi bilangan menggunakan pendekatan 

PMRI yang dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika 
khususnya perbandingan dan skala. 

2.Bagi siswa sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran materi bilangan dengan 
menggunakan pendekatan PMRI. 

3.Bagi Kepala Sekolah sebagai bahan pertimbangan dan masukkan dalam upaya 
meningkatkan kualitas. 

 
Tinjauan Pustaka 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 
PMRI adalah suatu pendekatan yang diadaptasi dari  RME banyak ditentukan oleh 

pandangan Freudenthal tentang matematika. Dua pandangan penting beliau adalah 
‘mathematics must be connected to reality and mathematics as human activity’.  Pertama, 
matematika harus dekat terhadap siswa dan harus relevan dengan situasi kehidupan 
sehari-hari siswa. Kedua, ia menekankan bahwa matematika sebagai aktivitas manusia, 
sehingga siswa harus diberi kesempatan untuk belajar melakukan aktivitas semua topik 
dalam matematika. 
 
Tiga prinsip PMRI 
1. Guided reinvention and didactical phenomenology 

Karena matematika dalam belajar RME adalah sebagai aktivitas manusia maka guided 
reinvention dapat diartikan bahwa siswa hendaknya dalam belajar matematika harus 
diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri proses yang sama saat matematika 
ditemukan.  Prinsip ini dapat diinsiprasikan dengan menggunakan prosedur secara 
informal. Upaya ini akan tercapai jika pengajaran yang dilakukan menggunakan situasi 
yang berupa fenomena-fenomena yang mengandung konsep matematika dan nyata 
terhadap kehidupan sehari-hari siswa. 

2. Progressive mathematization 
Situasi yang berisikan fenomena yang dijadikan bahan dan area aplikasi dalam 
pengajaran matematika haruslah berangkat dari keadaan yang nyata terhadap siswa 
sebelum mencapai tingkatan matematika secara formal. Dalam hal ini dua macam 
mathematization haruslah dijadikan dasar untuk berangkat dari tingkat belaja 
matematika secara real ke tingkat belajar matematika secara formal. 

3. Self-developed models 
Peran self-developed models merupakan jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi 
konkrit atau dari informal matematika ke formal matematika. Artinya siswa membuat 
model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama adalah model  suatu situasi yang 
dekat dengan alam siswa. Dengan generalisasis dan formalisasi model tersebut akan 
menjadi   berubah menjadi model-of  masalah tersebut. Model-of akan bergeser menjadi 
model-for  masalah yang sejenis.  
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Karakteristik PMRI 
Dari tiga prinsip PMRI di atas, dioperasionalkan lebih jelas dalam lima karakteristik 
RME yang berkaitan dengan model pembelajaran dalam hal ini berkaitan dengan materi 
(karakteristik 1, 2 dan 5), metode (karakteristik 4), dan assessment (karakteristik 3): 
1.Phenomenological exploration or the use of contexts;  
2.The use of models or bridging by vertical instruments;  
3.The use of students own productions and constructions or students contribution; 
4.The interactive character of the teaching process or interactivity;  
5.The intertwining  of various learning strands. 

Dalam penelitian ini, karakteristik prototipe materi pembelajaran PMRI dinyatakan 
dalam tigas aspek, yaitu validitas, praktikalitas, dan efek potensial. Pengembangan materi 
tersebut dilaksanakan melalui dua fase, yakni fase pembuatan prototipe dan fase 
penilaian. 

  
Metodologi Penelitian 

Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah 36 siswa kelas IV SDN 117 Palembang Tahun Akademik 
2009/2010. 
 
Prosedur Penelitian 
Metode dalam penelitian ini adalah metode riset pengembangan atau development 
research tipe formative evaluation  (Tessmer,1999 ; Zulkardi, 2006). Penelitian ini terdiri 
dari dua tahap yaitu preliminari study dan formative study yang merupakan dua tahapan 
dari riset pengembangan. Pada tahap preliminary study telah didesain prototipe materi 
pembelajaran yang terdiri dari materi ajar. Hasil pendesainan ini disebut dengan prototipe 
pertama.   Sedangkan pada formative study, berdasarkan hasil evaluasi prototipe 
sebelumnya,  prototipe kedua dibuat dan dievaluasi untuk melihat efek potensial materi 
ajar tersebut 

Ilustrasi tahapan formative research 

 

 

 

 

 

         Gambar 1.   Alur desain  formative evaluation  (Tessmer, 1993; Zulkardi, 2006) 
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Teknik Pengunpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah: (1) 
analisis dokumen, yaitu data yang dikumpulkan berupa hasil kerja siswa pada tahap 
ujicoba yang memungkinkan untuk dilakukan revisi/perbaikan, (2) walktrough, yaitu data 
yang dikumpulkan melalui hasil kerja siswa dan guru mengenai kesulitan yang dihadapi 
ketika mereka menggunakan bahan ajar sedangkan hasil koreksi dengan pakar/dosen 
pembimbing diperoleh untuk memberikan saran untuk perbaikan, dan (3) tes, yaitu 
Instrumen yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-
soal yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung apakah pelaksanaan 
pengelolaan pembelajaran pokok bahasan perbandingan dan skala telah efektif 
menggunakan pendekatan PMRI.  
 

Hasil dan Pembahasan 
 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Mei-Oktober 2009. Penelitian diawali 
dengan persiapan dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala 
Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran Matematika yang mengajar di kelas 
IVC SD Negeri 117 Palembang. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa 
kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, 
tetapi pendekatan yang digunakan masih menggunakan pendekatan konvensional atau 
ceramah untuk setiap penyampaian materi pembelajaran matematika. Bahan ajar yang 
digunakan masih menggunakan penalaran deduktif, sehingga penyampaian matematisasi 
menurut de Lange (1996) tidak berjalan. Di dalam kelas, guru juga jarang melakukan 
pembelajaran secara kelompok sehingga tidak membuat siswa untuk melakukan diskusi 
dengan sesama mereka. Oleh karena itu,  pada penelitian ini peneliti hanya membatasi 
pada pokok bahasan nilai tempat yang menggunakan pendekatan PMRI. 
1. Tahap Preliminary 
Persiapan  
Pada tahap ini dilakukan persiapan perancangan materi nilai tempat kelas IV SD di 
Palembang pada semester pertama.  Berdasarkan kurikulum, Kompetensi Dasar  dari 
pembelajaran Bilangan adalah siswa dapat mengurutkan bilangan. Dengan indikator 
sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan ratusan ribu; 
b. Mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya dengan 

menggunakan nilai tempat.  
Pada tahap ini juga didesain materi ajar yang sesuai dengan KTSP.  
 
2. Tahap Formative Evaluation 
Self  Evaluation 
Pada tahap ini peneliti melakukan penilaian terhadap materi ajar yang telah didesain 
produk yang telah dibuat tadi  dievaluasi. Hasil pendesainan ini disebut sebagai prototipr 
I. Dalam tahap evaluasi ini produk diujicobakan. Ada 3 kelompok uji coba ini : 
a.   Expert Review dan  One-to-one  

 Pakar  ( expert judgement ) 
Pada tahap uji coba pakar disini dilakukan oleh Prof.Dr. Zulkardi,M.Ikomp, M.Sc. 
diminta untuk memvalidasi materi yang telah di kembangkan oleh peneliti. Validasi 
tersebut meliputi isi, konstruk, dan bahasa. 
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Tabel 1.  Komentar dari pakar terhadap prototipe pertama dan keputusan revisi 
Komentar Pakar Keputusan Revisi 
1. Pada hal 2 terdapat kegiatan siswa, 
sebaiknya membuat stik es krim diganti 
dengan menggunakan stik es krim. 
2.Pada hal 3 angka yang digunakan 
sebaiknya menggunakan angka yang ada 
pada gambar. 

1. Mengganti membuat stik es krim 
menjadi menggunakan stik es krim. 
 
2. Mengganti angka dan disesuaikan 
dengan gambar.  

 
 one-to-one  

 Pada tahap  one-to-one  ini, peneliti  memanfaatkan seorang guru sebagai tester. 
Hasil komentar guru  digunakan untuk merevisi materi nilai tempat yang telah dibuat. 
Hasil  dari perbaikan disebut prototipe II.   
 
 

b. Small Group (kelompok kecil ) 
 Small Group Evaluation  
Materi  pada prototipe kedua yang merupakan revisi dari tahapan validasi pakar 

dan one to one, diujicobakan pada small group yang terdiri dari 15 orang siswa SDN 117  
Palembang  yang bukan subjek penelitian.  

Peneliti meminta kelima belas siswa tersebut untuk mengerjakan materi yang telah 
dibuat. Pelaksanaan dilaksanakan selama satu hari, selama pelaksanaan, peneliti 
berinteraksi untuk melihat kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi selama proses 
pengerjaan materi, sehingga dapat memberikan indikasi apakah materi tersebut perlu 
diperbaiki atau tidak.  

 

 

Gambar 2. Kegiatan guru pada saat one to one 

 

Gambar 3. Kegiatan siswa pada saat small group 
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c.  Field Test ( Uji lapangan ) 

Uji coba tahap ini produk yang telah direvisi tadi diujicobakan kepada siswa SD 
117 Palembang  kelas IVC yang menjadi subjek penelitian pada tanggal 4 -7 Agustus 
2009. Siswa dibagi dalam 6 kelompok  yang masing-masing kelompok beranggotakan 6 
orang siswa. Pertemuan tatap muka dilakukan 4 kali dengan rincian 3 kali proses 
pembelajaran dan 1 kali tes. Dalam pertemuan tatap muka kepada siswa diberikan materi 
ajar yang sudah valid baik secara individu maupun secara kelompok.  

 

Gambar 4. Kegiatan siswa pada saat proses belajar  di kelas 

 
Hasil Belajar Siswa pada Ujicoba Prototipe II  

Dari hasil pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa mengerjakan materi 
ajar baik secara individu maupun kelompok. Pada akhir proses pembelajaran siswa diberi 
PR. Setelah itu siswa diberikan tes secara tertulis materi nilai tempat. Diperoleh rata-rata 
79,79 dimana 34 orang siswa (82,93%) memperoleh  nilai ≥ 66 yang berarti hasil belajar 
siswa SDN 117 Palembang kelas IVC termasuk dalam kategori baik.   
 

Simpulan 
 

Telah dilakukan pendesainan dan ujicoba terhadap materi pembelajaran nilai 
tempat menggunakan pendekatan PMRI.  Prototipe materi pembelajaran telah dihasilkan 
dan diujicobakan terhadap siswa kelas IVC SDN 117  Palembang.  Berdasarkan hasil 
ujicoba dapat disimpulkan bahwa prototipe tersebut dapat dikatakan valid dan praktis 
untuk digunakan oleh guru matematika dan siswa kelas IV untuk mempelajari materi 
operasi hitung bilangan khususnya nilai tempat menggunakan pendekatan PMRI.   

Dari hasil proses pengembangan dan ujicoba prototipe, telah dilakukan uji 
lapangan dengan hasil rata-rata nilai akhir siswa rata-rata 79,79 dimana 34 orang siswa 
(82,93%) memperoleh  nilai ≥ 66 yang berarti hasil belajar siswa SDN 117 Palembang 
kelas IVC termasuk dalam kategori baik.  
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Saran 
 

Dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran-saran yang dapat diberikan 
adalah: 
1. Guru, diharapkan mampu mendisain materi pembelajaran matematika dan dapat 

menerapkan pembelajaran matematika dengan pendekatan PMRI pada pokok 
bahasan yang lain. 

2. Siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya dalam proses pembelajaran 
matematika. Disamping itu dalam mengerjakan soal-soal ada baiknya lebih teliti 
dalam menghitung dan memperhatikan petunjuk soal. 

3. Kepala Sekolah, diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan 
kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
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Abstract. Mathematics learning approach which has been more emphasis on mathematics as 
a tool rather than as a human activity. One approach in teaching and learning mathematics 
that concern  at mathematics as human activity is a realistic mathematics education. In this 
approach, students learn mathematics in a relaxed and pleasant atmosphere in the group. The 
writing is aimed at reviewing and analyzing the characteristics that appear in the measurement 
of learning in first grade elementary school through the learning design approach Indonesian 
Realistic Mathematics Education (PMRI). The observation results show the emergence of 
some PMRI characteristics such as the use of contextual problems in introducing the concept, 
the interactivity between students and students also between students and teachers, as well as 
the contribution of students in solving problems. 
 
Keywords: Measurement, Characteristics of PMRI. 

 
Abstrak. Pendekatan  pembelajaran matematika  yang selama ini lebih menekankan  pada 
matematika sebagai alat bukan sebagai aktifitas manusia. Salah satu pendekatan pembelajaran 
matematika yang memperhatikan matematika sebagai aktifitas manusia adalah pendekatan 
matematika realistik.   Dalam pendekatan ini siswa belajar matematika dalam suasana rileks 
dan menyenangkan dalam kelompok.  Penulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis 
karakteristik yang muncul dalam pembelajaran pengukuran di kelas I SD  melalui desain 
pembelajaran dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realustik (PMRI).   Hasil 
pengamatan menunjukkan munculnya beberapa karakteristik PMR seperti penggunaan 
masalah kontekstual dalam memperkenalkan konsep, adanya interaktifitas antar siswa  dan 
siswa juga antara siswa dan guru, serta adanya kontribusi siswa dalam memecahkan masalah.  
 
Kata kunci: Pengukuran, Karakteristik PMRI.  
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1. Pendahuluan 
 
Hampir setiap kegiatan maupun aktivitas manusia, selalu bersentuhan dengan 

matematika. Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib bagi peserta didk tetapi 
sebagian siswa masih menganggap matematika sebagai pelajaran yang menakutkan 
sehingga mereka kurang tertarik untuk mempelajarinya.  Bukan saja siswa tetapi guru 
juga merasakan kesulitan dalam mengajarkan matematika. Dalam Kurkulum Matematika 
Sekolah, salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah melatih cara berpikir dan 
bernalar dalam menarik kesimpulan.  Melalui pemikiran dan penalaran yang kritis dan 
kreatif, siswa diharapkan mampu menyelesaikan  masalah-masalah menggunakan aturan-
aturan matematika.   

Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan 
memanfaatkan konsep-konsep matematika. Hal ini menunjukkan bahwa matematika 
dekat dengan kehidupan manusia, dengan demikian matematika tidak hanya  dijadikan 
sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tetapi matematika merupakan aktifitas 
manusia. Dengan demikian matematika dapat dipelajari dari realitas kehidupan di sekitar. 
Pendekatan  pembelajaran yang menekankan hal ini adalah  pendekatan pembelajaran 
matematika realistik atau yang dikenal dengan Realistic Mathematics Education (RME).  
Pendekatan ini menitikberatkan pembelajaran matematika melalui masalah-masalah yang 
real baik secara langsung dapat dilihat maupun hal-hal yang dapat di “imagine”. Van Den 
Heuval (2003) menyimpulkan bahwa dalam RME siswa seharusnya belajar matematika 
melalui mengembangkan dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika dengan 
kehidupan sehari-hari yang memberikan makna bagi mereka. Menurut de Lange dalam 
Zulkardi (2006), RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika 
yang menekankan dua hal penting yaitu matematika harus dihubungkan dengan realitas 
dan matematika sebagai aktivitas manusia. Dalam penggunaannya diharapkan siswa 
menemukan konsep-konsep atau prosedur  dalam matematika melalui dorongan masalah 
kontekstual.  

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan konteks “dunia nyata”, penggunaan 
model-model merupakan hal-hal  penting dalam pendekatan RME. Dengan 
memanfaatkan kosep dunia nyata pembelajaran Matematika Realistik memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep 
matematika, sehingga siswa mempunyai pengertian kuat tentang konsep-konsep 
matematika.  

Dengan demikian guru diharapkan memiliki ide-ide kreatif dalam merancang 
pembelajaran.  Guru diharapkan mampu merancang strategi dan pendekatan yang dapat 
membuat siswa belajar dan memahami serta  merasakan manfaat mempelajari 
matematika. Menurut Amin (2001;1) selama ini pembelajaran matematika di SD kurang 
terkait dengan kehidupan nyata para siswa. Akibatnya banyak siswa yang tidak 
mengetahui manfaat belajar matematika.  

Pengukuran merupakan salah satu topik yang diajarkan di sekolah dasar. Konsep 
pengukuran yang diberikan di kelas awal sekolah dasar  menunjukkan bagaimana siswa 
belajar mengembangkan pemahaman melalui lingkungan fisik disekitarnya.  Dalam 
pembelajaran, selama ini pendekatan pembelajaran yang digunakan guru SD mengikuti 
urutan sebagai berikut: (1) diajarkan rumus, (2) diberikan contoh, (3) diberi latihan soal 
dan dikerjakan di papan tulis.   Ini menunjukkan siswa hanya berpikir  mengikuti apa 
yang ditunjukkan guru, tanpa memikirkan mengapa ia melakukan hal itu. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Schoenfeld (1990) bahwa pengajaran matematika dengan model 
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konvensional mengakibatkan siswa hanya bekerja secara prosedural dan memahami 
matematika tanpa penalaran.   

Dalam pembelajaran pengukuran  dengan pendekatan matematika realistic, siswa 
diperkenalkan dengan konsep satuan pengukuran yang tidak baku, kemudian dilanjutkan 
sampai dengan pengenalan konsep penggunaan satuan pengukuran yang baku.  Prosesnya 
menggunakan benda-benda yang ada disekitar siswa.  

Rancangan pembelajarannya menekankan pemahaman terhadap lingkungan sekitar  
dan keterampilan melakukan pengukuran terhadap benda-benda disekitar. Dalam aktifitas 
pembelajaran, siswa di samping memanfaatkan benda di sekitarnya untuk melakukan 
pengukuran, juga terjadi interaktifitas antar siswa. Siswa saling mengoreksi  apabila 
terjadi  kekeliruan dalam melakukan pengukuran atau ketidaktepatan penggunaan alat 
pengukuran. Hal-hal ini menunjukkkan bahwa dalam proses pembelajaran terlihat adanya 
karakteristik  pendidikan matematika realistik yang dapat diamati.  

Dalam tulisan ini akan dibahas secara teoritis pendekatan matematika realistic serta 
karakteristiknya yang muncul dalam proses pembelajaran khususnya pada materi 
pengukuran.  Dengan demikian tujuan penulisan ini adalah mengkaji secara teoritis 
pendidikan matematika realistis dan secara praktis karakteristiknya yang muncul dalam 
pembelajaran.      
 

2. Pembahasan 
 

1. Prinsip dan Karakteristik Pembelajaran Matematika Realistik ( PMR) 
Salah satu faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika 

adalah karena matematika diperkenalkan secara formal atau keabstrakan dari matematika 
yang diperkenalkan.  Kesulitan belajar matematika dapat diakibatkan karena siswa tidak 
dibiasakan dengan masalah, tetapi langsung pada penggunaan simbol.  Siswa lebih 
banyak diberi soal latihan yang sederhana dari pada penyelesaian masalah. Menurut 
Soedjadi (2001) penerapan soal cerita yang mungkin terkait dengan penerapan 
matematika atau kehidupan sehari-hari baru diberikan kepada siswa pada saat latihan 
soal.  

Dalam pembelajaran selama ini guru cendrung memberikan masalah yang 
mempunyai jawaban tunggal, tidak memberikan kesempatan pada siwa untuk 
mengemukakan cara yang lain selain yang diberikan guru.  Hal ini sesuai dengan 
pendapat Marpaung (2004) bahwa pembelajaran yang mengutamakan hasil belajar (ego-
involment) dari pada proses (task-involvment), menimbulkan perasaan takut pada diri 
anak, sehingga mereka kurang berani mengemukakan pendapat, dan tidak mempunyai 
budaya mendiskusikan perbedaan-perbedaan itu.  

”Ketakutan” anak terhadap matematika disebabkan karena matematika tidak 
diperkenalkan sebagai aktifitas manusia tetapi sebagai alat. Anak langsung berkenalan 
dengan simbol-simbol yang kosong dari arti, padahal  matematika dekat dengan 
kehidupan manusia, karena hampir semua permasalahan kehidupan dapat diselesaikan 
menggunakan konsep dan prinsip matematika. Pembelajaran matematika selama ini lebih 
menekankan pada matematika formal sehingga tidak jarang peserta didik mengeluh 
karena tidak memahami materi yang diajarkan. Dengan munculnya Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR)  pembelajaran matematika yang  menggunakan konteks 
dunia nyata dan model-model, diharapkan matematika tidak menjadi mata pelajaran yang 
merupakan momok bagi siswa tetapi sebaliknya menyenangkan.  
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Pendekatan PMR merupakan adaptasi dari RME (Realistic Mathematics 
Education) yang dikembangkan  sejak 2001 oleh Institut Freudenthal dan di Indonesia 
dikenal  dengan nama Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Kata 
“realistic” dalam RME ditranslate dari bahasa Belanda ‘zich realiseren’ yang artinya “to 
image”. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa seseorang memerlukan kemampuan 
untuk mengimaginasi atau memandang konteks dan tidak selamanya berhubungan 
langsung dengan realita kehidupan. Ini menunjukkan bahwa  realistic yang dimaksud 
dapat berupa hal-hal yang pernah dikenal atau dipelajari seseorang.  

PMR  merupakan suatu teori pembelajaran khusus dalam Pendidikan Matematika  
yang dikembangkan berdasarkan pandangan  Freudenthal tentang matematika, yaitu 
bahwa matematika pasti berhubungan dengan realitas dan matematika seharusnya dilihat 
sebagai aktivitas manusia (Zulkardi,2006). Hal ini sesuai dengan pendapat Van Den 
Heuval (dalam Whitehead, 2004) bahwa dalam PMR siswa seharusnya belajar 
matematika melalui pengembangan dan aplikasi konsep-konsep matematika serta 
masalah kehidupan sehari-hari yang bermakna bagi mereka.  

Menurut de Lange dalam Zulkardi (2006), PMR merupakan teori belajar mengajar 
dalam pendidikan matematika yang menekankan dua hal penting yaitu matematika harus 
dihubungkan dengan realitas dan matematika sebagai aktivitas manusia. Dalam 
penggunaannya diharapkan siswa menemukan konsep-konsep atau prosedur  dalam 
matematika melalui dorongan masalah kontekstual.  Pendekatan ini memiliki prinsip yang 
dapat diperhatikan dalam pembelajaran, diantaranya kemampuan siswa dalam 
membangun model.   

Menurut  Graviemajer (1994) terdapat  3 prinsip kunci yang bersifat hirarkhis 
untuk disain pembelajaran dengan pendekatan RME, yaitu: (1) Guided Reinvention dan 
Progressive Mathematizing; (2) Didactical Phenomenology; dan (3)  Self-developed 
models.  

 
1. Guided Reinvention dan Progressive Mathematizing (penemuan kembali secara 
     terbimbing dan matematisasi progresif) 

Pembelajaran seharusnya memberikan siswa kesempatan “dibimbing (guided)”  
untuk “menemukan kembali (re-invent)” matematika dengan mengerjakannya.  Hal ini 
berarti dalam pembelajaran matematika,  penekanannya tidak pada matematika sebagai 
suatu sistim yang tertutup tetapi pada aktivitas, pada proses matematisasi (matematisasi 
horizontal dan matematisasi vertikal), (Van den Heuvel-Panhuizen (1998).   Dengan kata 
lain sebagai aktivitas manusia, matematika seharusnya ditemukan kembali (re-invent) 
oleh siswa, dengan mengubah masalah kontekstual menjadi masalah matematika 
(horizontal matematization) dan kemudian membuat struktur masalah dalam level-level 
yang berbeda. Hal ini disebut matematisasi progresif (progressive mathematization), 
(Treffers, 1987), yaitu proses penemuan kembali pengertian, pengetahuan dan prosedur 
matematika (Gravemeijer,1997).  

Menurut Treffers (1987) terdapat 2 tipe dari matematisasi dalam pembelajaran 
matematika yaitu matematisasi horizontal (horizontal mathematization) dan matematisasi 
vertikal (vertical mathematization).  Freudenthal (1991) mengemukakan bahwa 
matematisasi horizontal berangkat dari dunia real ke dunia simbol, sementara 
matematisasi vertikal berada dalam dunia simbol. Walaupun berbeda namun menurut 
Freudenthal kedua bentuk matematisasi ini pada prinsipnya sama. Dengan demikian perlu 
ditemukaan masalah kontekstual yang dapat menyediakan beragam prosedur 
penyelesaian serta mengindikasikan lintasan belajar yang berangkat dari tingkat belajar 
matematika secara nyata ke tingkat belajar matematika secara formal.  
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2.  Didactical Phenomenology (fenomena yang bersifat mendidik).  
Di sini fenomena pembelajaran menekankan pentingnya masalah kontekstual untuk 

memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa.  Fenomena ini dipilih dengan 
pertimbangan yaitu: (1) aspek kecocokan aplikasi konteks dalam pengajaran dan (2) 
kecocokan dampak dalam proses re-invention artinya prosedur, aturan dan model 
matematika 

Secara historis, katakteristik PMR dihubungkan dengan tingkatan pembelajaran 
menurut Van Hiele yaitu (1) real, (2) analisis dan (3) formal. Dalam pembelajaran 
tradisional, tingkatan pembelajaran dimulai dari tingkatan ke dua atau ke tiga, sedangkan 
dalam pembelajaran realistic, pendekatannya dimulai dari level pertama. Jadi, untuk 
mengawali pada level pertama, yaitu dikaitkan dengan fenomena yang dekat dengan 
siswa.  

 
(3).  Self Development Model (pengembangan model sendiri). 
Berdasarkan prinsip ini saat mengerjakan masalah kontekstual, siswa diberi kesempatan 
untuk mengembangkan model mereka sendiri yang berfungsi untuk menjembatani jurang 
antara pengetahuan informal dan matematika formal. Pada tahap awal siswa 
mengembangkan model yang diakrabinya, selanjutnya melalui generalisasi dan 
pemformalan akhirnya model tersebut menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh dimiliki 
siswa.   

Selajutnya ketiga prinsip tersebut dioperasionalkan dalam lima karakteristik dasar 
RME (de Lange,1987; Gravemejer, 1994) yaitu  (i) penggunaan masalah konekstual, (ii) 
penggunaan model atau jembatan dengan instrumen vertikal, (iii) mengutamakan 
kontribusi murid, (iv) interaktivitas, dan (5) terintegrasi dengan topik pembelajaran 
lainnya.  

Berdasarkan prinsip dan karakteristik pendekatan PMR, maka diharapkan terdapat 
perubahan dalam cara siswa memahami suatu konsep. Siswa tidak lagi menerima apa 
yang ditransfer oleh guru, namun melalui interaksi maupun aktivitas yang dilakukan 
diharapkan siswa dapat memahami apa yang dipelajari.   

 
2. Aktifitas siswa   dalam melakukan pengukuran.  

Untuk mengetahui pemunculan karakteristik PMR dalam pembelajaran dapat 
diperhatikan  kegiatan pembelajaran materi pengukuran yang diberikan pada kelas I SD.  
Mengawali  kegiatan pembelajaran siswa diminta menyanyikan lagu yang berjudul naik-
naik ke puncak gunung.  Selanjutnya guru menuliskan beberapa aturan yang perlu 
diperhatikan selama pembelajaran berlangsung serta topik-topik yang akan dipelajari. 
Dalam pembelajaran, sebelum siswa disajikan materi pengukuran,  terlebih dahulu siswa 
dibawa ke “situasi” informal.  Guru menanyakan situasi real yang dihadapi siswa, 
diantaranya berapa jauh ia berjalan dari halaman sekolah ke dalam ruang kelas.  Siswa 
juga diminta untuk menunjukkan siapa diantara merekaa yang paling tinggi, juga siapa 
diantara mereka yang paling gemuk. Dengan memberikan gambaran tentang hal-hal yang 
sehari-hari dialami siswa berkaitan dengan pengukuran, diharapkan siswa dapat 
mengaitkan pengalamannya dengan konsep pengukuran yang diajarkan, karena situasi 
realistik yang dianjurkan memungkinkan siswa menggunakan cara-cara informal  untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi.  
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Di samping membawa siswa  dalam situasi yang real, guru juga mengelompokkan 
siswa menjadi 5 kelompok dengan setiap kelompok bervariasi jumlahnya dari 4 sampai 5 
orang.  Ruangan kelas diatur sedemikian hingga anak-anak duduk berkelompok dibagian 
pinggir sedangkan bagian tengah kelas dikosongkan sehingga memungkinkan anak 
belajar sambil bermain.  Pengorganisasian kelas seperti ini  menunjukkan suasana kelas 
yang berbeda dengan  suasana pembelajaran konvensional.     
Dalam proses pembelajaran guru mengarahkan siswa untuk melakukan aktifitas 
pengukuran dengan menggunakan ‘depa”, menggunakan telapak kaki dan juga 
menggunakan “telapak tangan”. Hal ini menunjukkan bahwa guru mengaitkan materi 
yang dipelajari dengan dunia nyata di sekitar anak. Dengan depa siswa diminta secara 
individu dalam kelompok bergantian mengukur panjang salah satu dinding kelas mereka.  

Aktifitas pembelajaran yang terjadi adalah guru menjelaskan bahwa  ruangan kelas 
yang akan ditempati akan dicat kembali. Untuk itu perlu diketahui panjang dan lebar 
ruangan ini sehingga anak-anak diminta untuk membantu mengukurnya. Apa yang 
dilakukan anak adalah mereka melakukan pengukuran menggunakan  “depa “dan ada 
yang menggunakan telapak kaki. Proses ini menunjukkan bahwa pembelajaran diawali 
dengan masalah realistic sehingga siswa mulai dapat berpikir dan bekerja. Aktifitas ini 
dapat dilihat pada gambar berikut.     

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Siswa mengukur dinding kelas menggunakan depa 

 
Untuk melatih keterampilan siswa dalam melakukan pengukuran guru juga 

meminta siswa mengukur panjang karpet menggunakan telapak kaki, dalam hal ini berapa 
langkah panjang karpet yang terletak dalam ruangan kelas. Siswa secara bergiliran 
mengukur panjang karpet, kemudian menuliskan hasil pengukurannya pada lembar kerja 
yang sudah disediakan. Apa yang dilakukan siswa adalah membandingkan panjang karpet 
dengan panjang telapak kaki mereka.  
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Gambar 2 

Siswa mengukur panjang karpet menggunakan telapak kaki. 
 

Guru juga mengarahkan siswa untuk mengukur panjang kelas menggunakan 
telapak kaki, dalam hal ini berapa langkah panjang kelas mereka.  Aktifitas ini 
menunjukkan bahwa siswa perlu mendapat bantuan untuk dapat memahami apa yang 
mereka pelajari.  Dalam hal ini mereka perlu mendapat bimbingan untuk menemukan 
bagaimana konsep pengukuran. Penekanan yang diberikan adalah bahwa pengukuran 
yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang disebabkan karena penggunaan 
satuan pengukuran yang juga berbeda.    Apabila diperhatikan, maka dapat dilihat bahwa 
ketelitian pengukluran juga sangat penting untuk ditekankan pada siswa. Dalam gambar 
di atas dapat dilihat bagaimana cara mereka melakukan pengukuran menggunakan 
telapak kaki, ada yang letaknya miring, ada yang penempatannya berdekatan tetapi ada 
juga yang berjauhan. Ini menunjukkan bahwa siswa bekarja dengan leluasa, artinya 
mereka bebas menggunakan apa yang mereka miliki dan ini merupakan proses 
pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkreasikan cara yang 
digunakan.  
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Gambar 3. 

           Siswa mengukur panjang kelas menggunakan menggunakan langkah.  
 
Siswa sementara melakukan pengukuran untuk menghitung berapa langkah 

panjang kelas mereka. Pengukuran ini mengabaikan jarak sebenarnya karena yang 
diperhatikan adalah berapa langkah, belum sampai pada ukuran sebenarnya. Hal ini 
disebabkan karena yang diharapkan adalah bagaimana siswa mengenali konsep 
pengukuran.  Perhatikan bagaimana mereka posisi telapak tangan mereka pada saat 
melakukan pengukuran panjang lantai ruangan dan panjang meja.  Mereka diberi 
kesempatan untuk mengalami proses yang sama pada saat matematika ditemukan.  Hal 
lain yang terjadi adalah siswa  terlihat bersemangat dan ceria dalam melakukan aktifitas 
ini. Suasana ini menunjukkan bahwa mereka belajar tanpa paksaan.  

 
 
 
 

 
 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa melakukan pengukuran menggunakan telapak tangan.  
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Pengukuran panjang meja dan lantai dilakukan untuk mengetahui perbandingan 
antara  banyak telapak tangan yang digunakan dengan panjang meja atau panjang lantai. 
Dengan memperhatikan aktifitas pembelajaran yang terjadi, dapat dikatakan bahwa 
pembelajarn memberi kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi masalah yang 
diberikan guru.  

Dalam proses pengukuran menggunakan alat atau benda yang belum memiliki 
ukuran standar pelu perlu diperhatikan ketelitian, misalnya bagaimana letak telapak 
tangan,apakah saling berimpit ujung atau tidak. Proses ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran dihubungkan dengan konteks dunia nyata dan ini merupakan salah satu 
salah satu karakteristik PMR.   

Apabila diperhatikan maka lingkungan keseharian dijadikan sebagai bagian materi 
belajar yang kontekstual bagi siswa, dalam hal ini lingkungan kelas.  Siswa juga diberi 
kesempatan untuk mengemukakan ide maupun pemikirannya dalam suasana interaktifitas 
yang bebas. Mereka berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan melalui 
Lembar Kerja yang disediakan guru. Dengan bertukar pendapat mereka saling belajar dan 
meningkatkan pemahaman konsep mereka. Berdasarkan sumbangan pemikiran yang 
dilakukan dalam aktifitas kelompok, mereka memberikan kontribusi dalam memecahkan 
masalah yang diberikan.  Dengan berdiskusi dalam kelompok, terlihat bahwa 
interaktifitas yang dibangun antar siswa tidak kaku, karena mereka bebas mengemukakan 
pendapat dengan santai. Apabila ada yang belum dipahami, mereka bertanya pada guru 
dan terjadi dialog antar guru dan siswa.  

Angela (2004) mengemukakan bahwa interaksi merupakan kunci dari proses  
belajar mengajar matematika, dalam hal ini interaksi antar guru dan guru, guru dan siswa 
serta siswa dan siswa , ini penting dalam mengkreasikan pengetahuan matematika.  
Interaksi antar siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dapat dilihat pada 
gambar berikut.  

 

                    
                                            

Gambar 3. 
Pemecahan Masalah dalam kelompok. 

 
Terlihat bahwa aktifitas pembelajaran dibangun oleh interaksi antara siswa dengan 

siswa dan juga antara siswa dengan guru.  Melalui interaksi, siswa dapat membangun 
pemahamn terhadap apa yang dipelajari. Percakapan kelas dan interaksi social dapat 
digunakan untuk memperkenalkan keterkaitan antara ide-ide dan pengorganisasian 
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pengetahuan. Melalui interaksi kelas keterkaitan skema anak akan menjadi lebih kuat 
sehingga pengertian siswa tentang konsep yang mereka konstruksi sendiri menjadi kuat. 

Setelah siswa mendiskusikan hasil pekerjaan mereka, maka selanjutnya mereka 
diminta untuk menyajikannya secara berkelompok dan ditanggapi kelompok lain. Proses 
ini menunjukkan bahwa siswa dilatih untuk mengemukan pendapatnya dan belajar untuk 
menanggapi dan menerima pendapat orang lain. Ini menunjukkan adanya pemupukan 
kehidupan social antar siswa.  

Dengan menyimpulkan hasil diskusi, pembelajaran diakhiri dengan mengaitkan 
antara materi yang dipelajari dengan  konsep lain, yang berkaitan dengan masalah 
kesehatan. Contoh yang diberikan guru adalah bagaimana mengukur tinggi pasien, 
bagaimana mengukur tinggi barang yang akan ditempatkan dalam suatu container untuk 
dikirim.   
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siswa belajar matematika dengan 
mengalami proses yang dilakukan, yaitu mengalami pengukuran yang dilakukan. Melalui 
pengalaman mereka dapat mengkonstruksi dan menemukan kembali pengetahuan 
matematika yang dipelajarinya.  
 
 

3.Penutup 
 

Pembelajaran matematika yang mengaitkan materi matematika dengan konteks 
dunia nyata dapat membangun pemahaman siswa terhadap apa yang dipelajarinya. Secara 
teoritis diketahui bahwa salah satu karakteristik pembelajaran matematika realistic adalah 
mengaitkan materi dengan lingkungan keseharian. Dalam pembelajaran materi 
pengukuran di SD, karakteristik ini muncul, di samping beberapa karakteristik lain 
misalnya penggunaan model dari situasi nyata.  

Aktifitas yanag memunculkan kontribusi siswa untuk menemukan konsep 
pengukuran terlihat dari diskusi kelompok yang terjadi. Interaktifitas yang dibangun 
siswa melalui diskusi anta siswa dan siswa, siswa dan guru serta siswa dan lingkungan 
juga terlihat selama prose pembelajaran. Selain itu keterkaitan antar materi juga 
dimunculkan guru, misalnya dalam menghitung panjang dan luas bangun datar maupun 
volume suatu bangun.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui prinsip dan 
karakteristik PMR secara praktis, pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan 
prinsip dan karakteristik PMR . Dengan demikian secara praktis dapat diketahui 
pemunculan karakteristik dimaksud, artinya pembelajaran yang dilakukan sudah 
menunjukkan pembelajaran yang sesuai dengan standar pembelajaran pendidikan 
matematika realistic.  
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Abstract.  In the General Election Study in Belgium (Interuniversitair Steunpunt Politieke-
Opinieonderzoek K.U. Leuven, 1991, 1995, and 1999), authoritarianism was measured in 
each of the wave years 1991, 1995, 1999 by seven items. However, only two items were the 
same in all of the three waves. A series of congenericness tests as proposed by Jöreskog 
(1971, 1974) is performed to find out which of the items in each of the waves can be 
considered to measure the same latent variable and can therefore be used in a longitudinal 
study to assess the development of authoritarianism over time. We find that three of the items 
in 1999 did not pass the congenericness test convincingly. 
 
Key words and Phrases : congenericness test, structural equation modeling 
 

 
Abstrak. Dalam Studi Pemilihan Umum di Belgia (Interuniversitair Steunpunt Politieke-
Opinieonderzoek KU Leuven, 1991, 1995, dan 1999), otoritarianisme diukur oleh 7(tujuh) 
item dalam periode 1991, 1995 dan 1999 tetapi hanya dua item yang sama diukur dalam tiap 
periode. Penggunaan uji congenericness seperti yang diusulkan oleh Jöreskog (1971, 1974) 
dilakukan untuk mengetahui item mana saja dalam tiap gelombang dapat mengukur variabel 
laten yang sama, dan bisa menilai pengembangan otoritarianisme dari waktu ke waktu. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa tiga dari item yang ada pada tahun 1999 dengan meyakinkan 
tidak lulus uji congenericness. 

 
Kata Kunci: Uji Congenericness, model persamaan struktural 

 
 

1. Introduction 

Authoritarianism is a form of social behavior characterized by strict obedience to 
the authority of a state or organization and adherence to enforcing and maintaining 
control through the use of oppressive measures. It refers to a complex of nine sub-
syndromes (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950), of which 
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conventionalism (strict adherence to conventional values), aggression and submission are 
the most important (Meloen, 1991). The sub-syndromes explain why authoritarian people 
tend to look down on (contra-identify) and discriminate social or ethnic groups that are 
‘different’. Authoritarianism is part of a broader cluster of cultural conservative attitudes, 
especially vivid within the lower social classes (Meloen & Middendorp, 1985; De Witte, 
1990). Scheepers, Felling, and Peters (1992) argue that a sociological explanation for an 
authoritarian attitude lies within the need for compensation for political powerlessness, 
caused by unfavorable social circumstances.  

 The purpose of this chapter is to identify sets of items that adequately measure 
authoritarianism in Flandres, Belgium across time. Typical for the data to be analyzed is 
that different sets of items are used to measure authoritarianism in 1991, 1995, and 1999. 
In the chapter we present an approach that consistently measures the latent variable 
authoritarianism, i.e. makes sure that the same latent variable authoritarianism is 
measured across time, although the item sets show only partial overlap. A paper by Billiet 
and de Witte (2008) also ascertained that different sets of items were used to measure 
authoritarianism in 1991 and 1999 and that the scale in 1991 was not completely 
comparable to the scale that was used in 1999. However, because in this study the 
autoregression of authoritarianism across time was not part of the analysis and the cross-
sectional analysis of 1991 was just repeated in 1999, it was less urgent to make a 
selection of the variables that can be proven to measure the same underlying latent 
variable.       

 Earlier the relationships between individualism, ethnocentrism, and nationalism 
were analyzed by means of the approximate discrete model (ADM) in continuous time 
(Toharudin, et al. 2008). The present chapter preludes to a follow up study that  adds 
authoritarianism as a fourth central latent variable to the model and  simultaneously 
analyzes the causal relationships among the four latent variables in continuous time by 
means of the ADM as well as the exact discrete model EDM (Oud & Jansen, 2000). 

. 

2. General Election Study 

In the General Election Study, Belgium, survey data were collected in 1991, 1995 
and 1999 by the Inter-University Centre ISPO-PIOP (Universities of Leuven and 
Louvain-La-Neuve). The samples analyzed here (a similar procedure was used for the 
Walloon region) consist of two types of respondents: (i) Flemish respondents, and (ii) 
Dutch speaking respondents of the Brussels-Capital Region. The sample of the Flemish 
respondents was a two stage sample. In the first stage, equally sized sets of secondary 
sampling units were randomly assigned to municipalities (primary sampling units) with 
probabilities proportional to the population of registered voters within the municipalities. 
In the second stage, the secondary sampling units (respondents) were randomly selected 
within the communities from population registers.  

The procedure followed in the Brussels-Capital Region was somewhat different 
from that followed in the Flemish (and Walloon) regions. Particularly, most of the 19 
municipalities (communes) in the Brussels-Capital Region refused permission to draw a 
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sample from the National Register because of the political situation with regard to the 
language communities. In addition, it was (and is) illegal to have official lists of the 
Flemish and French speaking inhabitants of Brussels (for details see Interuniversitair 
Steunpunt Politieke-Opinieonderzoek K.U. Leuven ,1991, 1995, and 1999).  

The analyses presented below are based on a panel of 1274 respondents (1239 
from Flanders and 35 from from the Brussels-Captial Region) who were interviewed 
three times.  Authoritarianism was measured in each of the wave years 1991, 1995, 1999 
by 7 items.  

Respondents were asked to indicate their answer on a 5-point scale: “Completely 
agree” (1), “Agree” (2), “Neither agree nor disagree” (3), “Disagree” (4), “Completely 
disagree” (5). Table 4.1 gives the items for each year as well as the percentage 
distributions of the responses. All item distributions are acceptable in that they are 
unimodal and not extremely skewed. Particularly, each item has one or more lower 
frequencies at the left and right of the model. 

 
Table 4.1 Authoritarianism items in 1991, 1995, 19991  

ITEM Answers (%) 
Label 1991 1 2 3 4 5 Total 

at191 Obedience and respect for authority are the two most 
important virtues children have to learn. 25 45 15 12 3    100 

(1271) 

at291 Young people are often rebellious, but they will have to 
adapt to society as they get older. 12 55 19 12 2    100 

(1263) 

at391 
What we need most, more than laws and institutions, is 
a few courageous and devoted leaders in whom the 
people can trust. 

27 45 16 10 2    100 
(1251) 

at491 People can be divided into two distinct classes: the 
weak and the strong. 14 34 22 24 7    101 

(1261) 

at591 Most of our social problems would be solved, if we 
could somehow get rid of the immoral, crooked people. 15 40 22 18 5    100 

(1246) 

at691 Everybody would be better off, if people would talk 
less and work harder 12 26 24 31 7    100 

(1264) 

at791 Most people are disappointing, once you get to know 
them better. 7 21 28 38 6    100 

(1265) 
Label 1995 1 2 3 4 5 Total 

at195 Obedience and respect for authority are the two most 
important virtues children have to learn. 23 48 15 12 2    100 

(1271) 

at295 Young people are often rebellious, but they will have to 
adapt to society as they get older. 11 58 20 10 1    100 

(1267) 

at395 
What we need most, more than laws and institutions, is 
a few courageous and devoted leaders in whom the 
people can trust. 

22 46 19 11 2    100 
(1258) 

at495 People can be divided into two distinct classes: the 
weak and the strong. 10 35 22 28 5    100 

(1264) 

at595 Most of our social problems would be solved, if we 
could somehow get rid of the immoral, crooked people. 11 40 25 20 4    100 

(1244) 

at695 Everybody would be better off, if people would talk 
less and work harder. 9 27 22 34 8    101 

(1267) 

at795 What we need is strong leaders who tell us what to do. 6 18 24 38 14    100 
(1264) 

Label 1999 1 2 3 4 5 Total 

at199 Obedience and respect for authority are the two most 24 50 12 12 2    100 

                                                            
1 Labels as used in Codebooks 1991, 1995, and 1999 and in the SPSS file 
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ITEM Answers (%) 
Label 1991 1 2 3 4 5 Total 

important virtues children have to learn. (1264) 

at299 The best people in society are those who challenge the 
established values. 5 40 37 17 1    100 

(1212) 

at399 
The courts are right when they are easy on drug users. 
Punishment is not the right solution in these types of 
cases. 

  3 22 24 39 12    100 
(1245) 

at499 
Most of our social problems would be solved if we 
could somehow get rid of the immoral, crooked 
people. 

  8 37 26 24 5    100 
(1248) 

at599 What we need is strong leaders who will tell us what to 
do. 5 20 24 40 11    100 

(1254) 

at699 Everyone should be free to choose his own religious 
belief, lifestyle and sexual preference. 30 59 9 1 1    100 

(1268) 

at799 In every nation there exists a small vanguard of people 
who lead and a docile mass of people who follow. 3 35 31 24 6      99 

(1220) 

3. Analysis and Results 

Table 4.1 shows that the sets of items were not the same in every year. In total 12 
different items were used over the three waves. Table 4.2 details this. It shows that items 
1, “Obedience and respect for authority are the two most important virtues children have 
to learn”, and 2, “Most of our social problems could be solved, if we could somehow get 
rid of the immoral, crooked people” were used in all three waves (1991 ∩ 1995 ∩ 1999). 
Items 3-6 and item 9 were used only twice (in 1991 ∩ 1995 and in 1995 ∩ 1999, 
respectively); the remaining five items only once (in 1991 or 1999).  

 The use of sets of items some of whose elements differ over the waves 
complicates a longitudinal analysis. Particularly, the question of consistency over time 
arises: Is the same latent variable measured at each of the three time points?  

 One way to achieve consistency is to restrict the analysis to items 1 and 2 in 
Table 4.2 (called the “core” items in the sequel). However, this has the drawback that 
information is thrown away which could diminish the reliability as well as the validity of 
the measurement of authoritarianism.  

 As an alternative we propose extension of the set of core items as follows. First 
items that are taken twice (four items in 1991 and 1995, one item in 1995 and 1999) are 
added to the core and, secondly, items that were taken only once are added (one item 
taken in 1991 only and four items taken only in 1999) to the core, possibly extended on 
the basis of the preceding step. 
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Table 4.2 Items selected in waves 

NO ITEMS 1991 1995 1999 

1 Child has to learn obedience and respect for authority (at191, at195, at199) X X X 

2 Solution is to get rid of immoral people (at591, at595, at499) X X X 

3 Young people ought to get over rebellious phase (at291, at295) X X   

4 We need fewer laws but stronger leaders (at391, at395) X X   

5 Two sorts of people, strong and weak (at491, at495) X X   

6 Better if people talk less and work harder (at691, at695) X X   

7 Most people disappoint (at791) X     

8 The best people are those who are challenging established values (at299)     X 

9 Need for strong leaders (at795, at599)   X X 

10 Courts right in being easy on drug users (at399)     X 

11 Own lifestyle, religious beliefs and sexual preferences (at699)     X 

12 Strong national leaders and docile mass (at799)     X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.1 Congeneric measures model with 2 items in one measure and four 
       items in a second measure 
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We use the congeneric measures model presented by Jöreskog (1971, 1974), of 
which an example with 2 items in one measure and 4 items in a second measure is shown 
in Figure 4.1. We test whether the four items 3, 4, 5, and 6 in Table 4.2, that were taken 
in 1991 and 1995, are congeneric with the core items in 1991 and 1995. Congenericness 
between items means that their underlying latent variables have a correlation coefficient 
approximately equal to 1.00 and thus can be considered to measure the same underlying 
phenomenon. 

As a first step, the congenericness test will be performed with regard to the core 
items and items 3-6, the latter together as a group and for each of the four items 
individually. The test will be performed for 1991 and 1995. For identification reasons, in 
the individual analyses, the measurement error variances of the items will be fixed at the 
values obtained in the group analysis. Next item 9, that was also taken two times (but in 
1995 and 1999), will be added to the items 3, 4, 5, and 6 for 1995. Again, the 
congenericness of the group of five items with the core items will be tested as well as the 
congenericness of item 9 individually with the core items. Next, item 7 will be added to 
the items 3, 4, 5, and 6 in 1991 and its groupwise and individual congenericness with the 
core items will be tested. Finally, the congenericness of items 8, 9, 10, 11 and 12 will be 
tested groupwise and individually with the core items for 1999. 

 
 

Table 4.3 Results of the congenericness tests: point estimates r and 95% interval 
   estimates [rlow; rhigh] of the latent correlation coefficient ρ  

 
YEAR ITEM GROUPS POINT ESTIMATE r ± 1.96 x se = [rlow; rhigh] 

1991 
 

[1,2] x [3, 4, 5 ,6] 1.000 ± 1.96x 0.038    = [0.925;1.074] 

[1,2] x [3] 1.000 ± 1.96 x 0.057   = [0.888;1.112] 

[1,2] x [4] 1.000 ± 1.96 x 0.090   = [0.824;1.176] 

[1,2] x [5] 1.000 ± 1.96 x 0.081   = [0.841;1.159] 

[1,2] x [6] 1.000 ± 1.96 x 0.081   = [0.841;1.159] 

1995 
 

[1,2] x [3, 4, 5, 6] 1.000 ± 1.96 x 0.037   = [0.927;1.072] 

[1,2] x [3] 1.000 ± 1.96 x 0.058   = [0.886;1.114] 

[1,2] x [4] 1.000 ± 1.96 x 0.088   = [0.827;1.172] 

[1,2] x [5] 1.000 ± 1.96 x 0.057   = [0.888;1.112] 

[1,2] x [6] 1.000 ± 1.96 x 0.061   = [0.880;1.120] 

1995 
 

[1,2] x [3, 4, 5, 6, 9] 1.000 ± 1.96 x 0.036   = [0.929;1.071] 

[1,2] x [9] 0.965 ± 1.96 x 0.053   = [0.861;1.069] 

1991 
 

[1,2] x [3, 4, 5, 6, 7] 1.000 ± 1.96 x 0.036   = [0.929;1.071] 

[1,2] x [7] 1.000 ± 1.96 x 0.059   = [0.884;1.116] 
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1999 
 

[1,2] x [8, 9, 10, 11, 12] 0.918 ± 1.96 x 0.053   = [0.814;1.022] 

[1,2] x [8] 0.841 ± 1.96 x 0.384   = [0.088;1.594] 

[1,2] x [9] 0.927 ± 1.96 x 0.048   = [0.833;1.021] 

[1,2] x [10] 0.998 ± 1.96 x 1.174   = [-1.303;3.299] 

[1,2] x [11] 0.993 ± 1.96 x10.175  = [-18.950;20.936] 

[1,2] x [12] 0.893 ± 1.96 x  0.091  = [0.715;1.071] 
  
The results of the tests are presented in Table 4.3. All tests were performed by 

the LISREL program (Jöreskog & Sörbom, 1996, p. 131). The estimated latent 
correlation coefficient r was constrained as follows: 11 ≤≤− r . From Table 4.3 it 
follows that a population latent correlation of ρ = 1 had to be rejected in none of the 
cases. However, for items 8, 10 and 11 the latent correlation coefficient is estimated very 
unreliably (item 8) to extremely unreliably (items 10 and 11). For items 10 and 11 not 
only a correlation of ρ = 1 but also a correlation of ρ = 0 could not be rejected. For item 
10 extra doubt is raised by a nonsignificant negative loading (t = -0.854), for item 11 by 
an extremely low loading close to 0 (t = 0.098), and for item 8 by a loading that is only 
marginally significant (t = 2.302). In contrast, the 95% confidence intervals of all other 
extension items (items 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12) never covered correlation values below 0.715.  

 
 

4. Conclusion 

 We conclude that the congeneric measures model presented by Jöreskog (1971, 
1974), performs well to test whether or not different items used in a longitudinal analysis 
can be used to measure the same underlying latent variable. Our main empirical finding is 
that for 1991 the seven items 1-7 in Table 4.2 can be used to measure authoritarianism, 
for 1995 the seven items 1-6 and 9, and for 1999 only the four items 1, 2, 9 and 12.  
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Abstract. In this paper, we are using Multistate model to price a health insurance contract 
which is suitable for private medical clinic. Data was collected from a clinic located in Garut, 
West Java during 2004. Data was categorized by cases and variables. Cases are policies and 
patients visit. Variables are level of sickness, sex, blood pressures (systolic and diastolic) and 
tuberculosis status. We used multistate model and Nelson-Aalen estimator to estimate model 
parameters. Furthermore, we are also used pseudo-value approach and Jackknife method to 
resample data together with the covariates and then took a specific regression method to build 
final model with premium calculations. We did this using generalized estimating equation 
(GEE). As a result, we provide premium table rate categorized by the covariates.  
 
Keyword: Multistate modeling, Nelson-Aalen estimator, Pseudo-value, Jackknife method, 
Generalized Estimating Equation (GEE). 

 
 
Abstrak. Dalam tulisan ini dibahas cara menghitung premi suatu kontrak asuransi 
kesehatan yang sesuai di aplikasikan pada klinik kesehatan swasta. Metode yang 
dipergunakan adalah model Multistatus dengan 3 status dengan beberapa kovariat 
seperti tekanan darah, tingkat keparahan penyakit dan status tuberkulosis dari pasien. 
Untuk mengestimasi parameter-parameter yang ada dipergunakan Nelson-Aalen 
estimator yang didapat dari resampling data, yang berisi kovariat-kovariat dengan 
metode Jackknife. Pada akhirnya digunakan metode Generalized Estimating Equation 
untuk membangun model final.    
 
Kata kunci : Multistate modeling, Nelson-Aalen estimator, Pseudo-value, Jackknife 
method, Generalized Estimating Equation (GEE). 
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1. Introduction 
 

One of the big problem to calculate premium for a health insurance program is we have to 
consider the unknown survival model for specific data. Unlike the life one, health 
insurance is deal with a lot of patient visits during specific period. This factor need to be 
handled by a realiable method in order to give a fair price for the insurance. 
 
In this paper we presented a method for calculating a health insurance premium using 
medical records which is common in hospitals or any medical center in Indonesia. These 
records serve as raw data for premium calculation. We have medical record data which is 
included: patient’s ID, patient’s age, gender, date of visit, medical fee, systolic and 
diastolic blood pressure and patient’s tubercolosis indication. We included tubercolosis 
indication as this is the most expensive and time consuming to threat the disease.   
 
After rearranging the data by patient’s date of visit, we define state for patient which are 
one for healthy, two for sickness with medical fee under 25 thousand rupiahs, three for 
sickness  between 25 and 50 thousand rupiahs and four for sickness above 50 thousand 
rupiahs. 
 

 
 

Figure 1. Four-state multistate model with three causes of decrement 
  
After that we calculate the multi-state Nelson-Aalen estimator and the estimate for 
probability transition. We resample this estimator using pseudo-value and jacknife 
approach and then connect them to the covariates via GEE procedure. As a result, we 
have formula which describe connection between covariates (age, date of visit, blood 
pressure, tubercolosis indication) and the transition probability for each patient’s state. By 
using this fomula we can get premium table which is connected to the patient’s covariate. 
 
 

2. Multistate model 
 
The evolution of an insured risk can be viewed as a sequence of events which determine 
the cash flows of premiums and benefits. We assume that the evolution of a risk can be 
described in terms of the presence of the risk itself, at every point of time, in a certain 
state belongin to specific set of states, or state space. 

{ }event-1, event-2, , event-K= …S               (2.1) 

1 

4 

3 

2 



              Valuation of  Health Insurance Contract using Multistate Model Based on…             475 
 
We consider a multistate model with state space 0, 1, . . .,K. Let X(t) denote the state that 
an individual is in at time t. We are interested in estimation and modelling of the 
transition probabilities given by 

( ) ( ) ( ) ,    pr[   |   , ]
hj

P s t X t j X s h Fs= = = −  (2.2) 

where h and j are states and Fs− is the history of the multistate process over the interval 
[0, s). Note that in general this history may include a set of fixed or time-dependent 
covariates as well as the values of X(u), u<s. In most applications we assume a 
Markovian structure so that Phj (s, t) depends on the history only through the covariates 
and the state X(s) = h occupied at time s. In this case the covariates must be fixed. We are 
also interested in modelling and inference for the state occupation probabilities, Qh(t) = 
pr[X(t) = h]. Note that if Qj (0) are the initial state probabilities then Qh(t) can be 
expressed as Qh(t) = ∑j Qj(0)Pjh(0, t). When all individuals are initially in state 0 then 
Qh(t) = P0h(0, t). The transition intensity is given by  
 

hj (t) = limΔt→0Phj (t, t + Δt)Δt.                               (2.3) 
We now review estimation of state and transition probabilities for the situation with no 
covariates. When a Markov assumption is made then the transition probabilities are 
estimated as product–integrals of the Nelson–Aalen estimators of the transition 
intensities. Let Nhj (t) be the total number of transitions from state h to state j in the 
interval [0, t] and let Yh(t) be the number of individuals in state h at time t−. The 
estimated integrated intensity for an h to j transition is 
 

 hj (t) =   d .                                (2.4) 
 
Let P[s, t]=(Phj (s, t)) and =( hj (t)) with hh(t)=∑ = hj (t). Then the estimated 
transition probability matrix (see Aalen & Johansen, 1978) is [s, t] = π (s,t] d  
where I is the (K +1)×(K +1) identity matrix and  is the product–integral. Note that this 
product–integral can be written as a finite product over event times in the relevant 
interval. 
 
 

3.  Regression models for state occupation probabilities 
 
In this section, we present a general approach to the problem for any multistate model 
probability based on pseudo-values (Andersen et al., 2003). This approach has been 
applied to regression models for cumulative incidence functions (Klein & Andersen, 
2005; Klein,2006) in competing risks and to regression models for the restricted mean in 
Andersen et al. (2004). In its most general form let X1, . . .,Xn be independent and 
identically distributed (i.i.d.). The Xis may be random variables, vectors or processes. Let 
_=E[f (Xi )] for some f (・), which may be multivariate, and let  be an unbiased 
(or approximately unbiased) estimator of  based on X1, . . ., Xn. 
In the multistate modelling problem we let Xi (・) be the process which indicates which 
state patient i is in at time t and f (Xi ) = (f1(Xi ), . . ., fk(Xi )), where fj (Xi ) = I [Xi (τj) = h] 
for a set of time points τ1 < . . .< k. Here  = (Qh(τ1), . . .,Qh(τk)) is the vector of state 
probabilities. For  we can use any of the estimators of the state probabilities discussed in 
the previous section. 
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Now suppose we have covariates Z1, . . .,Zn which constitute an i.i.d. sample from a 
distribution G; Zi is the (fixed) covariate p-vector for individual i. Note that E[f (Xi )] = 
E[E[f (Xi ) |Zi ]], i.e.  estimates the marginal mean  
 
     =  | d .  (3.1) 
 
Now we approximate the distribution function of the Zs, G(・), by the empirical 
distribution and let i(Zi) = E[f(Xi)|Zi]. Then (X) and (Z) =  n−1∑ (Zj) both estimate 

. Let −i be the estimator  based on the sample of size n − 1 with the ith observation 
deleted. We define the pseudo-values by i = −i, i = 1, . . ., n.  
The ith pseudo-value and i(Zi) both estimate the same parameter in the sense that  

EP[  (X)] = EP[ (Z)] and EP[ i ] = EP[ i (Zi )]                            (3.2) 
 
where P is the joint distribution of X and Z. To model the way in which the pseudo-
values depend on the covariates we use a generalized linear model with a link function 
g(・). For individual i the pseudo-value i is kdimensional, i =( ij , j =1, . . ., k), where 

ij estimates ij =E(fj (Xi ) | Zi ). We will then let g( ij) = βTZij , where the vector Zij will 
include indicators of the time points as well as the (time fixed) covariates, i.e. Zij =(I ( ℓ = 

j), ℓ = 1, . . ., k; Zi ). Estimates of the (k + p-dimensional) βs are based on the (3.2) 
unbiased estimating equations  

      
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )1 1 1 0

T

T T

i i i i i
i i

g gβ θ β β β
β

− − −∂
− = = =

∂

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜⎝ ⎠
∑ ∑Z V Z U U  (3.3) 

Here Vi is a working covariance matrix and g−1(βTZi) is short for the k-vector with 
elements g−1(βTZij),  j  = 1, . . ., k.  
 
 

4.  Application 
 

We present our research which come from a private medical clinic located in Garut, West 
Java Indonesia. We conducted the research from January 1, 2002 until January 6, 2007 
and involved 102 patients. Summary of these patients is as follow: 
  

Variables average maximum minimum 
Age (years) 
Blood pressure (mmHg) 
Systolic 
Diastolic 
Medical fee (rupiah) 

34,16 
 
151,28 
93,62 
23.282,8 

81 
 
224 
140 
100.000 

0,5 
 
80 
60 
0 

TB indicator (person) positive = 10       negative = 92 
 
We model interaction between states as described in introduction section. A transition can 
occur from state 1 to state 2,3, or 4 and from state 2, 3 or 4 to state 1 so that every state is 
transient. For the sake of analyzing data, we need time when a patient recover from 
sickness. However, the available information is only come from patient where she or he 
visits the doctor. Thus it is reasonable to assume specific time for a patient to recover. 
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Here we assume the recovering time is 7 days. Thus, if the patient were not coming 
during 7 days we assume he or she is recover. 
 
 

5. Estimation in multistate models 
 
The Nelson-Aalen estimator according to model described in figure 1.1 is 

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )⎥

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

tAtA
tAtA

tAtA
tAtAtAtA

tA

4441

3331

2221

14131211

ˆ00ˆ
0ˆ0ˆ
00ˆˆ

ˆˆˆˆ

ˆ  

We see that 23Â = 24Â = 32Â = 34Â = 42Â = 43Â = 0 because there is no transition between 
state 2, 3, dan 4. In order to construct the estimator, we need to display the state process, 
i.e. the process which record patient’s states from time to time.  
 

0 90 97 107 … 1800 1813 1831
1 1 2 1 1 … 2 2 0
2 1 1 1 2 … 2 2 0
3 1 1 1 1 … 2 2 0
4 1 1 1 1 … 2 2 0
5 1 1 1 1 … 2 2 0
: : : : : : : : :

167 1 1 1 1 … 3 3 0
168 1 1 1 1 … 2 2 0
169 1 1 1 1 … 2 2 0
170 1 1 1 1 … 2 2 0

Table 4.1: State process for a patient from time t0 = 0 to T = 1831 
 

This process is a valuable resource to count number at risk for a patient with state i at 
time th-1 and number of transition from state i to j at time interval [th-1,th]. We noted these 
functions as Yi(th) and Nij(th) with i,j = 1,2,3,4 and h = 1,2,…,n respectively. 
 
Y1(90) = 170 
Y2(90) = 0 
Y3(90) = 0 
Y4(90) = 0 
N12(90) = 1 
N13(90) = 0 
N14(90) = 0 
N21(90) = 0 
N31(90) = 0 
N41(90) = 0 

Y1(97) = 169 
Y2(97) = 1 
Y3(97) = 0 
Y4(97) = 0 
N12(97) = 0 
N13(97) = 0 
N14(97) = 0 
N21(97) = 1 
N31(97) = 0 
N41(97) = 0 

Y1(107) = 170 
Y2(107) = 0 
Y3(107) = 0 
Y4(107) = 0 
N12(107) = 2 
N13(107) = 0 
N14(107) = 0 
N21(107) = 0 
N31(107) = 0 
N41(107) = 0 

Y1(108) = 168 
Y2(108) = 2 
Y3(108) = 0 
Y4(108) = 0 
N12(108) = 1 
N13(108) = 0 
N14(108) = 0 
N21(108) = 0 
N31(108) = 0 
N41(108) = 0 

 
After we get Yi(th) and Nij(th) we can easily construct Nelson-Aalen estimator, as 

follow: 
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A(90) 
 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    0    0    0    0 
[2,]    0    0    0    0 
[3,]    0    0    0    0 
[4,]    0    0    0    0 
 
 
A(97) 
             [,1]                 [,2]            [,3] [,4] 
[1,] -0.005888235 0.005888235    0    0 
[2,]  0.000000000 0.000000000    0    0 
[3,]  0.000000000 0.000000000    0    0 
[4,]  0.000000000 0.000000000    0    0 
 
 
A(107) 
        [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,]    0    0    0    0 
[2,]    1   -1    0    0 
[3,]    0    0    0    0 
[4,]    0    0    0    0 
 
A(108) 
            [,1]                   [,2]        [,3] [,4] 
[1,] -0.01176471 0.01176471    0    0 
[2,]  0.00000000 0.00000000    0    0 
[3,]  0.00000000 0.00000000    0    0 
[4,]  0.00000000 0.00000000    0    0 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Estimatecummulative probability for ultistate model with three 
                causes of decrement 
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Six months 

Age 
gen 

bp < 90/60 90/60 - 119/79 120/80 - 139/89 ≥ 140/90
tb 0 1 0 1 0 1 0 1

0 - 19 
0 711020.3 711020.3 286807.3 286807.3 328890.5 328890.5 375367.5 1646987
1 181644.7 181644.7 425624.5 425624.5 209023.5 209023.5 278427.6 278427.6

20 - 
40  

0 711020.3 711020.3 531721.4 1371499 180299.6 180299.6 305553.1 508703.6
1 181644.7 181644.7 375642.1 115627.5 196162.6 522210.1 215265.2 215265.2

41 - 
55 

0 711020.3 711020.3 531721.4 227031.2 729724.4 133253.7 199275.9 417976.7
1 181644.7 181644.7 257364.5 302473.2 154571.9 661751.5 210975.7 210975.7

56 - 
70 

0 711020.3 711020.3 531721.4 531721.4 107058.7 139713.6 123331.4 123331.4
1 181644.7 181644.7 257364.5 165268.7 154571.9 764670.6 194032 194032

> 70 
0 711020.3 711020.3 531721.4 531721.4 107058.7 107058.7 123331.4 123331.4
1 181644.7 181644.7 257364.5 257364.5 154571.9 154571.9 72650.98 72650.98

 
One year 

Age 
gen 

bp < 90/60 90/60 - 119/79 120/80 - 139/89 ≥ 140/90 
tb 0 1 0 1 0 1 0 1

0 - 19 
0 711020.3 711020.3 684766 684766 412058.9 412058.9 505998.3 2942495
1 181644.7 181644.7 560872.4 560872.4 209023.5 209023.5 336652.1 336652.1

20 - 40  
0 711020.3 711020.3 785357.7 1371499 180299.6 180299.6 331237 864420.5
1 181644.7 181644.7 673971.2 568358.2 196162.6 1056039 368205 368205

41 - 55 
0 711020.3 711020.3 785357.7 786330.5 1083260 206124.4 399037.6 815398.2
1 181644.7 181644.7 1086674 302473.2 209760.2 764063.6 276815.8 276815.8

56 - 70 
0 711020.3 711020.3 785357.7 785357.7 107058.7 182027.4 226349.7 226349.7
1 181644.7 181644.7 1086674 762102.2 209760.2 1382653 229135.7 229135.7

> 70 
0 711020.3 711020.3 785357.7 785357.7 107058.7 107058.7 226349.7 226349.7
1 181644.7 181644.7 1086674 1086674 209760.2 209760.2 86799.53 86799.53
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PEMANFAATAN SOFTWARE OPEN SOURCE R 
UNTUK KOMPUTASI MODEL HETEROSKEDASTIK 

UNIVARIAT ARCH/GARCH 

DEDI ROSADI 

Program Studi Statistika, FMIPA UGM, dedirosadi@ugm.ac.id 
 

 
Abstract.  R (R Development Core Team [8]) is one of the most popular open source 
software and already becoming the “lingua franca” of modern statistical computing. In this 
paper, we show how to use R for computing the univariate heteroscedastic model 
ARCH/GARCH, which is one of the time series model studied in the course Time Series 
Analysis, offered in  Statistics Study Program, UGM. In this paper, we show an empirical 
example where the computation of the model is done using R-CLI (command line interface) 
and its GUI (Graphical User Interface) version, which has been developed recently in Rosadi 
[11]. We also show the benefit of using R-GUI especially compared to using the commercial 
econometrics software Eviews.  
Key words and Phrases : R Commander Plug-in, Open Source, heteroscedastic models 
 
 
Abstrak.  R (R Development Core Team [8]) merupakan salah satu software open source 
yang terpopuler dan telah menjadi “lingua franca” atau “bahasa standar” untuk keperluan 
komputasi statistika saat ini. Dalam tulisan ini, akan dikenalkan dan dibahas penggunaan R 
untuk komputasi model heteroskedastik univariat ARCH/GARCH, yang merupakan salah 
satu model yang dibahas dalam kuliah analisa runtun waktu dilingkungan Program Studi 
Statistika UGM. Dalam tulisan ini diberikan contoh pemodelan data empiris dimana 
komputasi model heteroskedastik univariat ARCH/GARCH dilakukan dengan menggunakan 
R versi CLI (command line interface) dan versi GUI (Graphical User Interface) yang 
merupakan hasil pengembangan terbaru dalam Rosadi [11]. Selain itu, ditunjukkan 
keunggulan dari R untuk keperluan komputasi model ini, khususnya jika dibandingkan 
dengan software komersial Eviews. 
Kata kunci: R Commander Plug-in, Open Source, model heteroskedastik 

1. Pendahuluan 

Didalam literature, diketahui terdapat dua sifat  tipikal dari data runtun waktu 
dibidang keuangan, khususnya untuk data return, yakni distribusi probabilitas dari return 
bersifat leptokurtic dan adanya volatility clustering atau sering disebut sebagai 
heteroskedasticity. Model runtun waktu yang dapat digunakan untuk memodelkan kondisi 
ini diantaranya adalah ARCH  (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) yang 
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dikemukakan oleh Engle [5] dan generalisasinya yang disebut sebagai GARCH 
(Generalized ARCH), dikemukakan oleh Bollerslev [1] dan berbagai perluasannya (misal 
lihat Bollerslev, Engle dan Nelson [2], Brooks [3]).  

Komputasi dari model ARCH/GARCH univariat telah diimplementasikan pada 
sejumlah software statistika, seperti LIMDEP, MATLAB, MICROFIT, SAS, RATS, 
SHAZAM, TSP (lihat misal review pada Brooks[3]; Brooks, Burke dan Persand [4]; 
McCullough dan Renfro [7]). Dalam tulisan ini, dibahas penggunaan software R (R 
Development Core Team, 2010) sebagai alat komputasi model ARCH/GARCH. Dalam 
komputasi akan digunakan R versi CLI (command line interface) dan versi GUI 
(Graphical User Interface) yang merupakan hasil pengembangan terbaru dalam Rosadi 
[11]. 

Tulisan ini diorganisasikan sebagai berikut. Pada bagian pertama, telah diberikan 
pengantar singkat model ARCH/GARCH. Pada bagian dua, akan diberikan overview 
singkat dari model ARCH/GARCH standar, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai 
langkah-langkah pemodelan dari model ini dalam praktis. Selanjutnya, diberikan metode 
estimasi model ARCH/GARCH dengan menggunakan R-CLI dan R-GUI. Kesimpulan 
diberikan pada bagian akhir. 

2. Model Univariate ARCH/GARCH 

Secara umum, bentuk model runtun waktu (untuk fungsi rata-rata) diberikan oleh 
persamaan berikut : 

( , 1)t t ty f X t ε= − +  
dimana : 

• ty  adalah data runtun waktu (misal return) pada time t 
• ( , -1)  tf X t adalah fungsi dari informasi yang tersedia sampai waktu t-1. Disini  

termasuk data residual εt-1, εt-2,... fungsi data series yt-1,yt-2,... dan/atau data runtun 
waktu lain Xt, Xt-1,... Sebagai contoh, fungsi ( , -1)  tf X t dapat berupa konstanta, 
model SARIMAX (seasonal autoregressive integrated moving average with 
exogenous variable) , model regresi dan lain lain 

• εt menunjukkan komponen random dari model (sering disebut sebagai proses 
white noise), dimana E(εt)=0 dan bersifat tidak berkorelasi dengan waktu lampau 
atau waktu yang akan datang, yakni 

2

0,
( )

,t s
t

t s
E

t s
ε ε

σ
≠⎧

= ⎨ =⎩
 

Pada praktisnya  εt  adalah vektor residual dari suatu model ekonometri (misal 
berupa model runtun waktu atau regresi), yakni ( , 1)t t ty f X tε = − −  yang 
diestimasi dari model. 

 
Model GARCH (Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic) adalah salah 
satu model runtun waktu yang dapat digunakan untuk menggambarkan sifat dinamik 
fungsi volatilitas (standar deviasi) dari data. Model GARCH  order (p,q), menyatakan 
bahwa variansi dari ty  kondisional terhadap informasi masa lalu akan mengikuti bentuk,  
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2 2
1 1( | ) ( | )

tt t t tVar y E ε σ− −ℑ = ℑ =  
dimana 

2 2 2

1 1

p q

t i t j j t i
j i

σ ω α ε β σ− −
= =

= + +∑ ∑    (1) 

Jika q=0,  diperoleh model ARCH Engle, sementara jika p=q=0, dimiliki proses white 
noise dengan variansi K. 
 
Disini terlihat bahwa meskipun proses εt  bersifat tidak berkorelasi namun proses ini tidak 
bersifat independen. Dalam model GARCH(p,q), proses εt dapat dinyatakan dengan 
menggunakan persamaan berikut: 

t t tvε σ=  

dimana σt  adalah akar dari 2
tσ  (lihat persamaan 1)  dan vt adalah proses i.i.d. 

(independent dan identically distributed), seringkali diasumsikan berdistribusi normal 
standard N(0,1). 
 
Koefisien-koefisien dari model GARCH(p,q)  bersifat sebagai berikut: 
  (1) ω > 0 
  (2) 0iα ≥  for i = 1,2,...p 
  (3) 0jβ ≥  for j = 1,2,...q 

  (4) 
1 1

1
p q

i j
i j

α β
= =

+ <∑∑   

 
Dalam dataran praktis, pemodelan ARCH/GARCH dilakukan dalam beberapa langkah 
berikut: 

1. Pemodelan fungsi mean 

Sebelum mengamati bentuk ARCH/GARCH untuk memodelkan volatility dari data, 
akan ditentukan terlebih dahulu bentuk model runtun waktu untuk mean (rata-rata) 
dari model. Pemodelan dapat dilakukan misal dengan menggunakan metodologi 3-
langkah yang dikemukakan Box dan Jenkins. Pemodelan model runtun waktu 
ARIMA dengan menggunakan R telah dibahas di Rosadi [10]. 

 
2. Identifikasi model ARCH/GARCH 

Setelah diperoleh model untuk rata-rata, selanjutnya dilakukan identifikasi order dari 
model ARCH/GARCH. Identifikasi order dilakukan dengan menggunakan plot 
autokorelasi dari komponen residual kuadrat. 

 
3. Estimasi model ARCH/GARCH 

Setelah diketahui order model ARCH/GARCH yang bersesuaian, selanjutnya 
dilakukan estimasi parameter dari model. Estimasi dilakukan secara simultan antara 
persamaan mean dan persamaan volatility. Kajian teoritis metodologi estimasi model 
ARCH/GARCH dibahas misal pada Hamilton [6]. 
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4. Uji Diagnostic / Post Analysis 

Untuk melihat apakah model hasil estimasi atas telah cukup baik untuk memodelkan 
data, dilakukan uji diagnostik seperti uji ARCH LM, uji korelasi serial dan uji 
normalitas dari error. Lihat misal Rosadi [9] untuk detail penjelasan lebih lanjut.  

 
5. Pemilihan model terbaik 

Setelah mendapatkan sejumlah model yang sesuai untuk menggambarkan rata-rata 
dan volatility dari data, selanjutnya dapat dilakukan pemilihan model terbaik, misal 
dengan menggunakan kriteria informasi AIC dan BIC. 

 
6. Peramalan 

Langkah akhir dari pemodelan adalah menggunakan model terbaik untuk melakukan 
simulasi data atau untuk melakukan peramalan.  

3. Komputasi model ARCH/GARCH dengan R-CLI 
 

Untuk mengilustrasikan langkah-langkah pemodelan model ARCH/GARCH 
beserta komputasinya dengan R-CLI dapat digunakan skrip perintah berikut (lihat 
Gambar 1). Sebagai contoh akan digunakan data kurs Deutschmark Poundsterling yang 
telah diimport kedalam objek bernama DATA. 
 Pada Gambar 2, terlihat bentuk plot dari log return yang menunjukkan adanya 
volatility clustering dalam data, mengindikasikan bahwa model ARCH/GARCH dapat 
digunakan untuk memodelkan volatility dari data. Dari analisis diperoleh dari sejumlah 
kandidat model, model Konstanta+GARCH(1,2) merupakan model terbaik.  Plot dari 
prediksi untuk fungsi mean dan plot dari volatility data yang dihitung dari persamaan 
GARCH dan prediksi dari volatility diberikan pada Gambar 3.4. 
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Gambar 1. Skrip komputasi model ARCH/GARCH 
 
 

 
Gambar 2. Plot log return dari data DEUGBP 

 

># pra analysis 
>ts.plot(DATA$DEUGBP,col="blue",main="Time Series Plot") 
>rdeugbp=diff(log(DATA$DEUGBP),order=1) #log return 
>ts.plot(rdeugbp,col="blue",main="Plot log return") 
># plot acf pacf menunjukkan model mean utk log return adalah kontanta+error 
>par(mfrow=c(1,2)) 
>acf(rdeugbp) 
>pacf(rdeugbp) 
>#identifikasi model ARCH/GARCH 
># lag pacf sampai order ke 5 signifikan, dapat digunakan ARCH(5),  
> #dapat pula dicoba model GARCH(1,2)  
>par(mfrow=c(1,2)) 
>acf(rdeugbp^2) 
>pacf(rdeugbp^2)  
>#Estimasi dan diagnostic check,fitting dan prediction menggunakan model terbaik 
>#setelah dianalisis, diperoleh model terbaik adalah model konstanta+garch(1,2) 
>fit=garchFit(~garch(1,2),data=rdeugbp, include.mean=F,trace=F, algorithm = 
"lbfgsb+nm",cond.dist="QMLE") 
>summary(fit) #lmarch test show no further garch effect 
># plot prediksi beserta 100 data terakhir  confidence level 90% untuk prediksi 
mean 
>predict(fit7,n.ahead=10,plot=TRUE,conf=.9,nx=100) 
>#plot volatility and prediction 
>fitted.vol=ts(sqrt(fit7@fit$series$h),freq=1) 
>plot(fitted.vol,xlim=c(1,length(fitted.vol)+100),type="l" 
  ,ylab="Volatility",main="Volatility Plot") 
>pred.vol=predict(fit7,n.ahead=100)$standardDeviation 
>abline(v=length(fitted.vol),lty=4)
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Gambar 3. Plot dari prediksi untuk fungsi mean 

 
 

 
Gambar 4. Plot dari fitted dan predicted volatility 

 
 

4. Komputasi model ARCH/GARCH dengan R-GUI 

Dalam Rosadi [11] telah dikembangkan versi GUI untuk komputasi model 
ARCH/GARCH menggunakan R-Commander plugins yang disebut 
RcmdrPlugin.Econometrics. Pada menu telah tersedia shortcut untuk identifikasi model 
ARCH/GARCH (Gambar 5) dan estimasi model dan prediksi (Gambar 6), dengan hasil 
output yang sama dengan versi CLI, seperti yang diberikan pada script di Gambar 1 
diatas. Terlihat bahwa dialog menu RcmdrPlugin.Econometrics lebih lengkap 
dibandingkan dengan menu pada Eviews (versi 4, lihat Gambar 7). Pada Eviews, belum 
tersedia menu untuk keperluan identifikasi, diagnostic check dan prediksi secara 
langsung, yakni masih diperlukan sejumlah langkah tertentu untuk melakukan tahapan-
tahapan pemodelan ini. Pada R-GUI, telah tersedia menu  untuk seluruh angkah-langkap 
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pemodelan ARCH/GARCH, yakni untuk langkah identifikasi, estimasi, diagnostic check 
dan prediksi dengan model tersebut. 
 

 
Gambar 5. Dialog Identifikasi model  ARCH/GARCH dengan 

RcmdrPlugin.Econometrics 
 

 
Gambar 6. Dialog menu estimasi model ARCH/GARCH dengan 

RcmdrPlugin.Econometrics 
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Gambar 7. Dialog estimasi ARCH/GARCH dengan EViews 4 

  
 

6. Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa software open-source R merupakan salah satu 
software yang potensial untuk menjadi  “bahasa standar” guna keperluan komputasi 
statistika, khususnya untuk pemodelan ekonometri dan runtun waktu. Pengembangan 
lebih lanjut, khususnya untuk pengembangan R-GUI, akan mempercepat penetrasi lebih 
luas penggunaan R dikalangan akademisi maupun untuk masyarakat umum. 
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Abstract. The presence of multicolinearity in multiple linear regression model can be 
detected among others from overall multicolinearity indicators or individual multicolinearity 
indicators. This paper discussed the sensitivity between overall multicolinearity indicators: 
Condition Number, Red indicator and DEF; as well as the sensitivity between individual 
multicolinearity indicators: VIF, ICE, and Condition Index. Further, the sensitivities obtained 
from the two approaches are compared using comparation simulation.  
 
Keywords: Multiple Linear Regression, Multicolinearity indicators, correlation matrix, 
pathway analysis 

Abstrak. Banyak cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi 
linear multipel antara lain dengan indikator multikolinearitas keseluruhan maupun individu. 
Pada makalah ini dibahas sensitifitas antar indikator multikolinearitas keseluruhan; yaitu 
Bilangan Kondisi, indikator Red dan DEF, maupun antar indikator multikolinearitas individu, 
yaitu VIF, ICE, dan Indeks Kondisi. Melalui simulasi komparasi, dapat dibandingkan 
sensitifitas dari kedua pendekatan ini. 
 
Kata kunci: Regresi Linear Multipel; indikator multikolinearitas; matriks korelasi; analisis 
jalur. 

 
 
 

1. Pendahuluan 
    

Misalkan diasumsikan model regresi linear multipel dengan m variabel regresor 
sebagai berikut; 
                 NiXXXY iimmiii ,...,2,1:  ;...22110 εββββ +++++=          . . .                      (1)  
 
atau dalam bentuk matriks sebagai berikut;        
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                      εXβY +=                                                                         . . .            (2)      
 
Menurut Ragnar Frisch (1934) multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan linear 
sempurna / hampir sempurna di antara variabel-variabel regresor dalam suatu model 
regresi (Gujarati, 2003). Multikolinearitas timbul ketika terdapat penyimpangan 
keortogonalan dari himpunan regresor dan hal ini bisa menjadi masalah yang serius. 
  Multikolinearitas dapat dibedakan menjadi multikolineritas sempurna dan 
multikolinearitas hampir sempurna, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini. 
Multikolinearitas sempurna berarti adanya hubungan linear sempurna antar variabel 

regresor, 
1

0
m

i i
i

a x
=

=∑  dengan ai;  konstanta sembarang yang tidak semuanya nol untuk 

setiap i;1,2,...,m.  Hal ini mengakibatkan determinan (X’X) = 0, sehingga matriks (X’X)-1 
tidak ada dan taksiran kuadrat terkecil biasa (`ordinary least square’ – OLS)  

         β̂ ' -1 '= (X X) X Y, 2 1( ) ( )Var Sβ
∧ ∧

−= 'X X , 2 ,
1

S
n m

=
− −

'ee
 β

∧

e = Y - X    ..  .          (3) 

 
tidak dapat ditentukan. Multikolinearitas hampir sempurna, yang berarti bahwa antar 

variabel regresornya terdapat hubungan linear yang hampir sempurna, 
1

m

i i i
i

a x μ
=

=∑ ,  

iμ adalah galat stokastik, yang mengakibatkan det (X’X) ≈ 0 dan matriks (X’X) hampir 
singular.  
 

Menurut Norman  (1981) kondisi tersebut dikatakan ill conditioned.  Namun 
demikian matriks (X’X)-1 ada dan taksiran dari β masih dapat dicari, tetapi variansnya 
semakin besar sejalan dengan bertambahnya tingkat multikolinearitas. Jadi interval 
konfidensi untuk parameter regresi semakin melebar, dan menghasilkan inferensi yang 
buruk, sehingga perlu dilakukan pendeteksian ada tidaknya multikolinearitas sedini 
mungkin. Sudah banyak referensi mengenai indikator multikolinearitas, baik indikator 
keseluruhan maupun indikator individu. Dari indikator keseluruhan yang klasik (bilangan 
kondisi) dikemukakan oleh Belsley dkk (1980),  yang baru indikator Red (Kovacs dkk, 
2005),  sampai yang terbaru yaitu indikator DEF yang dikemukakan oleh Curto dkk 
(2007). Dan indikator individu multikolinearitas yaitu Indeks Kondisi,VIF dan ICE. 
Dalam makalah ini penulis ingin membandingkan ketiga indikator multikolinearitas 
keseluruhan tersebut, hal yang sama dilakukan juga untuk indikator multikolinearitas 
individu kemudian dilihat kesensitifannya. 

Dengan melakukan simulasi komparasi untuk membangkitkan data yang dapat 
diatur berdasarkan banyaknya variabel regresor (m), banyaknya observasi (n), dan tingkat 
korelasi antar variabelregresor atau noise (δ ), kemudian menghitung nilai–nilai 
indikator multikolinearitas secara keseluruhan maupun individu, dengan replikasi 1000 
kali dicari proporsi kemunculan/ kesensitifitasannya. 
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2.   Indikator Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 
indikator multikolinearitas keseluruhan dan indikator multikolinearitas individu 
yang akan dibahas adalah: 
 
2.1. Indikator Multikolinearitas Keseluruhan         

Indikator keseluruhan multikolinearitas,  yaitu indikator yang memperhitungkan semua 
regresor secara serempak, indikator multikolinearitas klasik yaitu bilangan kondisi 
(Belsley dkk, 1980), yang baru adalah indikator Red ( Kovacs dkk., 2005) dan yang 
terbaru adalah indikator DEF ( Curto dkk., 2007) 
 
2.1.1  Bilangan kondisi ( Belsley  dkk., 1980) 

Belsley dan kawan-kawan (1980) mengemukakan bahwa bilangan kondisi (κ), 
adalah merupakan rasio nilai eigen maksimum dengan nilai eigen minimum dari 
matriks (X’X)  sebagai berikut: 

            m a x

m in

λκ
λ

=                                                 .  .  .                                 (4) 

Dengan λi > 0, untuk setiap i, i = 1,2,...,m adalah nilai eigen dari matriks (X’X). Pada 
umumnya jika bilangan kondisi lebih kecil dari 100, masalah multikolinearitas tidak 
begitu serius. 
Multikolinearitas dianggap sedang/moderat sampai kuat, untuk 100 ≤ κ ≤ 1000. 
Multikolinearitas sangat kuat apabila κ >1000, dan dalam kondisi ini masalah 
multikolinearitas dianggap berbahaya (Montgomery & Peck, 1992). 
 
2.1.2. Indikator Red (Kovacs dkk, 2005) 

Indikator Red adalah merupakan indikator multikolinearitas baru yang 
mengkuantifikasikan tingkat keberlebihan (redundancy) himpunan data (database).  
Indikator Red didefinisikan sebagai berikut: 
 

           ( )
( )

( ) ( )
( )

Red
1 1

tr tr
m m m m

⎡ ⎤⎣ ⎦= =
− −

2R - I X'X X'X - I                     .   .   .                           (5)  

 
Dalam hal ini tr(R) adalah terace dari matrik R, dan R adalah matriksi korelasi dengan R 

xx'=  untuk variabel yang dibakukan. Indikator yang diperoleh dengan cara ini akan 
digunakan untuk mengkuantifikasikan tingkat keberlebihan (redundancy). Indikator Red 
mengukur keberlebihan banyak variabel dalam data. Untuk dua database atau lebih 
database dengan ukuran berbeda dibandingkan, indikator Red hanya dapat digunakan 
untuk menentukan seberapa berlebihan masing-masing database tersebut. Dalam kasus 
tidak  berlebihan  Red = 0 atau 0 %, untuk kasus  berlebihan maksimum Red = 1 atau 100 
%. 
Indikator Red ini menggambarkan korelasi secara lebih tepat, baik secara kualitas 
maupun besarnya. Berbagai kasus multikolinearitas yang ekstrim juga dapat ditemukan 



494                                                 DIEN SUKARDINAH DAN TONI TOHARUDIN
 

 

 

dengan menggunakan indikator ini. Nilainya akan sangat besar apabila semua elemen dari 
matriks korelasi sama dengan satu. 
  
2.1.3   Direct Effects Factor  (DEF) 

Curto.J.D. & Pinto J.C (2007), menemukan indikator multikolinearitas baru yang 
didasarkan pada koefisien jalur, yaitu Faktor Pengaruh Langsung  (Direct Effects  Factor) 
yang untuk selanjutnya ditulis dengan DEF.  Koefisien jalur diekspresikan dalam salah 
satu dari dua metrik, metrik pertama untuk yang tak terbakukan dengan skala 
menggunakan skala pengukuran dari variabel semula. Metrik kedua untuk yang 
terbakukan, sebagaimana biasa analisis jalur merupakan perluasan model regresi, variabel 
yang dibakukan dengan rata-rata 0 dan varians 1. Misalkan dari model regresi linear 
multipel yang memenuhi persamaan (1),  diperoleh model regresi linear yang terbakukan 
adalah sebagai berikut: 
 

           11 1 1
1

11

... mm m mY
m

YY YY YY mm YY

XY X σσ σμμ μβ β
σ σ σ σ σ σ σ

∈∈

∈∈

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞−− − ∈
= + + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

   .  .          (6) 

 
Atau dapat dituliskan sebagai berikut: 
 
          1 1 2 2 ...s y y y m m y sY p Z p Z p Z p ε ε= + + + +                  .   .   .                      (7) 
 
Dengan Y variabel respon dengan rata-rata μy dan varians σyy, Xj menyatakan variabel 
regresor j (j=1,…,m) dengan rata-rata μj dan varians σjj, ε adalah gangguan dengan rata-
rata 0 dan varians σεε, βj koefisien variabel regresor ke j yang tak dibakukan, koefisien 

jalur yjp jj
yj

yy

σ
β

σ
=  adalah koefisien regresi yang dibakukan (betas), Ys dan Zj 

merupakan variabel – variabel yang dibakukan. 
Taksiran koefisien jalur memungkinkan untuk melihat pengaruh langsung maupun tak 
langsung dari satu variabel terhadap variabel lainnya. 
Berdasarkan model (12) korelasi antara Ys dan setiap Zj dapat diuraikan sebagai berikut: 
 

           yj
1 1 1

p ( , ) ,
m m

s j yi j yi ij
i i

Corr Y Z Cov p Zi Z p ρ
= = −

⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑    ; untuk j = 1,2,...,m,    .  .        (8) 

Dalam hal ini ρij adalah koefisien korelasi antara variabel regresor i dengan j. 
Varians Ys dapat dipecah kedalam tiga bagian (Johnson & Wichern, 1992), sehingga 
diperoleh persamaan berikut: 

          
( ) 2

s
1 1 1

2 2

1 1 1

Y 1

2

m m m

yi y s yi ij yj y
j i j

m m m

yi Yi ij Yj y
j i j i

Var Var p Zi p p p p

p p p p

ε ε

ε

ε ρ

ρ

= = =

= = = +

⎛ ⎞
= = + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠

= + +

∑ ∑∑
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  .   .   .          (9) 

Direct Effects  Factor  (DEF)  didefinisikan sebagai berikut: 
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                              .   .                          (10)    

Dalam hal ini 2

1

m

yi
i

p
=
∑  adalah proporsi varians yang diberikan langsung oleh koefisien 

jalur, 
1 1

2
m m

yi ij yj
i j i

p pρ
= = +
∑ ∑ adalah proporsi varians yang disebabkan oleh interkorelasi 

diantara variabel regresor, dan  2
yp ε adalah proporsi varians yang disebabkan oleh 

gangguan. 
Nilai DEF ini bervariasi dari 0 sampai 1, yang membandingkan pengaruh langsung 
variabel regresor pada variabel respon dengan pengaruh tak langsung yang dihasilkan dari 
interkorelasi diantara variabel-variabel regresor. Jika pengaruh langsung semua variabel 
regresor kecil dibandingkan pengaruh taklangsung maka Indeks DEF mendekati 1 dan 
variabel regresor terkorelasi secara kuat. Jika proporsi variasi yang disebabkan 
interkorelasi diantara variabel regresor mendekati nol, maka indeks DEF mendekati nol 
dan korelasi diantara variabel regresor lemah. Jadi masalah multikolinearitas terjadi 
ketika nilai DEF mendekati satu. 
 

 
2.2.  Indikator Multikolinearitas Individu 

 
Tiga indikator multikolinearitas individu yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Varians Inflasi Faktor (VIF)  

Menurut Chatterje & Pr individu ice (1977), Varians Inflasi Faktor (VIF) adalah unsur-
unsur diagonal utama dari invers matriks korelasi hasil pemusatan dan penskalaan di 
dalam matriks (X’X) yang sangat berguna dalam pendeteksian multikolinearitas. 
Misalkan matriks korelasi dari model yang dibakukan adalah: 

[ ]ijc=C  dengan cij = 1 untuk i = j, dan cij =  rij untuk i ≠ j 
Varians Inflasi Faktor (VIF) didefinisikan sebagai berikut 

              2

1
1i

i

VIF
R

=
−

                                        .   .   .                                (11) 

dengan Ri
2 koefisien determinasi regresor ke i pada regresor lainnya. 

Jika nilai VIF >>→ ∞ yang berarti Ri
2 ≈ 1, maka terdapat multikolinearitas sempurna. 

Jika nilai VIF ≈ 1 yang berarti Ri
2≈ 0, maka tidak terdapat multikolinearitas 
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2.2.2  Indeks Kondisi 

Indeks Kondisi dari matriks  (X’X) adalah didefinisikan sebagai berikut;        

             
max

i
i

λκ
λ

=       , untuk i = 1,2,...m.                       .   .   .                          (12) 

Dengan λi > 0, untuk setiap i, i = 1,2,...,m adalah nilai eigen dari matriks (X’X). Jika 100 
≤ κi ≤1000 , maka terjadi multikolinearitas sedang / moderat sampai kuat. Jika κi > 1000  
maka terjadi multikolinearitas sangat kuat. 
 
2.2.3. InterCorrelation Effect (ICE)  

Untuk memeriksa kebenaran bagaimana masing-masing taksiran koefisien khusus 
dipengaruhi oleh korelasi kuat diantara regresor, dekomposisi total  InterCorrelation 
Effect (ICE) dan proporsi yang dihasilkan adalah ukuran korelasi relatif antara variabel 
regresor ke i dengan variabel regresor lainnya . 
InterCorrelation Effect (ICE) ukuran korelasi relatif antara variabel regresor ke i dengan 
variabel regresor lainnya . 
InterCorrelation Effect (ICE)  adalah sebagai berikut : 

           1( )

1 1( )

m

Yi ij Yj
j i j

i m m

Yi ij Yj
i j i j

p p
ICE

p p

ρ

ρ

= ≠

= = ≠

=
∑

∑ ∑
     .    .    .                              (13) 

Pembilang merupakan proporsi varians dari variabel respon yang disebabkan oleh 
interkorelasi diantara variabel regresor ke i dengan variabel regresor lainnya; penyebut 
adalah proporsi varians Ys yang disebabkan oleh interkorelasi diantara semua variabel 
regresor. Indikator ICE, bukan ukuran keseluruhan karena terdapat   statistik ICE 
sebanyak banyaknya variabel regresor. Nilai ICE bervariasi mulai dari 0 ke 1. Dengan 
ukuran ini memungkinkan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antar variabel 
respon dan variabel regresor memburuk oleh masalah multikolinearitas. Berdasarkan 
ukuran ini pula memungkinkan untuk merangking koefisien dalam bentuk eksposisi 
terhadap korelasi antar regresor. 
Indikator ICE bukan ukuran keseluruhan, karena terdapat statistik  ICE sebanyak 
banyaknya variabel regresor. ICE merupakan ukuran multikolinearitas relatif yang dapat 
digunakan untuk menguji bagaimana taksiran koefisien dipengaruhi oleh korelasi diantara 
variabel regresor. Nilai –nilai ICE bervariasi dari 0 sampai 1, jika nilainya sangat kecil  
dibandingkan lainnya maka taksiran koefisien yang terkait dengan regresor tersebut 
dipengaruhi secara kuat oleh korelasi diantara regresor. 
ICE menghitung persentase variasi variabel respon  yang diakibatkan regresor khusus, 
jika persentase kecil maka korelasi diantara regresor mereduksi pengaruh kuat regresor 
terhadap variabel respon. 
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3.  Simulasi 
   

Untuk membandingkan ketiga Indikator multikolinearitas keseluruhan, dan 
indikator individu dilakukan simulasi komparasi, adapun tujuan dan penggunaan simulasi 
ini adalah  membangkitkan data yang dapat diatur berdasarkan, banyaknya variabel 
regresor (m), banyaknya observasi (n), tingkat korelasi antar variabel regresor (noise), 
dengan replikasi 1000 kali. Untuk membangkitkan data yang mengandung 
multikolinearitas penulis menggunakan algoritma Norliza dkk (2006). 
Algoritma simulasinya sebagai berikut; 
 
3.1 Bangkitkan data sebanyak n observasi x m var regresor dengan rumus sebagai  
      berikut: 

        1 (0,1)x N=   
        1(0, ' ')px N noise x= + ,  untuk setiap nilai p, p=2,3,...,m 

                 1 2Y x x= + + . . .  + mx  + random 
 
3.2 Jalankan regresi (OLS)  dengan komputasi tambahan untuk menghitung   
      indikator-indikator multikolinearitas. 

a. Ekstrak data ke dalam matriks X dan Y. 
b. Hitung B, koefisien regresi taksiran dengan rumus YX'X)(X'B 1−= . 
c. Hitung STD, standard deviasi dari masing-masing variabel dalam data. 
d. Hitung BETA, koefisien jalur /Betas koefisien regresi yang sudah  distandarisasi 

dengan rumus  BETA[i] = B[i] * STD[i] / STD[y] 
e. Hitung COREL,  korelasi dari variabel regresor, 
f. Hitung Direct Effect, dari matriks COREL dan BETA. 
g. Hitung DEF = Indirect Effect / Total Effect  atau 

         

∑ ∑ ∑

∑ ∑

= = +=

= +=

+
= m
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m
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YjijYiYi

m

i
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pp
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1 1 1

2

1 1

2

2

ρ

ρ  

h. Hitung EVAL, eigen value dari matriks COREL, cari juga maximum dan 
minimumnya. 

i. Hitung  Bilangan Kondisi/ Condition Number dengan rumus  

          
max

min

λ
κ

λ
= . 

j. Hitung Red, indikator RED dengan rumus               
 

 ( )
( )

( ) ( )
( )

2 ' '
Red

1 1
R I X X X X Itr tr

m m m m
− −⎡ ⎤⎣ ⎦= =
− −

  

 k. Hitung  VIF, ICE dan Indeks Kondisi dengan rumus sebagai berikut; 
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 VIF[i] = )1/(1 2
iR−       adalah unsur diagonal ke i matriks invers dari R 
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i
i iCI

λ
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Untuk setiap i, i=1,2,...m. 

 

3.3. Dengan replikasi 1000 kali untuk melihat perbedaan nilai indikator-indikator 
multikolinearitas keseluruhan, RED, DEF dan Bilangan Kondisi (κ ), maupun untuk 
indikator multikolinearitas individu,  VIF, ICE dan Indeks Kondisi, dilakukan 
simulasi komparasi. Definisikan banyaknya variabel m dan banyaknya observasi n 
dalam dua buah array, Cases dan Variables, lalu lakukan perhitungan (3.1) dan(3.2) 
sebanyak  m x n.   Kriteria pengklasifikasiannya untuk indikator multikolinearitas 
keseluruhan sebagai berikut; jika RED ≥0,5 ,  yang berarti ada multikolinearitas 
maka bernilai  nilai 1, lainnya 0,  jika DEF ≥  0,5  yang berarti ada multikolinearitas 
maka bernilai 1, lainnya 0, jika ≥κ  100  maka dinilai 1 dan lainya 0. Klasifikasi 
untuk  indikator multikolinearitas individu; jika VIF[i] ≥ 0,6 ,  yang berarti ada 
multikolinearitas maka bernilai 1, lainnya 0,  jika ICI[i] ≥  0,5  yang berati ada 
multikolinearitas maka bernilai 1, lainnya 0, dan jika  K[i] ≥  100 bernilai 1 dan 
lainya 0. Kemudian dicari proporsi kemunculannya dari masing-masing indikator. 

 
 

4.  Hasil Simulasi Dan Pembahasannya 

 

4.1 Hasil Simulasi Indikator Multikolinearitas Keseluruhan 

Dengan mengambil ukuran sampel n = 35, banyak variabel regresor m = 3, noise )(δ = 
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan1, melalui replikasi 1000 kali proporsi 
kemunculan /terjadinya multikolinearitas dari indikator-indikator multikolinearitas 
keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 4.1. sebagai berikut; 
 

  Tabel 4.1 Nilai-nilai indikator multikolinearitas keseluruhan 
 

δ  0.01 0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
Red 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DEF 0.99 0.98 0.74 0.54 0.65 0.73 0.84 0.88 0.88 
K(COND) 1 1 1 0.98 0.62 0.12 0.01 0 0 
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                                                 Tabel Lanjutan 
δ  0,8 0,9 1 
Red 0,99 0,98 0,95
DEF 0,84 0,77 0,69
K(COND) 0 0 0 

 
 
 
Dari tabel 4.1 diperoleh grafik fungsi indikator Red, DEF dan bilangan kondisi sebagai 
berikut, 
 

                          
                      
                              Gambar 4.1 Fungsi Red, DEF,K (COND) 
 
Dari grafik dapat disimpulkan bahwa; 1). indikator Red paling sensitif dari pada 

indikator lainnya  2). jika δ [ 0.1 , 0.3 )∈  maka Bilangan Kondisi  (COND) lebih sensitif 
dari pada DEF    3).  jika δ  = 0.3 maka Bilangan Kondisi sama sensitifnya dengan DEF 
dan 4). jika 0.3 <   1δ ≤   maka indikator DEF lebih sensitif dari pada Bilangan kondisi. 
 

4.2. Hasil Simulasi Indikator Multikolinearitas Individu 

Dengan mengambil ukuran sampel n = 35, banyak variabel regresor m = 3, noise )(δ =  
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 dan1, melalui replikasi 1000 kali, diperoleh tabel 
peluang terjadinya multikolinearitas berdasarkan indikator multikolinearitas individu  
VIF; ICE dan Indeks Kondisi atau ( )i iCIκ sebagai berikut:  
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(4.2) Tabel peluang terjadinya multikolinearitas berdasarkan noise dan indikator 
multikolinearitas individu 

 
)(δ  VIF1 VIF2 VIF3 ICE1 ICE2 ICE3 CI1 CI2 CI3 

0.1 1 1 1 0.46 0.29 0.3 0.88 0.73 0.05 
0.2 1 0.997 0.0998 0.3 0.26 0.26 0.66 0.34 0 
0.3 0.99 0.761 0.73 0.13 0.18 0.19 0.64 0.36 0 
0.4 0.84 0.251 0.242 0.056 0.09 0.1 0.65 0.35 0 
0.5 0.47 0.03 0.04 0.02 0.05 0.05 0.67 0.33 0 
0.6 0.16 0.007 0.008 0.008 0.006 0.03 0.64 0.36 0 
0.7 0.06 0 0 0.002 0.018 0.018 0.65 0.35 0 
0.8 0.02 0 0 0.002 0.009 0.009 0.66 0.34 0.001 
0.9 0.003 0 0 0.001 0.005 0.005 0.66 0.33 0.001 
1 0 0 0 0.002 0.002 0.001 0.65 0.35 0.001 

Dari tabel (4.2) diatas dapat digambarkan grafik fungsi sensitifitas  indikator individu ;  
VIF, Indeks Kondisi  iC I dan ICE . Dengan sumbu datar Noise dan sumbu tegak 
sensitifitas / peluang terjadinya multikolinearitas diperoleh grafik sebagai berikut: 
 
 

 
                         
                             (4.2) Gambar grafik fungsi sensitifitas Indikator  VIF 
                                      ICE dan CI 
 
Dari gambar (4.2) grafik  fungsi sensitifitas indikator multikolinearitas individu  VIF, ICE 
dan CI dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1).  Jika Noise δ  untuk 0.1  < 0.45δ≤  , maka VIF l lebih sensitif dari pada Indeks 

kondisi (CI)1. dan untuk δ  = 0.45 VIF l sama sensitifnya dengan (CI)1. 
2).  Jika 0.45 < 1 δ ≤ maka terlihat  kebalikannya (CI)1 lebih sensitif dari pada VIF l. 
3). Jika 0.1<   0.8δ ≤ , maka ICE 1 paling tidak sensitif dari pada VIF l dan (CI)1. 
4). Jika Noise δ  untuk 0.1  < 0.5δ≤  , maka  VIF 2 lebih sensitif dari pada ICE 2. 
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5). Untuk setiap noise (CI)2 lebih sensitif  dari ICE 2. 
   6). Jika 0.1   < 0.4δ≤ , maka VIF 2 lebih sensitif dari (CI)2, tetapi  pada 0.4    1δ≤ ≤ , 

(CI)2 lebih sensitif dari VIF 2. 
7). Untuk 0.1   0.2δ≤ ≤  VIF 3  lebih sensitif dari (CI)3, VIF 3 lebih berfluktuasi dari pada 

kedua indeks kondisi lainnya. 
8). Untuk 0.1   0.8δ≤ ≤  ICE 3 lebih sensitif dari (CI)3,  dan  untuk > 0.8δ  VIF 3, ICE 3 

dan (CI)3 sama sensitifitasnya..  
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Abstract. Logarithmic transformation is often used in volatility to achieve 
a particular symmetric Gaussian distribution. This is because often founded that 
the skewness of volatility of  log transformed  is smaller than the skewness of the original 
volatility. Based on the research that exist, the log transformation does not eliminate 
the skewness perfectly, so it is possible there are other nonlinear transformations 
and more effective in reducing the skewness in finite samples. The transformation of the 
popular and frequently used is Box Cox transformation. This transformation has 
a parameter λ which states the power of transformation. For the special case λ = 0 (log 
transformed) and λ = 1 (not transformed the same as the original data). This research 
will study whether Box Cox transformation, especially for the power transformation λ 
≠ 0 will be better than the log transformation (λ =0) in reducing the volatility skewness. 

 
Key words and Phrases : Sekewness, Box Cox, transformation, volatilities 
 
 
Abstrak.  Transformasi logaritma sering digunakan pada volatilitas untuk mencapai 
suatu distribusi simetrik terutama Gaussian. Hal ini dikarenakan sering kali ditemukan 
bahwa skewness dari volatilitas yang ditransformasi log lebih kecil dari skewness 
volatilitas aslinya.  Berdasarkan penelitian yang sudah ada, transformasi log tidak 
menghilangkan skewness secara sempurna, sehingga dimungkinkan ada transformasi 
nonlinear yang lain dan lebih efektif dalam mereduksi skewness pada sample 
berhingga. Transformasi yang popular dan sering digunakan adalah transformasi Box 
Cox. Transformasi ini mempunyai parameter λ yang menyatakan power transformasi. 
Untuk kasus khusus λ=0 (transformasi log) dan λ=1 (tidak ditransformasi sama dengan 
data asli).  Pada penelitian ini akan diteliti apakah transformasi Box Cox khususnya 
untuk power transformasi  λ≠ 0 akan lebih baik dibanding transformasi log (λ =0) 
dalam mereduksi skewness pada volatilitas. 
 
Kata kunci: Sekewness, Box Cox, transformasi, volatilitas 
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1. Pendahuluan 

Pada penelitian ini akan dipelajari seberapa akurat ke pendekatan distribusi suatu 
statistik ke distribusi Normal. Karena distribusi Normal sering dikarakteristikkan dengan 
mean nol dan variansi satu, skewness nol dan excess kurtosis nol, maka suatu statistik 
yang mempunyai karakteristik-karakteristik tersebut diharapkan dapat lebih didekati 
dengan distribusi Normal dari pada diatribusi yang lain. Dengan melihat karakteristik-
karakteristik tersebut, dapat ditentukan seberapa akurat suatu statistik mempunayai 
distribusi yang mendekati distribusi Normal. Berdasarkan temuan sebelumnya, diketahui 
bahwa transformasi logaritma pada realized volatility mempunyai sifat-sifat sampel 
berhingga yang lebih baik dari realized volatility yang tidak ditransformasi. Bagaimana 
dengan transformasi yang lain?  Seperti diketahui transformasi yang lain yang sering 
digunakan adalah transformasi Box Cox di mana logaritma merupakan salah satu bentuk 
khusus untuk λ=0 (power transformasi nol). Penelitian ini akan meneliti tentang efek 
transformasi Box Cox pada sampel berhingga didasarkan pada realized volatility. 

 
 

2. Realisasi Volatilitas 

Dalam model stokastik volatilitas log harga merupakan gerakan Brownian 
digeneralisasi mengikuti volatilitas dari waktu ke waktu. Kemudian log harga, log S, 
mengikuti 

 ,0  ,)()(log
0

≥= ∫ tudwuS
t

t σ      (1) 

di mana w menunjukkan seperti gerak Brownian dan σ adalah volatilitas. 
Diasumsikan bahwa tidak ada drift dan dianggap bahwa antara w dan σ independen. 

 Intraday return pada suatu interval h ditunjukkan dengan notasi ir  dan 
didefinisikan sebagai berikut: 

 hiihi SSr )1(loglog −−=        

     ∫ −
=

h

hi uudw
)1(
σ       untuk i= 1,…,1/h dengan 1/h integer. 

Parameter yang menarik adalah volatilitas gabungan perhari, yaitu duu∫=
1

0

22 σσ . 

Untuk menduga nilai parameter tersebut, maka digunakan realisasi volatilitas sabagai 
estimatornya. Estimator realisasi volatilitas didefinisikan  sebagai ∑=

=
h

i irR /1

1
2

2 , 

sedangkan realisasi power variasi order ke-q didefinisikan sebagai berikut 
 ∑+−= q

i
q

q rhR ||12/        

dan power volatilitas gabungan ditunjukkan dengan duq
u

q ∫=
1

0
σσ  untuk sembarang 

q>0. 
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3.  Ekspansi /Deret Edgeworth 
 

Edgeworth telah mengembangkan suatu deret untuk meningkatkan teorema limit 
pusat. Tujuan dari deret edgeworth untuk mengontrol kesalahan pendekatan. Barisan 
variabel random { }tX  adalah identik independen dengan mean µ dan variansi σ2,  dan Yn 
adalah jumlahan variabel random terstandarisasi, yaitu: 

∑
=

−
=

n

i

i
n

X
n

Y
1

1
σ

µ
. 

Jika Fn adalah distribusi kumulatif dari variable random Yn, maka dengan teorema 
limit pusat berlaku 

  ∫
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untuk setiap x, selama mean dan variansi berhingga. 
Deret Edgeworth dengan power n, adalah: 
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dengan )(xPj  adalah polynomial derajat 3j, dan dengan invers transformasi Fourier 
maka diperoleh fungsi densitas Fn sebagai berikut: 
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Deret Edgeworth untuk 3 suku pertama adalah: 
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Ki adalah cumulant ke i dari variable random X . Cumulant dari variabel random X 
dengan mean µ dan variansi σ2 dapat diberikan sebagai berikut: 
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4. Teori Asimtotik Normal untuk Transformasi Volatilitas  
  
 Pada paper Barndorff-Nielson and Shephard [3], telah menunjukkan bahwa 

pada kondisi tertentu q
q

p
qR σµ⎯→⎯  untuk ).1,0(~  ,|| NZZE q

q =µ  
 

Teorema 4.1. Barndorff-Nielson and Shephard [3]  
Untuk model stokastik volatilitas, maka untuk sembarang bilangan positif 0→h  
berlaku 

( ) )1,0(
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di mana 42σ   adalah variansi asimtotik dari 2
1 Rh− .   

Teorema 4.2. Barndorff-Nielson and Shephard [3]  
Misalkan log S adalah suatu proses stokastik yang mengikuti persamaan (1). Dengan 
definisi realisasi power variasi (order 2q) yaitu ∑= h q

iq rR /1

1
2

2 , maka untuk 0→h , 
q

q
p

q
q Rh 2

2
1 σµ⎯→⎯+− , dengan  )12.(.3.1 −= qq Lµ .  

  
Dengan menggunakan teorema 4.1 dan 4.2, maka diperoleh 
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.     

 Pada aplikasinya dimungkinkan untuk mentransformasi teorema limit di atas. 
Salah satu transformasi yang terkenal dan sering digunakan adalah transformasi Box 
Cox.  Transformasi Box Cox untuk realisasi volatilitas didefinisikan sebagai berikut: 
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Jika λ=0, maka transformasi yang digunakan adalah logaritma, dan jika λ=1 maka 
transformasi tersebut akan sama dengan data awal. 

 Statistik transformasi Box Cox diberikan dengan: 
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dengan ),(' 2 λRf  menyatakan derivatif f  terhadap R2.  Untuk λ=0, maka 
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dan untuk λ ≠ 0, 

  
( )( )

( ) ).1,0(
21. 42

2
2

1

N
f

RhS d⎯→⎯
−

−
=

−

σλσλ

σλ

λ   (2) 

 Biasanya nilai ( ) 42 21. σλσλ −f  tidak diketahui dan tergantung pada 
volatilitas path. Oleh karena itu, nilai tersebut harus diganti dengan suatu estimator yang 
konsisten yaitu ( ) 43

2
2 1. RRf −λλ , sehingga diperoleh: 
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untuk mengganti (2).    
 Berikut ini akan dilihat keakuratan dari transformasi Box Cox ke pendekatan 

distribusi normal untuk λS  dan λT  dengan menggunakan deret Edgeworth. Pertama 

akan dilihat untuk statistik λS . Seperti diketahui bahwa deret Edgeworth  dari 
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λS bergantung pada tiga Cumulant pertama dari λS , yaitu )( λSKi  untuk i=1,2,3.  
 

Proposisi 4.1. Goncales & Meddahi [4] 
Untuk σ  berhingga dan 0→h , maka 
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Dari proposisi di atas menunjukkan bahwa λ berpengaruh pada cumulant kesatu 

dan ketiga. Karena 
λ

σλσ
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=f  maka diperoleh 
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. Dengan demikian untuk 

λ=1 merupakan pilihan yang optimal jika tujuan yang ingin dicapai adalah 
mengeliminir bias. Dengan kata lain, jika ingin mengeliminir bias, maka data tidak 
perlu ditransformasi dan gunakan data asli. Untuk λ>1 maka akan diperoleh bias positif, 
tetapi untuk λ<1 maka akan diperoleh bias negatif. Cumulant order ketiga juga 

dipengaruhi oleh pemilihan λ melalui rasio 
),('
),("

2

2

λσ
λσ

f
f

. Dengan menggunakan deret 

Edgeworth, pendekatan asimtotik Normal bergantung pada cumulant order ketiga, di 
mana pendekatan akan lebih baik jika K3(Sλ) menuju nol. Sehingga diperoleh sifat 
sampel berhingga menjadi lebih baik. Dari proposisi 4.1. (c), untuk K3(Sλ)=0, maka: 
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Jadi untuk 0)(3 =λSK  maka skewness= 02/3
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3 =
K

K
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Dari hasil di atas menunjukkan bahwa nilai λ diperlukan untuk membuat bias dan 
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skewness kecil. Ketika skewness dipandang penting, maka nilai λ optimal untuk 

mengurangi skewness adalah ( ) 3
1

3
21* 24

26

≤−=
σ

σσλ .  Dalam praktek, nilai λ* tidak 

dapat dihitung karena nilai λ* bergantung pada σ yang tidak diketahui. Namun 

demikian, λ* bisa diganti dengan 2
44

662

)/(
)/(

3
21*ˆ

µ
µ

λ
R

RR
−=  (Barndorff-Nielsen, 2004) di 

mana qσ  diganti dengan qqR µ/ . 
 Selanjutnya, untuk melihat sifat-sifat statistik Tλ, digunakan teorema berikut. 
 

Teorema 4.3. Goncalves & Meddahi [4] 
Misalkan ℜ→ℜ:f  terdefensial sampai order kedua dan kontinu serta 

( ) 0' 2 ≠σf  utnuk suatu path σ, maka 
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Dengan teorema di atas, maka akan diperoleh sifat-sifat cumulant orde kesatu dan 

ketiga dari Tλ. Pendekatan asimtotik Normal Tλ, menggunakan deret Edgeworth 
berikut: 

 )()()()()( ,1 hOxxqhxxTP f ++Φ=≤ φλ . 

untuk setiap ℜ∈x  di mana )(xΦ  dan )(xφ  adalah fungsi distribusi kumulatif dan 
fungsi densitas probabilitas Normal standar. Menurut Hall (1992), 
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teorema 4.3 maka diperoleh: 
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Dari hasil di atas, menunjukkan bahwa pemilihan λ akan berpengaruh terhadap 
nilai K1 dan K3 dari Tλ. Nilai λ optimal bergantung pada volatilitas path ( 2σ ). Untuk 
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mengeliminir bias, maka λ optimal ditentukan sedemikian hingga 0)(1 =λTK  untuk 

0→h , yaitu sebagai berikut: 
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Sedangkan untuk mengeliminir skewness maka λ optimal ditentukan sedemikian 

hingga 0)(3 =λTK  untuk 0→h , yaitu 
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 Dari hasil di atas bisa disimpulkan bahwa nilai 1
)(

21
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σ
σσλ   adalah 

nilai λ  optimal untuk mengurangi bias. Sedangkan 
3
1

)(3
41

24

26

−≤−=
σ
σσλ  merupakan λ 

optimal untuk mengurangi skewness. Jadi jelas bahwa transformasi Box Cox yang 
merupakan fungsi  λ dapat digunakan untuk mengurangi skewness. 

 
  

5. Simulasi 

Untuk melihat kesalahan variansi realisasi, maka akan dilakukan simulasi. 
Simulasi tesebut didasarkan pada type proses Ornstein-Uhlenbeck yang merupakan 
solusi dari  

 2 2 2t td dt Ddwσ γσ= − +       
di mana z adalah suatu subordinator (proses Levy dengan increment nonnegatif). 

Pada simulasi ini, digunakan suatu proses di mana 2σ  mempunyai distribusi Gamma. 
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Software yang digunakan adalah MATLAB 6.5.1.  

Diberikan suatu vektor “t” dari waktu, interval waktu 'dt', dengan 'g' dan 'D' adalah 
damping parameter dan koefisien gabungan, maka selanjutnya mengikuti  simulasi 
process Ornstein-Uhlenbeck:  

X_free = cumsum(sqrt(2*D*dt)*randn(size(t))); 
X_filt = filter([0 g*dt], [1 -1+g*dt] , X_free); 
X_OU = X_free-X_filt; 

'X_OU' adalah realisasi dari sampel proses Ornstein-Uhlenbeck pada waktu t. 
 Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil penggunaan transformasi logaritma dapat 

membuat pendekatan ke normalitas menjadi lebih baik. Tetapi belum tentu untuk 
transformasi yang lain. Untuk itu, perlu ditentukan λ  optimal pada transformasi Box 
Cox.  

 

n=10, R2i‐σi
2 

 

n=10, log R2i‐ log σi
2 

 

n=10,  −2R σi 

  

n=100, R2i‐σi
2  n=100, log R2i‐ log σi

2 
n=100,  −2R σi 

Gambar1. Q-Q plot untuk f(R2,λ)  
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Abstract.  Parameter estimation is one of main topics in statistics.  The result of parameter 
estimation is an interval of the form [A,B] , so called confidence interval,  which we believe 
that the interval contains the true parameter value in some level of confidence.     
   The degree of the confidence of the inference of the parameter depends on the confidence 

level  � that was determined subjectively by the decision maker ( )10 <β< .  The 
determination of probability, � results random intervals.  Due to the probabilistic property, 
we would never expect that the intervals exactly contains the true target paramater. In other 
word,   we produce fuzzy intervals  because we could not say exactly (yes or no) that the 
intervals contain the true parameter. 
 This paper discuss the fuzziness of the parameter estimation based on Zadeh’s fuzzy set 
theory. 
 
Key words and Phrases: confidence interval, fuzzy set. 

 
 
Abstrak.  Estimasi parameter merupakan salah satu bidang kajian pokok dalam statistika.   
Hasil dari estimasi parameter adalah suatu interval yang berbentuk [A,B] , yang disebut 
interval konfidensi, yang dengan tingkat kepercayaan tertentu diyakini memuat parameter 
yang sebenarnya.    
   Derajat kepercayaan kesimpulan tentang parameter amat ditentukan nilainya oleh besarnya 
tingkat kepercayaan β yang ditetapkan secara subyektif oleh pengambil keputusan 
( )10 <β< .  Penetapan probabilitas β  tersebut menghasilkan interval yang bersifat random.  
Karena sifatnya yang probabilistik, interval-interval tersebut dalam taraf tertentu tidak dapat 
dipastikan akan memuat parameter yang akan diduga.  Dengan kata lain interval yang 
dihasilkan bermakna kabur (fuzzy) karena interval tersebut tidak dapat secara tegas (ya atau 
tidak) dinyatakan memuat parameter yang sebenarnya. 
 Makalah ini membahas kekaburan pendugaan parameter tersebut berdasarkan atas teori 
himpunan kabur (fuzzy set) yang dikembangkan oleh Zadeh. 
 
Kata kunci: interval konfidensi, himpunan kabur. 
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1. Pendahuluan 

Estimasi parameter merupakan bidang kajian pokok dalam statistika di samping 
pengujian hipotesis.  Perkembangan tentang keduanya tidak dapat dilepaskan dari 
pemikiran Neyman dan Fisher yang meletakkan landasan  teorinya. Secara historis 
perkembangan itu dapat ditelusuri dalam Lehman (1983). 
 Hasil dari estimasi parameter adalah suatu interval yang berbentuk [A,B] , yang 
disebut interval konfidensi, yang dengan tingkat kepercayaan tertentu diyakini memuat 
parameter yang sebenarnya.  Bickel dan Doksum (1977) memberikan  dua intepretasi 
praktis dari interval konfidensi sebagai berikut : 

(1) Andaikan percobaan dilakukan untuk mengevaluasi parameter θ . Bila hasil dari 
setiap percobaan digunakan untuk menghitung interval konfidensi ( ) %1001 β−  
bagi  θ  maka sekurang-kurangnya ( ) %1001 β−  dari interval-interval tersebut 
akan memuat nilai sebenarnya dari θ . 

(2) Tingkat kebenaran kesimpulan tentang θ  yang dihasilkan dari interval 
konfidensi adalah sebesar ( ) %1001 β− . 
Estimasi parameter tergantung pada suatu variabel random yang disebut statistik, 

yang merupakan fungsi pengamatan-pengamatan sampel.  Karena sifatnya yang random, 
ketidakpastian dari statistik ini diakomodasi dengan pembentukan interval.  Derajat 
kepercayaan kesimpulan tentang parameter amat ditentukan nilainya oleh besarnya nilai 
β  ditetapkan secara subyektif oleh pengambil keputusan ( )1≤β≤ξ .  Karena 
ketidakpastian ini, maka setiap interval yang dihasilkan tidak dapat ditentukan secara 
tegas (benar atau salah) apakah interval tersebut memuat parameter yang tidak diketahui 
atau tidak.  Dengan demikian interval konfidensi yang penentuannya didasarkan pada 
pengamatan “tegas” melalui statistik,  mempunyai makna kabur. 

 Makalah ini akan membahas kekaburan dari interval konfidensi dengan 
menggunakan bilangan kabur triangular, di mana data yang digunakan untuk menduga 
interval konfidensi merupakan data tegas (crisp).  Pembahasan dalam makalah ini tidak 
memasukkan data kabur sebagai input. 

2. Hasil Utama 

2.1  Estimasi Parameter 
Andaikan T(x) adalah penduga dari parameter θ .  Menghitung T(x) secara 

tunggal berdasarkan sampel x= )'x,,x,x( n21 …  dirasakan tidak cukup.  Kebutuhan 
akan ketelitian pendugaan membawa konsekuensi pendugaan dilakukan dalam bentuk 
interval.  Secara umum, untuk menduga parameter, θ  ditentukan dengan pasangan 
statistik  ))(T),(T( xx  sedemikian hingga interval yang dihasilkan memuat parameter 
yang diduga dengan peluang yang sebesar-besarnya. 
 
Definisi 2.1. Interval konfidensi 
Interval random ))(T),(T( xx , dengan )(T)(T xx < , disebut interval konfidensi  
( ) %1001 β− bagi θ , bila berlaku  
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( ) β−≥≤θ≤θ 1)(T)(T(P xx . 
 
1-β (disebut tingkat konfidensi) merupakan batas bawah dari peluang bahwa interval 

))(T),(T( xx  memuat θ  dan 0<β<1.   Notasi β dipakai sebagai pengganti α (yang 
dikenal pada umumnya dalam interval konfidensi) untuk menghindari kesamaan simbol 
dengan konsep potongan α (alpha-cuts) dalam teori himpunan kabur.  

Dalam praktek, interval konfidensi dinyatakan dalam interval tertutup [T(x)-
a,T(x)+a] dimana a adalah akar dari rata-rata kuadrat galat.  Dapat diintepretasikan bahwa 
T(x)-a dan T(x)+a sebagai batas dari θ .  Akan tetapi, walaupun statistik T(x) bersifat tak 
bias, tidak ada jaminan bahwa batas-batas tersebut akan memuat θ .  Pada sebagian besar 
masalah pendugaan, probabilitas bahwa interval [T(x)-a,T(x)+a] tidak memuat θ  adalah 
positip (Bickel dan Doksum, 1977).   

Sebagai contoh, andaikan berdasarkan pengukuran )'x,,x,x( n21 … akan 
dilakukan pendugaan parameter θ .  Asumsikan bahwa pengamatan-pengamatan ini 
berdistribusi Normal dengan rata-rata θ  dan variansi σ2 yang diketahui.  Teori statistika 
menghasilkan dugaan interval berbentuk nX σ± .  Kita dapat menghitung peluang 

bahwa batas-batas nX σ±  tidak memuat θ  sebagai berikut : 
Pertama, dapat ditunjukkan bahwa 
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Untuk sembarang a dan n.  Di sisi lain, jika kita pilih nilai a atau n cukup besar, 
probabilitas di atas dapat dibuat lebih kecil dari pada suatu bilangan positip yang 
ditentukan.  Contoh, bila diambil na σ=  maka probabilitas di atas dapat dihitung 

dengan bantuan tabel Normal standar yang hasilnya [ ] 32.0nXP =σ>θ− .  Nilai ini 

tidak cukup meyakinkan untuk penarikan kesimpulan.  Oleh karena itu, prosedur evaluasi 
lebih baik ditempuh dengan menetapkan probabilitas yang cukup kecil terlebih dahulu 
(misalnya β) sesuai harapan kita, kemudian menentukan a dan atau n sedemikian rupa 
sehingga  

[ ] β=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

σ
−Φ=>θ−

na2aXP , 

yang ekivalen dengan  
[ ] [ ] β−=>θ−−=+≤θ≤− 1axP1aXaXP . 

Persamaan ini dapat diintepretasikan sebagai tingkat kepercayaan kita bahwa interval 
[ ]aX,aX +−  akan memuat θ . Tingkat kepercayaan tersebut dinyatakan dalam 
prosentase sebagai ( ) %1001 β− .Dari pembahasan di atas, penetapan besarnya β bersifat 
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subyektif tergantung besarnya kesalahan pendugaan yang sanggup dipikul oleh 
pengambil keputusan.  Berdasarkan pengalaman, bidang-bidang ilmu sosial menetapkan 
toleransi β sampai 0.10 karena faktor random yang cukup besar, sedang ilmu-ilmu 
eksakta umumnya bekerja dengan β kurang dari atau sama dengan 0.05. 
 Penetapan probabilitas β tersebut menghasilkan interval random.  Karena sifatnya 
yang probabilistik, interval-interval tersebut dalam taraf tertentu tidak dapat dipastikan 
akan memuat parameter yang akan diduga.  Dengan kata lain interval yang dihasilkan 
bermakna kabur karena interval tersebut tidak dapat secara tegas (ya atau tidak) 
dinyatakan memuat parameter yang sebenarnya. 
 Untuk membahas kekaburan pendugaan parameter tersebut, beberapa definisi 
yang terkait dengan himpunan kabur akan diberikan terlebih dahulu. 
 
2.2 Himpunan Kabur 

Ketidaktegasan atau kekaburan merupakan salah satu ciri dari bahasa sehari-hari 
untuk mengungkapkan konsep/gagasan.  Banyak kata atau istilah sehari-hari pada taraf 
tertentu memuat salah satu bentuk kekaburan, misalnya kekaburan semantik.  Suatu 
kata/istilah dikatakan kabur (fuzzy, vague) secara semantik apabila kata/istilah tersebut 
tidak dapat didefinisikan secara tegas, dalam arti tidak dapat ditentukan secara tegas 
(benar atau salah) apakah suatu obyek tertentu memiliki ciri/sifat yang diungkapkan oleh 
kata/istilah itu atau tidak.  Untuk mewadahi sifat kabur tersebut, Zadeh (1965) membuat 
terobosan dengan memperluas konsep “himpunan klasik” (himpunan tegas, crisp set), 
menjadi himpunan kabur (fuzzy set), dalam arti bahwa himpunan tegas merupakan 
kejadian khusus dari himpunan kabur itu. 
 
Definisi 2.2  Himpunan Kabur 
Suatu himpunan kabur A dalam semesta Ω  dapat dinyatakan sebagai himpunan 
pasangan terurut  

}))(,{(~
~ Ω∈= xxxA Aμ  

di mana A~μ  adalah fungsi keanggotaan dari himpunan kabur A~ , yang merupakan suatu 
pemetaan dari himpunan semesta Ω  ke selang tertutup [0,1]. 
 

Setiap himpunan kabur dapat dinyatakan dengan suatu fungsi keanggotaan yang 
dapat direpresentasikan dalam formula matematis yang dapat disajikan dalam bentuk 
grafik.  Beberapa contoh fungsi keanggotaan adalah : fungsi keanggotaan segitiga, 
trapesium, Cauchy, Gauss, Sigmoid, Triangular shaped, dll. Fungsi keanggotaan yang 
akan digunakan dalam makalah ini adalah fungsi Triangular shaped, untuk selanjutnya 
disingkat triangular. 
 
Definisi 2.3.  Pendukung (support) 
Pendukung (support) dari suatu himpunan kabur A~ , yang dilambangkan dengan 
Pend( A~ ), adalah himpunan tegas yang memuat semua unsur dari semesta yang 
mempunyai derajat keanggotaan tak nol dalam A~ , yaitu: 

}0)x(|x{)A~( A~ >μΩ∈=Pend . 
 

Himpunan kabur juga dapat dinyatakan dengan cara lain yaitu dengan apa yang disebut 
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potongan-α, yang merupakan himpunan bagian tegas dalam himpunan semesta dengan 
[ ]1,0∈α . 

 
Definisi 2.4. Potongan-α 
Bila A~ adalah sub-himpunan kabur dari Ω , maka potongan-α A~ , ditulis [ ]αA~  
didefinisikan sebagai 

[ ] { }α≥μΩ∈=α )x(xA~ A~  semua bilangan [ ]1,0∈α . 

 
Potongan-α diatas adalah interval tertutup dan terbatas pada [ ]1,0∈α .  Akan kita 
notasikan :  

[ ] ( ) ( )[ ]αα=α 21 a,aA~ . 
Sebagai fungsi keanggotaan triangular  yang mempunyai tiga buah parameter yaitu 
a,b,c∈R  dengan a < b < c, di mana  

a. a1(α) fungsi kontinu monoton naik pada [ ]1,0∈α . 
b. a2(α) fungsi kontinu monoton turun pada [ ]1,0∈α . 
c. a1(1) = a2(1). 

Untuk selanjutnya, himpunan kabur A~  yang mempunyai fungsi keanggotaan triangular 
akan dituliskan sebagai ( )c/b/aA~ ≈ . 
 
2.3  Bilangan Kabur 

Konsep bilangan kabur muncul dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 
aplikasi teori kabur dalam bentuk besaran yang dinyatakan dengan bilangan yang “tidak 
tepat”, seperti misalnya, “kurang lebih 10 buah”, “kira-kira 10 menit”, “sekitar 10 km”, 
dsb.  Secara intuitif dapat diterima bahwa ungkapan-ngkapan tersebut dapat dinyatakan 
dengan suatu himpunan kabur pada semesta R, di mana bilangan 10 mempunyai derajat 
keanggotaan 1.  Bilangan yang dekat dengan 10 mempunyai derajat keanggotaan kurang 
dari 1, dan semakin jauh dengan 10 derajat keanggotaannya semakin mendekati 0. 
 
Definisi 2.5.  Bilangan kabur 
Bilangan kabur adalah himpunan kabur A pada himpunan bilangan real R yang 
memiliki sifat berikut ini (Klir, G.J dan B. Yuan, 1995): 

1. A merupakan himpunan kabur normal.  Konsep sebuah himpunan “ bilangan 
dekat dengan r” secara penuh dipenuhi oleh r itu sendiri, dalam arti derajat 
keanggotaan dari r haruslah sama dengan 1. 

2. Mempunyai pendukung yang terbatas. 
3. Semua potongan-α nya adalah selang tertutup dalam R. 

 
2.4  Estimasi Kabur 
 

Kita akan menggunakan bilangan-bilangan kabur untuk penduga-penduga 
parameter dalam fungsi probabilitas.  Akan ditunjukkan bagaimana kita memperoleh 
bilangan-bilangan kabur tersebut dari suatu himpunan yang elemen-elemennya interval 
konfidensi. 
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Andaikan X adalah variabel random dengan fungsi probabilitas ),x(f θ dengan 
parameter tunggal θ .  Andaikan θ  tidak diketahui dan harus diduga dari sampel acak 

n21 X,,X,X …… .  Andaikan  )X,,X,X(TY n21 ……=  adalah statistik penduga θ  
yang merupakan variabel random.  Diberikan nilai dari variabel random ini 

ni1,xX ii ≤≤=  akan didapatkan penduga titik )x,,x,x(ty* n21 ……==θ untuk 
θ .  Kita tidak pernah dapat berharap bahwa penduga titik ini akan tepat sama dengan 
parameter θ  sehingga diperlukan pendugaan interval dengan tingkat kepercayaan 

%)β( 1001− .  
Notasi β sebagai pengganti α (yang biasa digunakan dalam interval konfidensi) 

dilakukan untuk menghindari kerancuan dengan notasi α pada potongan-α (α -cut) dalam 
bilangan kabur. Nilai β biasanya ditetapkan secara subyektif dengan bilangan 0.10, 0.05, 
atau 0.01.  Sekali ditetapkan nilai β tertentu, akan diperoleh suatu selang yang dengan 
peluang 1-β akan memuat parameter θ .  Bagaimana perilaku selang ini untuk semua nilai 
β?  Kita akan menentukan selang kepercayaan %)β( 1001−  untuk semua 1010 <≤ β.  
(bilangan awal dapat saja diganti dengan 0.10, 0.005, dll.) Jika interval-interval 
konfidensi tersebut disimbolkan dengan ( ) ( )[ ]βθ,βθ 21  untuk 1010 <≤ β.  maka 
penambahan interval konfidensi 0%, yaitu [ ]*θ*,θ , pada interval tersebut maka akan 
menghasilkan interval konfidensi %)β( 1001−  bagi θ  untuk 1010 ≤≤ β. .  Interval 
konfidensi 0% bermakna bahwa interval tersebut mempunyai probabilitas 1 (pasti) untuk 
memuat   θ . 

Sekarang gabungkan interval-interval tersebut satu dengan yang lain untuk 
menghasilkan bilangan kabur triangular θ~  dengan potongan-α nya berupa interval-
interval konfidensi.  Langkah ini menghasilkan : 

[ ] ( ) ( )[ ]αθαθ=αθ 21 ,~
 

untuk 1010 ≤≤ α. .  Yang diperlukan sekarang adalah membuatnya lengkap sebagai 
himpunan kabur  dengan melengkapi potongan-α nya untuk 0100 .α ≤≤ , yaitu dengan 

mendefinisikan [ ] ( ) ( )[ ]010010 21 .θ,.θαθ~ =  pada interval tersebut. Dengan cara ini kita 

menggunakan lebih banyak informasi dalam θ~  dari pada hanya sebuah penduga titik atau 
penduga selang tunggal. 

Sekarang kita mempunyai masalah teknis dengan fungsi keanggotaan )x(~
θ  

karena kedua garis vertikal pada kedua titik akhir dari pendukungnya (support).  Jika 
demikian halnya maka grafik dari θ~  bukan merupakan grafik fungsi.  Oleh karena itu 
akan diperkenalkan sebuah definisi khusus  fungsi keanggotaan  )x(~

θ  untuk penduga 
kabur kita.  Asumsikan bahwa 1010 ≤≤ β. .  (dapat juga dilakukan untuk 

,β. 10010 <≤  dan seterusnya).  Misalkan ( )01.0a 11 θ=  dan ( )01.0a 22 θ=  

sedemikian hingga Pend( θ ) adalah interval [ ]21 a,a .  Didefinisikan )x(~
θ sebagai 

berikut : 
(1) )x(~

θ =0 untuk 1ax < atau 2ax > ; 

(2) )x(~
θ =0.01 untuk 1ax = atau 2ax = ;dan 
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(3) Nilai )x(~
θ untuk 21 axa <<  ditentukan dengan menarik garis vertikal 

memotong kurva dan menarik garis horisontal memotong sumbu vertikal 
untuk mendapatkan nilai )x(~

θ . 
       Hal tersebut mendefinisikan fungsi keanggotaan yang grafiknya tidak akan 

menghasilkan segmen-segmen garis vertikal pada kedua titik akhir 
pendukungnya.  Definisi bilangan kabur triangular  diperluas untuk memuat 
kasus ini dengan menyertakan segmen garis vertikal pada kedua titik akhir 
pendukungnya. Grafik θ~  yang berisi segmen garis vertikal pendek 
memenuhi definisi umum bilangan kabur, di mana himpunan kabur yang 
direpresentasikan dengan grafik dinormalisir ( )x(θ =1 untuk *x θ= ) dan 
semua potongan-α merupakan interval-interval yang tertutup dan terbatas.  

 
2.5  Interval konfidensi kabur untuk rata-rata populasi μ 
 

Andaikan X adalah variabel random  yang berdistribusi Normal dengan 
parameter μ tak diketahui dan variansi σ2 diketahui (ditulis ),(N~X 2σμ . Untuk 
menduga μ  diambil sampel acak n21 X,,X,X …… yang menghasilkan statistik 
penduga x  yang merupakan bilangan tegas (crisp number).  Dari teori statistika telah 

dibuktikan bahwa x  berdistribusi Normal, )
n

,(N~x
2σ

μ , dan bahwa 

)1,0(N~
n

x
σ

μ−
.  Interval konfidensi %)β( 1001−  bagi μ adalah  

( ) ( )[ ]
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡ σ
+

σ
−=βθβθ ββ n

zx,
n

zx,
22

21     (1) 

di mana 
2
βz  adalah bilangan yang memenuhi persamaan ∫

β

∞−

β
−=

2

z

2
1dx)1,0(N .  Interval 

konfidensi ini akan digunakan untuk menentukan μ~  sebagai penduga kabur untuk rata-
rata populasi μ. 

Sebagai ilustrasi, andaikan σ = 10 dan n=64 dan x =30, maka interval konfidensi 
%)β( 1001−  bagi μ adalah  

( ) ( )[ ]
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+−=βθβθ ββ 64

10z30,
64

10z30,
22

21              (2) 

Dapat diperhatikan bahwa interval tersebut merupakan fungsi dari β. 
Untuk menentukan μ~ , asumsikan 1010 ≤≤ β. .  Dengan bantuan program MAPLE, 
persamaan (2) dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 1.  Penduga kabur μ  dengan 101.0 ≤≤ β  

Untuk menggambarkan penduga kabur  μ~  pertama-tama dihitung potongan-α.  Andaikan 
[ ] [ ])(x),(xX~ 21 αα=α  maka )(x1 α  menggambarkan  sisi kiri dari grafik fungsi 

keanggotaan μ~ , sedangkan  )(x 2 α  menggambarkan  sisi kanan dari grafik fungsi 

keanggotaan μ~ .  Pada (2), 
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
+− ββ 64

10z30,
64

10z30
22

 merupakan batas bawah dan 

batas atas.  Batas bawah (atas) menggambarkan sisi kiri (kanan) fungsi keangotaan 
bilangan kabur μ~ .  Bila sumbu mendatar adalah x dan sumbu vertikal adalah y, 
substitusikan y untuk β pada persamaan (2) sehingga 

2

)25.1(30 yz−  menghasilkan sisi 

kiri dari μ~  dan 
2

)25.1(30 yz+  menghasilkan sisi kanan dari μ~ .  Pendukung (support), 

)(μ~ 0 , pada gambar 1 tidak lain adalah interval konfidensi 99% bagi μ.  Persamaan (2) 
juga dapat dievaluasi pada, 1100 ≤≤ β. , dan 10010 ≤≤ β.  dengan bantuan program 
MAPLE. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

α 
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Gambar 2.  Penduga kabur μ~  dengan 1100 ≤≤ β.  

 
Gambar 3.  Penduga kabur μ~  dengan 1001.0 ≤≤ β  

α 

α 
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3. Kesimpulan 
 
Telah dibahas interval konfidensi   suatu parameter yang didasarkan pada 

observasi-observasi tegas menghasilkan kesimpulan tentang interval konfidensi 
yang bermakna kabur.  Teori himpunan kabur dengan fungsi keanggotaannya 
telah dapat memberikan interpretasi baru interval konfidensi dalam konteks 
penarikan kesimpulan tentang parameter populasi. 
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Abstract.  Given the paired dataset (yij, tij); j = 1, 2, …., nk, and k = 1,2, … r, with nk states 
the number of replications on the k-th subject. The relationship between tkj and ykj assumed 
following the semiparametric regression models for heteroscedasticity longitudinal data 

,
kkj kj k t k kjy x L fβ ε′= + +  with  j = 1, 2, …., nk, k = 1,2, …, r. Form of nonparametric 

regression curve fk component is unknown and assumed to be smooth, in the sense contained 
in the Sobolev space W2

m[ak,bk]. tL  is a finite linear functional, and kj kx β′ is the parametric 

component. Error random kjε , with j = 1, 2, ...., nk, and k = 1,2, ..., r mutually independent, 

but correlated with mean zero and variance are not equal (heteroscedasticity). Variance and 

Covariance matrices of error random is given by 2 1[ ( )]L
SPB σ − . Estimated regression curve 

1 2( , ,..., )rf f f f ′= and the parametric component parameters 

1 2( , ,..., )rβ β β β′ ′ ′ ′= were gain from the settlement optimization penalized weighted least-

sqare (WPLS). Using the reproducing Kernel Hilbert Space approach to solving the above 
optimization WPLS is weighted partial spline estimator. Weighted partial spline estimator for 
heteroscedasticity semiparametric regression curve for longitudinal data have refractive 
properties, depending on the smoothing parameter , 1,2,..,k k rα = as a family of linear 
estimators. 

Key Words: Longitudinal Data, Sobolev Space, Semiparametric regression, Weighted Spline 
 
 
Abstrak. Diberikan data berpasangan ( , ); 1, 2,..., ,kj kj ky t j n= 1,2,...,k r= , 

dengan kn  menyatakan banyaknya ulangan pada subjek ke-k. Hubungan antara kjt  dan kjy  

diasumsikan mengikuti model regresi semiparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal 
,

kkj kj k t k kjy x L fβ ε′= + + 1, 2,..., ,kj n=  1, 2,...,k r= . Bentuk kurva regresi 
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komponen nonparametrik kf  tidak diketahui dan diasumsikan smooth, dalam arti termuat di 

dalam ruang Sobolev 2 [ , ]m
k kW a b . tL merupakan fungsional linear terbatas, dan kj kx β′  

merupakan komponen parametrik. Error random kjε , 1, 2,...,k r=  independen, tetapi 

kjε , 1, 2,..., ,kj n=  berkorelasi dengan mean nol dan variansi tidak sama 

(heteroskedastik). Matriks variance-covariance dari error random diberikan oleh 
2 1[ ( )]L

SPB σ − . Estimasi kurva regresi 1 2( , ,..., )rf f f f ′=  dan parameter komponen 

parametrik 1 2( , ,..., )rβ β β β′ ′ ′ ′=  diperoleh dari menyelesaikan optimasi weighted 

penalized least-squares (WPLS). Dengan menggunakan pendekatan Reproducing Kernel 
Hilbert Space penyelesaian optimasi WPLS di atas adalah estimator spline parsial terbobot. 
Estimator spline parsial terbobot untuk kurva regresi semiparametrik heteroskedastik untuk 
data longitudinal mempunyai sifat bias, tergantung pada parameter penghalus 

, 1, 2,..,k k rα =  dan merupakan keluarga estimator linear. 
 
Kata kunci: Data Longitudinal, Ruang Sobolev, Regresi Semiparametrik, Spline Terbobot. 
 
 

1. Pendahuluan 
 
           Dalam beberapa dekade terakhir, terdapat tiga model regresi (Budiantara, et. al. 
[15]) yang banyak mendapat perhatian dari para peneliti diantaranya regresi parametrik 
(bentuk kurva regresi dasumsikan diketahui), regresi nonparametrik (bentuk kurva regresi 
diasumsikan tidak diketahui) dan regresi semiparametrik (bentuk kurva regresi sebagian 
diasumsikan diketahui dan sebagian lagi tidak diketahui). Regresi nonparametrik 
merupakan pendekatan regresi yang sesuai untuk data, dimana tidak terdapat informasi 
masa lalu yang lengkap tentang bentuk pola data (Lestari dan Budiantara [24] dan 
Budiantara [9]). Pendekatan regresi nonparametrik mempunyai kelebihan, karena data 
diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi kurva regresinya tanpa dipengaruhi oleh 
faktor subyektifitas peneliti (Budiantara, et. al. [15]; Islamiyati dan Budiantara [23]).  
           Spline merupakan salah satu model dalam regresi nonparametrik yang mempunyai 
interpretasi statistik dan interpretasi visual sangat khusus dan sangat baik. Estimator 
spline diperoleh dari suatu optimasi penalized least square (PLS) dan memiliki 
fleksibelitas yang tinggi (Budiantara [10]; [6]). Disamping itu spline mampu menangani 
karakter data/fungsi yang bersifat mulus (smooth). Spline juga memiliki kemampuan 
yang sangat baik untuk menangani data yang perilakunya berubah-ubah pada sub-sub 
interval tertentu (Budiantara [13]). Estimator spline ini dalam regresi nonparametrik 
spline, sangat tergantung pada parameter penghalus. Wahba [27] memberikan metode 
cross validation (CV) untuk memilih parameter penghalus optimal dalam estimator 
spline. Sedangkan Wang [29] memberikan metode unbiased risk (UBR) untuk memilih 
parameter penghalus optimal dalam estimator spline. Wahba [27] memberikan suatu 
metode yang sangat baik untuk memilih parameter penghalus optimal dalam estimator 
spline (original), yaitu generalized cross validation (GCV). Wahba [27] memperlihatkan 
secara teoritis bahwa metode GCV mempunyai sifat optimal asimtotik, yang tidak 
dimiliki oleh metode lain. Karena kelebihannya ini metode GCV menjadi sangat terkenal 
dalam regresi nonparametrik dan semiparametrik dan sering digeneralisasikan dan 
disesuaikan bentuk formulanya oleh para peneliti dalam estimator spline lain, untuk 
memilih parameter penghalus optimal. Budiantara ([5]) telah menggeneralisasikan 
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metode GCV dari Wahba [27] untuk estimator spline terbobot (data cross section) dan 
memperlihatkan sifat optimal asimtotik dari metode ini masih berlaku dalam estimator 
spline terbobot.  
           Estimator spline secara teoritis dan praktis tidak hanya mampu menangani data 
cross section, tetapi dapat digeneralisasikan untuk data longitudinal (Wu dan Zhang, 
[31]). Dalam bidang kesehatan, terdapat banyak kasus yang merupakan persoalan data 
longitudinal (Demidenko [16] dan Diggle [18]). Beberapa penelitian untuk data 
longitudinal menggunakan pendekatan regresi nonparametrik, telah banyak 
dipublikasikan diantaranya oleh Wang [28], Wu dan Chiang [30] yang menggunakan 
estimator Kernel. Disamping itu, beberapa peneliti telah pula menggunakan estimator 
spline untuk estimasi kurva regresi untuk data longitudinal, seperti Huang, Wu dan Zhou 
[22] yang mengunakan model spline original, dan Zhang [32] menggunakan regresi 
spline generalized (umum). Rice dan Wu [25], Wu dan Zhang [31] menggunakan 
pendekatan spline yang didasarkan pada suatu model efek campuran untuk estimasi kurva 
regresi untuk data longitudinal.  

Model-model regresi nonparametrik untuk data longitudinal yang dikembangkan 
oleh peneliti-peneliti di atas, pada dasarnya terdapat dua asumsi yang sangat mendasar 
dan berat pada model yang digunakan. Asumsi pertama adalah variansi dari error random 
dalam model tersebut diasumsikan sama (homogen) untuk setiap pengukuran berulang 
didalam subjek. Sedangkan asumsi kedua adalah matriks variance-covariance error 
random dalam model tersebut diasumsikan diketahui. Dua asumsi yang digunakan dalam 
model untuk data longitudinal ini, sebenarnya hanya ada secara teoritis, dan dalam 
persoalan aplikasi sering dijumpai kasus-kasus dimana terjadi ketaksamaan variansi 
(heteroskedastik) dari error random dalam model tersebut. Demikan pula matriks 
variance-covariance error random model populasi, umumnya (hampir pasti) tidak 
diketahui. Berdasarkan pada realita ini, maka persoalan estimasi kurva regresi 
nonparametrik spline untuk data longitudinal, harus diselesaikan dengan estimator spline 
terbobot dalam regresi nonparametrik heteroskedastik. Oleh karena itu dalam makalah 
ini, akan diturunkan estimator spline terbobot dalam regresi nonparametrik 
heteroskedastik untuk data longitudinal. Pada bagian akhir makalah ini, diberikan sifat-
sifat yang dimiliki oleh estimator spline terbobot dalam regresi nonparametrik 
heteroskedastik untuk data longitudinal.  

 
     

2. Hasil Utama 
 

Data longitudinal, umumnya dilakukan terhadap r obyek yang saling independen, 
dimana setiap obyek diamati secara berulang (repeated measurement) dalam kurun waktu 
yang berbeda. Diberikan data berpasangan ( ), ,kj kj kjt x y′  yang mengikuti model regresi 

semiparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal : 
,

kkj kj k t k kjy x L fβ ε′= + + 1, 2, , ,kj n= … 1,2, ,k r= .                (1) 

tL  merupakan fungsional Linear terbatas pada ruang H. Suku kj kx β′  merupakan 

komponen parametrik dan 
kt kL f , 1, 2, ,k r=  merupakan komponen nonparametrik. 

Fungsi 1 2, ,..., rf f f  tidak diketahui bentuknya dan diasumsikan smooth dalam arti 

termuat di dalam ruang H. Vektor parameter 1 2( , ,..., ) p
k k k kpβ β β β ′= ∈ℜ , 
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1, 2, ,k r=  tidak diketahui dan berukuran p. Error random ijε , 1, 2, ,i r=  saling 

independen, tetapi  kjε , 1, 2, , ij n=  saling berkorelasi dengan mean nol dan variansi 

tidak sama (heteroskedastik). Matriks variance covariance 2 1[ ( )]L
SPB σ −  dari error 

random diberikan oleh : 

2 1[ ( )]L
SPB σ −

2
,1 1

2
,2 2

2
,

( ) 0 0
0 ( ) 0

0 0 ( )

L
SP

L
SP

L
SP r r

B
B

B

σ
σ

σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                 (2) 

Misalkan dibuat transformasi  kj kj kj kz y x β′= − , 1, 2,.., , 1, 2, ,kj n k r= = ,  maka 

diperoleh model regresi untuk data longitudinal heteroskedastik : 
          ,

kkj t k kjz L f ε= + 1, 2, , ,kj n= … 1, 2, ,k r= .                               (3) 
Dengan sedikit penjabaran diperoleh model : 

                    

1 1 1 1 1 1

2 1 2 2 2 2

1

( )

( )

( ) rr r r r

y X f t

y X f t

y X f t

β ε
β ε

εβ

−⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥− ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

                                       (4) 

Apabila didefinisikan : 

          

1

2
1 2

0 0
0 0

( , ,..., )

0 0

r

r

X
X

X diag X X X

X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, dan 

           1 2( , ,..., ) rp
rβ β β β′ ′ ′= ∈ℜ , 

maka persamaan regresi (4) dapat ditulis menjadi : 
                  ( )y X f tβ ε− = + .                                                           (5) 

Persoalan yang harus diselesaikan berkaitan dengan model regresi semiparametrik 
heteroskedastik untuk data longitudinal, adalah mendapatkan estimasi untuk kurva regresi 
nonparametrik kf  (spline parsial terbobot) dan parameter komponen parametrik kβ . 

Ingin diturunkan estimasi untuk kurva regresi f  dengan menggunakan Reproducing 

Kernel Hilbert Space (RKHS). Estimasi kurva regresi f  diperoleh dari optimasi terbobot   

             { }21/ 2 2

1,2,..,

( )
k

L
SPf H

k r

Min B σ ε
∈
=

 = { }21/ 2 2

1,2,..,

( )( )
k

L
SPf H

k r

Min B z fσ
∈
=

− ,           (6) 

dengan kendala-kendala : 
                

2 , 0, 1, 2,...,k k kf k rγ γ< ≥ = .                                               (7) 

Selanjutnya digunakan ruang Sobolev H = 2 [ , ]m
k kW a b  yang diberikan oleh : 
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                       ( ) 2
2 [ , ] ; [ ( )] , 0

k

k

b
m m

k k k k k
a

W a b f f t dt θ θ
⎧ ⎫⎪ ⎪= < ≤ < ∞⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ,   

dengan  k k ka t b≤ ≤   dan  k  = 1,2,...,r. Diberikan suatu norm untuk fungsi-fungsi 

kf ∈ 2 [ , ]m
k kW a b , sebagai berikut : 

                        
2

kf  = ( ) 2[ ( )]
k

k

b
m

k k k
a

f t dt∫ ,  k  = 1,2,...,r. 

Optimasi terbobot dengan kendala pada Persamaan (6) dan Persamaan (7) dapat ditulis 
menjadi : 

  { }
2

21/ 2 2

[ , ]
1,2,..,

( )
m

k k k

L
SP

f W a b
k r

Min B σ ε
∈
=

 = { }
2

21/ 2 2

[ , ]
1,2,..,

( )( )
m

k k k

L
SP

f W a b
k r

Min B z fσ
∈
=

− ,          (8) 

dengan  kendala-kendala : 

                       ( ) 2[ ( )] , 0
k

k

b
m

k k k k k
a

f t dt γ γ< ≥∫ ,   k  = 1,2,...,r.                                 (9) 

Optimasi terbobot (8) dengan kendala (9) ekuivalen dengan menyelesaikan optimasi 
Penalized Least Square Terbobot (PLST) :  

( ) ( ) ( ) ( )
2

21 2

[ , ], 1,2,..., 1
' ( )

k

m
k k k

k

br
mL

SP k k k k
f W a b k r k a

Min N z f B z f f t dtσ α−

∈ = =

⎧ ⎫⎪ ⎪⎡ ⎤− − +⎨ ⎬⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑ ∫  

dengan 
1

r

k
k

N n
=

= ∑  dan kα , k =1,2,...,r merupakan parameter penghalus. Untuk 

menyelesaikan optimasi PLST terlebih dahulu diuraikan komponen Penalty : 

( ) ( )
1

1

1

2

1 1

b
m

a

f t dt⎡ ⎤
⎣ ⎦∫  1 1 1 1( )c cξ ξ′ ′=  dan  ( ) ( )

1

1

1

2

1 1 1 1 1 1 1

b
m

a

f t dt cV cα α⎡ ⎤ ′=⎣ ⎦∫ .   

Dengan cara yang serupa diperoleh : 

                   ( ) ( )
2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2

b
m

a

f t dt c V cα α⎡ ⎤ ′=⎣ ⎦∫  

                              

                    ( ) ( )
2r

r

r

b
m

r r r r r r r
a

f t dt c V cα α⎡ ⎤ ′=⎣ ⎦∫ . 

Selanjutnya diperoleh Penalty : 

 ( ) ( )
2

1

i

i

i

br
m

i i i
i a

f t dtα
=

⎡ ⎤
⎣ ⎦∑ ∫ = 1 1 1 1c V cα ′ + 2 2 2 2c V cα ′ + + r r r rc V cα ′  

           = 1 1 1 1c V cα′ + 2 2 2 2c V cα′ + + r r r rc V cα′                                               
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         c Vcα′= , dengan matriks α =
1 21 2( , , , )

rn n r ndiag I I Iα α α , dan   

V = 1 2( , , , )rdiag V V V . Selanjutnya komponen Goodness of fit  pada optimasi PLST 
dapat ditulis menjadi : 
      ( ) ( )1 2' ( )L

NSN z f B z fσ− − −  = ( ) ( )1 2( )T L
NSN z Td Vc B z Td Vcσ− − − − −  

Dengan mengkombinasikan Goodness of fit dan Penalty, maka optimasi PLST dapat 
disajikan dalam bentuk : 
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                                       2( )L
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SPc V B Tdσ′ ′ +  
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SPc V B Vc c N Vcσ α′ ′ ′+  
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L L L
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Min z B z d T B z c V B zσ σ σ
∈ℜ
∈ℜ

′ ′ ′ ′ ′− − +  

                                        + 2 2( ) ( )L L
SP SPd T B Td d T B Vcσ σ′ ′ ′ ′+ +   

                                        + 2( )L
SPc V B Tdσ′ ′ + ( ) }2( )L

SPc V B V N V cσ α′ ′ +  

                       =  { }( , )
rn

rm
c
d

Min Q c d
∈ℜ
∈ℜ

.                                                                    (10) 

Penyelesaian optimasi (10), diperoleh dengan cara menderivatifkan parsial fungsi 
( , )Q c d  berturut-turut terhadap c  dan d , kemudian hasilnya disamakan dengan nol. 

Derivatif parsial : 
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( , ) 0Q c d
c

∂
=

∂
, 

memberikan hasil :   
           22 ( )L

SPV B zσ′−   +  22 ( )L
SPV B Tdσ′  + ( )22 ( )L

SPV B V N V cσ α′ +  =  0. 

          2( )L
SPV B zσ′   +  2( )L

SPV B Tdσ′  + ( )2( )L
SPV B V V N cσ α′ ′+  =  0. 

          { 2( )L
SPV B zσ′ −   +  2( )L

SPB Tdσ  + }2[ ( ) ]L
SPB V N I cσ α+  =  0.  

          2( )L
SPB zσ−   +  2( )L

SPB Tdσ  + 2[ ( ) ]L
SPB V N I cσ α+  =  0.                            (11) 

Misalkan diberikan matriks 2( )L
SPM B V N Iσ α= +  maka diperoleh persamaan : 

                  2( )L
SPB zσ−  + 2( )L

SPB Tdσ  + Mc = 0. 

                    2( )( )L
SPMc B z Tdσ= −                                                                       (12) 

Persamaan (33) digandakan dari kiri dengan  1M −  diperoleh persamaan : 
                 1 2ˆ ( )( )L

SPc M B z Tdσ−= −                                                                    (13)                                       
Selanjutnya, derivatif parsial : 

                    
( , ) 0Q c d
d

∂
=

∂
, 

memberikan 2( )L
SPT B zσ′−  +  2( )L

SPT B Tdσ′  + 2( ) 0L
SPT B Vcσ′ = . 

Karena Persamaan (13), diperoleh persamaan : 
2( )L

SPT B zσ′−  +  2( )L
SPT B Tdσ′  + 2 1 2( ) { ( )( )} 0L L

SP SPT B V M B z Tdσ σ−′ − =  
2( )L

SPT B zσ′−  +  2( )L
SPT B Tdσ′  + 2 1 2[ ( ) ] ( )( ) 0L L

SP SPT B VM B z Tdσ σ−′ − = . 

Karena matriks 2( )L
SPM B V N Iσ α= + , maka 2 1[ ( )] ( )L

SPV B M N Iσ α−= − . Akibatnya 
diperoleh persamaan : 
             1 2 1 1[ ( )] ( )L

SPVM B M N I Mσ α− − −= −  =  2 1 1[ ( )] ( )L
SPB I N Mσ α− −− . 

Dengan menggandakan persamaan di atas dari kiri dengan  2( )L
SPB σ  didapat : 

             2 1( )L
SPB VMσ −  =  1I N Mα −−  

Persamaan ini disubstitusikan dalam Persamaan (35) diperoleh persamaan : 
            2( )L

SPT B zσ′−  +  2( )L
SPT B Tdσ′  + 1 2[ ] ( )( ) 0L

SPT I N M B z Tdα σ−′ − − = .   
Apabila persamaan di atas dijabarkan, diperoleh oersamaan : 
               1 2 1 2( ) ( ) 0L L

SP SPN T M B z N T M B Tdα σ α σ− −′ ′− + = . 

                1 2 1 2( ) ( )L L
SP SPN T M B Td N T M B zα σ α σ− −′ ′=  

Kedua ruas persamaan ini digandakan dari kiri dengan 1( )Nα − kemudian 
disederhanakan, diperoleh : 

                ( ) 11 2 1 2ˆ ( ) ( )L L
SP SPd T M B T T M B zσ σ

−− −′ ′=                                                  (14) 

Selanjutnya diperoleh Persamaan : 

               ( ) 11 2 1 2 1 2ˆ ( )( [ ( ) ( ) ])L L L
SP SP SPc M B z T T M B T T M B zσ σ σ

−− − −′ ′= −  
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                  ( ) 11 2 1 2 1 2( )[ ( ) ( )]L L L
SP SP SPM B I T T M B T T M B zσ σ σ

−− − −′ ′= −                    

Estimator spline parsial terbobot untuk kurva regresi nonparametrik heteroskedastik 
untuk data longitudinal diberikan oleh : 
               f̂α ˆ ˆTd Vc= +  

                    =  ( ) 11 2 1 2( ) ( )L L
SP SPT T M B T T M B zσ σ

−− −′ ′ + 

                         + ( ) 11 2 1 2 1 2( )[ ( ) ( )]L L L
SP SP SPVM B I T T M B T T M B zσ σ σ

−− − −′ ′−  

                 = { ( ) 11 2 1 2( ) ( )L L
SP SPT T M B T T M Bσ σ

−− −′ ′ + 

                      + ( ) 11 2 1 2 1 2( )[ ( ) ( )]}L L L
SP SP SPVM B I T T M B T T M B zσ σ σ

−− − −′ ′− . 

                    ( )A zα= ,                                                                                         (15) 

dengan  ˆ( )z y X β= −  dan matriks ( )A α  diberikan oleh : 

      ( )A α  = ( ) 11 2 1 2( ) ( )L L
SP SPT T M B T T M Bσ σ

−− −′ ′ + 

                     + ( ) 11 2 1 2 1 2( )[ ( ) ( )]L L L
SP SP SPVM B I T T M B T T M Bσ σ σ

−− − −′ ′− .              (16) 

Terlihat bahwa estimator spline parsial terbobor f̂α  masih tergantung pada estimator 

komponen parametrik β̂ . Untuk lebih detail tentang bentuk estimator β̂ , lihat 

Budiantara. et. al.[15].  
           Berikut ini diberikan sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh Estimator spline parsial 
terbobot dalam regresi semiparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal, sebagai 
berikut. 
(i).  Seperti terlihat pada Persamaan (15), estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk 

estimasi kurva regresi nonparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal  dapat 
ditulis menjadi  f̂α ( )A zα= , dengan ˆ( )z y X β= − . Ini berarti estimator spline 

terbobot parsial f̂α  tergolong dalam kelas estimator linear. 

(ii). Seperti pula terlihat pada Persamaan (15), estimator spline terbobot parsial f̂α  

Estimator spline terbobot parsial f̂α  merupakan fungsi dari parameter penghalus α . 

Akibatnya, estimator spline terbobot untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 
heteroskedastik untuk data longitudinal yang terbaik tergantung pada parameter 
penghalus α  yang optimal.  

(iii). Seperti pula terlihat pada Persamaan (15), Estimator spline terbobot parsial f̂α  

untuk estimasi kurva regresi nonparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal 
tergantung pada estimator parameter komponen parametrik β̂ .  
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(iv).Walaupun Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi 

nonparametrik heteroskedastik untuk data longitudinal tergolong kelas estimator 
linear, tetapi estimator ini bias untuk kurva   regresi  nonparametrik  f.  

        Persamaan (15) memberikan : 
         f̂α = ( ) 2 1 2{ ( ( ( )) ( ) ) ( ( )) ( )}L L

SP SPA I X X I A B X X I A B yα α σ α σ−′ ′ ′ ′− − −  

       Jika estimator ini diambil ekspektasinya, diperoleh persamaan:       
( ) 2 1 2ˆ[ ] { ( ( ( )) ( ) ) ( ( )) ( )} [ ]L L

SP SPE f A I X X I A B X X I A B E yα α α σ α σ−′ ′ ′ ′= − − −           

f≠  

3. Kesimpulan 
 

Diberikan data berpasangan ( , ); 1, 2,..., ,kj kj ky t j n=  1,2,...,k r= , hubungan 

antara kjt  dan kjy  diasumsikan mengikuti model regresi semiparametrik heteroskedastik 
untuk data longitudinal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian 
sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
(i).    Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal, diperoleh dari menyelesaikan optimasi 
Penalized Least Square Terbobot (PLST) : 

    ( ) ( ) ( ) ( )
2

21 2

[ , ], 1,2,..., 1
' ( )

k

m
k k k

k

br
mL

SP k k k k
f W a b k r k a

Min N z f B z f f t dtσ α−

∈ = =

⎧ ⎫⎪ ⎪⎡ ⎤− − +⎨ ⎬⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∑ ∫ .  

 (ii).  Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal dapat ditulis menjadi f̂α  ( )A zα= , 

dengan matriks ( )A α  diberikan oleh : 

                  ( )A α  = ( ) 11 2 1 2( ) ( )L L
SP SPT T M B T T M Bσ σ

−− −′ ′ + 

                             + ( ) 11 2 1 2 1 2( )[ ( ) ( )]L L L
SP SP SPVM B I T T M B T T M Bσ σ σ

−− − −′ ′− . 

(iii).  Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal  merupakan estimator linear dalam 
observasi. 

(iv).  Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal  tergantung pada nilai parameter penghalus 
α , sehingga estimator spline terbobot yang terbaik untuk data regresi 
nonparametrik heteroskedastik, sangat berkaitan dengan nilai parameter penghalus 
α  yang optimal.  

 (v).  Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal tergantung estimator komponen parametrik 
β̂ .  
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(vi).  Estimator spline terbobot parsial f̂α  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 

heteroskedastik untuk data longitudinal merupakan estimator bias untuk kurva   
regresi  nonparametrik  f.   
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Abstract.  The modeling of Nonparametric Regression, especially the spline in the last 
decade was fairly rapid. Spline approach has the advantage of which have a basic foundation 
of statistics, able to solve the estimation problem of behavior functions vary over sub-
intervals, and has a high flexibility in terms of estimation theory. Suppose the given data pairs 

( ),i it y , 1, 2, ,i n=  and the relationship between it  and iy   is assumed to follow the 

nonparametric regression model yi = f(ti) + 1[ ( )]i itσ ε− ,  ti ∈  [a,b]. The error random εi is 

assumed independently distributed with ( ) 0iE ε = , and ( )i j ijE ε ε δ= . Regression 

curve  f,  is assumed to be contained in spline space [ , ]mS a b , with common spline basis 

{ }( )j tϕ . Estimated nonparametric regression curve f obtained from the optimization 

Weighted Penalized Weighted Least Square (WPLS), which is equivalent to solve the 
optimization: 

                                1 2 2

1 1
( )

k

n n

k k k k
k k

Min n Z
nβ

λβ α β−

= =

⎧ ⎫
− +⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑  

For a given parameter kβ , completion of this WPLS optimization is weighted spline 
estimator that can be presented in the form: 

                       ˆ ( )f tλ = 
1

ˆ ( ) ( )
n

k k
k

tβ λ φ
=
∑ . 

The estimator of weighted spline ˆ ( )f tλ  of this common basis is biased estimator for 

nonparametric regression curve f. The estimator ˆ ( )kβ λ  and spline estimator ˆ ( )f tλ  are the 
class of linear estimators in observation, and both are highly dependent on the value of 
smoothing parameter λ. As a result, to obtain the best estimator weighted spline, smoothing 
parameter selection is necessary λ optimal. 
 
Key words: Nonparametric Regression, Spline Basis, Weighted Penalized Least Square. 
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Abstrak.  Perkembangan Regresi nonparametrik, khususnya spline dalam dasa warsa 
terakhir terbilang sangat pesat. Pendekatan spline mempunyai kelebihan diantaranya memiliki 
landasan dasar Statistika yang sangat baik, mampu menyelesaikan persoalan estimasi fungsi 
yang perilakunya berubah-ubah pada sub-sub interval tertentu, dan memiliki fleksibelitas 

yang tinggi dari sudut pandang teori estimasi. Misalkan diberikan data berpasangan ( ),i it y , 

1, 2, ,i n=  dan hubungan antara it  dan iy  diasumsikan mengikuti model regresi 

nonparametrik  yi = f(ti) + 1[ ( )]i itσ ε− ,  ti ∈  [a,b]. Error random εi diasumsikan 

berdistribusi independen dengan ( ) 0iE ε =  dan ( )i j ijE ε ε δ= . Kurva regresi  f  

diasumsikan termuat di dalam ruang spline [ , ]mS a b , dengan basis spline umum 

{ }( )j tϕ . Estimasi kurva regresi nonparametrik f diperoleh dari optimasi Weighted 

Penalized Least Square Terbobot (WPLS ), yang ekuivalen dengan menyelesaikan optimasi : 

                                  1 2 2

1 1
( )

k

n n

k k k k
k k

Min n Z
nβ

λβ α β−

= =

⎧ ⎫
− +⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑ , 

untuk suatu parameter kβ . Penyelesaian optimasi WPLS ini adalah estimator spline terbobot 
yang dapat disajikan dalam bentuk : 

                                ˆ ( )f tλ = 
1

ˆ ( ) ( )
n

k k
k

tβ λ φ
=
∑ . 

Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  basis umum ini, merupakan estimator bias untuk kurva 

regresi nonparametrik  f.  Estimator ˆ ( )kβ λ  dan  estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  
merupakan kelas estimator linear dalam observasi, dan keduanya sangat tergantung pada nilai 
parameter penghalus λ . Akibatnya untuk memperoleh estimator spline terbobot yang terbaik 
diperlukan pemilihan parameter penghalus λ  yang optimal. 
 
Kata kunci: Regresi Nonparametrik,  Basis Spline,  Weighted Penalized,  Least Square. 
 

 
 

1. Pendahuluan 

 Misalkan diberikan data berpasangan ( ),i it y , 1, 2, ,i n=  dan hubungan antara 

variabel it  dan variabel iy  diasumsikan mengikuti model regresi nonparametrik            yi 

= f(ti) + iε ,  ti ∈  [a,b]. Error random εi diasumsikan berdistribusi independen dengan 
( ) 0iE ε =  dan ( )i j ijE ε ε δ= . Bentuk kurva regresi  f  diasumsikan tidak diketahui dan 

smooth dalam arti termuat di dalam suatu ruang fungsi tertentu. Persoalan dalam regresi 
nonparametrik adalah bagaimana mendapatkan bentuk estimator untuk kurva regresi f. 
Dalam regresi nonparametrik umumnya bentuk estimator kurva regresi diperoleh dengan 
menggunakan pendekatan fungsi keluarga (misalnya deret orthogonal (Eubank [16]), 
Wavelets (Antoniadis, et al. [1], Kernel (Eubank [16]) dan Spline (Budiantara [11]; Jerry 
dan Budiantara [17]). Berdasarkan pandangan teori estimasi, pendekatan fungsi keluarga 
umumnya sulit mendapatkan landasan dasar Statistika yang digunakan dalam pendekatan 
fungsi keluarga tersebut (Budiantara [6]; [8]; [10]).  
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           Wahba [19], Wang [20] dan Budiantara [8], tidak lagi menggunakan pendekatan 
fungsi keluarga, tetapi menggunakan optimasi Penalized yang menggabungkan Goodness 
of fit dan penalty. Estimator regresi nonparametrik diperoleh dari menyelesaikan optimasi 
: 
                         

f H
Min
∈

 { R(f) + λ  J(f) },  untuk suatu ruang fungsi  H. 

Kuantitas R(f) dan J(f) berturut-turut menyatakan goodness of fit dan ukuran kemulusan 
fungsi (penalty). Parameter penghalus penghalus λ  mengontrol antara goodness of fit 
dan penalty. Kelompok regresi nonparametrik yang sering menggunakan pendekatan 
penalized ini adalah spline. Karena kelebihannya ini, beberapa kelompok regresi lain 
seperti Deret Fourier juga mulai mengunakan pendekatan penalized, tetapi masih 
mengkombinasikannya dengan pendekatan fungsi keluarga (Bilodeau [2]; Tripena dan 
Budiantara [18]).  
           Wahba [19] dan Wang [20] menggasumsikan kurva regresi f di dalam ruang  

2 [ , ]mW a b  ruang Sobolev , dengan : 

                           2 [ , ]mW a b  = ( ) 2{ ; [ ( )] }
b

m

a

g g t dt < ∞∫ . 

Selanjutnya mereka memasangkan goodness of fit  R(f)  dan  penalty  J(f) berturut-turut 
dalam bentuk kuadrat : 

                           R(f) = 1 2

1
( ( ))

n

i i
i

n y f t−

=

−∑ ,  dan   J(f) = ( ) 2( ( ))
b

m

a

f t dt∫ . 

Estimasi kurva regresi f̂  diperoleh dari menyelesaikan optimasi Penalized Least Square 
(PLS) : 

              
2

1 2 ( ) 2

[ , ] 1
( ( )) ( ( ))

m

bn
m

i i
f W a b i a

Min n y f t f t dtλ−

∈ =

⎧ ⎫⎪ ⎪− +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∫ .                              (1)                    

Beberapa metode untuk menyelesaikan optimasi (1) telah diberikan oleh beberapa 
peneliti, seperti Wu, dan Zhang [21] dan Budiantara, et. al. [5], dengan menggunakan 
Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS). Metode yang sama juga telah diberikan 
untuk memperoleh estimator regresi semiparametrik spline parsial (Wahba [19] ; 
Budiantara [3]). Disamping itu Eubank [16] memberikan metode Gateaux untuk 
memperoleh estimasi kurva regresi nonparametrik spline maupun estimator regresi 
semiparametrik spline parsial.  
           Walaupun RKHS dan Gateaux mempunyai beberapa kelebihan, tetapi tidak dapat 
dihindari dalam metode ini juga terdapat kelemahan-kelemahan seperti memerlukan 
pengetahuan matematik khusus (analisis Real dan analisis Fungsional) yang relatif tinggi, 
dan memiliki interpretasi yang sulit dipahami oleh banyak pengguna Statistika 
(Budiantara [6]; [9]; [11]). Disamping itu peneliti-peneliti di atas umumnya menggunakan 
suatu basis khusus dari keluarga spline, seperti basis spline polinomial truncated, basis B-
Spline, basis Demler dan Reinch, basis Kimeldorf dan Wahba, dan lain sebagainya. 
Karena menggunakan basis-basis khusus, maka penggunaannya dalam analisis regresi 
nonparametrik dan regresi semiparametrik juga menjadi sangat terbatas, dan sangat 
tergantung pada sifat-sifat yang dimiliki oleh basis-basis spline tersebut. Dalam tulisan ini 
diberikan pendekatan keluarga spline, yang didasarkan pada basis umum untuk ruang  
spline. Dengan pendekatan ini diharapkan diperoleh hasil estimasi regresi nonparametrik 
spline umum, yang berlaku untuk semua pendekatan spline dan tidak hanya pada kasus-
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kasus tertentu saja. Pada bagian 2 tulisan ini disajikan basis umum untuk ruang spline, 
dan selanjutnya pada bagian 3 diberikan bentuk estimator spline terbobot dengan basis 
umum dalam regresi nonparametrik, beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh estimator 
tersebut.  
 
 

2. Hasil Utama 
Basis Spline Umum  
           Spline merupakan generalisasi dan perpaduan antara polinomial dengan fungsi 
potongan-potongan polinomial. Spline sangat berperan dalam estimasi fungsi, baik untuk 
kepentingan numerik maupun estimasi kurva regresi. Sebelum spline diperkenalkan oleh 
Whitaker pada tahun 1921, para matematikawan umumnya sangat menyukai pendekatan 
polinomial untuk estimasi fungsi matematika, karena polinomial memiliki kesederhanan 
dan pandangan teoritis yang sangat baik (Budiantara, et. al.[15]). Oleh sebab itu, para 
matematikawan sebelum tahun 1921 lebih sering memperhatikan ruang fungsi polinomial 

m℘  pada interval [ , ]a b , yaitu : 

                   [ , ]m a b℘  =  
0

{ ; ( ) }
m

i
i

i
g g t tβ

=

=∑ , , ,a b a b∈ℜ < ,                   (2) 

untuk suatu konstanta , 0,1,2,...,i i mβ = . Basis untuk ruang polinomial [ , ]m a b℘  ini 
diberikan oleh : 
                     2{1, , , ..., }mt t t . 
Dengan semakin kompleksnya persoalan yang harus diselesaikan dalam matematika, 
maka Whitaker memberikan suatu fungsi yang dia sebut dengan kayu (wood), Bebek 
(duck) atau Kapal (boat) dan pada perkembangan berikutnya disebut dengan spline 
(Budiantara [14]). Dalam perkembanganya, ternyata spline tidak hanya digunakan 
sebagai estimasi fungsi matematika, tetapi semenjak tahun 1942 oleh Schoenberg 
diaplikasikan untuk analisis data dalam Statistika, khusunya untuk menyelesaikan 
persoalan estimasi fungsi dalam analisis regresi. 
           Diberikan suatu ruang spline [ , ]mS a b  pada interval [ , ]a b  dengan basis umum 
berbentuk  : 
                          { }( )j tϕ ,  j = 1,2,...,n                                                                     (3) 

yang mempunyai sifat bi-ortogonal : 

                          1

1
( ) ( )

n

j i k i jk
i

n t tφ φ δ−

=

=∑ ,  dan                                                    (4) 

                          ( ) ( )( ) ( )
b

m m
j k k jk

a

t t dtφ φ α δ=∫                                                    (5)   

dengan kα  merupakan nilai eigen nonnegatif dan ( ) ( )m tφ  menyatakan turunan tingkat 
ke-m dari fungsi ( )tφ . Salah satu basis spline yang secara matematika dan statistika 
mudah dalam interpretasinya adalah basis polinomial truncated, berbentuk : 
                          2

1 2{1, , , ..., , ( ) , ( ) ,..., ( ) }m m m m
nt t t t K t K t K+ + +− − − , 
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dengan  
( ) ,

( )
0,

m
m n n

n
n

t K t K
t K

t K+

⎧ − ≥⎪− = ⎨
<⎪⎩

. 

Jika [ , ]T a b  adalah ruang spline polinomial truncated, maka setiap fungsi g  di dalam 
ruang [ , ]T a b  dapat ditulis menjadi : 

                           
0 1

( ) ( )
m n

k m
k m j n

k j
g t t t Kα α + +

= =

= + −∑ ∑ .                                     (6) 

Dalam analisis regresi fungsi  g  ini digunakan sebagai pendekatan untuk kurva regresi 
nonparametrik yang tidak diketahui bentuknya. Selanjutnya estimasi model regresi 
diselesaikan dengan berbagai metode seperti Least Square, Maximum Likelihood, atau 
yang lainnya (Tripena dan Budiantara [18]). 
            
Estimator Spline Terbobot Dengan Basis Umum  
         Diberikan model regresi nonparametrik heteroskedastik : 
                        yi = f(ti) + 1[ ( )]i itσ ε− ,  ti ∈  [a,b],  i =1,2,…,n.                           (7)  
Error random εi diasumsikan berdistribusi independen dengan ( ) 0iE ε =  dan 

( )i j ijE ε ε δ= (kronecker delta). Kurva regresi  f  diasumsikan termuat di dalam ruang 

spline umum [ , ]mS a b . Pada bagian ini akan disajikan estimasi titik untuk kurva regresi 
nonparametrik heteroskedastik f dengan didasarkan pada optimasi Weighted Penalized 
Least Square (WPLS) : 

              1 2 2 ( ) 2

[ , ] 1

( )( ( )) ( ( ))
m

bn
m

i i i
f S a b i a

Min n t y f t f t dtσ λ−

∈ =

⎧ ⎫⎪ ⎪− +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∫             (8) 

dengan 0λ ≥  merupakan parameter penghalus yang mengontrol antara goodness of fit 
dan kemulusan fungsi.  
           Untuk mendapatkan estimasi kurva regresi nonparametrik heteroskedastik yang 
meminimumkan WPLS (8), digunakan (digeneralisasikan) penelitian yang dilakukan oleh 
Rice pada tahun 1986 untuk regresi homoskedastik, yang secara lengkap diberikan dalam 
Teorema 1 berikut. 
 
Teorema 1 
 Diberikan model regresi nonparametrik homoskedastik  yi = g(ti) + iε , dengan  f  termuat 

di dalam ruang [ , ]mS a b . Estimasi untuk kurva regresi  f  yang diperoleh dari 
meminimumkan : 

                          1 2 ( ) 2

1
( ( )) ( ( ))

bn
m

i i
i a

n y g t g t dtλ−

=

− +∑ ∫ , 

ekuivalen dengan menyelesaikan optimasi : 

                           1 2 2

1 1
( )

k

n n

k k k kc k k
Min n c c

n
λγ α−

= =

⎧ ⎫
− +⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑ , 

untuk suatu parameter  1/ 2

1

( ) ( )
n

k i k i
i

c n h t tφ−

=

= ∑   dan  1/ 2

1

( )
n

k i k i
i

n y tγ φ−

=

= ∑ .              
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           Diberikan ruang spline umum [ , ]mS a b  yang dibangun oleh basis umum 

{ }( )j tϕ ,  j = 1,2,...,n  dan memenuhi sifat bi-ortogonal (4) dan (5). Estimator spline 

terbobot diperoleh dari menyelesaikan optimasi WPLS (8). Berdasarkan Teorema 1, 
optimasi WPLS (8) ekuivalen dengan menyelesaikan optimasi : 

                           1 2 2

1 1
( )

k

n n

k k k k
k k

Min n Z
nβ

λβ α β−

= =

⎧ ⎫
− +⎨ ⎬

⎩ ⎭
∑ ∑ ,                       (9) 

dengan : 

                          1/ 2 2

1

( ) ( )
n

k i i k i
i

Z n t y tσ φ−

=

= ∑                                             (10)                 

                          1/ 2 2

1
( ) ( ) ( )

n

k i i k i
i

n t g t tβ σ φ−

=

= ∑ .                                      (11) 

Untuk menyelesaikan optimasi (9), misalkan diberikan kuantitas : 

                          ( )kQ β  = 1 2 2

1 1
( )

n n

k k k k
k k

n Z
n
λβ α β−

= =

− +∑ ∑ ,  k = 1,2,…,n. 

Kuantitas ( )kQ β  diderivatifkan terhadap kβ , didapat : 

                         
( )k

k

Q β
β

∂
∂

= 1

1 1

22 ( )
n n

k k k k
k k

n Z
n
λβ α β−

= =

− − +∑ ∑  

                                       = [ ]1

1
2 (1 )

n

k k k
k

n Z λα β−

=

− + +∑ . 

Persamaan   
( ) 0k

k

Q β
β

∂
=

∂
,  memberikan penyelesaian  : 

                              ˆ ( )
(1 )

k
k

k

Zβ λ
λα

=
+

.                                                           (12) 

Akibatnya estimasi kurva regresi nonparametrik heteroskedastik, menggunakan spline 
terbobot diberikan oleh : 

                                ˆ ( )f tλ = 
1

ˆ ( ) ( )
n

k k
k

tβ λ φ
=
∑                                                    (13) 

                                         =  
1

( )
(1 )

n
k

k
k k

Z tφ
λα= +∑  

dengan   1/ 2 2

1
( ) ( )

n

k i i k i
i

Z n t y tσ φ−

=

= ∑ .                                                     (14)                 

 
Sifat-Sifat Estimator Spline Terbobot Dengan Basis Umum  
           Terlihat dari Persamaan (13) bahwa estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  untuk 
estimasi kurva regresi nonparametrik heteroskedastik mempunyai sifat-sifat sebagai 
berikut : 
(i). Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  merupakan estimator linear dalam observasi  yi.  



                                      Basis Umum untuk Estimator  Spline Terbobot …                                  539 
 
      Akibatnya estimator dapat disajikan dalam bentuk : 

                      ˆ ( )f tλ  =  
1

( )
n

i i
i

b yλ
=
∑ ,  untuk suatu koefisien ( )b λ . 

       Sifat linearitas ini sangat membantu dalam merancang inferensi statistik untuk  
       kurva regresi  f. 
(ii).  Estimator ˆ( )β λ  juga merupakan estimator linear dalam observasi  yi.  
        Akibatnya estimator dapat disajikan dalam bentuk : 

                                 ˆ( )β λ  =  
1

( )
n

i i
i

a yλ
=
∑ ,   untuk suatu koefisien ( )a λ . 

        Seperti halnya sifat linearitas pada estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  pada (i), sifat 

linearitas dari estimator ˆ( )β λ  juga akan sangat membantu dalam merancang 
inferensi statistik untuk parameter β . 

(iii).  Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  merupakan estimator yang bias untuk kurva   
         regresi  f,  yaitu  : 

                      ˆ[ ( )]E f tλ  =  
1

( )
(1 )

n
k

k
k k

ZE tφ
λα=

⎡ ⎤
⎢ ⎥+⎣ ⎦
∑  

                                      = 
1

[ ] ( )
(1 )

n
k

k
k k

E Z tφ
λα= +∑  

                                      =  

1/ 2 2

1

1

[ ( ) ( )]
( )

(1 )

n

i i k in
i

k
k k

E n t y t
t

σ φ
φ

λα

−

=

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

+⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
∑  

                                      =  

1/ 2 2

1

1

( ) [ ] ( )
( )

(1 )

n

i i k in
i

k
k k

n t E y t
t

σ φ
φ

λα

−

=

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

+⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
∑  

                                      =  

1/ 2 2

1

1

( ) ( ) ( )
( )

(1 )

n

i k i in
i

k
k k

n t t f t
t

σ φ
φ

λα

−

=

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

+⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
∑  

                                      =  1/ 2 2

1 1

( ) ( ) ( ) ( )
(1 )
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(iv). Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  dan estimator ˆ( )β λ  merupakan fungsi dari 
parameter penghalus λ . Akibatnya, kedua estimator ini sangat tergantung pada nilai 
λ ,  sehingga estimator spline terbobot yang terbaik untuk memodelkan regresi 
nonparametrik heteroskedastik, berkaitan erat dengan nilai parameter penghalus λ  
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yang optimal.  

3. Kesimpulan 

Diberikan data berpasangan ( ),i it y , 1, 2, ,i n= . Hubungan antara variabel prediktor 

it  dan variabel respon iy  diasumsikan mengikuti model regresi nonparametrik  

heteroskedastik yi = f(ti) + 1[ ( )]i itσ ε− ,  ti ∈  [a,b]. Error random εi diasumsikan 
berdistribusi independen dengan ( ) 0iE ε =  dan ( )i j ijE ε ε δ= . Kurva regresi  f  

diasumsikan termuat di dalam ruang spline [ , ]mS a b , dengan basis spline umum. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, diperoleh kesimpulan 
sebagai beikut : 
(i).   Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  untuk estimasi kurva regresi nonparametrik  

heteroskedastik, diperoleh dari menyelesaikan optimasi WPLS.  
 (ii). Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  merupakan estimator linear dalam observasi. 
        Sifat linearitas ini sangat berperan dalam merancang inferensi statistik untuk kurva 

regresi  f. 
(iii). Estimator parameter ˆ( )β λ  juga merupakan estimator linear dalam observasi. Sifat 

linearitas dari estimator ˆ( )β λ  akan sangat berperan dalam merancang inferensi 
statistik untuk parameter β . 

(iv). Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  merupakan estimator yang bias untuk kurva   regresi  
f. 

(iv). Estimator spline terbobot ˆ ( )f tλ  dan estimator ˆ( )β λ  tergantung pada nilai 
parameter penghalus λ ,  sehingga estimator spline terbobot yang terbaik untuk data 
regresi nonparametrik heteroskedastik, sangat berkaitan dengan nilai parameter 
penghalus λ  yang optimal.  
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Abstract. This paper discusses the problem of time series, particularly how to derive 
parameters estimator formula of Yule-Walker method for vector autoregressive model order-1 
with the notation VAR(1). The discussion will begin with to derive parameters estimator 
formula for autoregressive model order-1. Furthermore, this formula is used in estimating the 
model parameters on the problem of productivity of tea plantations in South Bandung. 

Keywords: Yule-Walker, vector autoregressive, tea plantations 
 
 
Abstrak.  Makalah ini membahas tentang masalah time series, khususnya bagaimana 
menurunkan rumus penaksir parameter metode Yule-Walker untuk model vektor autoregresi 
orde-1 yang dinotasikan dengan VAR(1). Sebagai pelengkap, pembahasan akan dimulai 
dengan menurunkan rumus penaksir parameter untuk model autoregresi orde-1. Selanjunya 
rumus ini digunakan untuk menaksir parameter dengan tujuan  meramalkan produktivitas 
perkebunan teh di daerah Bandung Selatan. 
 
Kata Kunci: Yule-Walker, vektor autoregresi, perkebunan teh. 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu model yang digunakan pada masalah time series adalah model univariat 
linear yang disebut dengan Model Autoregresi dan disingkat dengan AR. Disamping itu 
Hanan(1970) memperluas time series univariat AR  menjadi time series multivariat yang 
disebut Vektor Autoregresi dan disingkat dengan VAR. Untuk menaksir parameter dari 
model tersebut, dapat digunakan beberapa metode, yang diantaranya adalah metode 
kuadrat tekecil, metode Likelihood dan metode Yule-Walker.    
       Dalam makalah ini penulis akan menguraikan bagaimana menurunkan persamaan 
Yule-Walker yang dimulai dari model AR dan dilanjutkan dengan menurunkan 
persamaan untuk model VAR. Sebagai pelengkap, akan disertakan pula hasil 
implementasi terhadap produktivitas perkebunan teh di daerah Bandung Selatan.  
       Proses Autoregresi berorde p  yang dinotasikan dengan AR(p) adalah model yang 
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berbentuk 
                 Zt = φ 1 Zt-1  + φ 2  Zt-2  + φ 3  Zt-3  +  . . . +φ p  Zt-p  +  at                 (1) 
 
di mana  t adalah waktu pengamatan,  Zt  adalah peubah acak hasil observasi waktu ke-t, 
φ  adalah parameter model, dan  at  adalah galat yang berdistribusi N(0 , σ2). Dalam hal 
mencari solusi dari model di atas,  Zt akan ditaksir oleh  , sedangkan  φ  akan ditaksir 
oleh φ . 
            Berikut ini akan dibahas tentang bagaimana metode Yule-Walker bekerja untuk 
mencari dan merumuskan nilai penaksir parameter φ  pada model (1) di atas, sehingga 
akan diperoleh pula penaksir dari Zt.  
 
 

2.  Metode Yule Walker untuk Model AR 

          Nilai penaksir parameter yaitu φ  dicari melalui sistem persamaan yang disebut 
sebagai persamaan Yule-Walker. Dengan mengolah persamaan(1) secara sederhana 
diperoleh  

rp =  ∑ φ    , 
yang apabila diuraikan diperoleh  sebuah sistem persamaan yang terdiri dari p buah 
persamaan dan  p buah variabel, yaitu  
  r1 = φ 1 r0    +   φ 2  r1      +   φ 3  r2    +   . . .  + φ p  rp-1                      
 r2 = φ 1 r1    +   φ 2  r0      +   φ 3  r1     +   . . .  + φ p  rp-2 
                                                                                                                       (2)                                                 
            rp = φ 1 rp-1  +   φ 2  rp-2  +   φ 3  rp-3  +   . . .  + φ p  r0                                           
 
Dalam bentuk persamaan matriks, dengan  r0 = 1, bentuk (2) dapat ditulis sebagai 

  =    

1   
  1

       
       

 
1

  

φ
φ

φ

  , 

yang secara sederhana persamaan tersebut dapat ditulis sebagai 
                                         rp×1   =    Rp×p    Φp×1                                                  (3) 
                  
Matriks  Rp×p    ini adalah matriks invertibel, di mana: 

- Untuk  p = 1, det Rp×p  = 1 ≠ 0 
-  Untuk  p = 2 , det Rp×p  = 1– r1

2  ≠ 0  karena  r1 ≠ 1 . 
-  Untuk  p = 3 , det Rp×p  = (1– r2

2 ) – 2 r1
2(1 – r2

2) ≠ 0  karena  r2 ≠ 1. 
- dan seterusnya secara induktif berlaku untuk setiap p . 

Dengan demikian persamaan (3) dijamin mempunya solusi, artinya nilai dari parameter 
model dapat diperoleh melalui penaksir: 
                                                   Φ    =  R-1  r 
yaitu:  



                Penaksiran Parameter Model  Var(1)  Menggunakan Metode Yule-Walker                 545 
 

               

φ
φ

φ

=    

1   
  1

       
       

 
1

                               

Dengan diperolehnya nilai-nilai penaksir parameter untuk φ i , i = 1, 2, . . ., p yaitu φ i ,  
maka diperoleh pula sebuah persamaan yang disebut dengan model AR(p) yaitu 
              Zt = φ 1 Zt-1  + φ 2  Zt-2  + φ 3  Zt-3  +  . . . +φ p  Zt-p  +  at  .                (4)                     
 
       Model autoregresi berorde-1 yang dinotasikan dengan AR(1) merupakan hal khusus 
dari model autoregresi berorde-p. Dengan demikian  apabila persamaan (3) diambil untuk  
p = 1, maka diperoleh penaksir parameter untuk model AR(1), yaitu: 
                                       ( φ   = ( 1 )-1 ( ) 
sehingga berdasarkan rumus auto covarian diperoleh 
                        φ   = r1  =    =   ∑ μ  μ

∑ μ
 .                     (5) 

Jadi model autoregresi berorde-1 yang diperoleh adalah:    Zt = φ 1 Zt-1 .       
       
                                                            

3. Metode Yule Walker untuk Model VAR 
 
Bentuk umum model Vektor Autoregresi orde-p yang dinotasikan dengan VAR(p) 

adalah: 
                  Φ     Φ   .  .  .   Φ                  (7) 
di mana untuk model bivariat,    

                  Zt =    ,  Φi  =  
φ φ
φ φ     , dan    t   ~   ( 0 , σ2 I2 ) . 

Untuk mendapatkan nilai penaksir parameter Φi , dilakukan langkah-langkah dengan 
metode  Yule-Walker yang menghasilkan 
        Φ    Φ      Φ       .        (8) 
Karena  fungsi matriks kovarian untuk model VAR  adalah: 
                                          Γ     ,                                          (9) 
maka untuk  k = 1, persamaan (8) menjadi: 

.  E  . Φ   E  . Φ   .  .  .   E .  Φ     , 
sehingga berdasarkan (9) diperoleh 
         Γ 1  Γ 0  Φ   Γ 1  Φ   Γ 2  Φ    .  .  .  Γ p 1  Φ             
 
Selanjutnya dengan cara yang sama untuk   k = p diperoleh sistem persamaan  
       
  Γ 1  Γ 0  Φ   Γ 1  Φ   Γ 2  Φ    .  .  .  Γ 1  Φ      
        Γ 2  Γ 1  Φ   Γ 0  Φ   Γ 1  Φ    .  .  .  Γ 2  Φ                                                     
                                                                                                                            
   Γ  Γ 1  Φ   Γ 2  Φ     .  .  .     Γ 0  Φ                   
 
Jika ditulis dalam bentuk matriks, maka diperoleh bentuk persamaan yang disebut dengan  
matriks Yule-Walker yang diperumum, yaitu 
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Γ 0       Γ 1
Γ 1       Γ 0

  Γ 1
  Γ 2

Γ 1 Γ 2
       
       Γ 0   

Φ  
Φ  

Φ  

 =  

Γ 1
Γ 2

Γ

  .              (10) 

 
       Karena matriks sebelah kiri adalah matriks nonsingulir, maka matriks tersebut 
mempunyai invers, sehingga solusi dari sistem persamaan (10)  berupa penaksir 
parameter tersebut ada, yaitu  

    

Φ  

Φ  

Φ  

  =  

Γ 0       Γ 1
Γ 1       Γ 0

  Γ 1
  Γ 2

Γ 1 Γ 2
       
       Γ 0   

  

Γ 1
Γ 2

Γ

                (11) 

Dengan diperolehnya nilai-nilai penaksir parameter tersebut, maka otomatis, model 
VAR(p)  pada (7) akan diperoleh. 
       Model vektor autoregresi berorde-1 yang dinotasikan dengan VAR(1) merupakan 
bentuk khusus dari model vektor autoregresi berorde-p, di mana model VAR(1) untuk 
bivariat adalah:  
                                                Φ                                                  (12) 
dengan 

                 Zt =    ,  Φi  =  
φ φ
φ φ     , dan    t   ~   ( 0 , σ2 I2 ) . 

Dengan demikian penaksir parameter untuk model VAR(1)  dapat diperoleh dari 
persamaan matriks (11) dengan mengambil nilai  p = 1.  maka diperoleh yaitu: 
                                       Φ    =  Γ 0   Γ 1                                                   (13) 
di mana 

   Γ 0   =  
0 0
0 0       dan         Γ 1   =  

1 1
1 1  

Secara lengkap,  persamaan (13) menghasilkan 

                       
φ φ
φ φ   =  

0 0
0 0   

1 1
1 1  

sehingga 

          
φ φ
φ φ   =  

 
 

0 0
0 0   

1 1
1 1  

                                =  
 
 

0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1  

di mana  D =  0  0 0 0 . 
Jadi penaksir-penaksir parameter tersebut adalah: 
 φ  =  

  
  ,    φ  =  

  
                                                                      

                                                                                                                         . . . (14)                                  
 φ  =  

  
 ,   φ  =   

  
 

di mana      menyatakan  fungsi autokovarian untuk komponen Zi , yaitu: 
  , ,   ∑ , ,   
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 , ,   ∑ , ,        
dan    adalah  fungsi cross-kovarian antara  komponen Zi dan  Zj , yaitu 

   , ,   ∑ , ,     

  , ,   , ,  
   Dengan demikian model VAR(1) yang diperoleh: 
                        Z1(t)     =  φ   Z1(t-1)   +  φ  Z2(t-1)    
                        Z2(t)     =  φ   Z1(t-1)   +  φ  Z2(t-1)  .   
 
 

4. Implementasi Metode Yule Walker 

          Berikut akan dibuat model AR(1) dan model VAR(1) untuk meramalkan produksi 
teh dua buah perkebunan yang terletak di daerah Bandung Selatan, yaitu perkebunan 
Santosa dan Purbasari. Implementasi dimulai dengan mengambil data produksi kedua 
perkebunan selama 60 bulan dengan satuan kilogram perhektar. Kestasionerannya telah 
diuji melalui TS plot,  korelasi produksi kedua perkebunan cukup besar yaitu 0,9303. Plot 
PACF  terpotong pada lag-1 sehingga dapat disimpulankan bahwa data masing-masing 
lokasi mengikuti model AR(1). Oleh karena  itu  model  sementara dari produksi teh 
untuk  kedua kebun diasumsikan mengikuti model VAR(1). 
 

i. Model AR(1) Perkebunan Santosa 
Untuk menghitung penaksir parameter   pada model AR(1)  di perkebunan Santosa, 
digunakan  rumus (5) dengan μ = 192.36 . Hasilnya φ  = 0.4869  sehingga model AR(1)  
pada (6)  untuk perkebunan Santosa  adalah:     

(t)    = 0.4869 Z(t-1) , 
artinya bahwa produksi teh di perkebunan Santosa pada suatu bulan tertentu dipengaruhi 
oleh produksi bulan sebelumnya sebesar 49%. 
       Selanjutnya jika diasumsikan rata-rata μ = 0, maka penaksir parameter model AR(1) 
dengan metode Yule-Walker  pada persamaan (5) menjadi 

                               φ   = r1  =    =   ∑   
∑  ,                                                 (15)                   

sehingga nilai   φ   untuk perkebunan Santosa dengan mengambil  n = 60   adalah φ  = 
0.9457  sehingga model AR(1) menjadi              
                                                 Z(t)    = 0.9457  Z(t-1) , 
artinya bahwa produksi teh di perkebunan Santosa pada suatu bulan tertentu dipengaruhi 
oleh produksi bulan sebelumnya sebesar 95%. 
 

ii. Model AR(1) Perkebunan Purbasari 
Berdasarkan (5), maka nilai penaksir parameter untuk perkebunan Purbasari untuk  n = 60   
dan  μ = 190,54  adalah   φ  = 0.5427  sehingga model AR(1) untuk perkebunan Purbasari  
adalah:     

(t)    = 0.5427 Z(t-1) , 
sedangkan berdasarkan (15), nilai penaksir parameter untuk perkebunan Purbasarai 
dengan          n = 60 dan μ = 0   adalah   φ  = 0.9453  sehingga model AR(1) untuk 
perkebunan tersebut  adalah:     

(t)    = 0.9453  Z(t-1) . 
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iii. Model VAR(1) 
Dengan memakai rumus penaksir (14), nilai penaksir parameter untuk model VAR(1) 
adalah: 
                =  0.7418 ,               =  0.2065 , 
                =  0.2840 ,  dan       =  0.6605.  
Jadi model VAR(1) dari kedua perkebunan tersebut adalah: 
                        1(t)       =  0.7418  Z1(t-1)   +  0.2065 Z2(t-1)    
                        2(t)       =  0.2840  Z1(t-1)   +  0.6605 Z2(t-1)    
                  
Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa: 

1. Produksi teh perkebunan Santosa dipengaruhi oleh produksi bulan sebelumnya. 
yaitu: dari perkebunan santosa sebesar 74,2%  dan dari Purbasari sebesar  20,6% . 

2. Produksi teh perkebunan Purbasari dipengaruhi oleh produksi bulan sebelumnya. 
Yaitu: dari perkebunan santosa sebesar 28,4%  dan dari Purbasari sebesar  66,1% 
. 
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Abstract.  Early anticipation of earthquake recurrence risk among them can be done 
through research on the quality of rehabilitation and reconstruction of buildings after the 
earthquake. Methods for the study was conducted by testing the physical quality of housing 
construction elements include concrete strength test at the Sloof, columns, and ring beams 
with hammer tester. This paper discusses only 981 home rehabilitation and reconstruction 
results from 41 villages in Bantul regency. Application of multivariate analysis using Ward's 
clustering method and index Calinski - Harabazs (CH) for the determination of the number of 
groups produced three groups. Furthermore, the method of Scheffe multiple comparison test, 
obtained results that the characteristics of building quality homes in 17 villages had an 
average value below the standard for strength of concrete at the Sloof, columns and ring 
beam.    
 
Key words: concrete strength, the index CH, Scheffe method  
 
 
Abstrak.   Antisipasi dini terhadap resiko terjadinya kembali gempa bumi salah satunya 
dapat dilakukan melalui penelitian pada kualitas bangunan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 
gempa. Metode untuk penelitian ini dilakukan dengan menguji kualitas fisik elemen 
konstruksi rumah yang meliputi uji kekuatan beton di bagian sloof, kolom, dan balok ring 
dengan menggunakan concrete hammer test.  Makalah ini hanya membahas 981 rumah hasil 
rehabilitasi dan rekonstruksi  yang berasal dari 41 desa di wilayah kabupaten Bantul. Aplikasi 
analisis multivariat menggunakan metode pengelompokan Ward dan indeks Calinski – 
Harabazs (CH) untuk penentuan jumlah kelompok menghasilkan tiga buah kelompok.  
Selanjutnya dengan uji perbandingan ganda metode Scheffe, diperoleh hasil bahwa 
karakteristik kualitas bangunan rumah di 17 desa mempunyai rata-rata nilai di bawah standar 
untuk kekuatan beton di bagian sloof, kolom dan balok ring.   
 
Kata-kata kunci :  kekuatan beton, indeks CH, metode Scheffe  

 
 
 

1. Pendahuluan  
 
1.1.   Latar Belakang Permasalahan  

Gempa bumi tektonik berukuran  6,3 skala Richer yang terjadi pada tanggal  27 
Mei 2006 pukul 05.54 WIB, dan pusat gempa di sebelah selatan kota Yogyakarta, cukup 
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mengagetkan dan meninggalkan pengalaman yang sulit atau bahkan tidak akan 
terlupakan khususnya bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa 
Tengah (Jateng).   

 

 
 

Gambar 1.   Pusat gempa 27 Mei 2006 
 

Gempa yang merobohkan lebih dari seratus ribu rumah tersebut, telah 
mengakibatkan kurang lebih  5.760  orang meninggal dunia dan lebih dari satu juta orang 
kehilangan tempat tinggal karena rumah mereka roboh.  Selain korban jiwa dan rumah 
tinggal, masih ada lagi kerusakan fasilitas sosial–ekonomi  serta infrastruktur fisik 
wilayah. Itupun masih ditambah trauma psikologis maupun ekonomi yang mempengaruhi 
kehidupan dan penghidupan masyarakat serta wilayah (mikro dan makro). Prediksi 
tentang waktu, tempat, dan skala terjadinya gempa bumi hingga saat ini masih terus 
diteliti.   Apabila ketiga parameter ini diketahui sejak awal, tentu saja penanggulangan 
bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan proporsional.  Perubahan permukaan air 
tanah, elektro magnetik, seismisitas, kecepatan gelombang, dan lain-lain, belum dapat 
dipakai sebagai tanda akan terjadinya gempa bumi.    

Antisipasi dini untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, 
salah satunya dapat dilakukan dengan membuat bangunan yang memenuhi standar tahan 
gempa.  Pasca gempa bumi DIY – Jateng, telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi 
(RR) terhadap rumah masyarakat, dengan dana bantuan dari pemerintah.  Besaran dana 
yang diberikan pemerintah ini tergantung pada kategori kerusakan rumah.  Kategori 
kerusakan meliputi rumah rata tanah, rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah 
rusak ringan.  Rumah dikategorikan rusak berat apabila sebagian besar komponennya 
rusak, seperti kolom, balok, atap,  dinding, langit-langit roboh, dan instalasi listrik serta 
pintu dan jendela rusak total.  Sedangkan rumah yang masih berdiri, sebagian kecil 
komponen struktur rusak, dan komponen arsitektural rusak, dikategorikan rusak sedang.  
Sementara untuk kategori rumah rusak ringan, adalah rumah yang masih berdiri, tidak 
ada kerusakan struktur, hanya terdapat kerusakan komponen arsitektural. Berbeda dengan 
engineered buildings, rumah-rumah yang dibangun oleh masyarakat umumnya 
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merupakan bangunan non-engineered buildings, dimana dalam pembangunannya tidak 
secara spesifik dirancang oleh ahli, tetapi mengikuti pedoman teknis tertentu.  Dengan 
mengikuti pedoman teknis pembangunan, rumah yang dibangun diharapkan dapat 
memenuhi persyaratan minimum terhadap ketahanan gempa.   

Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk korban gempa di Provinsi DIY dan 
Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan pendekatan "Pemberdayaan dan Partisipasi 
Masyarakat" melalui Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan (KSMP) atau 
Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dengan pendekatan ini, pelaksanaan pembangunan 
kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) rumah dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan 
semangat gotong royong. Masyarakat memiliki porsi yang cukup besar dalam 
pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya, terutama 
dalam hal perwujudan fisik bangunan rumahnya. Di lain pihak persyaratan tahan gempa 
menuntut kualitas bahan, teknik konstruksi, serta sistem struktur yang harus memenuhi 
persyaratan mutu tertentu. Dengan demikian pengendalian mutu perlu dilakukan untuk 
mempertemukan keputusan dari masyarakat dengan standar teknis hasil bantuan.  Secara 
teknis, pemeriksaan kekuatan beton di bagian sloof, kolom, dan balok ring secara 
multivariat, dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengetahui pemenuhan 
persyaratan tahan gempa.    

Berdasarkan latar belakang di atas, maka telah dilakukan penelitian tentang 
karakteristik rumah hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Daerah 
Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan analisis 
multivariat.  Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran 
karakteristik bangunan rumah-rumah hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, 
khususnya yang menggunakan dana dari pemerintah.  Manfaat yang diharapkan adalah 
dapat dilakukan antisipasi dini terhadap resiko kemungkinan terjadinya kembali gempa.  
Selain itu juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dalam menentukan upaya rencana 
tindak lanjut terhadap bangunan rumah yang belum memenuhi persyaratan tahan gempa.   
 
 
1.2.   Metodologi Penelitian  

Pada tulisan ini akan digunakan data sekunder untuk kabupaten Bantul, dan 
kualitas rumah hasil RR dibatasi hanya berdasarkan pada kekuatan beton di bagian 
sloof, kolom dan balok ring yang diperiksa dengan menggunakan hammer tester.   
Pendekatan analisis statistika yang akan dipergunakan adalah analisis multivariat.  Pada 
tahap pertama akan dilakukan pengelompokan 41 desa, dengan menggunakan metode 
Ward, sedangkan penentuan jumlah kelompok didasarkan pada indeks yang diusulkan 
oleh Calinski – Harabaz (CH).   

Misalkan  
igx  adalah nilai variabel obyek   ke-i   kelompok  ke-g   yang berukuran  

kn   dengan rata-rata kelompok yaitu gx ,  dan  rata-rata total, x .   Maka matriks jumlah 
kuadrat dan hasil kali dalam kelompok, Wk  dinyatakan sebagaimana persamaan (1)  
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Sedangkan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali silang antar kelompok adalah:    
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Indeks CH dirumuskan sebagaimana persamaan (3) 

  
( ) ( )
( ) ( )knWtr

kBtr
kCH

k

k

−
−

=
/

1/
)(      (3)  

Jumlah kelompok yang sebaiknya dibentuk, didasarkan pada indeks CH terbesar yang 
telah dicobakan pada sejumlah ukuran kelompok.   
 Selanjutnya berdasarkan kelompok yang terbentuk, maka akan dibuat profilisasi 
kelompok menggunakan uji perbandingan ganda untuk jumlah sampel berbeda, yaitu 
dengan metode Scheffe. Uji hipotesis bahwa rata-rata dua grup sama 
( )0:0 =− BAH μμ ,  dapat dilakukan dengan menggunakan statistik uji sebagai berikut:  

  
SE

XX
S BA −=      (4) 

Jika  2
is   menunjukkan variansi pada variabel i,  dengan mengambil ∑

=

=
k

i
inn

1

, nilai      

 ( ) ∑=
−

−
=

k

i
ii sn

n
s

1

22 )1(
1

1
        (5) 

dan nilai dari  SE   adalah  

  
BA nn

sSE 11
+=      (6) 

Jika  k  mengindikasikan jumlah grup,   n   adalah total data dari seluruh grup, dan dengan 
tingkat signifikansi α ,  maka pendekatan distribusi F  untuk daerah kritik uji hipotesis di 
atas adalah sebagai berikut:   
  ( ) ( )αα ;;1.1 knkFkS −−−=    (7)  
 

2. Hasil Utama 
 

Langkah pertama analisis dilakukan dengan mengambil rata-rata kekuatan beton 
bagian sloof, kolom, dan balok ring di setiap desa.  Hal ini dilakukan untuk memperkecil 
dimensi obyek yang semula terdiri dari  981  rumah, hanya akan diambil rata-ratanya 
untuk setiap desa.  Dengan demikian terdapat 41 desa yang akan dikelompokkan.  Jumlah 
kelompok yang dicobakan pada penelitian ini sebanyak  2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8   kelompok, 
dan setiap kelompok yang dibentuk menghasilkan nilai indeks CH sebagaimana tertera 
pada gambar  2.   
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Gambar  2.    Indeks CH untuk berbagai ukuran grup  

 
 

Maksimum indeks CH dari ukuran kelompok yang dibentuk, terjadi ketika desa-
desa dikelompokan dalam tiga  kelompok.  Sehingga optimal jumlah kelompok yang 
sebaiknya dibentuk dari  41  desa adalah tiga kelompok.   Ketentuan indeks CH ini 
memberikan hasil bahwa masing-masing kelompok beranggotakan  20, 4, dan 17 desa, 
sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.   

 
 

 
 

Gambar  3.  Plot Dendrogram dengan Metode ward  
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 Untuk memudahkan analisis lebih lanjut, kelompok yang beranggotakan 20 desa 
akan disebut sebagai kelompok pertama, kelompok yang beranggotakan 17 desa disebut 
sebagai kelompok kedua, dan kelompok ketiga adalah kelompok yang mempunyai 
anggota  4  desa.   Perbandingan rata-rata kekuatan beton di bagian sloof, kolom, dan 
balok ring, untuk setiap anggota kelompok, sebagaimana tertera pada gambar 4.   

 

 
Gambar  4.  Plot tiga dimensi untuk  sloof, kolom dan balok ring  

 
  

Secara visual dapat dilihat, bahwa kelompok ketiga yang terdiri dari empat desa, 
yaitu desa Potorono, Wonokromo, Trimulyo, dan Wirokerten, mempunyai rata-rata 
kekuatan rumah bagian sloof, kolom, dan balok ring yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan dua kelompok yang lain.   Urutan berikutnya adalah rata-rata kekuatan beton 
untuk 20 rumah yang termasuk dalam kelompok pertama, yang nilainya lebih tinggi 
daripada kekuatan beton untuk 17 rumah yang termasuk dalam kelompok kedua.  Untuk 
mempertegas hasil perbandingan karakteristik nilai rata-rata kekuatan beton di ketiga 
bagian elemen konstruksi rumah ini, maka uji perbandingan berganda dengan metode 
Scheffe, menghasilkan rangkuman sebagaimana tertera pada gambar  5.   

Berdasarkan gambar 5., diperoleh hasil bahwa kelompok kedua yang 
beranggotakan  17  desa, mempunyai  rata-rata kekuatan beton di bagian sloof, kolom, 
dan balok ring, yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pertama dan kelompok 
ketiga.  Secara berurutan dapat dikatakan bahwa profil bangunan rumah hasil RR 
berdasarkan rata-rata kekuatan beton di bagian sloof ( )sμ , rata-rata kekuatan beton di 

bagian kolom ( )kμ , dan rata-rata kekuatan beton di bagian balok ring ( )bμ , untuk 
kelompok kedua (II) lebih rendah daripada kelompok pertama (I) ataupun kelompok 
ketiga (III), dan kelompok pertama (I) lebih rendah daripada kelompok ketiga (III).   
Secara notasi dapat dituliskan bahwa  :  
  )()()( III

s
I
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II

s μμμ << ;     

)()()( III
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Gambar   5.  Perbandingan berganda dengan Metode Scheffe  

 
Apabila dilihat secara lebih mendetail pada rata-rata untuk setiap kelompok, maka 

dapat dikatakan bahwa kelompok pertama dan ketiga atau sebanyak  24  desa, 
mempunyai rata-rata kekuatan sloof, kolom, dan balok ring masing-masing di atas  175  

2/ cmkg .  Ini artinya bahwa bangunan hasil RR di desa-desa tersebut sudah memenuhi 
persyaratan bangunan tahan gempa.   
 

3. Kesimpulan 
 

Aplikasi sejumlah metode statistika dapat menghasilkan informasi secara lebih 
lengkap dan bermanfaat untuk menggambarkan karakteristik profil bangunan rehabilitasi 
dan rekonstruksi pasca gempa bumi DIY – Jateng.  Penggunaan analisis kelompok 
dengan metode Ward dan indeks Calinski – Harabazs, memberikan kesimpulan bahwa 
berdasarkan kekuatan beton di bagian sloof, kolom, dan balok ring, maka desa-desa di 
kabupaten Bantul Yogyakarta terbagi dalam tiga kelompok.  Sementara itu berdasarkan 
uji perbandingan ganda dengan metode Scheffe, disimpulkan bahwa karakteristik 17 desa 
mempunyai rata-rata kekuatan beton di bagian sloof, kolom, dan balok ring yang lebih 
rendah dibandingkan desa-desa yang lain.  Hasil ini dapat digunakan pada penentuan 
kebijakan lebih lanjut, misalkan berupa saran perbaikan untuk peningkatan kualitas 
bangunan, sehingga sesuai dengan persyaratan bangunan tahan gempa.  
 
 
Ucapan terima kasih.  Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana 
Pekerjaan Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) Pelaksanaan 
Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang telah 
memberikan ijin kepada saya, yang juga anggota tim, menggunakan sebagian data untuk saya 
analisis lebih lanjut.  Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua anggota tim yang 
telah memberikan tambahan wawasan saya, khususnya berkaitan dengan bangunan tahan gempa.  
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Abstract. In general a hazard function which is defined as the ratio of density
function and survival function for a certain population is usually unknown. So it
needs to be estimated from sample data or from an experiment. The estimation
can be pursued by parametric or nonparametric method. Parametric method needs
assumption about the probability density function (pdf) from which the data is
taken. Once the pdf is known, so is the hazard function. Then hazard function
estimation is done by estimating the parameter in the assumed pdf or in the assumed
hazard function.

In the nonparametrc method, estimation is done without any assumption of its
pdf or its hazard function. Estimation is done purely from the data or let the data
speak by themselves. This estimation procedure is more flexible since it does not
have any assumption except its pdf or hazard function is smooth.

Hazard function estimation in this paper is done using kernel function, such as

Triangle, Uniform, Gauss. Several properties for large n is studied, application on

real data is also given. R Software is used for calculation

Key words and Phrases: parametric estimation, nonparametric estimation, kernel

function, asimtotic property.

Abstrak. Fungsi hazard yang didefinisikan sebagai hasil bagi fungsi densitas den-
gan fungsi survival untuk suatu populasi pada umumnya tidak diketahui. Untuk
itu perlu diestimasi berdasar data sampel yang dimiliki atau dihasilkan dari suatu
eksperimen. Estimasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu parametrik dan non-
parametrik. Metode parametrik memerlukan asumsi fungsi densitas probabilitas
dari data dimana populasi diambil, yang apabila fungsi ini tertentu, fungsi hazard
juga menjadi tertentu dengan tunggal. Dengan demikian estimasi fungsi hazard di-
tentukan dengan mengestimasi parameter dalam fungsi densitas atau fungsi hazard
tersebut.

Untuk metode nonparametrik, estimasi dilakukan tanpa mengasumsikan ben-
tuk fungsi densitas atau fungsi hazardnya. Jadi estimasi dilakukan murni dari data
atau Let the data speak by themselves. Estimasi ini lebih fleksibel karena tidak
mempunyai asumsi kecuali fungsi densitas atau fungsi hazard mulus (halus).

Estimasi fungsi hazard ini akan dilakukan dengan bantuan fungsi kernel yang

mempunyai beberapa bentuk seperti Triangle, Uniform, Gauss. Diperlihatkan sifat-

sifat estimator untuk sampel besar dan diberikan aplikasi untuk data riil. Pemro-

graman dilakukan dengan bahasa R.

Kata kunci: Estimasi parametrik, nonparametrik, fungsi kernel, sifat asimtotis
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1. Introduction

Failure rate is the frequency with which an engineered system or component fails,
expressed for example in failures per hour. It is often denoted by the Greek letter λ
(lambda) and is important in reliability engineering.

The failure rate of a system usually depends on time, with the rate varying over
the life cycle of the system. For example, as an automobile grows older, the failure rate
in its fifth year of service may be many times greater than its failure rate during its first
year of service. One does not expect to replace an exhaust pipe, overhaul the brakes,
or have major transmission problems in a new vehicle.

In practice, the Mean Time Between Failures (MTBF) is often used instead of the
failure rate. The MTBF is an important system parameter in systems where failure rate
needs to be managed, in particular for safety systems. The MTBF appears frequently
in the engineering design requirements, and governs frequency of required system main-
tenance and inspections. In special processes called renewal processes, where the time
to recover from failure can be neglected and the likelihood of failure remains constant
with respect to time, the failure rate is simply the multiplicative inverse of the MTBF
( 1

λ
).

A similar ratio used in the transport industries, especially in railways and trucking
is ’Mean Distance Between Failure’, a variation which attempts to correlate actual
loaded distances to similar reliability needs and practices.

Failure rates and their projective manifestations are important factors in insur-
ance, business, and regulation practices as well as fundamental to design of safe systems
throughout a national or international economy.

Nonparametric density estimation is discussed alot in Hardle (1991), Nonparamet-
ric Hazard Function Estimation Using the KaplanMeier Estimator is studied by Con-
gkrack (2005), while Martin (2006), wrote about Nonparametric Estimation of Hazard
Function by Using a Model Selection Method. While this paper contains the nonpara-
metric estimation of hazard function using kernel, its properties and its application on
real data.

2. Hazard Function

In words appearing in an experiment, the failure rate can be defined as

The total number of failures within an item population, divided by the total time
expended by that population, during a particular measurement interval under stated
conditions. (MacDiarmid, et al.)

While failure rate λ(t) is often thought of as the probability that a failure occurs
in a specified interval, given no failure before time t, it is not actually a probability
because it can exceed 1. It can be defined with the aid of the reliability function or
survival function R(t), the probability of no failure before time t, as:

λ =
R(t1) − R(t2)

(t2 − t1) · R(t1)
=

R(t) − R(t + 4t)

4t · R(t)
(2.1)
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where t1 (or t) and t2 are respectively the beginning and ending of a specified interval
of time spanning 4(t). Note that this is a conditional probability, hence the R(t) in
the denominator.

By calculating the failure rate for smaller and smaller intervals of time ∆t, the
interval becomes infinitely small. This results in the hazard function, which is the
instantaneous failure rate at any point in time:

h(t) = lim
4t→0

R(t) − R(t + 4t)

4t · R(t)
(2.2)

Continuous failure rate depends on a failure distribution, F (t), which is a cumu-
lative distribution function that describes the probability of failure prior to time t,

P (T ≤ t) = F (t) = 1 − R(t), t ≥ 0. (2.3)

where T is the failure time. The failure distribution function is the integral of the
failure density function, f(t),

F (t) =

∫ t

0

f(x) dx. (2.4)

The hazard function can be defined now as

h(t) =
f(t)

R(t)
. (2.5)

3. Parametric Estimation of Hazard Function

Many probability distributions can be used to model the failure distribution (see
List of important probability distributions). A common model is the exponential failure
distribution,

F (t) =

∫ t

0

λe−λx dx = 1 − e−λt, (3.1)

which is based on the exponential density function.

h(t) =
f(t)

R(t)
=

λe−λt

e−λt
= λ (3.2)

For an exponential failure distribution the hazard rate is a constant with respect to time
(that is, the distribution is ”memoryless”). For other distributions, such as a Weibull
distribution or a log-normal distribution, the hazard function may not be constant
with respect to time. For some such as the deterministic distribution it is monotonic
increasing (analogous to ”wearing out”), for others such as the Pareto distribution it is
monotonic decreasing (analogous to ”burning in”), while for many it is not monotonic.

Failure rate data can be obtained in several ways.Historical data about the device
or system under consideration.Many organizations maintain internal databases of failure
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information on the devices or systems that they produce, which can be used to calculate
failure rates for those devices or systems. For new devices or systems, the historical data
for similar devices or systems can serve as a useful estimate. Government and commer-
cial failure rate data.Handbooks of failure rate data for various components are available
from government and commercial sources. Reliability Prediction of Electronic Equip-
ment, is a military standard that provides failure rate data for many military electronic
components. Several failure rate data sources are available commercially that focus on
commercial components, including some non-electronic components. Testing.The most
accurate source of data is to test samples of the actual devices or systems in order to
generate failure data. This is often prohibitively expensive or impractical, so that the
previous data sources are often used instead.

Failure rates can be expressed using any measure of time, but hours is the most
common unit in practice. Other units, such as miles, revolutions, etc., can also be used
in place of ”time” units.

Failure rates are often expressed in engineering notation as failures per million, or
10−6, especially for individual components, since their failure rates are often very low.

The Failures In Time (FIT) rate of a device is the number of failures that can be
expected in one billion (109) device-hours of operation. (E.g. 1000 devices for 1 million
hours, or 1 million devices for 1000 hours each, or some other combination.) This term
is used particularly by the semiconductor industry.

Under certain engineering assumptions (e.g. besides the above assumptions for
a constant failure rate, the assumption that the considered system has no relevant
redundancies), the failure rate for a complex system is simply the sum of the individual
failure rates of its components, as long as the units are consistent, e.g. failures per
million hours. This permits testing of individual components or subsystems, whose
failure rates are then added to obtain the total system failure rate.

Suppose it is desired to estimate the failure rate of a certain component. A test
can be performed to estimate its failure rate. Ten identical components are each tested
until they either fail or reach 1000 hours, at which time the test is terminated for that
component. (The level of statistical confidence is not considered in this example.) The
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results are as follows:
Failure of Component

Component Hours Failure
1 1000 No Failure
2 1000 No Failure
3 467 Failed
4 1000 No Failure
5 630 Failed
6 590 Failed
7 1000 No Failure
8 285 Failed
9 648 Failed
10 882 Failed

Total 7502 6

Estimated failure rate is

6 failures

7502 hours
= 0.0007998

failures

hour
= 799.8× 10−6

failures

hour
,

or 799.8 failures for every million hours of operation.

4. Nonparametric Estimation of Hazard Function

Nonparametric estimation which rely heavily on computation which is possible to
conduct nowadays, is preferred since the assumption on the shape of the survival time
distribution is often unknown. The unknown function is then estimated purely from
the data without any assumption except smoothness, so that is usually mention as ”Let
the data speak by themselves”.

f̂h(x) =
1

n

n∑

i=1

Kh(x − Xi) =
1

nh

n∑

i=1

K(
x − Xi

h
) (4.1)

where h is the bandwidth and K is a kernel function, Kh(x) = 1

h
K(x

h
).

The appropriate choice of h leads to a good estimates, since for h tends to 0
will result in needle plot where bigger h gives smoother estimates. Several method for
choosing h is given in Hardle(1991) and Hall(1982).

A commonly used criterion for choosing the bandwidth is minimizing the Inte-
grated Mean Squared Error(IMSE) for bandwidth h,

IMSE(h) =

∫

E(fn(x; h) − f(x))2dx (4.2)

In the two proceeding lemmas the expected value and the bias of the estimator are
presented and proved.
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Lemma 4.1. For a random sampel of size n, {Xi}
n

i=1
from the density f(x), and for

kernel K with bandwidth h, the expected value of f̂h(x) is E(f̂h(x)) = 1

n

∑n

i=1
E(Kh(x−

Xi)) = f(x) for h → 0

Proof:

E(f̂h(x)) =
1

n

n∑

i=1

E(Kh(x − Xi))

=

n∑

i=1

E(Kh(x − X))

=

∫

Kh(x − u)f(u)du

=

∫

K(s)f(x − sh)ds

Then for h → 0,

E(f̂h(x)) → f(x)

∫

K(s)ds = f(x),

and this proved the statement of the theorem.2

Lemma 4.1 shows that the kernel estimator f̂h(x) is asymptotically unbiased. We

could also see that the bias tends to zero for h tends to infinity by presenting f̂h(x) in
Taylor expansion of f(x − sh) by assuming that f ∈ C2.

Lemma 4.2. Let f̂h(x) is a kernel density estimator for f(x), then the bias of f̂h(x) is

Bias(f̂h(x)) =
h2

2
f”(x)µ2(K) + o(h2), h → 0 (4.3)

Proof:

Bias(f̂h(x)) = E(f̂h(x)) − f(x)

=

∫

K(s)f(x − sh)ds − f(x)

=

∫

[K(s)[f(x) + (sh)f ′(x) +
(sh)2

2!
f”(x) + o(h2)]ds − f(x)

=
h2

2
f”(x)µ2(K) + o(h2),

and the statement of the theorem is concluded, that bias is quadratic in h, hence the
bias is small for small h.2

Now we compute the variance of the estimator to get insight into the stability of
such estimates.

Lemma 4.3. The variance of f̂h(x) is

var[f̂h(x)] = (nh)−1‖K‖2

2f(x) + o((nh)−1), nh → ∞ (4.4)
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Proof:

V ar[f̂h(x)] = n−2V ar[
n∑

i=1

Kh(x − Xi)]

= n−2V ar[Kh(x − Xi)]

= n−1

{
E(K2

h(t − t1)y
2) − (E(Kh(t − t1)y))

2
}

= n−1

{∫

K2

h(t − u)s2f(u)du −

(∫

Kh(t − u)r(u)du

)2
}

= n−1h−1

∫

K2(u)s2(t + uh)f(t + uh)du + o((nh)−1)

= n−1h−1f(t)s2(t)‖K‖2

2 + o((nh)−1),

for nh → ∞, and the lemma is concluded. 2

By equation and (4.4), we get

MSE[f̂h(t)] = E[f̂h(x) − f(x)]2

= V ar[f̂h(x)] + Bias(f̂h(x))2

= n−1h−1f(t)s2(t)‖K‖2

2 +
h4

4
(f ′′(t)µ2(K))2 + o(h4) + o((nh)−1),

for h → 0 and nh → ∞.

Consider an alternative distance measure between f̂ and f , the Integrated Mean
Squared Error(IMSE) for bandwidth h,

IMSE(h) =

∫

E[fh(x) − f(x)]2dx. (4.5)

For this criterion, least squares cross validation is a popular way to select the bandwidth.

From equation (2.5) the hazard function is h(t) = f(t)

R(t)
. Then by plug in principle, the

nonparametric estimator of h(t) is defined as

ĥ(t) =
f̂(t)

R̂(t)

where

f̂h(x) =
1

n

n∑

i=1

Kh(x − Xi) =
1

nh

n∑

i=1

K(
x − Xi

h
)

R̂(t) = 1 − F̂ (t) = 1 −

∫ t

0

f̂(x)dx

The properties of ĥ(t) are stated in the following Lemma

Lemma 4.4. For a random sampel of size n, {Ti}
n

i=1
from the density f(t), and for

kernel K with bandwidth h, the expected value of ĥ(t) tends to h(t) or

limn→∞ĥ(t) = h(t)



564 Kartiko and Dedi Rosadi

5. Application

Application study is done to give insight of nonparametric estimation of haz-
ard function. Life time data from the above table has the estimated hazard function
presented in Figure below.
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Abstract. This paper propose an one-estimation-method which is fitted for all, for
making countrified and predict loss of insurance industry in the future. The method
that being used focus on non parametric smoothing technic correction.
Some kernel will be applied to reduce bias at the end point, the kernel being applied
are kernels transform which are produced by transforming the data by parametric
function and the data supporting is bounded.
Some bend width selection method also applied to find the best fitted bend width
to the simulation process of risk data using R program.

Risk operation is define as loss which is effected by unperfect or filer internal proses,

unman error or external effect.

Key words: Kernel density estimation, bend width selection, kernel function and
asymptotic property..

Abstrak. Tulisan ini mengangkat pendekatan satu metode yang cocok untuk un-
tuk semua (one-methods-fits-all) untuk mengkuantifikasikan sekaligus memprediksi
kerugian dimasa mendatang pada industri asuransi. Metode yang digunakan me-
manfaatkan koreksi menggunakan suatu tehnik penghalusan nonparametrik.
Digunakan beberapa fungsi kernel guna menghilangkan bias pada titik batas, yang
dihasilkan dari transformasi data dengan fungsi parametrik pada bounded support.
Pemilihan lebar pita pada estimator nonparametrik ini diselidiki untuk beberapa
metode.

Studi simulasi dilakukan untuk beberapa estimator densitas kernel yang berbeda,

juga aplikasi pada data resiko menggunakan program R. Resiko operasi didefin-

isikan sebagai resiko kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya ketidaktepatan atau

kegagalan proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari pengaruh eksternal.

Kata kunci: Estimasi densitas kernel, pemilihan lebar pita, fungsi kernel, sifat
asimtotis.

1. Pendahuluan

Analisa distrbusi fungsi kerugian mengalami perhatian yang meningkat dalam
industri asuransi baru-baru ini. Model yang bersifat komplek perlu dikembangkan,
berkaitan dengan perkembangan lingkungan bisnis yang mengalami perubahan sangat
cepat, kerugian timbul dengan bentuk lebih komplek dengan bentuk bisnis yang lebih

565
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berresiko, untuk menghitung dan meramal ukuran kerugian yang akan datang. Analisa
distribusi fungsi kerugian ini merupakan pendekatan lanjut untuk menghitung kapital
yang diperlukan berkaitan dengan resiko tipe khusus, semula analisis ini diaplikasikan
dalam perbangkan, kemudian bisnis asuransi dan berkembang sampai ke institusi bisnis.
Ketidak-pastian adalah akar adanya resiko, karena itu kapital harus dikelola, menggu-
nakan model ideal sedemikian sehingga resiko yang timbul berasal dari suatu ketidak-
pastian yang diketahui perusahaan, bukan dari sesuatu yang tidak diketahui atau yang
tidak difahami, kemudian dikenal model resiko kapital.

Difinisi resiko merupakan resiko kegagalan yang timbul akibat suatu proses inter-
nal, angkatan kerja, dan kondisi kejadian lingkungan suatu institusi yang gagal. Fokus
dari difinisi ini adalah untuk mengenali pubahan secara alami dari kejadian ekstrim. Su-
atu penelitian yang intensif untuk mendapatkan Pendekatan Ukuran Lanjut (Advanced
Measurement Approach (AMA) 2006). Pada th 1988 pertama kali secara Internasional
menerima ukuran kapital dalam pelayanan finansial, komunitas Basel telah menyam-
paikan supervisinya pada pihak perbankan ( pada akhir 2004 );International Conver-
gence of Capital Measurement and Capital Standrds. Dokumen ini memberikan acuan
terhadap minimal kapital yang diperlukan agar dapat menanggulangi kerugian yang
tidak diharapkan, dan menyetabilkan perubahan secara eksplisit untuk meningkatkan
oprasional resiko kerugian. Ada tiga metoda yang merupakan pedekatan alternatif den-
ganya suatu institusi pelayanan finansial dapat mengurangi kapital, dengan pendekatan
yang komplek; Pendekatan Indikasi Dasar (BIA)( The Basic Indicator Approach ),
Pedekakatan Standar (The Standardized Approach (SA)) dan AMA. Kemudian sete-
lah itu banyak perusahaan asuransi besar membutuhkan kualifikasi-AMA pada akhir
tahun 2006.

Pada dasarnya permodelan distribusi kegagalan menurut kacamata statistika pa-
rametrik mengalami banyak masalah dalam mendapatkan distribusi yang cocok untuk
dua kondisi sekaligus, kerugian besar dan kerugian kecil. Untuk itu distribusi gabungan
diaplikasikan; distribusi Lognormal sebagai bagian utama dan teori harga ekstrim un-
tuk kejadian ekor distribusi. Suatu perusahaan lebih banyak mengamati kejian ekstrim
yang mungkin terjadi, karena kejadian yang jarang terjadi sangat sulit untuk diprediksi,
karenanya kejadian kerugian indifidu sangat berpengaruh disaat distribusi kerugian di-
estimasi. Kerenanya teori harga ekstrim sangat diperlukan untuk mengamati kejadian
yang jarang terjadi, dan merupakan metodologi yang dapat diterima sebagai penduga
ekor distribusi ( Embrecht, Kluppelberg, danMikosch 1999 secara ditel tretment secara
matematika 2000) dan Coles 2001).

Target yang akan dicapai karenanya adalah mendapatkan suatu metoda yang
cocok untuk segala pendekatan untuk mengestimasi resiko kerugian. Pertama data di-
transformasikan menggunakan fungsi naik yang positive kedalam interval tertutup [0, 1].
Persoalan yang ada jadi merupakan persoalan estimasi fungsi densitas. Pendekatan
transformasi parametrik aslinya dikenalkan oleh Wand, Marron dan Ruppert (1991)
dan kemudian lebih dikhususkan untuk distribusi yang berekor tebal oleh Bolance,
Guillen dan Nielsen (2003), Clements, Hurn dan Lindsay (2003). Pada (2006) kemudian
Gustafsson, Nielsen, Pritchard dan Roberts (2006), dan Buch-Larsen (2006). Mereka
semua mentargetkan untuk mendapatkan satu metoda cocok untuk seluruh pendekatan.



Pemodelan Fungsi Resiko dengan Estimasi Densitas Kernel ... 567

Mereka melengkapi distribusi komulative Champernowne dengan tiga parameter yang
dimodifikasi untuk mentransformasi data, yang tidak hanya berguna untuk mendemon-
trasikan perlakuan ekor distribusi, tetapi seperti teori harga ekstrim, melainkan juga
informasi yang berasal dari seluruh data yang terdistribusi. Selain itu, pendekatan
transformasi menyelesaikan kelemahan estimasi fungsi densitas kernel terhadap ter-
hadap teori harga ekstrim.

2. Distribusi Champernowne

Distribusi komulative Champernowne yang dimodfikasi didifinisikan untuk y ≥ 0
mempunyai rumusan;

Fθ(y) =
(y + c)α − cα

(y + c)α + (M + c)α − 2cα
, ∀y ∈ R+

dengan θ = {α,M, c} adalah vektor parameter yang mempunyai sifat α > 0,M > 0
dan c ≥ 0 dan densitas

fθ(y) =
α(y + c)(α−1)((M + c)α − cα)
((y + c)α + (M + c)α − 2cα)2

, ∀y ∈ R+

Pendekatan distribusi Champernowne yang dimodfikasi bermanfaat jika tubuh
model oprasional fungsi kerugian berbentuk distribusi Lognormal dan ekornya konver-
gen menuju distribusi Pareto.

fθ(y) → α
(
((M + c)α − cα)1/α

)α

yα+1
, untuk y →∞

Untuk menduga parameter θ digunakan metoda maksimum likelihood. Mencari θ yang
memaksimumkan fungsi likelihood l(θ).

l(θ) = n(log(α) + log(((M + c)α − cα)) + (α− 1)
n∑

i=1

log(Yi + c)

− 2
n∑

i=1

log(Yi + c)α + ((M + c)α − 2cα)

Keterangan α memberikan kontrol terhadap ekor dari fungsi distribusi, M berpengaruh
terhadap modus, dan parameter c menerangkan titik awal nol. Beberapa efek yang
berpengaruh terhadap distribusi akan dijelaskan untuk α > 1 dan c < c′ sebagai berikut

Fθ(y) < Fθ′(y) jika y < M

Fθ(y) = Fθ′(y) jika y = M

Fθ(y) > Fθ′(y) jika y > M
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Sedangkan untuk α < 1

Fθ(y) > Fθ′(y) jika y < M

Fθ(y) = Fθ′(y) jika y = M

Fθ(y) < Fθ′(y) jika y > M

3. Estimasi Densitas Non Parametrik

Pada pelaksanaannya terdapat hubungan antara metoda parametri dan non pa-
rametrik; bila data tidak banyak dan sifatnya berpencar (Sparse) maka estimator lebih
bersifat model parametrik, bila sampel menjadi banyak, estimator akan konvergen
menuju model non-parametrik. Secara efektif metoda ini menyelesaikan persoalan yang
ada pada estimator densitas kernel, yaitu masalah ekor distribusi yang biasa tidak terde-
tiksi. Karena estimator kernel biasanya dibangun tanpa ada dukungan batas, sehingga
tidak ada informasi tentang prilaku distribusi pada daerah batas, kususnya bila fungsi
densitas keluar dari batas yang ada, maka akibatnya integral estimator tidak sama den-
gan satu. Pada tulisan ini akan dihasilkan penduga kernel yag mempunyai bias asimtut
yang berbeda dan penampilan variansi pada batas distrbusi.

Pendekatan transformasi parametrik untuk penghalusan kernel berdasar pada
transformasi F : R→ [0, 1], melewati

Xi = Fθ̂(Yi),

dengan Yi, i = 1, . . . , n adalah kerugian dari beberapa kelompok data dan θ̂ peduga
parameter milik distribusi Champernowne yang dimodfikasi. sedangkan K adalah
fungsi densitas probabilitas simetris terhadap nol dengan daerah batas [−1, 1] dan
Kh(x) = 1

hK(x
h ) dan lebar pita h > 0. Fungsi berikut mendifinisikan sifat asimtutis

dari estimator densitas kernel di sekitar batas-batasnya.

akl(x, h) =
∫ min{1,x/h}

max{−1,(x−1)/h}
ukK(u)ldu, untuk x ∈ [0, 1], (3.1)

Untuk x titik interior, yang didifinisikan pada interval [h, 1−h] berlaku a01(x, h) = 1 dan
a11(x, h) = 0. Pada titik batas yang dimiliki interval [0, h) dan (1− h, 1], a01(x, h) = 1
dan a11(x, h) = 0 mempunyai harga yang tidak trivial. Kernel yang digunakan adalah
Epanechnikov dan estimator densitas kernel dengan transformasi parametrik meng-
hasilkan

f̂(x) = n−1
n∑

i=1

Kh(x−Xi), (3.2)

degan x ∈ [0, 1]. Langkah akhir dari proses transformasi adalah transformasi balik ke
koordinat aslinya. Dengan mentransformasi fungsi distribusi (3.2) menggunaka trans-
formasi F−1

θ̂
(x). Dari sini dihasilkan transformasi semi-parametrik menjadi

f̂o.s(y) = n−1
n∑

i=1

Kh(F θ̂(y)− F θ̂(Yi))fθ̂(y)
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dengan y ∈ R+. Pelu diketahui os simbol untuk original scale.

4. Metode yang Lain untuk Mengoreksi Batas

Konsistensi adalah target dari suatu estimasi, ada beberapa alternative untuk
penduga densitas kernel agar dihasilkan penduga kernel yang konsisten. Pada masing-
masing titik batas penduga kernel terbagi menjadi dua bagian didalam fungsi densi-
tas (didalam batas) dan di luar batas. Koreksi (perbaikan) hanya untuk titik yang
ada diluar batas, sehingga bila estimator kernel diintegralkan mempunyai luasan satu.
Nadaraya-Watson menyajikan penduga kernel konstanta lokal sebagai

f̂lc(x) =
1

a01(x, h)n

n∑

i=1

Kh(x−Xi) =
f̂(x)

a01(x, h)
, (4.1)

dengan f̂ seperti pada difinisi (3.2). Penduga kernel dengan lokal konstan dibangun
atas dasar meminimalkan bobot lokal kriteria least squares denga polinomial derajat nol.
Asumsi X1, . . . , Xn variabel random berdistribusi identik independen f dan mempunyai
derivatif pertama dan kedua yang kontinu di mana-mana, dan berlaku untuk n →
∞, h →→ 0, dan nh →∞. Maka bias asimtud adalah

E
(
f̂cl(x)− f(x)

)
=





1
2h2a21(x, h)f ′′(x) + op(h2) ; x ∈ [h, 1− h]

(a01(x, h)− 1)f(x)− ha11(x, h)f ′(x) + op(h) ;
untuk ∈ [0, h) dan x ∈ (1− h, 1]

dan variasi asimtut

V
(
f̂cl(x)

)
=





a02(x,h)
nh f(x) + op( 1

nh ) ; untuk x ∈ [h, 1− h]

a02(x,h)
nha01(x,h)2 + op( 1

nh ) ; untuk ∈ [0, h) dan x ∈ (1− h, 1]

Bukti lengkap dari penduga constan lokal ditunjukan oleh Silver (1986). dari
hasil di atas terlihat bahwa bias penduga op(h2) untuk x ∈ [h, 1−h] yaitu pada interior
domain, dan op(h) untuk ∈ [0, h) dan x ∈ (1−h, 1] atau pada titik batas. Sedangkan var-
iansi mempunyai bias op( 1

nh ). Sampai disini terlihat bahwa variasi tergantung banyak
data n, dan lebar pita h, sedangkan bias penduga hanya tergantung h. Akibatnya untuk
pemilihan lebar pita yang terlalu kecil menyebabkan variasi membesar, dalam kondisi
data berhingga. Karena a01(x, h) < 1 maka variansi membesar di titik-titik batas.

Metode koreksi batas konstanta lokal, memilik bias dengan order h dekat dan pada
titik batas. Untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat pada metode koreksi batas kon-
stanta lokal, Jones (1993), Nielsen, Tanggaard dan Jones (2006), dan Nielsen (1998),
mengaplikasikan cara yang analog, menggunakan polinomial derajat satu hasilnya bias
dengan ukuran Op(p2) untuk seluruh wilayah tidak hanya pada batas-batas (ekor dis-
tribusi). Hasilnya adalah penduga dengan penampilan yang lebih menarik. Pengaruh
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dari peningkatan nilai variansi di sekitar titik batas diimbangi dengan penurunan nilai
bias. Penduga densitas kernel dengan linier lokal dirumuskan sebagai

f̂u(x) =
1
n

n∑

i=1

K̄h(x−Xi), (4.2)

dengan

K̄h(x−Xi) =
(a21(x, h)− a11(x, h)(x−Xi))Kh(x−Xi)

a21(x, h)a01(x, h)− a11(x, h)2
, (4.3)

Penduga ini mempunyai bias dan variansi sebagai berikut

E
(
f̂u(x)− f(x)

)
=

1
2
h2B(x, h)f ′′(x) + op(h2) untuk ∈ [0, h) dan x ∈ (1− h, 1]

dan variansi

V
(
f̂u(x)

)
= (nh)−1V (x, h)f(x) + op(

1
nh

) untuk ∈ [0, h) dan x ∈ (1− h, 1]

Dengan rumusan B(x, h) dan V (x, h) menurut Jones dan Foster (1996)

B(x, h) =
a21(x, h)2 − a11(x, h)a31(x, h)
a21(x, h)a01(x, h)− a11(x, h)2

dan

V (x, h) =
a21(x, h)2a02(x, h)− a11(x, h)2a22(x, h)− 2a21(x, h)a11(x, h)a12(x, h)

(a21(x, h)a01(x, h)− a11(x, h)2)2

Kedua perbaikan metoda penduga kernel;penduga kernel dengan lokal konstan dan
penduga densitas kernel dengan linier lokal, memberikan perbaikan yang cukup sig-
nifikan, bias penduga menurun, haya saja variansi meningkat. Kesimpulan meskipun
perbaikan memberikan penampilan yang semakin menarik, persoalan bias dan varian-
sitetap melekat. Kebanyakan penulis menyelesaikan persoalan ini menggunakan pemil-
ihan lebar pita yang optimem.

5. Memilih Lebar Pita

Pemilihan lebar pita merupakan langkah awal untuk mendapatkan penduga ker-
nel yang baik. Lebar pita ini memberi kontrol terhadap kepadatan probabilitas yang
dicakup di persekitaran setiap data, merupakan faktor sekala yang memberi bobot ter-
hadap penduga kernel. Terdapat beberapa cara pemilihan lebar pita yang berbeda.
Fan dan Gijbels (1996) membicarakan suatu fungsi yang dimasukan ke dalam pen-
duga densitas kernel, yang menjadikan penghalusan tergantung pada ekspose lokal.
Hasilnya dapat meningkatkan penampilan dikala ekspose bervariasi dengan kurvature
tinggi. Metoda lain yang mendiskusikan pemilihan lebar pita adalah metoda least-
squares-validation. Ide dasar metoda ini meminimalkan Integrates Squares Error , atau
(ISE)untuk meninggalkan suatu observasi keluar (leave − one − observation) penduga.
Silverman (1986) dan Wand dan Jones (1995) banyak mendiskusikan ini. Ada metode
lain yang mirip dengan Integrates Squares Error , yaitu melakukan bootstrap untuk
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data, dikatakan bahwa dengan cata ini, ketidak pastian akibat data yang sifatnya spare
bisa teratasi. Intinya melakukan trade − off kerena akan mengoptimalkan bias/variansi
untuk kasus-kasus harga ekstrim.

6. Lebar Pita dari Silverman

Lebar pita yang disajikan oleh Silverman dikenal dengan nama Siverman ′s rule
−of − thumb, juga dikenal sebagai sekala lebar pita normal. idenya adalah memi ni-
malkan Mean Integrates Squares Error (MISE)

E
(
(f̂(x)− f(x))2

)
=

∫ (
V

(
f̂(x)

)
+

(
E

(
f̂(x)

)
− f(x)

)2
)

dx

Hasil ini menghasikan penyelesaian asimtutis untuk bias interior dan variansi, demikian
juga efek dari batas, sebagai hasil pendekatan adalah

a02

nh
+

1
4
h4a2

21

∫
f ′′(x)2dx

Bila kemudian hasil asimtutis ini didifrensialkan terhadap h, didapat

h =
(

a02

a2
21n

∫
f ′′(x)2dx

)1/5

semua diketahui kecuali densitas f . Bila diasumsikan f berdistribusi normal maka

h =
(

40
√

π

n

)1/5

σ̂

dengan σ̂ standar deviasi empiris, dan h prosional terhadap n−1/5, yang berarti meningkatkan
ukuran sampel menurunkan lebar pita.
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Abstract. In recent developments, Nonparametric Regression get much attention from 
researchers because it has high flexibility in estimating the regression curve. Weighted spline 
is one of a group of nonparametric regression is very good for a function whose behavior 

approaches vary over sub-intervals. Data given in pairs ( )1 1,j jt y , 11, 2, ,j n= L   and 

( )2 2,j jt y , 21, 2, ,j n= L . The relationship between 1 jt , 2 jt  1 jy  and 2 jy   are 

assumed to follow birespon nonparametric regression model, 1 1 1 1( )j j jy f t ε= + , and 

2 2 2 2( )j j jy f t ε= + . Regression 1f   and 2f  curve shape is unknown and assumed to be 

contained in a smooth and Sobolev spaces 1 2 1 1[ , ]mf W a b∈  dan 2 2 2 2[ , ]mf W a b∈ . 

Random error 1 jε  of the model obtained are mutually independent with mean zero and 

variance 2
1 jσ , 11, 2, ,j n= L and 2 jε  are also mutually independent with mean zero and 

variance 2
2 jσ , 21, 2, ,j n= L , but the random error 1 jε  dan 2 jε  correlated with each 

other. Birespon nonparametric estimation of regression curve 1 1( )f t  dan 2 2( )f t obtained 
from an optimization and Penalized Weighted Least Square (PLST). Completion of this PLST 
optimization is weighted spline estimator that can be presented in the form: 

                            
1

2

11
1 2

22

ˆ ( )ˆ ( ) ( , )
ˆ ( )

yf t
f t S

yf t

α
α

α

α α
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟= = ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

%
%

%

 , 

1 2( , )S α α  is a matrix that depends on the smoothing parameter 1 2( , )α α α ′=
%

. 
Weighted spline estimator in nonparametric regression birespon have refractive properties for 
nonparametric regression curve birespon, but it is a linear estimator in the observations. 

Keywords: Weighted Spline,  Birespon Nonparametric Regression,  Penalized Weighted Least 
Square. 
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Abstrak. Diberikan data berpasangan ( )1 1,j jt y , 11, 2, ,j n= L  dan ( )2 2,j jt y , 

21, 2, ,j n= L . Hubungan antara 1 jt , 2 jt  1 jy  dan 2 jy  diasumsikan mengikuti model 

regresi nonparametrik birespon 1 1 1 1( )j j jy f t ε= + , dan  
2 2 2 2( )j j jy f t ε= + . Bentuk 

kurva regresi 1f   dan 2f  tidak diketahui dan diasumsikan smooth dalam arti termuat di 

dalam ruang Sobolev. Error random 1 jε  saling independen dengan mean nol dan variansi 
2
1 jσ , 11, 2, ,j n= L , dan 2 jε  juga saling independen dengan mean nol dan variansi 
2
2 jσ , 21, 2, ,j n= L ,  tetapi  error random 1 jε  dan 2 jε  saling berkorelasi satu dengan 

yang lain. Estimasi kurva regresi nonparametrik birespon 1 1( )f t  dan 2 2( )f t  diperoleh dari 
optimasi Penalized Least Square Terbobot (PLST). Penyelesaian optimasi PLST ini adalah 
estimator spline terbobot. Estimator spline terbobot dalam regresi nonparametrik birespon 
mempunyai sifat bias untuk kurva regresi, tetapi merupakan estimator linear dalam observasi.  
 
Kata-kata Kunci : Spline Terbobot,  Regresi Nonparametrik Birespon, Penalized Least 
Square Terbobot. 

 
 

1. Pendahuluan 
 

           Analisis regresi merupakan suatu metode dalam Statistika untuk mengetahui 
model pola hubungan antara variabel prediktor tj dan variabel respon yj. Disamping itu, 
analisis regresi juga dapat digunakan untuk tujuan prediksi. Diberikan data berpasangan 
(tj, yj) yang mengikuti model regresi  yj = f(tj) + εj,  j =1,2,…,n. Fungsi  f  merupakan 
kurva regresi. Error random εj diasumsikan berdistribusi normal independen dengan 
mean nol dan variansi σ2. Tujuan utama dalam analisis regresi adalah bagaimana bentuk 
estimasi untuk kurva regresi. Berkaitan dengan tujuan estimasi tersebut, terdapat tiga 
model pendekatan regresi, yaitu regresi parametrik, regresi nonparametrik dan regresi 
semiparametrik. Apabila dalam analisis regresi bentuk kurva regresi diketahui maka 
pendekatan model regresi tersebut dinamakan model regresi parametrik (Budiantara [7] 
dan Hardle [13]). Jika pola data cenderung mengikuti pola linear atau kuadratik atau 
kubik, maka pendekatan regresi yang sesuai adalah model regresi parametrik linear atau 
kuadratik atau kubik (Hardle [13] dan Budiantara [4]). Dalam kehidupan nyata, 
sesungguhnya pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon tidak 
diketahui bentuknya. Apabila pada kasus seperti ini, model regresi parametrik tetap 
dipaksakan sebagai model pola data, maka akan diperoleh kesimpulan yang menyesatkan.  
           Regresi nonparametrik merupakan pendekatan regresi yang sesuai untuk pola data 
yang tidak diketahui bentuk kurva regresinya, atau tidak terdapat informasi masa lalu 
yang lengkap tentang bentuk pola data (Eubank [11] dan Budiantara [5]). Kurva regresi 
hanya diasumsikan mulus (smooth) dalam arti termuat di dalam suatu ruang fungsi 
tertentu. Pendekatan regresi nonparametrik dalam dekakade terakhir, mendapat perhatian 
yang luas, karena memiliki fleksibelitas yang tinggi dan data diharapkan mencari sendiri 
bentuk estimasi kurva regresinya tanpa dipengaruhi oleh faktor subyektifitas peneliti. 
Model regresi nonparametrik yang sering mendapat perhatian dari para peneliti 
diantaranya Kernel (Hardle [13]), Spline (Wahba [15], Budiantara [10] dan  Budiantara, 
et. al.[3]), Deret Fourier (Antoniadis, et. al.[1]) dan Wavelets (Antoniadis, et. al.[2]). 
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Dalam dekade terakhir, estimator spline banyak disukai dan mendapatkan perhatian dari 
para peneliti regresi nonparametrik, karena estimator spline merupakan  estimator yang 
mempunyai interpretasi statistik dan interpretasi visual sangat khusus dan sangat baik 
(Eubank [11]). Estimator spline diperoleh dari suatu optimasi Penalized Likelihood (PL), 
atau dapat juga diperoleh melalui optimasi Penalized Least Square (PLS) dan memiliki 
fleksibelitas yang tinggi (Budiantara [5],[6]). Disamping itu spline mampu menangani 
karakter data atau fungsi yang bersifat mulus (smooth). Spline juga memiliki kemampuan 
yang sangat baik untuk menangani jenis data yang perilakunya berubah-ubah pada sub-
sub interval tertentu (Budiantara [8]).  

Estimator spline dalam regresi nonparametrik yang dikembangkan oleh peneliti-
peneliti di atas, hanya untuk model regresi dengan satu variabel respon (respon tunggal). 
Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan estimator spline untuk regresi 
nonparametrik multirespon telah dilakulan oleh Wang, Guo dan Brown [17] tetapi dalam 
model regresi nonparametrik 2 (dua) respon. Holmes dan Mallick [14] mengembangkan 
pendekatan Bayesian untuk estimator spline linear, tetapi dalam regresi nonparametrik 
multirespon. Hasil penelitian yang serupa juga diberikan oleh Gu [12] yang 
mengembangkan estimator spline klasik dalam regresi nonparametrik multirespon. 
Estimator spline yang dikembangkan oleh para peneliti-peneliti di atas, membuat suatu 
asumsi yang sangat berat, yaitu variansi dari error random modelnya sama (homogen).  
Dalam banyak kasus pada dunia real, sering ditemui kasus-kasus dimana pengukuran 
variabel dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga akan melibatkan model regresi 
dengan variabel respon lebih dari satu dan antar variabel respon saling berkorelasi. 
Disamping itu, kesamaan variansi dari error random umumnya hanya ada secara teoritis, 
tetapi sulit diperoleh dalam dunia nyata. Akibatnya, persoalan regresi nonparametrik dan 
semiparametrik harus diselesaikan dengan model regresi multirespon dengan variansi 
tidak sama (heteroskedastik). Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diturunkan estimator 
spline terbobot untuk menduga kurva regresi nonparametrik birespon, beserta sifat-sifat 
yang berkaitan dengan estimator tersebut.  

 
 

2. Hasil Utama 
 

Model Regresi Nonparametrik Birespon  
           Diberikan data berpasangan ( )1 1,j jt y , ( )2 2,j jt y . Hubungan antara ( )1 1,j jt y

 
dan 

( )2 2,j jt y
 
mengikuti model regresi nonparametrik birespon : 

                         
11 1 1 ,j t jy L f ε= + 11, 2, , ,j n= K  

                        
22 2 2 ,j t jy L f ε= + 21, 2, , ,j n= K                                                  (1) 

tL  merupakan fungsional linear terbatas pada ruang H. Bentuk fungsi  1f   dan 2f  tidak 
diketahui dan diasumsikan halus (smooth) dalam arti termuat di dalam ruang Hilbert H. 
Error random 1 jε  saling independen dengan mean nol dan variansi 2

1 jσ ,  dan error 

random 1 jε  juga saling independen dengan mean nol dan variansi 2
2 jσ . Error random 

1 jε  dan 2 jε  saling berkorelasi dengan matriks variance covariance 2 2 1
1 2[ ( , )]T

NSW σ σ −

% %
 

diberikan oleh :  
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                          2 2 1
1 2[ ( , )]T

NSW σ σ −

% %
 = 

2
1 1 12

2
21 2 2

( )
( )

D
D

σ
σ

⎛ ⎞∑
⎜ ⎟

∑⎝ ⎠
%

%

                                         (2) 

dengan matriks-matriks :                       
                         2

1 1( )D σ
%

 = 
1 1

2 2 2 2 2 2 2
11 12 1 1 11 12 1( , , , ), ( , , , )n nDiag σ σ σ σ σ σ σ ′=L L

%
,     

                         2
2 2( )D σ
%

 = 
2 2

2 2 2 2 2 2 2
21 22 2 2 21 22 2( , , , ), ( , , , )n nDiag σ σ σ σ σ σ σ ′=L L

%
. 

Ruang H didekomposisikan menjadi direct sum dari dua ruang  dan M , yaitu 
H = ⊕ M , dengan ⊥= M . Misalkan basis untuk ruang  adalah 

{ }1 2, , , mθ θ θL  dan basis untuk ruang ruang M  adalah { }1 2, , , nξ ξ ξL , maka untuk 

setiap fungsi 1f H∈  dan 2f H∈  berturut-turut dapat disajikan secara tunggal menjadi : 
                    1 1 1f g h= + ,  dengan 1g ∈   dan  1h ∈M . 
                    2 2 2f g h= + ,  dengan 2g ∈   dan  2h ∈M . 
Selanjutnya, fungsi 1f H∈  dan 2f H∈  ditulis menjadi :  

                      1 1 1f g h= + 1 1
1

m

v v
v

d θ
=

=∑  + 1 1
1

n

j j
j

c ξ
=
∑  = 1 1dθ ′

% %
  +  1 1cξ ′

%%
,                         (3) 

                      2 2 2f g h= + 2 2
1

m

v v
v

d θ
=

=∑  + 2 2
1

n

j j
j

c ξ
=
∑ = 2 2dθ ′

% %
  +  2 2cξ ′

%%
.                     (4) 

Karena tL  merupakan fungsional Linear terbatas pada ruang H dan fungsi 1f H∈  dan 

2f H∈  maka diperoleh berturut-turut : 
               

1 11 1 1( )
j jt tL f L g h= +  = 1 1 1 1( ) ( )j jg t h t+     

                          1 1( )jf t= , 1, 2,...,j n= , dan                                                           (5) 

              
2 22 2 2( )

j jt tL f L g h= +  = 2 2 2 2( ) ( )j jg t h t+  

                         2 2( )jf t= , 1, 2,...,j n=                                                                   (6) 
Karena Persamaan (5) dan Persamaan (6) maka model regresi nonparametrik birespon 
pada Persamaan (1) dapat ditulis menjadi :   

      1 1 1 1( ) ,j j jy f t ε= + 11, 2, , ,j n= K  

      2 2 2 2( ) ,j j jy f t ε= + 21, 2, , ,j n= K                                                     (7) 

Mengingat Teorema Representasi Riesz dan 
1 jtL , 

2 jtL , 1, 2,...,j n= ,  masing-masing 

merupakan fungsional linear terbatas pada H, maka terdapat dengan tunggal 1 j Hη ∈  dan 

juga terdapat dengan tunggal 2 j Hη ∈  yang merupakan  representer dari 
1 jtL  dan 

2 jtL  

sedemikian hingga : 
                        1 1 1 1 1( ) , ,j j jf t f Hη η= ∈                               . 

                          1 1 1 1 1 1, ,j jd cη θ η ξ′ ′= +
% % %%

                                                     (8) 

                        2 2 2 2 2( ) , ,j j jf t f Hη η= ∈                               . 
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                           2 2 2 2 2 2, ,j jd cη θ η ξ′ ′= +
% % %%

                                                 (9) 

Untuk   j = 1,2,..., 1n , Persamaan (8) memberikan vektor  kurva regresi 1 1( )f t
%

 dapat 

disajikan dalam bentuk : 

1

1 11

1 12
1 1

1 1

( )
( )

( )

( )n

f t
f t

f t

f t

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

M%
1 1 1 1T d V c= +
% %

.                                                                              (10) 

dengan :  

       

1

1

1 1 1 1

11 11 11 12 11 1

12 11 12 12 12 1
1

1 11 1 12 1 1

, , ,

, , ,

, , ,

m

m

n n n m

T

η θ η θ η θ

η θ η θ η θ

η θ η θ η θ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M M M

L

,  dan  

1

11

12
1

1m

d
d

d

d

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

M%
  

       

1

1

1 1 1 1

11 11 11 12 11 1

12 11 12 12 12 1
1

1 11 1 12 1 1

, , ,

, , ,

, , ,

n

n

n n n n

V

η ξ η ξ η ξ

η ξ η ξ η ξ

η ξ η ξ η ξ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M M M

L

,  dan   

1

11

12
1

1n

c
c

c

c

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

M%
.        

Karena 1 1 1 1, ,j i j iη ξ ξ ξ= , maka 1V  dapat ditulis menjadi : 

        

1

1

1 1 1 1

11 11 11 12 11 1

12 11 12 12 12 1
1

1 11 1 12 1 1

, , ,

, , ,

, , ,

n

n

n n n n

V

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ ξ ξ ξ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

L

L

M M M M

L

                                           

Selanjutnya dengan cara yang serupa diperoleh : 
                            2 2( )f t

%
2 2 2 2T d V c= +
% %

.                                                                  (11) 

Selanjutnya, Persamaan (10) dan Persamaan (11) memberikan : 

                              
1 1

2 2

( )
( )

( )

f t
f t

f t
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
%

%
%

1 1 1 1

2 2 2 2

T d V c
T d V c

+⎛ ⎞
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

% %

% %

 

         

                                        1 11 1

2 22 2

0 0
0 0

d cT V
T Vd c

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

% %

% %

 

                                        Td Vc= +
% %

,                                                                     (12) 
dengan T matriks berorde N M× , 1 2N n n= +  dan 1 2M m m= + , V adalah matriks 
berorde N N× , yang berturut-turut diberikan oleh :  
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            1
1 2

2

0
( , )

0
T

T diag T T
T

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

, dan   1
1 2

2

0
( , )

0
V

V diag V V
V

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Sedangkan d
%

 adalah vektor parameter berorde 1M × , dan c
%

 adalah vektor parameter 
berorde 1N × , yang berturut-turut erikan oleh  1 2( , )d d d′ ′ ′=

% % %
  dan  1 2( , )c c c′ ′ ′=

% % %
. Karena 

Persamaan (12) maka model regresi nonparametrik birespon (7) dapat disajikan menjadi  
: 

                     
1 1 1 1

2 2 2 2

( )

( )

y f t

y f t
ε
ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

% % %

%% %

 

                        y
%

 ( )f t ε= +
%%

 =  Td Vc ε+ +
% % %

,                                                       (13) 

dengan y
%

 adalah variabel respon berorde 1N × diberikan oleh 1 2( , )y y y′ ′ ′=
% % %

, kurva 

regresi 1 1 2 2( ) ( ( ), ( ))f t f t f t′ ′ ′=
% % %

, dan error random  ε
%

  diberikan oleh 1 2( , )ε ε ε′ ′ ′=
% % %

. 

 
Estimator Spline Terbobot Dalam Regresi Nonparametrik Birespon. 

Diberikan model regresi nonparametrik heteroskedastik birespon yang diberikan 
oleh Persamaan (13), dengan Error random ε

%
 memiliki matriks variance-covariance (2). 

Bentuk kurva regresi f
%

 tidak diketahui dan diasumsikan halus (smooth). Ingin diperoleh 

estimasi untuk f
%

 menggunakan Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS), dengan 

menyelesaikan optimasi :  

  { }
1 2

22 2 1/ 2
1 2,

( , )T
NSf f H

Min W σ σ ε
∈ % % %

 = { }
1 2

22 2 1/ 2
1 2,

( , ) ( )T
NSf f H

Min W y fσ σ
∈

−
% % % %

                (14) 

dengan kendala-kendala : 
                

2
1 1 1, 0f γ γ< ≥ ,  dan   

2
2 2 2, 0f γ γ< ≥ .                              (15) 

Asumsikan  H = 2 [ , ], 1,2m
i iW a b i =  (ruang Sobolev ) yang diberikan oleh : 

                 ( ) 2
2 [ , ] ; [ ( )]

i

i

b
m m

i i i i i
a

W a b f f t dt ω
⎧ ⎫⎪ ⎪= <⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∫ ,   

dengan  i i ia t b≤ ≤   dan  i = 1,2. Selanjutnya didefinisikan norm untuk setiap fungsi 

if ∈ 2 [ , ]m
i iW a b ,  berturut-turut sebagai berikut : 

                   
2

1f  = 
1

1

( ) 2
1 1 1[ ( )]

b
m

a

f t dt∫ ,  dan   
2

2f  =  
2

2

( ) 2
2 2 2[ ( )]

b
m

a

f t dt∫ . 

Optimasi dengan kendala pada Persamaan (14) dan (15) dapat ditulis menjadi : 

     { }
1 2

22 2 1/ 2
1 2

[ , ], 1,2
( , )

m
i i

T
NS

f W a b i
Min W σ σ ε

∈ = % % %
  

                                   = { }
2

22 2 1/ 2
1 2

[ , ], 1,2
( , ) ( )

m
i i i

T
NS

f W a b i
Min W y fσ σ

∈ =
−

% % % %
,                    (16) 

dengan  kendala-kendala : 
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1

1

( ) 2
1 1 1 1 1[ ( )] , 0

b
m

a

f t dt γ γ< ≥∫ ,  dan 
2

2

( ) 2
2 2 2 2 2[ ( )] , 0

b
m

a

f t dt γ γ< ≥∫ .                  (17) 

Optimasi (16) dengan kendala (17) ekuivalen dengan menyelesaikan optimasi Penalized 
Least Square Terbobot (PLST) : 

     

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2

2

1 2

1 2 2
1 2 1 2

2 2
[ , ], 1,2

1 1 1 1 2 2 2 2

( ) ' ( , )

m
k k k

T
NS

b b
m mf W a b k

a a

n n y f W y f

Min
f t dt f t dt

σ σ

α α

−

∈ =

⎧ ⎫+ − − +
⎪ ⎪⎪ ⎪
⎨ ⎬

⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ +⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ ∫

% %% % % %
.                      (18) 

dengan 1α  dan 2α  merupakan parameter-parameter penghalus (smoothing) yang 
mengontrol antara Goodness of fit dan  penalty. Untuk menyelesaikan optimasi (18) 
terlebih dahulu diuraikan komponen Penalty : 

( ) ( )
1

1

1

2 2
1 1 1

b
m

a

f t dt Pf⎡ ⎤ =⎣ ⎦∫ 1 1 1 1,c cξ ξ′ ′=
% %% %

( ) ( )1 1 1 1c cξ ξ′′ ′=
% %% %

1 1 1 1( )c cξ ξ′ ′=
% %% %

 

                               1 1 1
Tc V c=
% %

.                                                                               
Akibatnya : 

                  ( ) ( )
1

1

1

2

1 1 1 1 1 1 1

b
m

a

f t dt c V cα α⎡ ⎤ ′=⎣ ⎦∫ % %
.                                                             (19) 

Dengan cara yang serupa diperoleh : 

                   ( ) ( )
2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2

b
m

a

f t dt c V cα α⎡ ⎤ ′=⎣ ⎦∫ % %
                                                           (20) 

Berdasarkan Persamaan (19) dan Persamaan (20) , diperoleh Penalty : 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1 2

1 2

2 2

1 1 1 2 2 2

b b
m m

a a

f t dt f t dtα α⎡ ⎤ ⎡ ⎤+⎣ ⎦ ⎣ ⎦∫ ∫ = 1 1 1 1c V cα ′
% %

+ 2 2 2 2c V cα ′
% %

 

                                                = ( ) 1

2

1 11
1 2

2 2 2

0 0
0 0

n

n

I cV
c c

I V c
α

α
⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞′ ′ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
%

% %
%

 

                                               c Vcα′=
% %

,                                                               (21) 
dengan  

1 21 2( , )n ndiag I Iα α α= . Selanjutnya, Komponen Goodness of fit  optimasi 
PLST (18) dapat ditulis menjadi : 
         ( ) ( )1 2 2

1 2 1 2( ) ' ( , )T
NSn n y f W y fσ σ−+ − −

% %% % % %
  

                     = ( ) ( )1 2 2
1 2 1 2( ) ( , )

T T
NSn n y Td Vc W y Td Vcσ σ−+ − − − −

% % % % % %% %
                     (22) 

Dengan mengkombinasikan Goodness of fit (22) dan Penalty (21), optimasi PLST (18) 
dapat disajikan dalam bentuk : 

( ) ( )2

2

1 2 2
1 2 1 2( ) ( , )

n

m

T
NS

c
d

Min n n y Td Vc W y Td Vc c Vcσ σ α−

∈ℜ
∈ℜ

⎧ ⎫′ ′+ − − − − +⎨ ⎬
⎩ ⎭%

%

% % % % % % % %% %
= 
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{2

2

2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2( ( , ) 2 ( , ) 2 ( , )

n

m

T T T
NS NS NS

c
d

Min y W y d T W y c V W yσ σ σ σ σ σ
∈ℜ
∈ℜ

′ ′ ′ ′ ′− − +
%
%

% % % % % % % %% % % %
 

                + 2 2 2 2
1 2 1 2( , ) ( , )T T

NS NSd T W Td d T W Vcσ σ σ σ′ ′ ′ ′+ +
% % % % % % % %

  
                                            
                + 2 2

1 2( , )T
NSc V W Tdσ σ′ ′ +

% % % %
( ) }2 2

1 2 1 2( , ) ( )T
NSc V W V n n V cσ σ α′ ′ + +

% % % %
 

           =  { }
2

2

( , )
n

m
c
d

Min c d
∈ℜ
∈ℜ

Φ
%
%

% %
                                                                                 (23) 

Penyelesaian optimasi (23), diperoleh dengan menderivatifkan parsial ( , )c dΦ
% %

 terhadap 
berturut-turut terhadap c

%
 dan d

%
, kemudian hasilnya disamakan dengan nol. Derivatif 

parsial, yaitu : 

                               
( , ) 0c d
c

∂Φ
=

∂
% %

%
%

,  dan  
( , ) 0c d
d

∂Φ
=

∂
% %

%
%

 

Dengan sedikit penjabaran diperoleh berturut-turut :   
                 1 2 2

1 2 1 2ˆ( , ) ( , )( )T
NSc M W y Tdα α σ σ−= −

% % % %%
                                                (24)                                      

                     ( ) 11 2 2 1 2 2
1 2 1 2 1 2

ˆ( , ) ( , ) ( , )T T
NS NSd T M W T T M W yα α σ σ σ σ

−− −′ ′=
% % % % % %

                   (25) 

Persamaan (24 dan (25) memberikan estimator spline terbobot untuk kurva regresi 
nonparametrik birespon : 

               1

2

1,

2,

ˆ
ˆ

ˆ

f
f

f

α

α

α

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠
%

%
%

( )S yα=
% %

,                                                                          (26) 

dengan : 

( )S α
%

 = ( ) 11 2 2 1 2 2
1 2 1 2( , ) ( , )T T

NS NST T M W T T M Wσ σ σ σ
−− −′ ′

% % % %
+  

          + ( ) 11 2 2 1 2 2 1 2 2
1 2 1 2 1 2( , )[ ( , ) ( , )]T T T

NS NS NSVM W I T T M W T T M Wσ σ σ σ σ σ
−− − −′ ′−

% % % % % %
. 

 
Sifat-Sifat Estimator Spline terbobot Birespon. 
          Berikut ini diberikan beberapa sifat dari estimator spline terbobot untuk kurva 
regresi nonparametrik bireson f̂α

%
 sebagai berikut : 

a). Terlihat dari Persamaan (26) bahwa estimator spline terbobot f̂α
%

 untuk kurva regresi 

nonparametrik birespon, dapat disajikan dalam bentuk : 
                                     f̂α =

%
( )S yα
% %

.  

      Ini berarti bahwa estimator spline terbobot untuk kurva regresi nonparametrik 
birespon tergolong dalam kelas estimator linear dalam observasi.  

b). Walaupun estimator spline terbobot untuk estimasi kurva regresi nonparametrik 
birespon f̂α

%
, merupakan kelas estimator linear dalam observasi, tetapi estimator ini 

adalah bias untuk kurva regresi f
%

.  Kebenaran dari pernyataan ini dapat dibuktikan 

sebagai berikut. 
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2 2

( )

( )

f t
f

f t

⎛ ⎞
≠ =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
%

%
%

.  

     

3. Kesimpulan 

           Diberikan model regresi nonparametrik birespon 1 1 1 1( ) ,j j jy f t ε= +  dan 

2 2 2 2( )j j jy f t ε= + . Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : 
(i).  Estimator spline terbobot f̂α

%
 untuk estimasi kurva regresi nonparametrik     

       birespon, diperoleh dari menyelesaikan PLST : 

             

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2

2

1 2

1 2 2
1 2 1 2

2 2
[ , ], 1,2

1 1 1 1 2 2 2 2

( ) ' ( , )

m
k k k

T
NS

b b
m mf W a b k

a a

n n y f W y f

Min
f t dt f t dt

σ σ

α α

−

∈ =

⎧ ⎫+ − − +
⎪ ⎪⎪ ⎪
⎨ ⎬

⎡ ⎤ ⎡ ⎤+ +⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎪ ⎪⎩ ⎭
∫ ∫

% %% % % %
. 

 (ii).  Estimator spline terbobot f̂α
%

 untuk estimasi kurva regresi nonparametrik     

         birespon merupakan estimator linear dalam observasi. 
 (iii). Estimator spline terbobot f̂α

%
 untuk estimasi kurva regresi nonparametrik  

         birespon merupakan estimator yang bias untuk kurva regresi . 
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PEMODELAN REGRESI MULTIVARIAT 
DENGAN ADANYA OUTLIER 

(KASUS PRODUKSI GULA DAN TETES TEBU) 
 

MAKKULAU1, SUSANTI LINUWIH2, PURHADI3,  
DAN MUHAMMAD MASHURI4 

1Mahasiswa Statistika S-3 FMIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
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3FMIPA, Jurusan Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, purhadi@statistika.its.ac.id 
4FMIPA, Jurusan Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember  

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111, m_mashuri@statistika.its.ac.id 

Abstract.  Outlier is data (observations) that significantly different from the average and can 
gives significant influence in conclusion or decision. Outliers can be divided in outlier on 
univariate or multivariate data and outlier on univariate or multivariate regression models. This 
research develops the outlier detection method using Likelihood Displacement Statistic method, 
called Likelihood Displacement Statistic-Lagrange (LDL) method. The LDL method is applied 
to sugar and molasses production data of Djombang Baru Sugar Factory, Jombang East Java 
Province (PGDB Jombang). This research resulted two models. The first model describes the 
relationship between the number weighing cane sugar production, quality B1, B2, B3, and using 
imbibition water, which the equations obtained represent variation production  of the existing 
data with the total variation of data that can be represented by the model of 90.20%. The second 
model describes the relationship between the number weighing cane sugar production, quality 
B1, B2, B3, and using imbibition water, which  the equations obtained represent variation 
production of the existing data with the total variation of data that can be represented by the 
model of 53.40%. 
Key words and Phrases: Likelihood Displacement Statistic-Lagrange; Multivariate 
Regression Models; Outlier; sugar and molasses production. 

 
 

Abstrak.  Jika suatu penelitian ada data (pengamatan) yang menyimpang sedemikian jauh dari 
data lain yang disebut outlier, maka data tersebut dapat mempunyai efek bagi pengambilan 
suatu kesimpulan atau keputusan. Outlier dibedakan atas outlier pada data univariat atau 
multivariat dan outlier pada model regresi univariat atau multivariat. Penelitian ini mengkaji 
tentang pemodelan regresi multivariat dengan adanya outlier pada kasus produksi gula dan tetes 
tebu dengan Metode Likelihood Displacement Statistic-Lagrange (Metode LDL). Metode ini 
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menggunakan pengganda Lagrange berupa daerah kepercayaan dari vektor parameter yang 
mana data yang diduga outlier telah dihilangkan. Model regresi multivariat untuk variabel 
produksi gula dan tetes di Pabrik Gula Djombang Baru Jombang Provinsi Jawa Timur (PGDB 
Jombang) menghasilkan dua model. Model pertama menggambarkan hubungan antara 
banyaknya produksi gula dengan berat tebu mutu B1, B2, B3, serta air imbibisi yang digunakan, 
dimana persamaan yang diperoleh mewakili variasi pola data yang ada dengan total variasi data 
yang dapat diwakili oleh model sebesar 90,20%. Model kedua menggambarkan hubungan 
antara banyaknya berat tetes dengan berat tebu mutu B1, B2, B3, serta air imbibisi yang 
digunakan, dimana persamaan yang diperoleh mewakili variasi pola data yang ada dengan total 
variasi data yang dapat diwakili oleh model sebesar 53,40%. 
Kata kunci: Likelihood Displacement Statistic-Lagrange; Model Regresi Multivariat; Outlier; 
Produksi Gula dan Tetes Tebu. 

1. Pendahuluan 

Pendeteksian outlier pada data univariat dan multivariat telah dilakukan antara lain 
oleh Hawkins [6], Barnett dan Lewis [1], Peña dan Prieto [10], dan Filzmoser [5]. 
Pendeteksian outlier pada model regresi univariat dan multivariat telah dilakukan antara 
lain oleh Cook [3], Peña dan Guttman [9], Srivastava dan von Rosen [15], dan Diaz-
Garcia, Gonzalez-Farias, dan Alvarado-Castro [4]. 

Xu, Abraham, dan Steiner [17] dalam mendeteksi outlier pada model regresi 
multivariat menggunakan Metode Likelihood Displacement Statistic (Metode LD), yaitu 
suatu metode yang menghilangkan data yang diduga outlier pada model, prosedur dan 
aplikasinya pada Makkulau dkk. [7] dan Makkulau dkk. [8]; Metode Likelihood Ratio 
Statistic for a Mean Shift (Metode LR), yaitu suatu metode dengan cara pergeseran rata-
rata pada model; dan Metode Multivariate Leverage yang menggunakan elemen dari the 
average diagonal 

mAQ  untuk mengukur keekstriman dari m pengukuran pada variabel 
independen. 

Penelitian ini mengkaji tentang pendeteksian outlier pada data dalam model regresi 
multivariat dengan Metode Likelihood Displacement Statistic-Lagrange (Metode LDL) 
sebagai pengembangan Metode LD dengan menggunakan pengganda Lagrange. 
Pengganda Lagrange ini digunakan supaya nilai optimum yang diperoleh diharapkan 
merupakan nilai yang paling optimum pada daerah kepercayaan yang telah ditentukan. 
Selanjutnya membuat model regresi multivariat dengan Metode LDL yang diaplikasikan 
pada data tentang banyaknya gula yang dihasilkan (Y1) dan berat tetes yang dihasilkan 
(Y2) dan mendapatkan model terbaik dari model regresi multivariat untuk variabel 
produksi gula dan tetes serta mengetahui model regresi multivariat yang terbentuk setelah 
data yang diduga outlier pada model dihilangkan. 

 
1.1.  Model Regresi Multivariat 

Misalkan 1 2, , , pX X X  adalah variabel independen (variabel prediktor) dan 

1 2, , , qY Y Y  adalah variabel dependen (variabel respon), jika dilakukan n data yang 

diambil pada setiap variabel dependen yang ditulis 1 2, , , ,i i iqy y y  dimana 

1, 2, , .i n=  Model regresi multivariat adalah model linear dengan variabel dependen 
lebih dari satu (Christensen, [2]). Model regresi multivariat yang terdiri dari q model 
linear secara simultan dapat ditulis sebagai: 
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                                          = +Y XB E                                                               (1) 

dengan  1 2, , , ,nxq qY Y Y⎡ ⎤= ⎣ ⎦Y       ( ) 1 21 1, , , , ,pnx p X X X+ ⎡ ⎤=⎣ ⎦X  

              ( ) 0 1 21 β ,β , β , , β ,qp xq+
⎡ ⎤= ⎣ ⎦B  dan 1 2ε , ε , , ε .nxq q⎡ ⎤= ⎣ ⎦E  

Dengan mengestimasi parameter B  pada (1), diperoleh: 

                                               ( ) 1ˆ T T−
=B X X X Y                                                   (2) 

 

Estimasi dari parameter Σ  yaitu: ( ) ( )1ˆ ˆ ˆT

n
= − −Σ Y XB Y XB  adalah estimator bias untuk 

.Σ  

( ) ( )1 ˆ ˆ ;
rank( )

T

n
= − −

−
S Y XB Y XB

X
 S  adalah estimator tak bias untuk .Σ

 Prosedur uji hipotesis pada model regresi multivariat (Christensen, [2]) adalah: 

0 : 0TH Λ =B  terhadap  1 : 0TH Λ ≠B , 

dimana T TΛ = P X  dan P  adalah matriks ortogonal. 

Uji ini didasarkan pada statistik uji ( ) ( )( ) ( )
11ˆ ˆ ˆ ,

TT T T T T
−−

= = Λ Λ ΛMPH Y M Y B X X B B  

dimana ( ) 1T T−
=MPM MP P MP P M  adalah matriks proyeksi pada .H  

Hipotesis nol ditolak jika nilai maksimum dari likelihood di bawah 0H  lebih besar dari 
nilai maksimum keseluruhan. Statistik uji rasio likelihood sering diarahkan pada Wilk’s 

.Λ  
 
1.2.   Pendeteksian Outlier pada Model Regresi Multivariat dengan Metode LD 

Outlier adalah data yang berada jauh (ekstrim) dari data-data lainnya atau data yang 
menyimpang sedemikian jauh dari data lain, dapat dibedakan atas outlier pada data 
univariat atau multivariat dan outlier pada data dalam model linear univariat atau 
multivariat. Outlier pada model regresi multivariat dibagi atas outlier terhadap nilai X; 
outlier terhadap nilai Y; dan outlier terhadap nilai X dan Y. 

Xu dkk. [17] mendeteksi outlier pada data dalam model regresi multivariat dengan 
Metode LD, Metode LR, dan Metode Multivariate Leverage. Pendeteksian outlier dengan 
Metode LD dilakukan dengan cara menghilangkan data yang diduga outlier pada model. 
Misalkan ada m data dikumpulkan pada himpunan tertentu, dengan m data diduga outlier. 
Indeks mA  adalah kumpulan dari m data yang diduga outlier. Dengan kata lain, indeks 

mA  artinya ada outlier, sehingga 
mAY  adalah himpunan Y  dengan data yang ada outlier 

dan ˆ
C
mA

Y  adalah himpunan Y  dengan data tanpa outlier. 

Estimator dari B  tanpa outlier adalah: 

( ) ( ) 11ˆ ˆ ˆ ;C m m mm

T T
A A AA

−−
= − −B B X X X Ι Q E  dimana: 

( ) 1

m m m

T T
A A A

−
=Q X X X X ;   ˆ ˆ.

m m m

T
A A A= −E Y X B;   ( ) ( )1 1

m m mA A A

− −
+ − = −Ι Ι Q Q Ι Q  
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dan estimator dari Σ  tanpa outlier yaitu ˆ
C
mA

Σ  adalah: 

( ) 11ˆ ˆ ˆ ˆ .C m m mm

T
A A AA

n
n m n m

−
= − Ι −

− −
Σ Σ E Q E  

Fungsi likelihood dalam model regresi multivariat ditulis sebagai berikut 
(Christensen, [2] serta Rencher dan Schaalje, [11]): 

            ( ) ( ) ( ) ( )( )1
122

12 exp tr .
2

nnq TL π −− −⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

B,Σ Σ Σ Y XB Y XB                  (3) 

 
Definisi  1.2.1 (Christensen, [2]) 
LD dengan data yang ada outlier untuk B  dengan diberikanΣ  adalah:              

                          ( ) ( ) ( )( )( )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆLD 2 ln , ln ,C Cm m m
A A A

L L= −B Σ B Σ B Σ B                  (4) 

dimana ( )ˆ ˆ
C
mA

Σ B  adalah estimasi variansi dari ˆ
C
mA

B  

   
1.3.  Tanaman Tebu dan Produksi Gula 

Tanaman Tebu (Saccharum Officanarum L.) merupakan tanaman perkebunan 
semusim yang didalam batangnya terdapat zat gula. Tebu termasuk keluarga rumput-
rumputan (graminae) seperti halnya padi, jagung, bambu, dan lain-lain (Rizaldi, [12]). 

Daur kehidupan tanaman tebu melalui 5 fase (Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4, 
[14]), yaitu Fase Perkecambahan, Fase Pertunasan, Fase Pemanjangan Batang, Fase 
Kemasakan, dan Fase Kematian. Sebagai bahan baku gula, tebu dapat dikategorikan 
menjadi 4 macam penilaian mutu, yaitu Tebu Mutu A (tebu sangat bersih), Tebu Mutu B1 
(tebu bersih, kotoran < 5 %), Tebu Mutu B2 (tebu dengan kotoran antara 5 % hingga 7 
%), Tebu Mutu B3 (tebu sangat kotor, kotoran > 7 %). 

Produksi adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang 
dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia atau suatu tindakan yang dapat 
mempertinggi nilai suatu produk. Proses produksi di PGDB Jombang yang memproduksi 
gula dengan bahan baku tebu melalui beberapa proses per stasiun, meliputi: stasiun 
penggilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, 
stasiun penyelesaian. Hasil produksi PGDB Jombang ini adalah gula putih, sedangkan 
hasil lainnya di antaranya adalah ampas, blotong, dan tetes (Trubus, [16]). 

2. Hasil Utama 

 
2.1.   Pendeteksian Outlier pada Model Regresi Multivariat dengan Metode LDL 

Pendeteksian outlier pada data dalam model regresi multivariat dimulai dengan 
memisalkan ada m data yang diduga outlier ( )mA  dari 1 2, , , ,qY Y Y  sehingga 

mAY  

adalah himpunan dari variabel dependen dengan data yang ada outlier dan ˆ
C
mA

Y  adalah 

himpunan dari variabel dependen dengan data tanpa outlier. Jika dipunyai variabel 
independen sebanyak p dan variabel dependen sebanyak q, maka model regresi 
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multivariat (1) secara simultan dapat ditulis sebagai: 

            
( )( ) ( ) ( ) ( )11 1 1 1 1nx pnxq nx nxq nxqp xq nx p p xqJ
+ + + += + = +Y X B E X B E                      (5) 

Vektorisasi matriks variabel dependen pada (5) ditulis Vec( Y ) (Christensen, [2]) 
adalah ( ) ( ) ( ) ( )Vec Vec Vecq= ⊗ +Y I X B E  dimana: 

           ( ) ( )Vec ~ ,p nN ⊗E 0 Σ I  dan ( ) ( ) ( )( )Vec ~ Vec ,nq q nN ⊗ ⊗Y I X B Σ I                   (6) 

Dengan menggunakan sifat hasil kali kronecker diperoleh: 

( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )-1 1ˆVec Vec Vec( )T T T T
q q q q

−
= ⊗ ⊗ ⊗ = ⊗B I X I X I X Y I X X X Y dan 

distribusi ( )ˆVec B
 
adalah ( ) ( ) ( ) ( )( )1

1
ˆVec ~ Vec , T

q pN
−

+ ⊗B B X XΣ  

Pendeteksian outlier dengan Metode LDL pada data dalam model regresi 
multivariat dengan asumsi seperti pada (5) dimulai dengan membuat fungsi likelihood 

untuk populasi ( )L B,Σ , lalu menentukan B̂  dan Σ̂ . Untuk mengestimasi parameter 
B  pada (5) dengan fungsi likelihood seperti pada (3), maka estimasi (5) dengan Metode 
MLE dimulai dengan melogaritmanaturalkan (3), sehingga: 

     ( ) ( ) ( ) ( )( )11ln ln 2 ln tr
2 2 2

Tnq nL π −=− − − − −B,Σ Σ Σ Y XB Y XB                (7) 

Kondisi optimal (maksimum atau minimum) dicapai bila memenuhi kondisi berikut ini: 
Berdasarkan (7) diturunkan terhadap B  dan disamakan dengan nol, maka: 

( ) ( )( )1ln 1 ˆtr 2 ,
2

TL −∂
= − − − =

∂
B,Σ

Σ Y XB X 0
B  diperoleh: 

( ) 1ˆ T T−
=B X X X Y  

Kemudian (7) diturunkan terhadap Σ  dan disamakan dengan nol, maka: 
( )ln L∂

=
∂

B,Σ
Σ ( ) ( )( )1 1 11 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆtr

2
T

n − − −− − − − =Σ Σ Σ Y XB Y XB 0, diperoleh: 

( ) ( )1ˆ ˆ ˆT

n
= − −Σ Y XB Y XB  

Pemaksimuman fungsi likelihood ( )L B,Σ  dengan kendala 

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) 1 2

1

, ,
ˆ ˆ ˆ ˆVec Vec Var Vec Vec Vec

T

v vF α

−⎛ ⎞− − ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

B B B B B  jika ada m 

buah variabel dependen adalah outlier dengan menggunakan pengganda Lagrange, 

dimulai dengan membuat ( )lnL B,Σ  dan menentukan ( )ˆ ˆ ˆ, ,C C
m mA A

B Σ B
 
sehingga didapat 

( )( )ˆ ˆ ˆ,C C
m mA A

L B Σ B . Kemudian membuat:  
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( ) ( )( )( )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆLDL 2 ln , ln ,C Cm m m
A A A

L L= −B Σ B Σ B  

 
Fungsi likelihood untuk B  yaitu (3), sehingga fungsi likelihood untuk ˆ

C
mA

B  adalah: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )1 1
22

1 ˆ ˆ2 exp tr
2C C C C C C C C C C

m m m m m m m m m m

n m
Tn m p

A A A A A A A A A A
L π

−
−−− − ⎛ ⎞⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

B ,Σ Σ Σ Y X B Y X B Setela

h didapatkan B̂  dan Σ̂  seperti di atas, lalu ditentukan ˆ
C
mA

B  dan ( )ˆ ˆ
C
mA

Σ B . 

Estimasi dari B  setelah outlier dikeluarkan ( )ˆ
C
mA

B  adalah: 

( ) ( ) 11ˆ ˆ ˆ
C m m mmm

T T
A A AAA

−−
= − −B B X X X Ι Q E , dan  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )T1 11 1 1ˆ ˆ~ , VarC m m m m mm

T T T T T
p A A A A AA

N
− −− − −⎛ ⎞

⊗ + − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

B B XX Σ XX X Ι Q E XX X Ι Q
 

Dengan 

cara yang sama untuk mendapatkan ˆ
C
mA

B  seperti di atas, maka estimasi dari Σ  setelah 

outlier ( )ˆ
C
mA

Σ  dikeluarkan adalah: 

( ) 11ˆ ˆ ˆ ˆ .C m m mm

T
A A AA

n
n m n m

−
= − −

− −
Σ Σ E Ι Q E  

Fungsi likelihood dengan kendala sebanyak m data yang diduga outlier adalah: 

( )( )
( ) ( )

11
2

22

1ˆ ˆ ˆ,

2

T

C C C C CA A A A Am m m m m

C C
m m

C
m

tr

nA A mn

A

L e

π

−⎧ ⎫⎪ ⎪⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞− − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭=
Σ B Y X B Y X B

B Σ B

Σ B
 

dimana ( ) ( ) 11ˆ ˆ ˆ
C m m mm

T T
A A AA

−−
= − −B B X X X Ι Q E  dan   

( ) ( ) ( )1 11ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
C m m m m mm

T
A A A A AA n

− −
= + − −Σ B Σ E Ι Q Q Ι Q E  

Selanjutnya menentukan fungsi Likelihood untuk data yang ada outlier yaitu: 

( ) ( ) ( )( )( )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆLDL LDL 2 ln , ln ,C Cm m m m
A A A A

L L= = −B Σ B Σ B Σ B  

       

1 ˆ ˆˆ
ln

ˆ
m m m

T
A A An

nn
n

⎧ ⎫
Σ+⎪ ⎪⎪ ⎪= ⎨ ⎬

Σ⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

E C E

                                                              (8) 
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dimana ( ) ( )1 1

m m m mA A A A

− −
= − −C Ι Q Q Ι Q .  

LDL
mA  didekati dengan 2

1
LDL λ

m

A i i
i

Z
=

=∑ , sehingga 
1 2, ,LDL ~A v vF α , dimana . ;v m q=  

1 2

2
, ,~i v vZ F α  dan LDL LDL ;A A hitung=  

1 2, ,v v tabelF Fα = . 

Penentuan outlier dengan membandingkan LDLA hitung  dan tabelF  dengan: 

0H : mA  bukan outlier  dan  1H : mA  adalah outlier. 
Jika LDL . ,A hitung tabelFλ>  maka tolak 0 ,H  artinya data ke-i adalah outlier jika 

LDL . .A hitung tabelFλ>  
 
 
 
 
2.2.  Pendeteksian Outlier pada Produksi Gula dan Tetes Tebu di PGDB Jombang 

Pendeteksian outlier model regresi multivariat diaplikasikan pada data tentang 
banyaknya gula yang dihasilkan (Y1) dan berat tetes yang dihasilkan (Y2) selama bulan 
Juni sampai dengan September 2007 di PGDB Jombang seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel  2.2.1  Produksi Gula dan Tetes Tebu PGDB Jombang tahun 2007 

No. Y1 Y 2 X1 X 2 X 3 X 4 X 5 
1 1563,24 726 11667 4684 3956 240 6696 
2 1688,04 726 8031 8166 7405 479 7740 
3 1855,64 691 9959 8439 7264 828 8664 
4 1792,45 754 11984 7109 5668 756 8304 
5 1666,99 768 9449 7324 5901 1096 7380 

   
120 1874,78 1368 5982 5808 6161 6047 8050 
121 2050,81 1368 5518 7253 8055 5202 8729 
122 1907,70 1367 5149 7918 7278 4226 8108 

 
Berdasarkan Tabel 2.2.1, maka deskripsi masing-masing variabel penelitian adalah 

sebagai berikut: 
 

Tabel  2.2.2  Deskripsi Variabel Penelitian 
Variabel Mean Std. Dev. Min Max 

Y1 1854,9 242,1 184,8 2227,9 
Y2 1311 244,1 219 1529 
X1 8030 2000 247 11984 
X2 7584 1526 595 11218 
X3 5919 1329 636 8482 
X4 3333 1289 240 6773 
X5 8092 969,3 828 9315 

 
Tabel 2.2.2 di atas menunjukkan bahwa data produksi gula, berat tetes, berat tebu dengan 
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mutu A, B1, B2, B3, dan banyaknya air imbibisi yang digunakan memiliki variasi tinggi, 
karena nilai standar deviasinya yang besar. Dengan Analisis Variansi untuk variabel 
dependen didapatkan bahwa variabel Y1 dan Y2 signifikan pada taraf 0,05.α =  

Dari data tersebut ada sebanyak 122 data (n = 122), 5 variabel independen (p = 5), 
dan 2 variabel dependen (q = 2), diperoleh: 

( ) 1ˆ T T−
=B X X X Y -45,5722 -0,0010 -0,0151 0,0275 0,0012 0,2294 

,
101,5009 -0,0049 -0,0366 -0,0096 0,0579 0,1718

T
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 dan 

( ) ( )1ˆ ˆ ˆT

n
= − −Σ Y XB Y XB

-4 -4

-4 -4

0,6786 x10 0,3489 x10
0,3489 x10 2,9726 x10
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

Dari data produksi gula dan tetes tebu di PGDB Jombang dengan Metode LDL, 
serta statistik uji didasarkan (8), maka diperoleh: 

6
LDL 5,4434 A = dan 

6 5; 116LDL ~A F  
 
 
Pengujian hipotesis didasarkan pada hipotesis sebagai berikut: 

0H : 6A  bukan outlier 

1H  : 6A  adalah outlier. 

Tolak 0H  jika 
2 0,05; 5;116LDL .A F>  

Untuk mendeteksi dan menentukan outlier pada model linear multivariat dengan Metode 
LDL diperoleh dengan membandingkan nilai 

6
LDLA  dengan 0,05; 5; 116.F  Karena nilai 

6
LDL 5,4434 A =  dan 0,05; 5;116 2,290,F =  berarti 

6 0,05; 5;116LDL .A F>
 Dengan demikian 

{ }6 3, 4, 12, 13, 102, 116A =  adalah pengamatan yang outlier. 
Selanjutnya menentukan model regresi multivariat untuk masing-masing variabel 

produksi gula dan tetes PGDB Jombang yang secara umum adalah: 

1̂Y   =  – 45,572 – 0,001 1X  – 0,015 2X  + 0,028 3X  + 0,001 4X + 0,029 5X  

2̂Y   =  101,501 – 0,005 1X  – 0,037 2X  – 0,010 3X  + 0,058 4X + 0,172 5X  
Model regresi multivariat untuk variabel produksi gula dan tetes setelah dilakukan 
pemilihan model terbaik dengan Metode Backward Multivariat atau dengan Metode 
Stepwise Multivariat adalah: 

1TŶ   =  – 49,47 – 0,015 2X  + 0,028 3X  + 0,0016 4X + 0,228 5X  

2TŶ   =  82,5 – 0,036 2X  – 0,006 3X  + 0,0596 4X + 0,1655 5X  
Model regresi multivariat yang terbentuk setelah menghilangkan data yang diduga 

outlier pada model adalah: 

1
ˆ

C
mA

Y  =  – 31,300 – 0,021 2X  + 0,032 3X  – 0,007 4X + 0,232 5X  

2
ˆ

C
mA

Y  =  133,000 – 0,369 2X  + 0,001 3X  + 0,047 4X + 0,165 5X  

dimana 
1
ˆ

C
mA

Y  adalah produksi gula dan 
2
ˆ

C
mA

Y  adalah tetes yang dihasilkan; 

2,X 3,X 4 ,X 5X  berturut-turut adalah berat tebu mutu B1, B2, B3, serta air imbibisi yang 
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digunakan. Metode ini menggunakan pengganda Lagrange berupa daerah kepercayaan 
dari vektor parameter yang mana data yang diduga outlier telah dihilangkan. Model 
regresi multivariat untuk variabel produksi gula dan tetes di PGDB Jombang 
menghasilkan dua model. Model pertama menggambarkan hubungan antara banyaknya 
produksi gula dengan berat tebu mutu B1, B2, B3, serta air imbibisi yang digunakan, 
dimana persamaan yang diperoleh mewakili variasi pola data yang ada dengan total 
variasi data yang dapat diwakili oleh model sebesar 90,20%. Model kedua 
menggambarkan hubungan antara banyaknya berat tetes dengan berat tebu mutu B1, B2, 
B3, serta air imbibisi yang digunakan, dimana persamaan yang diperoleh mewakili variasi 
pola data yang ada dengan total variasi data yang dapat diwakili oleh model sebesar 
53,40%. 

Berdasarkan ke-3 model dari produksi gula dan tetes tebu, baik berdasarkan 
pengamatan yang asli (pengamatan dengan outlier) maupun dengan pengamatan tanpa 
outlier, maka variabilitasnya dapat dilihat sebagai berikut: 
 
Tabel  2.2.3  Variabilitas {R-Sq(adj)} Produksi Gula dan Tetes Tebu 
 

 
R-Sq(adj) 

Data Asli: 

q̂Y (%) 
Data Tanpa 
X1: Tq̂Y (%) 

Data Tanpa X1 dan 
Outlier: ˆ

C
mqA

Y (%) 

  Produksi gula 87,80 87,90 90,20 
  Tetes tebu 47,50 47,90 53,40 

 
Dengan demikian, model dari produksi gula dan tetes tebu yang terbaik adalah model 
linear dengan pengamatan tanpa outlier. 
 

3. Kesimpulan 

Dari aplikasi Metode LDL tersebut pada data produksi gula dan tetes tebu di PGDB 
Jombang, diperoleh 6 data yang outlier yaitu data ke-3, 4, 12, 13, 102, dan 116. Model 
regresi multivariat yang terbentuk setelah menghilangkan data yang diduga outlier pada 
model adalah: 

   1
ˆ

C
mA

Y  =  – 31,300 – 0,021 2X  + 0,032 3X  – 0,007 4X + 0,232 5X  

   
2
ˆ

C
mA

Y  =  133,000 – 0,369 2X  + 0,001 3X  + 0,047 4X + 0,165 5X  

Model pertama dan kedua menggambarkan hubungan antara banyaknya produksi gula 
dan berat tetes dengan berat tebu mutu B1, B2, B3, serta air imbibisi yang digunakan. 

Ucapan terima kasih 
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PERBANDINGAN KURVE PARAMETRIK DAN
NONPARAMETRIK
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Abstract. Generally there is a difference in estimation by parametric and non-

parametric method. Therefore a test is needed to see if the parametric model is

better or the opposite. The goodness of fit of parametric regression for a certain

data can be justified by comparing it to the smooth nonparametric estimator. This

can be done by calculating the square of deviation between the two curves. This

paper used wild bootstrap to evaluate the stochastic behavior of the deviation. The

measure of square deviation can be used as a statistics for testing parametric model

with the critical region defined by wild bootstrap.

Key words: Parametric estimation, nonparametric estimation, wild bootstrap.

Abstrak. Pada umumnya terdapat perbedaan antara hasil estimasi kurve meng-

gunakan metode parametrik dan nonparametrik. Dengan demikian diperlukan pen-

gujian apakah model parametrik lebih baik atau sebaliknya. Permasalahan ini da-

pat dilakukan dengan menguadratkan ukuran deviasi antara kedua kurve. Dalam

tulisan ini wild bootstrap akan digunakan untuk mengevaluasi perilaku stokastik

dari deviasi tersebut karena bootstrap standar tidak dapat digunakan. Ukuran

penyimpangan kuadrat dapat digunakan sebagai statistik uji pada pengujian model

parametrik dengan daerah penolakan ditentukan dengan wild bootstrap.

Kata kunci: Estimasi parametrik, estimasi nonparametrik, wild bootstrap.

1. Pendahuluan

Kurva regresi memberikan deskripsi hubungan statisik antara variabel independen
X dan variabel dependen atau variabel respons Y . Bila tersedia n observasi independen
{(Xi, Yi)}n

i=1, persamaan regresi ditulis sebagai

Yi = g(Xi) + εi i = 1, . . . , n (1.1)

dengan g fungsi regresi tak diketahui, εi, i = 1, . . . , n merupakan variabel kesalah-
an random yang menunjukkan bervariasinya Y sekitar g(X). Menurut Eubank (1988),
untuk melakukan estimasi kurva regresi tersebut digunakan dua pendekatan yaitu re-
gresi parametrik dan regresi nonparametrik.

Model regresi parametrik menganggap bahwa fungsi g diketahui, kecuali beber-
apa parameter. Dalam model linear dengan p variabel independen misalnya, formulasi

593



594 Sri Haryatmi Kartiko

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah Y = Xβ + ε, den-
gan Y = (Y1, . . . , Yn)′, X = (X ′

1, . . . , X
′
n)′, X ′

i = (Xi1, . . . , Xip), ε = (ε1, . . . , εn), dan
β = (β1, . . . , βp)′. Jadi dengan pendekatan parametrik ini, kurva (luasan) estimator
ĝ(x) adalah anggota suatu keluarga kurva (luasan) regresi yang ditentukan, sehingga
parameter yang perlu diestimasi adalah koefisien regresi β.

Pendekatan nonparametrik memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mencari
kurva estimator yang sesuai dengan data karena model tidak ditentukan lebih dahulu
seperti dalam model parametrik. Dianggap bahwa g tersebut dalam persamaan (1.1)
adalah anggota W , dengan W koleksi fungsi dengan sifat tertentu. Pemilihan sifat yang
lebih spesifik untuk W biasanya termotivasi oleh tingkat kehalusan (smoothness) fungsi
regresi g. Dalam tulisan ini dianggap g halus (smooth) tingkat p.

Untuk membedakan dengan bentuk parametrik, dalam pendekatan nonparametrik
ini, variabel random independen X dituliskan dengan T dan observasinya t. Estimator
kuadrat terkecil terbobot untuk g(t), merupakan estimator yang meminimalkan jumlah
kuadrat kesalahan terbobot

n∑

i=1

Wni(t)(Yi − g(Ti))2.

Dengan menggunakan metode ini dihasilkan estimator fungsi regresi

ĝn(t) = n−1
n∑

i=1

Wni(t)Yi (1.2)

dengan W fungsi bobot yang selain tergantung pada t dan Ti, juga tergantung pada
lebar pita (bandwidth) h.

Selanjutnya Nadaraya dan Watson (1964) memilih Kh(t−Ti)
n−1

Pn
j=1 Kh(t−Tj)

sebagai bobot
sehingga disebut estimator Nadaraya Watson ditulis sebagai

ĝn(t) = n−1

∑n
i=1 Kh(t− Ti)Yi

n−1
∑n

j=1 Kh(t− Tj)
(1.3)

dengan Kh(t) = 1
hK( t

h ), K fungsi kernel.Karena perhitungannya menggunakan fungsi
kernel, maka juga disebut estimator kernel.

Lebar pita h juga dinamakan parameter penghalus karena menentukan tingkat
kehalusan (smoothness) estimator. Semakin besar h, jumlah observasi yang ikut menen-
tukan estimator dititik t semakin banyak, sehingga estimator ĝn(t) semakin halus. Ker-
nel yang sering dipakai adalah kernel seragam (Uniform), kernel segitiga (Triangle),
kernel Gauss dan kernel Ephanechnikov.

Selanjutnya estimator ĝn(t) lebih sering dituliskan dengan

ĝn(t) =
n∑

i=1

wni(t)Yi (1.4)

dengan wni(t) = Kh(t−Ti)Pn
j=1 Kh(t−Tj)

. Hubungan antara wni(t) dan Wni(t) adalah

Wni(t) = nwni(t). (1.5)
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Parameter penghalus h dipilih yang meminimumkan fungsi prediksi kesalahan atau
Cross Validasi.

Regresi nonparametrik dengan semua aspeknya termasuk aplikasinya diambil dari
Hardle(1994), sementra Hardle(1991) menulis tentang perhitungan tehnik penghalusan
termasuk regresi nonparametrik, baik menggunakan kernel maupun spline dengan ba-
hasa S. Penggunaan regresi nonparametrik untuk ceking model dilulis oleh Azzaling
dkk(1989), sedang Eubank dkk(1990) mendiskusika uji goodness of fit untuk model
linear melalui tehnik regresi nonparametrik. Sementara Kayri dan Zarhhoglu(2009)
menulis tentang fungsi penghalus kernel dan pemilihan parameter penghalus untuk re-
gresi nonparametrik.

2. Perbandingan Kurve Parametrik Dan Nonparametrik

Akan dipandang

Kh,ng(x) =
∑n

i=1 Kh(x−Xi)g(Xi)∑n
i=1 Kh(x−Xi)

(2.1)

uai untuk data. Untuk kepentingan ini dipandang kurve regresi berbentuk parametrik

{mθ : θ ∈ Θ}. (2.2)

Model parametrik lain yang mungkin untuk kurve Engel termasuk kurve Working

mθ(x) = θ1x + θ2x log x (2.3)

atau kurve Leser. Kurve parametrik mθ̂ akan dibandingkan dengan kurve nonparametrik
m̂θ. Pertanyaan yang timbul adalah apakah perbedaan yang nampak antara mθ̂ dan m̂θ

merupakan fluktuasi stokastik atau menunjukkan bahwa metode nonparametrik lebih
baik dibanding metode parametrik.

Salah satu cara untuk mengukur perbedaan antara mθ̂ dan m̂θ adalh dengan suatu
ukuran (metric) dan menggunakan ukuran ini untuk uji model parametrik. Pendekatan
sejenis untuk estimasi parameter dalam model linear berdasar pada penghalusan non-
parametrik awal dilakukan oleh Cristobal dkk(1987).

Untuk memformulasikan ukuran tersebut didefinisikan operator smoothing ran-
dom Kh,n dengan

Kh,ng(x) =
∑n

i=1 Kh(x−Xi)g(Xi)∑n
i=1 Kh(x−Xi)

(2.4)

Dapat dilihat bahwa E(m̂θ|X1, . . . , Xn) = Kh,ng(x). Dengan demikian apabila diband-
ingkan dengan model parametrik yang tak bias harus dikoreksi dengan bias yang ada.
Diberikan modifikasi pada kuadrat deviasi antara mθ̂ dan m̂θ , yaitu

Tn = nhd/2

∫
(m̂h(x)−Kh,nmθ̂(x))2w(x)dx (2.5)

Tn merupakan statistik uji untuk hipotesis parametrik
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m(.) ∈ {mθ(.) : θ ∈ Θ} (2.6)

Untuk perhitungan harga kritis pendekatan distribusi asimtotis untuk Tn untuk bentuk
parametrik m = mθ0 yang ditentukan oleh Lemma(P Banar) Selanjutnya perbandingan
Tn dengan uji goodness of fit yang lain kuasa asimtotis dari Tn dapat dihitung bila m
terletak pada alternatif m(x) = mθ0(x) + cn∆n(x). Dengan θ0 dan ∆n tidak tertentu
dengan tunggal oleh m. Akan dijelaskan kemudian bagaimana memilih θ0 dan ∆n

tergantung pada m. Dipilih cn sedemikian hingga asymptotic power untuk Tn kurang
dari satu. Dalam hal ini ∆n(x) = ∆(x), dan cn = n−1/2h−d/4.

Beberapa asumsi sifat stokastik dari observasi dan estimator fungsi regresi diper-
lukan. Untuk paranetrik estimator adalah

(P1) mθ̂(x)−mθ0(x) = 1
n

∑n
i=1〈g(x), h(Xi)〉)εi + op( 1

n log n )
1
2 secara uniform pada x

dimana g dan h adalah fungsi terbatas dengan range Rk untuk suatu k dan 〈.〉
merupakan inner product dalam Rk.

Untuk kernel K dan lebar pita h diperlukan beberapa asumsi standar yaitu

(K1) Kernel K merupakan fungsi densitas probabilitas terbatas simetris dengan su-
port kompak

(K2) Lebar pita h memenuhi h = hn ∼ n−1/(d+4)

Dalam teorema berikut distribusi Tn didekati oleh distribusi Normal dengan jarak Mal-
low

Theorema 2.1. Dengan asumsi (A1)-(A5), (P1), (K1) dan (K2) berlaku

d2(L(Tn), N(bh +
∫

(Kh∆h)2w, V )) → 0 (2.7)

dengan Kh opertor penghalus

Khg(x) =
∫

Kh(x− t)g(t)dt

dan K
(j)
h merupakan hasil kali konvolusi j kali dari Kh.

Bukti:
Tanpa menghilangkan umumnya bukti diambil d = 1 dab w(x) ≡ 1. Estimator

fungsi densitas dan fungsi regresi nonparametrik adalah

f̂h(x) =
1
n

n∑

i=1

Kh(Xi − x),

= f(x) + Op(n−2/5
√

log n) secara uniform dalam x

m̂h(x) = m(x) + Op(n−2/5
√

log n) secara uniform dalam x,

yang menghasilkan
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Tn = n
√

h

∫ 1

0

(m̂h(x)−Kh,nmθ̂(x))2dx

= n
√

h

∫ 1

0

(m̂h(x)−Kh,nmθ̂(x))2(
f̂h(x)
f(x)

)2dx + op(1)

= n
√

h

∫ 1

0

(
1
n

n∑

i=1

Kh(Xi − x)(m(Xi) + εi −mθ̂(Xi)
f2(x)

)2dx + op(1).

Dengan menggunakan n (P1) dan m(.) = mθ0(.) + n−9/20∆n(.)

Tn =

√
h

n

∫ 1

0

f(x)−2
n∑

i=1

Kh(Xi − x)

X(n−9/20∆n(Xi) + εi − n−1
n∑

j=1

g(Xi)T h(Xj)εj)2dx + op(1)

didapat

Tn = Tn,1 + Tn,2 + Tn,3 + op(1)

dengan

Tn,1 =

√
h

n

n∑

i=1

K2
h(0)

f2(Xi)
ε2i

Tn,2 =

√
h

n

n∑

i=1

K2
h(Xi −Xj)

f(Xi)f(Xj)
εiεj

Tn,3 =
∫ 1

0

(
n−1

∑n
i=1 Kh(Xi − x)∆n(Xi)

f(x)
)2dxε2i

Dapat diperlihatkan bahwa

Tn,1 = bh + op(1)

Tn,3 =
∫ 1

0

Kh∆n(x)2dx + op(1)ε2i

Akan dibuktikan normalitas asimptotis dari Tn,2. Menggunakan Teorema 2.1
dalam de Jong (1987) pernyataan terbukti bila dapat dibuktikan bahwa

max
1≤i≤n

n∑

i=1

var(Wijn/var(Tn,2) → 0

E(T 4
n,2)/(var(Tn,2)2) → 3
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dengan

Wijn =

√
h

n

K
(2)
h (Xi −Xj)
f(Xi)f(Xj)

εiεj , untuki 6= j

= 0, untuk yang lain

Pernyataan pertama trivial, pernyataan kedua dapat ditunjukkan sebagai berikut

E(T 4
n,2) = 12

6=∑
EW 2

ijnW 2
kln

+8
6=∑

EW 4
ijn + 48

6=∑
EWijnWjknWklnWlin

+192
6=∑

EWijnW 2
iknWjkn

= 3var(Tn,2)2 + o1.

dengan
6=∑

merupakan jumlahan pasangan indeks yang berbeda.
Selanjutnya pernyataan dalam teorema terbukti dengan menunjukkan bahwa

EW12n = o(
1
n2

),

EW12nW23nW34nW41n = o(
1
n4

),

dan

EW12nW 2
23nW31n = o(

1
n3

),

2

Teorema diatas menunjukkan bahwa untuk d = 1, kuasa uji goodness-of-fit berdasar
pada Tn secara asimtotis konstan pada daerah

{mθ0 + n−9/20∆ :
∫

(Kh∆)2w = konstan}.

3. Bootstrap

Perilaku nonparametrik untuk Tn harus dibayar dengan jarak yang lebih besar
yaitu n−9/20, bukan n−1/2. Dengan demikian teorema harus diberi interpretasi dan
digunakan dengan hati-hati dan digunakan hanya untuk memberikan pandangan umum
tentang perilaku stokastik dari Tn. Untuk aplikasi praktis digunakan metode bootstrap.

Bootstrap naive adalah resampling sederhana dari observasi original. Yaitu sam-
pel bootstrap {(X∗

i , Y ∗
i )}n

i=1 diambil dengan pengembalian dari himpunan {(Xi, Yi)}n
i=1.

Selanjutnya dihitung T ∗,N seperti Tn dengan menguadratkan deviasi antara bentuk
parametrik dan nonparametrik. Dari L(T ∗,N ) didefinisikan kuantil (1 − α) t̂α,N dan
menolak hipotesis parametrik bila Tn > t̂Nα . Prosedur lain yang melibatkan koreksi
bias pada distribusi asimtotis yaitu yang menentukan kuantil sampel dari L∗(T ∗,N −
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E∗T ∗,N ) dan periksa apakah harga Tn − b̂h terletak diatas kuantil (1 − α) bias terko-
reksi, dengan b̂h merupakan estimator dari b̂h dalam bentuk b̂h = cKn−1

∑n
i=1(Yi −

m̂h(Xi))2/(
∑n

j=1 Kh(Xi −Xj))2.
Hardle dan Mammen (1988) menunjukkan bahwa prosedur ini tidak bekerja apa-

bila distribusi dari T ∗,N tidak mendekati distribusi Tn. Pada awalnya hasil ini agak
mengherankan dan tidak sesuai dengan intuisi bootstrap. Alasan yang lebih dalam
terletak pada fakta bahwa fungsi regresi tidak merupakan ekspektasi bersyarat dari
observasi dibawah distribusi bootstrap. Sebagai alternatif disarankan untuk menggu-
nakan wild bootstrap seperti yang dikemukakan oleh Wu (1986). Pendekatan ini tidak
merupakan mimik struktur iid dari (Xi, Yi), dikonstruksikan supaya

E∗(Y ∗
i −m(X∗

i )|X∗
i ) = 0.

Untuk itu dikonstruksikan
ε̃i = Yi − m̂h(Xi)

Karena diinginkan menggunakan satu residual ε̃i untuk mengestimasi distribusi bersyarat
K(Yi−m(Xi)|X1) terhadap î maka disebut wild bootstrap. Dalam hal ini didefinisikan
F̂i sedemikian hingga

EF̂i
Z = 0

EF̂i
Z2 = (ε̃i)2

EF̂i
Z3 = (ε̃i)3

Selanjutnya dikonstruksikan secara independen ε∗i ∼ F̂i dan menggunakan pasangan
(Xi, Y

∗
i = mθ(Xi) + ε∗i ) sebagai observasi bootstrap. Selanjutnya mengkonstruksikan

T ∗,W seperti halnya Tn dengan menghitung kuadrat deviasi antara estimator parametrik
dan estimator nonparametrik. Dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo untuk
L(T ∗,W ) dikonstruksikan kuantil ke (1 − α) untuk t̂Wα dan menolak H0 bila Tn > t̂Wα .
Teorema berikut menunjukkan bahwa prosedur ini dapat dilakukan. Pada hipotesis nul
didapat estimasi distribusi Tn secara konsisten. Pada xsisi alternatif estimator wild
bootstrap konvergen pada distribusi dibawah hipotesis null. Wild bootstrap mimik
haraga harapan bersyarat E(Y ∗

i ) = mθ(Xi).

Theorema 3.1. Dengan asumsi (A1)-(A5), (P1), (K1) dan (K2)dan estimator parametrik
θ̂∗ berdasar sampel bootstrap berlaku
mθ̂∗(.)−mθ̂(.) = 1

n

∑n
i=1〈g(x), h(Xi)〉ε∗i + oP

1√
n log o

maka
d(L(T ∗,W , N(bh, V )) P→ 0

dengan bh dan V seperti telah didefinisikan pada teorema sebelumnya

Prosedur wild bootstrap memerlukan asumsi yang lebih lemah pada distribusi
bersyarat eror. Bila dipunyai distribusi prior untuk eror dapat dilakukan penyesuaian
pada prosedur resampling. Untuk keadaan spesial error berdistribusi bersyarat indepen-
den dan identik dapat dilakukan bootstrap pada keseluruhan residual terstandardisasi.
Diharapkan dengan prosedur ini dihasilkan uji hipotesis yang lebih baik.
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Abstract.  Since 2006, Indonesia has become a main producer of palm oil in the world. Both  
Indonesia and Malaysia have produced about 78% palm oil in the world. Campaign the use of 
bio-fuel have increased palm oil demand and it has accelerated the growth of palm oil market. 
At this time, palm oil is one of  strategic commodities and it has wide impact to economic 
development in Indonesia. Commodity prices fluctuate randomly and market agents should 
compute accurately the market risk which will occur. Modeling of commodity prices is very 
important tool for forecasting and also to create a tool of risk management. 

Classical model of palm oil prices has been constructed through Geometric Brownian Motion. 
Permana et al. [4] have built the palm oil prices model by using potencial  diffusion. Nochai, 
R & T. Nochai [3] have modeled palm oil prices by using ARIMA. This paper discuss about 
modeling of palm oil price by using ARIMA-GARCH to predict mean and variance. ARIMA-
GARCH model is also used empirically for prediction of palm oil prices in Indonesia. 
 
Key words and Phrases : Time series, ARIMA, ARCH, GARCH, Palm oil price.  

Abstrak.  Sejak tahun 2006, Indonesia menjadi produsen minyak sawit utama dunia. 
Bersama dengan Malaysia, kedua negara telah memproduksi 87% kebutuhan minyak sawit 
dunia. Kampanye penggunaan bio-fuel telah menaikkan permintaan minyak sawit, dan hal ini 
mempercepat pertumbuhan pasar minyak sawit dunia. Saat ini, minyak sawit merupakan 
komoditas strategis dan mempunyai dampak luas terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. 
Harga komoditas mengalami fluktuasi secara random dan para pelaku pasar harus 
memperhitungkan secara cermat terhadap resiko pasar yang akan terjadi. Pemodelan harga 
komoditas sangat diperlukan untuk prediksi dan juga untuk membangun sebuah alat 
managemen resiko. 
Model klasik harga minyak sawit telah dibangun melalui gerak Brown Geometrik, Permana 
dkk [4] telah berhasil memodelkan harga minyak sawit melalui model difusi potensial.  
Nochai, R & T. Nochai [3] telah memodelkan harga minyak sawit dengan ARIMA. Dalam 
tulisan ini dibahas tentang pemodelan runtun waktu untuk harga minyak sawit menggunakan 
model ARIMA-GARCH untuk mean dan variansi. Model ARIMA-GARCH juga digunakan 
secara empiris untuk prediksi harga minyak sawit di Indonesia.  
Kata kunci: Runtun waktu, ARIMA, ARCH, GARCH, harga minyak sawit. 
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1.   Pendahuluan 

Sejak tahun 2006, Indonesia menjadi produsen utama minyak sawit di dunia. 
Bersama dengan Malaysia, kedua negara telah memproduksi sekitar 87% kebutuhan 
minyak sawit dunia. Kampanye penggunaan bio-fuel telah menaikkan permintaan minyak 
sawit, dan hal ini mempercepat pertumbuhan pasar minyak sawit dunia. Saat ini, minyak 
sawit adalah komoditas strategis dan mempunyai dampak luas terhadap perkembangan 
ekonomi Indonesia.  

Komoditas dapat didefinisikan sebagai barang konsumsi yang mempunyai dampak 
yang sangat besar di dunia dan pembangunan ekonomi suatu negara. Sejak dua dekade 
terakhir, pasar komoditas telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dahulu, 
komoditas hanya diperdagangkan pada pasar spot sebagai barang-barang secara fisik. 
Saat ini, komoditas juga diperdagangkan di pasar modern, misalnya, Chicago Board of 
Trade, London Metal Exchange, Hongkong Future Exchange, dan sebagainya. Bahkan 
pasar modern komoditas akan lebih besar dari pada pasar spot komoditas. Perdagangan 
minyak sawit di Indonesia telah dilakukan di Bursa Efek Jakarta mulai tahun 2000 
(Permana dkk, [4]. 

Harga komoditas mengalami fluktuasi secara random dan para pelaku pasar harus 
memperhitungkan secara cermat terhadap resiko pasar yang akan terjadi. Pemodelan 
harga komoditas sangat diperlukan untuk prediksi dan juga untuk membangun sebuah alat  
managemen resiko. Model runtun waktu sering digunakan untuk memodelkan dinamika 
harga komoditas dan mampu memprediksikan dengan baik harga komoditas yang akan 
datang (Permana dkk [4] dan Nochai, R & T. Nochai [3]). 

Model klasik harga komoditas seperti harga minyak sawit dapat dibangun melalui 
gerak Brown Geometrik (GBM). Permana dkk [4] telah berhasil memodelkan harga 
minyak sawit melalui model difusi petensial. Dalam model tersebut diasumsikan bahwa 
volatilitas dianggap konstan. Sedangkan Nochai, R & T. Nochai [3] telah memodelkan 
harga minyak sawit dengan ARIMA Box-Jenkins tanpa mempertimbangkan efek 
ARCH/GARCH yang mungkin terjadi. Dalam tulisan ini dibahas tentang pemodelan 
runtun waktu untuk harga minyak sawit yang melibatkan model ARIMA untuk mean 
dengan mempertimbangkan efek ARCH/GARCH untuk variansi dari data. Data 
penjualan minyak sawit di Indonesia merupakan data runtun waktu finansial. Menurut 
Tsay [5], salah satu ciri yang menonjol untuk data runtun waktu finansial adalah sering 
terjadinya pengelompokan volatilitas (volatility clustering). Salah satu model yang paling 
populer untuk mengkaji data runtun waktu finansial adalah model ARIMA-GARCH 
(Tsay [5] dan Zivot & Wang [6]). 

2. Hasil Utama 

2.1. Model ARIMA Box-Jenkins 
Metodologi Box-Jenkins untuk pemodelan ARIMA dari data runtun waktu 

mencakup sekumpulan prosedur yang terdiri dari identifikasi, estimasi parameter, 
verifikasi model, dilanjutkan dengan prediksi berdasarkan model  terbaik yang telah 
terbangun. Model ARIMA Box-Jenkins non musiman untuk proses stasioner terdiri dari: 
model Autoregressive order-p (AR(p)): ARIMA(p,0,0), model Moving Average (MA) 
order-q (MA(q)): ARIMA(0,0,q) dan model campuran ARMA (p,q) : ARIMA (p,0,q). 
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Sedangkan model ARIMA non musiman untuk proses non stasioner terdiri dari: model 
ARIMA(p,d,0), IMA(0,d,q) dan ARIMA(p,d,q). 

2.1.1  Metode Box-Jenkins 
Metode Box-Jenkins untuk analisis runtun waktu menggunakan operator 

backshift B yang didefinisikan sebagai:  
B tZ = 1−tZ  

dan operator diferensi ∇  yang didefinisikan sebagai 
∇ tZ = tZ - 1−tZ = (1-B) tZ .  

Dengan demikian kedua operator tersebut mempunyai hubungan ∇ = (1-B) dan 
memenuhi hukum-hukum aljabar elementer. Model proses statistik dalam bentuk 

tt BZB εθφ )()( =  
sering digunakan, dengan θφ dan  merupakan polinomial, dan tε runtun getaran yang 
dibangkitkan oleh white noise (getaran random). Runtun { tε } independen dan 

berdistribusi normal dengan mean 0 dan variansi konstan 2σ . 

2.1.2 Proses Autoregresive (AR) 
Bentuk umum suatu proses autoregresif tingkat p  (AR(p)) adalah : 

 tptpttt ZZZZ εφφφ ++++= −−− ...2211  
yakni nilai sekarang suatu proses dinyatakan sebagai jumlah tertimbang nilai-nilai yang 
lalu ditambah suatu sesatan (goncangan random) sekarang. Jadi dapat dipandang tZ  
diregresikan pada p nilai Z yang lalu. Persamaan diatas biasa ditulis sebagai :  

ttZB εφ =)(  

dengan p
pBBB φφφ −−−= ...1)( 1  dinamakan operator AR(p). Syarat perlu dan cukup 

agar proses AR(p) stasioner adalah semua akar dari 0)( =Bφ  terletak di luar lingkaran 
satuan. Proses AR(p) selalu invertibel. 

2.1.3 Proses Moving Average (MA) 
Model Moving Average tingkat q, atau proses MA(q), didefinisikan sebagai  

 qtqtttZ −− +++= εθεθε ...11       

dengan tt BZB εθφ )()( =  independen dan berdistribusi normal dengan mean 0 dan 

variansi 2
εσ . Persamaan diatas dapat ditulis  

 tt BZ εθ )(=         

dengan q
qBBB θθθ +++= ...1)( 1 . 

Persamaan (2) dapat juga ditulis  
 ttZB εθ =− )(1   atau  ttZB επ =)(      

Proses MA(q) dikatakan invertibel jika harga koefisien π  merupakan deret yang 
konvergen, yaitu  jika dan hanya jika akar-akar 0)( =Bθ  semuanya terletak di luar 
lingkaran satuan.  

2.1.4 Proses Campuran (ARMA) 
Suatu perluasan yang diperoleh dari model AR dan MA adalah model campuran 

yang berbentuk  
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 qtqttptpttt ZZZZ −−−−− +++++++= εθεθεφφφ ...... 112211   
dan dinamakan model ARMA(p,q). Model ini biasa ditulis : 

 tt BZB εθφ )()( =   
Untuk stasioneritas dan invertibilitas memerlukan akar-akar 0)( =Bφ  dan 0)( =Bθ  
terletak diluar lingkaran satuan.  

2.1.5 Runtun Waktu Non-stasioner 
Runtun waktu yang stasioner jarang dijumpai dalam praktek, namun stasioneritas 

merupakan asumsi yang sangat bermanfaat dalam mempelajari runtun waktu. Ada banyak 
hal yang menyebabkan suatu runtun waktu  tidak stasioner, tetapi yang paling banyak 
dijumpai adalah runtun waktu yang tidak mempunyai mean konstan. Kebanyakan runtun 
waktu harga termasuk kategori ini, demikian juga runtun waktu penghasilan, seperti 
jumlah penjualan suatu perusahaan. Runtun waktu pengeluaran (belanja) seperti belanja 
konsumen untuk barang-barang lama, belanja pemerintah, atau belanja perusahaan untuk 
barang modal (kapital) juga termasuk runtun waktu nonstasioner. 

Pengambilan selisih nilai-nilai yang berurutan dari runtun waktu nonstasioner 
homogen merupakan suatu cara untuk membuat runtun waktu menjadi stasioner. Lebih 
lanjut jika didefinisikan barisan selisih (differensi)  

 tW  = tZ  – 1−tZ , 
maka proses umum ARIMA dapat ditulis  

 qtqttptpttt WWWW −−−−− +++++++= εθεθεφφφ ...... 112211  (1) 
Persamaan (1) tersebut dapat dipandang sebagai integrated autoregressive moving 
average process (ARIMA). Dalam banyak kasus dapat terjadi bahwa selisih (differensi) 
pertama suatu runtun waktu masih nonstasioner, mungkin selisih kedua menjadi 
stasioner. Dengan menuliskan derajat selisih dengan d, maka suatu proses ARIMA dapat 
digambarkan dengan dimensi p, d dan q. Jadi ARIMA(p,d,q) berarti runtun waktu 
nonstasioner setelah diambil selisih ke d menjadi stasioner. 

2.2. Model ARCH/GARCH 
Perilaku “volatile” dalam pasar finansial biasanya dirujuk sebagai “volatilitas”. 

Volatilitas telah menjadi konsep yang penting dalam teori dan praktek finansial, seperti 
managemen resiko, pemilihan portofolio dan sebagainya. Dalam kajian secara statistik, 
biasanya diukur menggunakan variansi atau standar deviasi. Bollerslev  [1] dan Engle [2] 
telah berhasil mengembangkan suatu model volatilitas untuk data runtun waktu finansial 
yang dikenal dengan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
(GARCH).  

2.2.1. Model ARCH 
Jika tZ  merupakan runtun waktu stasioner , misalnya return finansial, maka 

tZ dapat dinyatakan sebagai meannya ditambah suatu white noise, apabila tidak terdapat 
autokorelasi yang signifikan dalam tZ  itu sendiri, yaitu: 

tt cZ ε+=  dengan c merupakan mean proses tZ   (2) 

)1,0(~ Nvdenganv tttt σε =  
Untuk melihat pengelompokan volatilitas (volatility clustering)  atau conditional 
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heteroscedasticity, diasumsikan bahwa 2
1 )( tttVar σε =− dengan )(1 •−tVar  menyatakan 

variansi bersyarat dengan diberikan informasi pada saat (t-1), dan 
22

110
2 ... ptptt aaa −− +++= εεσ      (3) 

Karena tε mempunyai mean 0 maka 22
11 )()( ttttt EVar σεε == −− , sehingga persamaan (3) 

dapat ditulis sebagai 
  tptptt uaaa ++++= −−

22
110

2 ... εεε     (4) 

dengan )( 2
1

2
tttt Eu εε −−= merupakan white noise dengan mean 0. Model (2) dan (3) 

disebut dengan model ARCH dari Engle [2]. 

2.2.2. Pengujian efek ARCH 
Sebelum mengestimasi model ARCH untuk runtun waktu finansial, biasanya 

dilakukan pengujian terhadap adanya efek ARCH dalam residual. Jika tidak terdapat efek 
ARCH dalam residual, maka model ARCH tidak diperlukan. Karena model ARCH dapat 
dinyatakan sebagai model AR dalam komponen residual kuadrat seperti persamaan (4), 
pengujian Lagrange Multiplier (LM) sederhana untuk efek ARCH dapat dikonstruksikan 
pada persamaan regresi (4).  
Hipotesis nol :  tidak terdapat efek ARCH : 0...21 ==== paaa  

Statistik uji : LM=T.R2 )(~ 2 pχ  
dengan T: ukuran sampel dan R2 dihitung dari regresi (4) menggunakan residual. 

2.2.3. Model GARCH 
Jika uji efek ARCH signifikan untuk suatu runtun waktu, maka model ARCH 

dapat diestimasi dan sekaligus diperoleh estimasi volatilitas tσ berdasarkan informasi 
masa lampau. Dalam praktek sering diperoleh banyaknya lag p yang cukup besar, 
sehingga banyaknya parameter yang diestimasi dalam model juga cukup besar. Bollerslev 
[1] dan Zivot & Wang [6] mengusulkan model yang lebih parsimonius menggantikan 
model AR persamaan (3) dengan formulasi berikut. 

2

1

2

1
0

2
jt

q

j
jit

p

i
it baa −

=
−

=
∑∑ ++= σεσ      (5) 

dengan semua koefisien ),...,1,0(0 piai =>  dan ),...,1(0 qjbj =>  untuk menjamin 

bahwa variansi bersyarat 2
tσ selalu positif. Persamaan (5) bersama dengan (2) dikenal 

sebagai model generalized ARCH atau GARCH(p,q). Jika q=0 maka model GARCH 
menjadi model ARCH. 

2.2.4. Model EGARCH 
Menurut Zivot & Wang [6] model Eksponensial GARCH (EGARCH) dengan 

leverage effects dapat ditulis sebagai berikut. 

∑
= −+

−

−+−∑
=

+=
q

j jthjb
it

itiitp

i iaath
0

||

00 σ

εγε
  (6) 

dengan th
etatautth == 22ln σσ . Jika it−ε  positif, maka efek total dari it−ε  adalah 

||)1( iti −+ εγ , sebaliknya jika it−ε  negatif, maka efek toal dari it−ε  adalah 
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||)1( iti −− εγ . Jika it−ε  negatif maka akan mempunyai dampak yang lebih besar pada 

volatilitas, dan nilai ekspektasi dari iγ  adalah negatif (Zivot & Wang [6]). Salah satu 
kelebihan dari model EGARCH atas model GARCH standar adalah variansi bersyarat 

tσ dijamin positif  tanpa memperhatikan nilai koefisien dalam model (6), karena 

logarithma 2
tσ telah menggantikan 2

tσ dalam model Tsay [5]. 

2.3. Studi Empiris 
(1) Identifikasi model 

Berdasarkan time series plot untuk data harian harga minyak sawit dari 1 Januari 
tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2009 menunjukkan bahwa data tidak stasioner, 
sedangkan plot  runtun waktu dari data setelah diambil selisihnya (differensi) 
menunjukkan bahwa data sudah stasioner dalam mean, namun memberikan kesan yang 
kuat bahwa variansinya tidak homogen (lihat gambar 1). 

Time series plot harga minyak sawit
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Time series plot diff.log harga minyak sawit
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Gambar 1. Plot data runtun waktu asli dan differensi 

 
Sedangkan plot fungsi autokorelasi dan autokorelasi parsial memberikan kesan kuat 
bahwa model untuk mean cenderung ke model ARIMA(1,1,1). 
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Gambar 2. Plot fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial 

 
(2) Estimasi model EGARCH untuk diferensi (log harga minyak  sawit) 

Model untuk mean tanpa mempertimbangkan adanya efek ARCH  yang berhasil 
diestimasi adalah model ARIMA(2,1,1) dengan kriteria AIC = -9337.45179 seperti 
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terlihat pada Tabel 1,  yaitu: 
tttttttt ZZZZZZ εε ++−−−=− −−−−−− 132211 9297,0)(1782,0)(1317,1  

 
 

Tabel 1. Estimasi koefisien ARIMA(2,1,1) 
     --------------------------------------------------------------------------------------- 
    Value    Std Error       t value    Pr(>|t|) 

AR(1)    1.1317    0.0420    26.95    0.000 
AR(2)   -0.1782    0.0251    -7.11    0.000 
MA(1)    0.9297    0.0346    26.84    0.000 

     --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Menurut estimasi koefisien dengan mempertimbangkan adanya efek ARCH seperti 
terlihat pada Tabel 2, diperoleh estimasi model yang signifikan untuk runtun waktu harga 
minyak sawit adalah model ARIMA(1,1,1) untuk mean dan EGARCH(1,1) untuk 
variansi. 

tttttt ZZZZ εθεφ ++−=− −−−− 1211 )(  
 )1,0(~ Nvdenganv tttt σε =  

∑
= −+

−

−+−∑
=

+=
q

j jthjb
it

itiitp

i iaath
0

||

00 σ

εγε
 

dengan th
etatautth == 22ln σσ . 

Estimasi model untuk mean ARIMA (1,1,1) dan estimasi model untuk variansi 
EGARCH(1,1) adalah: 

tttttt ZZZZ εε +−−=− −−−− 1211 7071,0)(8137,0  

 )1,0(~ Nvdenganv tttt σε =  

dan 2
1ln9377.0

1

12561.0|1|
2167.07049,02ln −+

−

−+−+−= t
t

tt
t σ

σ

εε
σ  

 
Tabel 2. Estimasi koefisien model EGARCH (1,1) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
             Value          Std.Error        t value    Pr(>|t|)  
AR(1)    0.8137           0.052690         15.443  0.000e+000 
MA(1)   -0.7071         0.067916        -10.411  0.000e+000 
A   -0.7049         0.054697        -12.887  0.000e+000 
ARCH(1)   0.2167           0.013036         16.624  0.000e+000 
GARCH(1)   0.9377          0.005417       173.082  0.000e+000 
LEV(1)    0.2561          0.047621           5.378  8.655e-008 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
AIC(6) = -9733.827 
BIC(6) = -9701.505 
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(3) Verifikasi model 

a. Uji Normalitas untuk residual  
---------------------------------------------------------------------------------- 
Jarque-Bera  P-value  Shapiro-Wilk     P-value  
2524         0         0.9287   4.726e-027 

 
Berdasarkan uji normalitas dari Jarque-Berra diperoleh nilai p.value=0 sedangkan 
untuk uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai p.value = 4.726e-027, yang berarti bahwa 
asumsi normalitas untuk residual tidak dipenuhi.  

b. Uji independensi dengan Ljung-Box test untuk standardized residuals: 
Ljung-Box test for standardized residuals: 
-------------------------------------------------------------- 
 Statistic   P-value  Chi^2-d.f.  
16.45    0.1716          12 

Berdasarkan uji independensi Ljung-Box untuk standardized residuals diperoleh 
nilai statistik uji (Chi^2 hitung) =16,45 dan p.value=0,1716 sehingga residualnya 
saling independen. 

c. Uji independensi dengan Ljung-Box test untuk squared standardized  
    residuals: 

-------------------------------------------------------------- 
Statistic   P-value  Chi^2-d.f.  
17.91    0.1185          12 

Berdasarkan uji independensi Ljung-Box untuk standardized residual kuadrat 
diperoleh nilai statistik uji (Chi^2 hitung) =17,91 dan p.value=0,1185 sehingga 
kuadrat residualnya saling independen. 
d. Uji efek ARCH dengan Lagrange multiplier test: 

------------------------------------------------------------------------- 
TR^2   P-value  F-stat   P-value  
17.19    0.1425    1.58    0.1982 
 

Uji efek ARCH untuk residual diperoleh nilai TR2 = 17,19 dan p.value=0,1425 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada efek ARCH dalam residual. 
Dengan demikian uji kecocokan model dipenuhi karena residual maupun kuadrat 
residualnya saling independen dan sudah tidak ada efek ARCH meskipun asumsi 
normalitasnya tidak dipenuhi. Sehingga model yang diestimasi pada langkah 2 
dapat ditetapkan sebagai model untuk prediksi. 

(4) Prediksi 
Model runtun waktu yang digunakan untuk memprediksikan harga minyak sawit 
adalah ARIMA (1,1,1) untuk mean dan model EGARCH(1,1) untuk variansi. 

tttttt ZZZZ εε +−−=− −−−− 1211 7071,0)(8137,0  
 )1,0(~ Nvdenganv tttt σε =  

dan 2
1ln9377.0

1

12561.0|1|
2167.07049,02ln −+

−

−+−+−= t
t

tt
t σ

σ

εε
σ  

Nilai prediksi 20 langkah ke depan untuk runtun waktu differensi pertama 
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log(harga minyak sawit) dan volatilitasnya adalah sebagai berikut. 
Tabel 2. Prediksi mean dan volatilitas 20 langkah ke depan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesimpulan 

Estimasi model yang digunakan untuk memprediksikan harga minyak sawit beberapa 
langkah ke depan berdasarkan data masa lalu adalah model ARIMA (1,1,1) untuk mean 
dan model EGARCH(1,1) untuk volatilitas dengan leverage effects positif. Berdasarkan 
kriteria AIC untuk pemilihan model terbaik apabila dibandingkan antara model ARIMA 
tanpa efek ARCH dengan model ARIMA-EGARCH maka model ARIMA-EGARCH 
mempunyai tingkat akurasi yang lebih baik. 
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Abstract. This paper will discuss the formulation of the Mean-VaR portfolio optimization 
under multiple-index model with non constant volatility and the long memory effects. In the 
multiple index models assumed that the correlation between stock returns occurs because the 
stocks react to changes in general market indices and other indices. General market index data 
and other indices often have non constant volatility, and there is also the long memory effect. 
Non constant volatility will be modeled using GARCH models, while the long memory effect 
is modeled using ARFIMA model.  The multiple index models used to determine the mean 
and variance to calculate Value-at-Risk (VaR), as a measure of the level of investment risk. 
Furthermore, the mean and VaR will be used to formulate the portfolio optimization problem. 
The portfolio optimization is performed using the Lagrangean Multiplier and the solution is 
obtained by the Kuhn-Tucker theorems. We illustrate these methods using some stocks from 
the Indonesian capital market. 
 
Key words: Model Index, VaR, ARFIMA, GARCH, Lagrangean Multiplier, Kuhn-Tucker. 

 
Abstrak. Dalam paper ini akan dibahas perumusan optimisasi portofolio Mean-VaR di bawah 
model indeks berganda dengan volatilitas tak konstan dan efek long memory. Dalam model 
indeks berganda diasumsikan bahwa korelasi tingkat pengembalian antar saham terjadi 
karena saham-saham bereaksi terhadap perubahan pada indeks pasar umum dan indeks 
lainnya. Data indeks pasar umum maupun indeks lainnya seringkali memiliki volatilitas tak 
konstan, dan juga terdapat efek long memory. Volatilitas tak konstan akan dimodelkan 
menggunakan model-model GARCH, sedangkan efek long memory dimodelkan 
menggunakan model ARFIMA. Melalui model indeks berganda digunakan untuk 
menentukan rata-rata dan variansi guna menghitung Value-at-Risk (VaR), sebagai ukuran 
tingkat risiko investasi. Selanjutnya, rata-rata (Mean) dan VaR akan digunakan untuk 
merumuskan persoalan optimisasi portofolio. Optimisasi portofolio dibentuk dengan 
menggunakan Lagrangean Multiplier, dan penyelesaiannya dilakukan menggunakan teorema 
Kuhn-Tucker. Sebagai ilustrasi penggunakan metode ini akan dianalisis beberapa saham yang 
diperdagangkan di pasar modal Indonesia. 
 
Kata Kunci:  Model indeks, VaR, ARFIMA, GARCH, Lagrangean Multiplier, Kuhn-Tucker. 
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1. Pendahuluan 
 
Model indeks berganda didasarkan pada pengamatan bahwa harga suatu saham 
berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar dan indeks ekonomi lainnya. Secara 
khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga 
jika indeks harga saham dan indeks ekonomi naik. Sebaliknya, jika indeks harga saham 
dan indeks ekonomi lainnya turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga [4]. 
 Dalam setiap investasi, perhatian investor akan diarahkan pada tingkat 
pengembalian (rate of return) investasinya. Investor akan memilih investasi yang 
menjanjikan tingkat keuntungan (return) tertinggi [4]. Karena investasi yang dilakukan 
mengandung unsur ketidakpastian, maka investor harus mempertimbangkan faktor risiko 
[3]. Strategi yang sering digunakan dalam kondisi investasi yang berisiko adalah 
membentuk portofolio, yaitu melakukan diversifikasi berinvestasi pada beberapa saham 
untuk mengurangi tingkat risiko, dan mengoptimalkan tingkat keuntungan yang harapkan 
[3]; [8]. 
 Value-at-Risk (VaR), sampai saat ini telah menjadi populer sebagai alat pengukuran 
risiko investasi [12]; [6]; [2]. Dalam paper ini bermasud melakukan analisis optimisasi 
portofolio investasi Mean-VaR, di mana tingkat pengembalian saham mengikuti model 
indeks berganda, dengan mengasumsikan bahwa tingkat pengembalian indeks harga 
saham dan indeks ekonomi lainnya memiliki volatilitas tak konstan dan terdapat efek 
long memory. Adapu tujuannya adalah untuk mendapatkan proporsi (bobot) alokasi dana 
yang akan diinvestasikan dalam pembentukan portofolio, sehingga akan diperoleh tingkat 
pengembalian harapan portofolio yang maksimum dan tingkat risiko yang minimum.  
 

 
2. Metode Penelitian 

 
Misalkan itP  menyatakan harga saham i  pada waktu t , tingkat pengembalian saham i  
pada waktu t  dihitung menggunakan persamaan 1ln( / )it it itr P P −= . Demikian pula, 
misalkan jtPI  menyatakan harga indeks j  pada waktu t , tingkat pengembalian indeks j  
pada waktu t  dihitung dengan 1ln( / )jt jt jtI PI PI −=  [12]; [2]. 
2.1  Model Rata-rata dan Variansi 
Pemodelan rata-rata dan variansi dilakukan terhadap data tingkat pengembalian indeks 
harga Itr , yang diasumsikan terdapat efek long memory. 
 Pemodelan rata-rata. Untuk tingkat pengembalian jtI , identifikasi efek long 
memory dilakukan dengan menggunakan metode Rescale Range (R/S) [5]; [12]. Untuk 
mengestimasi parameter diferensi fraksional d  dilakukan dengan menggunakan metode 
maximum likelihood. Proses diferensi secara fraksional didefinisikan sebagai 

(1 )d
jt jtB I u− = , 0,5 0,5d− < <                                               (1) 

di mana { }jtu  deret residual white noise, dan B  menyatakan backshape. Teorema 
binomial pangkat pecahan yang digunakan adalah 

0
(1 ) ( 1)d k k

k

d
B B

k

∞

=

⎛ ⎞
− = − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ,  ( 1)...( 1)

!
d d d d k
k k

⎛ ⎞ − − +
=⎜ ⎟

⎝ ⎠
                           (2) 
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Jika deret diferensi fraksional (1 )d
jtB I−  mengikuti model autoregressive moving 

average derajat p  dan q , atau ditulis sebagai ARMA( ,p q ), dengan persamaan 

0
1 1

p q
jt k jt k jt l jt l

k l
I I u uψ ψ θ− −

= =
= + + −∑ ∑ ,                                    (3) 

maka jtI  disebut proses autoregressive fractionally integrated moving average derajat 
p , d  dan q , atau ditulis sebagai ARFIMA( , ,p d q ) [12]. 

 Adapun proses pemodelan rata-rata adalah sebagai berikut: (i) Identifikasi model; 
yaitu menetapkan nilai-nilai tentatif p  dan q  dengan menggunakan correlogram. (ii) 
Estimasi parameter; dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode 
maximum likelihood untuk mengestimasi model autoregressive integrated moving 
average (ARIMA). (iii) Uji diagnosis; caranya dengan menguji apakah residual dari 
model rata-rata bersifat acak sehingga merupakan residual yang relatif kecil, atau residual 
bersifat white noise. (iv) Prediksi; yakni menggunakan model rata-rata yang dipilih untuk 
memprediksi l -langkah ke depan [12]. 
 Pemodelan variansi. Pemodelan variansi dilakukan dengan menggunakan model-
model generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH). Untuk tingkat 
pengembalian jtI , misalkan jt jt jtu I η= −  adalah residual tingkat pengembalian indeks 
j  pada waktu t , di mana jtη  rata-rata tingkat pengembalian indeks j  pada waktu t . 

Residual jtu  mengikuti model GARCH( ,m n ) jika 

jt jt jtu V e= ,  2
0

1 1

m n
jt j i jt i l jtjt l

i l
V u V eα α β− −

= =
= + + +∑ ∑                        (4) 

di mana { }jte  barisan variabel acak saling bebas dan berdistribusi identik (iid) dengan 

rata-rata 0 dan variansi 1, 0 0jα > , , 0i iα β ≥ , dan max( , )
1 ( ) 1m n

i ii α β= + <∑  [9]; [11]; [12].  

 Proses pemodelan variansi dilakukan sebagai berikut: (i) Estimasi model rata-rata; 
yaitu mengestimasi dan memilih model rata-rata yang baik seperti dilakukan pada 
pemodelan rata-rata di atas. (ii) Uji efek ARCH; dilakukan pengujian efek ARCH 
terhadap residual dari model rata-rata dengan uji ARCH-LM. (iii) Identifikasi model; jika 
efek ARCH secara statistik signifikan, selanjutnya menetapkan nilai-nilai m  dan s  
dengan bantuan correlogram. (iv) Estimasi model; yaitu mengestimasi secara serempak 
model rata-rata dan model variansi, dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil atau metode maximum likelihood untuk mengestimasi model GARCH( ,m n ). (v) 
Uji diagnosis;  menguji apakah residual dari model variansi bersifat white noise. (vi) 
Prediksi; yakni menggunakan model rata-rata dan variansi yang dipilih untuk 
memprediksi rata-rata ˆˆ ( )jh jhI lη = , dan variansi ˆ ( )jhV l , untuk l -langkah ke depan [12]. 

2.2  Model Indeks Berganda 
Model indeks berganda mengasumsikan bahwa ada variabel lain di luar pasar yang 
mempengaruhi terjadinya korelasi antar saham. Jika itR  tingkat pengembalian saham i  
pada waktu t , maka dapat berhubungan dengan pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi 
tingkat pengembalian tersebut dalam cara sebagai berikut: 

0 1 1 2 2 0
1

...
L

it i i t i t iL Lt it i ij jt it
j

R a b I b I b I a b Iε ε
=

= + + + + + = + +∑ , 1, 2,...,i N=                 (5) 
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di mana 0ia  unique return saham i , ijb  derajat kepekaan tingkat pengembalian saham i  
terhadap perubahan indeks j , jtI  tingkat pengembalian indeks j  pada waktu t , dan itε  
residual dari unique return sekuritas i  pada waktu t  [4]. 
Karakteristik Model Indeks Berganda. Karakteristik-karakteristik dari model indeks 
berganda secara umum adalah [4]: 
Persamaan dasar: 
(1). Bentuk standar model indeks berganda dapat ditulis sebagai: 

0 1 1 2 2 ...it i i t i t ij jt itR a b I b I b I ε= + + + + + , 1, 2,...,i N= , 1,2,...,j L=  
 di mana N  banyaknya saham dan L  banyaknya indeks. 
Berdasarkan definisi: 
(1) Variansi residual saham i  sama dengan 2

iεσ , di mana 1, 2,...,i N= . 
(2) Variansi indeks j  pada waktu t  sama dengan jtV , di mana 1,...,j L= . 
Berdasarkan pembentuka persamaan: 
(1) Rata-rata dari residual itε  sama dengan [ ] 0itE ε =  untuk semua saham, di mana 

1,2,...,i N= . 
(2) Kovariansi antara indeks j  dan k  pada waktu t  sama dengan 

[( )( )] 0jt jt kt ktE I Iη η− − =  untuk semua indeks, di mana 1,...,j L=  dan 1,...,k L=  
( j k≠ ). 

(3) Kovariansi antara residual untuk saham i  dan indeks j  pada waktu t  sama dengan 
[ ( )] 0it jt jtE Iε η− =  untuk semua saham dan indeks, di mana 1, 2,...,i N=  dan 

1, 2,...,j L= . 
Berdasarkan asumsi: 
(1) Kovariansi antara residual itε  dan stε  sama dengan [ ] 0it stE ε ε =  untuk semua 

saham di mana 1, 2,...,i N=  dan 1,...,s N=  ( i j≠ ). 
 Ekspektasi. Ekspektasi (mean) suatu saham dengan model indeks berganda adalah 

0 1 1 2 2[ ] [ ... ]it i i t i t iL Lt itE R E a b I b I b I ε= + + + + +  
Karena berdasarkan sifat pembentukan persamaan bahwa [ ] 0itE ε = , maka diperoleh 

0 1 1 2 2 0
1

...
L

it i i t i t iL Lt i ij jt
j

a b b b a bμ η η η η
=

= + + + + = + ∑                                    (6) 

di mana itμ  rata-rata tingkat pengembalian dari saham i  pada waktu t , dan jtη  rata-rata 
tingkat pengembalian dari indeks j  pada waktu t . 
 Variansi. Persamaan variansi saham individual dengan menggunakan model indeks 
berganda dapat ditentukan dengan prosedur di bawah ini [4]. 

2 2[( ) ]it it itE Rσ μ= −  

  2 2 2

1 1 1 1
[ ( ) 2 ( )( ) 2 ( ) ]

L L L L
ij jt jt ij ik jt jt kt kt ij it jt jt it

j j k j
E b I b b I I b Iη η η ε η ε

= = = =
= − + − − + − +∑ ∑ ∑ ∑ , j k≠  

Berdasarkan pembentukan persamaan [( )( )] 0jt jt kt ktE I Iη η− − =  dan [ ( )] 0it jt jtE Iε η− =  
diperoleh variansi saham indiviadual adalah 
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2 2 2

1

L
it ij jt i

j
b V εσ σ

=
= +∑  dan 2 2

1

L
it ij jt i

j
b V εσ σ

=
= +∑                                         (7) 

 Kovariansi. Kovariansi antara saham i  dan saham j  dapat dinyatakan dengan 
persamaan di bawah ini [4]. 
                   [( )( )]ist it it st stE R Rσ μ μ= − −  

1 1 1 2 2 2

1 1 1 2 2 2

[{ ( ) ( ) ... ( ) }

             { ( ) ( ) ... ( ) }]
i t t i t t is jt jt it

s t t s t t sj jt jt st

E b I b I b I

b I b I b I

η η η ε

η η η ε

= − + − + + − +

− + − + + − +
 

Berdasarkan pembentukan persamaan [( )( )] 0jt jt kt ktE I Iη η− − =  dan [ ( )] 0it jt jtE Iε η− =  
serta asumsi bahwa [ ] 0it stE ε ε = , diperoleh kovariansi antara saham i  dan s  adalah 

L
ist ik jk kt

k
b b Vσ =∑                                                                  (8) 

2.3  Model Portofolio Investasi 
 Dalam pembentukan portofolio investasi, akan berhubungan dengan proporsi 
alokasi dana pada masing-masing saham yang dianalisis. Adaikan iw  adalah proporsi 

dana yang dialokasikan pada saham i , di mana 1 1N
ii w= =∑ ,  maka return portofolio dapat 

dinyatakan sebagai 

0
1 1 1

( )
N N L

pt i it i i ij jt it
i i j

R w R w a b I ε
= = =

= = + +∑ ∑ ∑ ,                                      (9) 

di mana ptR  tingkat pengembalian portofolio pada waktu t , dan N  banyaknya saham 

dalam pembentukan portofolio [4]. Dari (9) akan diperoleh 0 0
1

N
p i i

i
a w a

=
= ∑  dan 

1

N
pt i it

i
wε ε

=
= ∑ , sehingga (9) dapat dinyatakan sebagai 

0
1 1

N L
pt p i ij jt pt

i j
R a w b I ε

= =
= + +∑∑                                              (10) 

 Berdasarkan (10), diperoleh rata-rata (ekspektasi) portofolio dapat dinyatakan 
sebagai 

0
1 1

N L
pt p i ij jt

i j
a w bμ η

= =
= +∑∑                                                       (11) 

Sedangkan variansi portofolio, berdasarkan pembentukan persamaan dapat dinyatakan 
sebagai 

2 2 2 2 2

1 1 1

N L N
pt i ij jt i i

i j i
w b V w εσ σ

= = =
= +∑∑ ∑  dan  2 2 2 2

1 1 1

N L N
pt i ij jt i i

i j i
w b V w εσ σ

= = =
= +∑∑ ∑                   (12) 

 
2.4  Model Value-at-Risk 
 Setelah diperoleh rata-rata dan variansi model indeks berganda, Value-at-Risk 
(VaR) model indeks berganda dapat ditentukan. Andaikan besarnya investasi awal sebesar 
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satu satuan, dan tingkat signifikansi risiko kerugian sebesar α , maka VaR untuk 
portofolio adalah 

2 2 2 2
0

1 1 1 1 1

N L N N L
pt pt pt i ij jt i i p i ij jt

i j i i j
VaR z z w b V w a w bα α εσ μ σ η

= = = = =

⎛ ⎞
⎜ ⎟= − = + − +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑∑ ∑ ∑∑       (13) 

di mana zα  adalah nilai persentil dari distrubusi normal standar dengan tingkat 
signifikansi α  [1]; [3]; [7]. 
 Dalam model runtun waktu, rata-rata ˆˆ ( )jt jtI lη =  dan ˆ ˆ ( )jt jtV V l=  prediksi l -
langkah ke depan dari model rata-rata dan model variansi. Di mana jtI  diasumsikan 
terdapat efek long memory [6]; [12]. 
 
2.5  Optimisasi Portofolio Berdasar Mean-VaR 
 Misalkan bahwa vektor nilai-nilai ekspektasi dan matriks kovariansi diberikan 
berturut-turut oleh: 1( ,..., )T

t itμ μ=μ , dengan [ ]it itE Rμ = , 1,...,i N=  diberikan oleh 
persamaan (6), dan , 1,...,( )ist i s Nσ ==Σ , dengan ( , )ist it stCov R Rσ = , , 1,...,i s N=  diberikan 
oleh persamaan (8). Merujuk pembahasan sebelumnya, bobot tingkat pengembalian 
saham pada suatu portofolio 1( ,..., )T

Nw w=w , di mana 1 1N
ii w= =∑  atau 1T =e w  dengan 

(1,...,1)T=e  vektor dengan elmen satu-satu. Merujuk persamaan (11) dapat ditulis 
kembali sebagai 

[ ] T
pt ptE Rμ = = μ w ,                                                          (14)  

dan persamaan (12) ditulis kembali sebagai 
2 ( ) T
pt ptVar Rσ = = w Σw .                                                      (15) 

Sehingga Value-at-Risk portofolio investasi persamaan (13) dapat ditulis kembali sebagai 
1/2( )T T

pt pt ptVaR z zα ασ μ= − = −w Σw μ w .                                     (16) 
 Suatu portofolio *p  disebut (Mean-VaR) efisien jika tidak ada portofolio p dengan 

pt ptμ μ∗≥  dan pt ptVaR VaR∗<  [10]; [8]. Untuk mendapatkan suatu portofolio efisien, para 
praktisi menggunakan fungsi obyektif sangat sederhana. Yaitu maksimumkan 
{2 }pt ptVaRτμ − , 0τ ≥  di mana τ  adalah toleransi risiko investor. Sehingga, untuk 
investor dengan toleransi risiko 0τ ≥  harus menyelesaikan persoalan optimasi [10]; [8]: 

1/2max{2 ( ) }

          subject to 1

T T T

T
zδτ − +

=

μ w w Σw μ w

e w
                                          (17) 

 Karena matriks kovariansi Σ  semi-definite positif, fungsi obyektif adalah 
quadratic concave. Karenanya, (17) adalah suatu persoalan optimasi quadratic concave. 
Fungsi Lagrangean diberikan oleh  

1/2( , ) (2 1) ( ) ( 1)T T TL zαλ τ λ= + − + −w μ w w Σw e w . 
Menggunakan teorema Kuhn-Tucker, syarat optimalitas adalah 

1/2/ (2 1) / ( ) 0TL zατ λ∂ ∂ = + − + =w μ Σw w Σw e  dan / 1 0TL λ∂ ∂ = − =e w .           (18) 
Sebagai syarat bahwa fungsi obyektif (17) mencapai maksimum bilamana 2 2/ 0L∂ ∂ <w . 
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Berdasarkan perhitungan aljabar, jika dimisalkan 1TA −= e Σ e , 
1 1(2 1)( )T TB τ − −= + +μ Σ e e Σ μ  dan 2 1 2(2 1) ( )TC zατ −= + −μ Σ μ , maka dengan rumus ABC 

diperoleh 
2 1/2{ ( 4 ) } / 2B B AC Aλ = − + −                                                      (19) 

 Untuk 0τ = , menyelesaikan persamaan (18) diperoleh suatu portofolio minimum 
dengan vektor bobot Minw   

1 1

1 1
Min

T T
λ

λ

− −

− −
+

=
+

Σ μ Σ ew
e Σ μ e Σ e

                                                      (20) 

 Untuk 0τ > , diperoleh portofolio optimum dengan vektor bobot *w   
1 1

1 1
(2 1)*

(2 1) T T
τ λ

τ λ

− −

− −
+ +

=
+ +

Σ μ Σ ew
e Σ μ e Σ e

                                                   (21) 

 Jika vektor Minw  disubstitusikan ke dalam persamaan (14) dan (16), maka akan 
diperoleh tingkat pengembalian portofolio minimum dan Value-at-Risk minimum. 
Sedangkan, jika vektor *w  disubstitusikan ke dalam persamaan (14) dan (16), maka akan 
diperoleh tingkat pengembalian portofolio dan Value-at-Risk optimum [10]. 
 

 
3.  Analisis Data 

 
Data yang dianalisis di sini meliputi data saham PT. Agra Astra Lestari, Tbk., PT. PP 
London Sumatera, Tbk., PT. Astra International, Tbk., PT. bank Mandiri, Tbk., dan PT. 
United Tractor, Tbk., selanjutnya secara berturut-turut diberi simbol 1S  sampai dengan 

5S . Sedangkan data indeks yang digunakan meliputi Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), nilai tukar rupiah terhadap USD, EURO dan YEN, selanjutnya secara berturut-
turut diberi simbol 1I  sampai dengan 4I . Baik data saham maupun data indeks masing-
masing ditentukan tingkat pengembalian (return), dan kemudian digunakan untuk analisis 
berikut ini. 

3.1 Estimasi Model Rata-rata dan Variansi  Indeks.  
Dalam bagian ini digunakan software Eviews 4 untuk estimasi model rata-rata dan 
variansi. 
 Identifikasi efek long memory. Untuk mengidentifikasi efek long memory, 
diestimasi parameter diferensi fraksional d  dalam persamaan (1). Untuk menentukan 
nilai diferensi fraksional d , digunakan metode Gewek dan Porter-Hudak, dengan bantuan 
software R. Hasilnya, untuk data tingkat pengembalian indeks 1I  diperoleh nilai diferensi 
fraksional 1̂ 0,3613183d =  dan kesalahan standar 1( ) 0,01462239SE d = . Untuk meyakinkan 
adanya pola long memory, dilakukan uji hipotesis 0 1̂: 0H d =  melawan 1 1̂: 0H d ≠ . 
Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh statistik 5,86Z = , sedangkan untuk tingkat 
signifikansi 0,05α = , dari tabel distribusi normal standar diperoleh nilai 1 0,05/2 1,96Z − = . 
Karena nilai Z  lebih besar dari nilai 1 0,05/2Z − , disimpulkan bahwa hasil uji adalah 

signifikan, berarti data tingkat pengembalian indeks 1I  mengikuti pola long memory. 
Interval konfidensi 95% untuk parameter diferensi fraksional 1̂d  ditentukan berdasarkan 
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rumus 1 /2 1 1 1 1 /2 1ˆ ˆ. ( ) . ( )d z SE d d d z SE dα α−− < < + , dan hasilnya adalah 

10,332658 0,389978d< < . Karena 1̂d  terletak dalam interval 10,5 0,5d− < < , disimpulkan 
bahwa 1̂d  adalah benar signifikan. Sedangkan untuk indeks 2I , 3I  dan 4I  tidak secara 
signifikan terdapat efek long memory.  Langkah selanjutnya menggunakan data yang 
telah diferensi fraksional 1̂ 0,3613183d =  untuk estimasi model rata-rata dan model 
variansi. 
 Pemodelan rata-rata. Data tingkat pengembalian indeks 1I  sampai dengan 4I  
diestimasi model rata-ratanya. Langkah (i), identifikasi model, dilakukan dengan sampel 
autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation function (PACF). Dari 
correlogram, dapat dipilih model tentatif yang mungkin untuk data tingkat pengembalian 
indeks 1I  sampai dengan 4I  secara berurutan adalah model-model ARMA(1,1), 
ARMA(1,1), ARMA(1,1) dan ARMA(2,2). Langkah (ii), berdasarkan model tentatif 
dilakukan estimasi model, dan dapat disimpulkan bahwa secara berurutan model-model 
ARMA(1,1), ARMA(1,1), AR(1) dan ARMA(2,2) adalah yang terbaik. Langkah (iii), uji 
diagnosis terhadap model-model hasil estimasi, dan hasil uji menunjukkan bahwa 
residual itu  dari masing-masing model adalah white noise. Lebih lanjut, dilakukan uji 
normalitas terhadap residual itu  ( 1,..., 4i = ). Hasil uji menunjukkan bahwa itu  
berdistribusi normal. Sehingga tidak perlu untuk melihat model rata-rata alternatif 
lainnya. 
 Pemodelan variansi. Data residual itu  dari model rata-rata digunakan untuk 
pemodelan variansi. Langkah (i), identifikasi keberadaan efek ARCH dilakukan dengan 
uji ARCH LM, dan hasilnya menunjukkan bahwa empat data indeks 1I  sampai dengan 

4I  terdapat efek ARCH. Langkah (ii), identifikasi dan estimasi model variansi, dilakukan 

dengan melalui ACF dan PACF data residual kuadrat 2
itu  masing-masing indeks, 

kemudian dilakukan estimasi. Hasil identifikasi dan estimasi secara serempak model rata-
rata dan variansi terhadap empat data tingkat pengembalian indeks, diperoleh model-
model sebagai berikut:  
Indeks 1I ; model ARFIMA(1, 1̂d ,1)-GARCH(1,1), di mana 1̂ 0,3613183d = ,  dengan 
model rata-rata: 1 1 1 1 1 10,073579 0,997326t t t tI I u u− −= − + ,  dan model variansi: 

8
1 1,04 10tV −= ×  2

1 10,077409 tu −+   11 10,886862 ttV e−+ + . 
Indeks 2I ; model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan model rata-rata 2 2 10,917372t tI I −=  

2 1 20,996703 t tu u−− +  dan model variansi 7 2
1 1 17,48 10 0,188723t tV u−

−= × +  

1 1 10,773682 t tV e−+ + . 
Indeks 3I ; model ARMA(1,1)-ARCH(1) dengan model rata-rata  3 0,000572tI = −  

3 1 3 1 30,008078 3,932302t t tI u u− −+ + +  dan model variansi 5
3 3,92 10tV −= ×  

2
33 10,187613 ttu e−+ +  

Indeks 4I ; model ARMA(2,2)-GARCH(1,1) dengan model rata-rata 
4 4 10,616791t tI I −= −  4 2 4 1 4 2 40,950771 0,633102 0,989267t t t tI u u u− − −− + + +  dan model 

variansi 6
4 3,80 10tV −= ×  2

4 1 44 10,120253 0,770123 t ttu V e−−+ + + . 
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 Disini juga ditunjukkan bahwa berdasarkan uji ARCH-LM, residual jte  dari empat 
model variansi adalah white noise. Selanjutnya, persamaan rata-rata dan variansi tersebut 
digunakan untuk menghitung nilai-nilai ˆˆ (1) (1)jt jtIη =  dan ˆ (1)jtV  1-langkah ke depan 
secara rekursif. 

3.2 Estimasi Model Indeks Berganda 
Dalam bagian ini diestimasi model indeks berganda, dilakukan dengan mengestimasi 
model regresi masing-masing data tingkat pengembalian dari lima saham, terhadap data 
tingkat pengembalian empat indeks. Estimasi dilakukan merujuk persamaan (6), dan 
dengan bantuan software Evies 4. Hasilnya diberikan dalam Tabel-1 berikut ini. 
 

Tabel-1: Model Regresi (Indeks) Berganda 
Samah Model Regresi 2R  2ˆ iεσ  

1S  1 1 2 3 4 10,00306 0,032 0,793 0,099 0,202S I I I I ε= + + + + +  98,2% 0,000600 

2S  2 1 2 3 4 20,00269 0,125 0,082 0,161 0, 217S I I I I ε= + + + + +  99,3% 0,000630 

3S  3 1 2 3 4 30,00102 0,045 0,450 0,003 0,069S I I I I ε= + + + + +  99,3% 0,000558 

4S  4 1 2 3 4 40,00200 0,182 0,911 0,147 0,130S I I I I ε= + + + + +  97,3% 0,000797 

5S  5 1 2 3 4 50,00227 0,132 0,716 0,002 0,140S I I I I ε= + + + + +  97,0% 0,000560 
 

 Dari Tabel-1 di atas, tampak bahwa koefisien determinasi 2R  model regresi 
masing-masing saham nilainya di atas 95%, berarti bahwa tingkat pengembalian lima 
saham 1S  sampai dengan 5S  berkorelasi kuat dengan tingkat pengembalian empat indeks 

1I  sampai dengan 4I . Berdasarkan hasil uji ANOVA dapat ditunjukkan bahwa kelima 
model regresi dalam Tabel-1 di atas adalah cukup signifikan. Juga dapat ditunjukkan 
bahwa residual iε  dari masing-masing model regresi adalah berdistribusi normal, dengan 

rata-rata nol dan variansi seperti diberikan dalam kolom 2ˆ iεσ . Model regresi ini 
selanjutnya digunakan untuk analisis berikut ini. 
 
3.3 Estimasi Rata-rata dan Variansi saham 
Estimasi nilai rata-rata dan variansi indeks dilakukan berdasarkan model rata-rata dan 
variansi dari empat indeks 1I  sampai dengan 4I , yang telah di bahas dalam pemodelan 
rata-rata dan variansi indeks di atas. Hasilnya diberikan dalam Tabel-2 berikut ini. 
 

Tabel-2: Estimasi Rata-rata dan Variansi Return Indeks 
Ideks ˆˆ (1) (1)jt jtIη =  ˆ (1)jtV  

1I  0,151140 0,001798 

2I  0,002334 0,000009 

3I  0,000343 0,000055 

4I  0,012470 0,000261 
 

 Selanjutnya, berdasarkan nilai-nilai dalam Tabel-2, nilai rata-rata ˆ jtη  digunakan 
untuk mengestimasi nilai rata-rata ˆitμ  dengan menggunakan persamaan (7). Nilai 



620    SUKONO, SUBANAR, DAN DEDI ROSADI 
 
variansi ˆjtV  digunakan untuk mengestimasi nilai variansi îtV  mengguna persamaan (8). 
Hasil perhitungan tersebut diberikan dalam Tabel-3 berikut ini. 
 

Tabel-3: Estimasi Rata-rata dan Variansi Return Saham 
Saham ˆitμ  îtV  

1S  0,012300 0,000618707 

2S  0,024535 0,000671891 

3S  0,009733 0,000564709 

4S  0,033305 0,000869633 

5S  0,025638 0,000601067 
 

Nilai-nilai dalam Tabel-3 ini selanjutnya akan digunakan untuk proses optimisasi 
portofolio Mean-VaR berikut ini. 
3.4 Optimisasi Portofolio 
Untuk keperluan optimisasi di sini ditetapkan vektor (1 1 1 1 1)T =e . Berdasarkan nilai-
nilai dalam Tabel-3 di atas, dapat dibentuk vektor rata-rata 

(0,012300 0,024535 0,009733 T =μ  0,033305 0,025638) . Dengan asumsi bahwa kovariansi 
antar saham adalah nol, dan nilai variansi dibulatkan hingga empat desimal, maka 
diperoleh matriks kovariansi adalah 

0,0006 0 0 0 0
0 0,0007 0 0 0
0 0 0,0006 0 0
0 0 0 0,0009 0
0 0 0 0 0,0006

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Σ  dan 

1666,7 0 0 0 0
0 1428,6 0 0 0

1 0 0 1666,7 0 0
0 0 0 1111,1 0
0 0 0 0 1666,7

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

− ⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

Σ  

 Selanjutnya, jika ditetapkan tingkat signifikansi 5%α = , maka diperoleh nilai 
persentil distribusi normal standar 0,05 1,645z = − .  Untuk menentukan vektor bobot ∗w  
dihitung dengan menggunakan persamaan (19) dan (21). Untuk toleransi risiko 0τ =   
diperoleh vektor bobot (0,1191 0, 2393 0,0855 0, 2626 0, 2936)T =w , dan bila 
disubstitusikan ke dalam persamaan (14) diperoleh rata-rata tingkat pengembalian 
portofolio sebesar 0,0244. Bila disubstitusikan ke dalam persamaan (16) diperoleh Value-
at-Risk sebesar 0,0457. Untuk toleransi risiko 0,1τ =  diperoleh vektor bobot optimum 

(0,0911 0, 2529 0,0483 0, 2942 0,3135)T∗ =w , dan rata-rata tingkat pengembalian 
portofolio sebesar 0,0256, serta Value-at-Risk sebesar 0,0482. Untuk toleransi risiko 

0,2τ =  diperoleh vektor bobot optimum (0,0565 0, 2698 0,0024 0,3332 0,3380)T∗ =w , dan 
rata-rata tingkat pengembalian portofolio sebesar 0,0271, serta Value-at-Risk sebesar 
0,0516. Sedangkan Untuk toleransi risiko 0,3τ =  diperoleh vektor bobot optimum 

(0,0102 0,2924 0,0592 T∗ = −w  0,3856 0,3710) , bobot ini adalah tidak layak, karena 
terdapat bobot yang negatif. Peningkatan toleransi  risiko  0τ =  menjadi 0,1τ =  dan 

0, 2τ =  telah membawa konsekuensi berubahan komposisi vektor bobot dan peningkatan 
nilai rata-rata tingkat pengembalian portofolio serta peningkatan Value-at-Risk. 
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4.  Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada data tingkat 
pengembalian indeks 1I  terdapat efek long memory, dan mengikuti model 
ARFIMA(1, 1̂d ,1)-GARCH(1,1) dengan 1̂ 0,3613183d = . Sedangkan indeks 2I  sampai 
dengan 4I  tidak secara signifikan terdapat efek long memory, dan secara berurutan 
mengikuti model-model ARMA(1,1)-GARCH(1,1), ARMA(1,1)-ARCH(1) dan 
ARMA(2,2)-GARCH(1,1). Masing-masing saham 1S  sampai dengan 5S  berkorelasi 
cukup baik terhadap empat indeks 1I  sampai dengan 4I . Dengan demikian nilai-nilai 
estimasi rata-rata dan variansi masing-masing saham 1S  sampai dengan 5S  bergantung 
nilai-nilai estimasi rata-rata dan varinasi empat indeks 1I  sampai dengan 4I . Untuk 
toleransi risiko 0τ =   diperoleh rata-rata tingkat pengembalian portofolio sebesar 0,0244 
dan Value-at-Risk sebesar 0,0457. Untuk toleransi risiko 0,1τ =  rata-rata tingkat 
pengembalian portofolio sebesar 0,0256 dan Value-at-Risk sebesar 0,0482. Untuk 
toleransi risiko 0,2τ =  diperoleh rata-rata tingkat pengembalian portofolio sebesar 
0,0271 dan Value-at-Risk sebesar 0,0516. Sedangkan Untuk toleransi risiko 0,3τ =  
adalah tidak layak, karena terdapat bobot yang negatif. 
 

Saran dan Rekomendasi 
 
Dalam penelitian ini data indeks yang digunakan meliputi Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG), nilai tukar rupiah terhadap USD, EURO dan YEN. Perlu adanya penelitian 
lanjutan yang melibatkan data indeks ekonomi lainnya, termasuk data inflasi dan 
Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, juga penelitian optimisasi dengan 
pendekatan multi obyekti, agar dapat diperoleh suatu perbandingan metode pendekatan 
yang digunakan. 
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Abstract. This paper will analyze the Value-at-Risk (VaR) under the Capital Asset Pricing 
Model (CAPM) and Koyck distribution with non constant volatility. In the CAPM, the 
expected rate of return of a stock is equal to the risk-free rate of return plus the risk premium 
by beta coefficients. Here are assumed rates of the stock return under the CAPM with lagged, 
i.e. the past affects the risk premium on today's stock return movements. To estimate the beta 
coefficient in the CAPM with lagged, will done by Koyck distribution approach. VaR as a 
measure of the level of investment risk, will be formulated based on the CAPM with lagged 
and Koyck distribution, with the assumption that the rate of return of the market index has 
non constant volatility, will be modeled with a generalized autoregressive conditional 
heteroscedastic (GARCH) models. The results of the formulation are used to analyze 
investment risk on some stocks that are traded at the capital markets in Indonesia. 
 
Key words: ARMA model, GARCH models,CAPM, Koyck distribution, Value-at-Risk, back 
test.. 
 
Abstrak. Paper ini akan membahas perumusan Value-at-Risk (VaR) di bawah Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) dan distribusi Koyck dengan volatilitas tak konstan. Dalam CAPM, 
tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu saham adalah sama dengan tingkat 
pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko dengan koefisien beta. Disini diasumsikan 
tingkat pengembalian saham di bawah CAPM dengan lagged, yaitu premi risiko masa lalu 
berpengaruh pada pergerakan tingkat pengembalian saham masa kini. Untuk mengestimasi 
koefisien beta dalam CAPM dengan lagged, akan dilakukan dengan pendekatan distribusi 
Koyck. VaR sebagai ukuran tingkat risiko investasi, akan dirumuskan berdasarkan CAPM 
dengan lagged dan distribusi Koyck tersebut, dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian 
indeks  
pasar memiliki volatilitas tak konstan, dan akan dimodelkan dengan model-model GARCH. 
Hasil penurunan rumus ini selanjutnya akan dipergunakan untuk menganalisis risiko investasi 
pada beberapa saham yang diperdagangkan dalam pasar modal di Indonesia. 

Kata Kunci: Model ARMA, model GARCH, CAPM, distribusi Koyck, Value-at-Risk, back test. 
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1. Pendahuluan 
 
Investor dalam berinvestasi sering dihadapkan pada masalah risiko. Risiko investasi 
adalah kemungkinan hasil pengembalian yang diperoleh menyimpang dari yang 
diharapkan. Risiko investasi muncul karena adanya kondisi ketidakpastian perkembangan 
harga saham di pasaran [2]; [12]. Ketidakpastian dapat tercermin dari fluktuasi 
pergerakan harga yang tinggi; Semakin tinggi fluktuasi semakin besar tingkat 
ketidakpastiannya, dan biasanya akan memiliki tingkat risiko yang tinggi pula [6]. 
 Risiko perlu diidentifikasi, dievaluasi dan diukur, serta dikelola. Identifikasi risiko 
dilakukan untuk mengenali risiko apa saja yang akan dihadapi oleh investor. Risiko 
standar yang mungkin terjadi dalam investasi saham adalah rugi akibat harga sahamnya 
turun (jatuh) [2]. Pengukuran dan evaluasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk 
memahami karakteristik risiko dengan baik [4]; [5]. Jika investor memperoleh 
pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah dikendalikan. Secara 
sistematis, evaluasi risiko dilakukan untuk mengukur besarnya tingkat risiko investasi. 
Pengelolaan risiko erat kaitannya dengan manajemen risiko, bertujuan untuk 
meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi [3]; [2]. Banyak cara dapat dilakukan 
dalam pengelolaan risiko, misalnya dengan menghindari atau melakukan diversifikasi 
investasi [6]. 
 Analisis investasi dapat dilakukan dengan beberapa model, seperti Capital Asset 
Pricing Model [1]; [7], model transfomasi Koyck [9], model-model GARCH [13]; [14], 
dan model Value-at-Risk [8]; [12]. Value-at-Risk (VaR), sampai saat ini telah menjadi 
populer sebagai alat pengukuran risiko investasi.  
 Dalam paper ini dirumuskan pengukuran risiko, VaR di bawah Capital Asset 
Pricing Model (CAPM) terdistribusi Koyck dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian 
saham indeks pasar memiliki volatilitas tak konstan. Perumusan ini perlu dilakukan, 
karena tidak sedikit data tingkat pengembalian saham yang memiliki karakteristik seperti 
dalam perumusan ini. Selanjutnya, hasil perumusan ini digunakan untuk menganalisis 
beberapa saham yang dijual-belikan di bursa pasar modal. 
 
 

2. Metode Penelitian 
 
Misalkan itP  menyatakan harga saham i  pada waktu t , tingkat pengembalian (return) 
saham i  pada waktu t  dihitung menggunakan persamaan 1ln( / )it it itr P P −=  dan tingkat 
pengembalian indeks pasar dihitung dengan 1ln( / )mt t tr IHSG IHSH −=  [15]. 
 Pemodelan rata-rata. Misalkan mtr  tingkat pengembalian indeks pasar pada waktu  
t , secara umum model aoutoregressive moving average derajat p  dan q , atau ditulis 
sebagai ARMA( ,p q ), dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

0
1 1

p q
mt k mt k mt j mt j

k j
r r a aψ ψ θ− −

= =
= + + −∑ ∑ ,                                 (1) 

Di mana { }mta diasumsikan berdistribusi normal white noise dengan rata-rata nol dan 

variansi 2
aσ . Model AR dan model MA adalah kasus khusus model ARMA(p,q).  Dengan 

menggunakan operator back-shift, model (1) dapat ditulis sebagai 

1 0 1(1 ... ) (1 ... )p q
p t q mtB B r B B aφ φ φ θ θ− − − = + − − −                               (2) 
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Polinom 11 ... p
pB Bφ φ− − −  dari model AR dan polinom 11 ... q

qB Bθ θ− − −  dari model MA. 
Jika semua solusi persamaan karakteristik secara absolut lebih kecil 1, maka model 
ARMA stasioner lemah. Dalam kasus ini, rata-rata tak bersyarat dari model adalah 

0 1( ) / (1 ... )t pE r φ φ φ= − − −  [15]; [10]. 
 Adapun proses pemodelan rata-rata adalah sebagai berikut: (i) Identifikasi model; 
yaitu menetapkan nilai-nilai tentatif p  dan q  dengan menggunakan correlogram. (ii) 
Estimasi parameter; dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode 
maximum likelihood untuk mengestimasi model aoutoregressive integrated moving 
average (ARIMA). (iii) Uji diagnosis; caranya dengan menguji apakah residual dari 
model rata-rata bersifat acak sehingga merupakan residual yang relatif kecil, atau residual 
bersifat white noise. (iv) Prediksi; yakni menggunakan model rata-rata yang dipilih untuk 
memprediksi l -langkah ke depan [15]. 
 Pemodelan variansi. Pemodelan variansi dilakukan dengan menggunakan model-
model generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH). Untuk tingkat 
pengembalian mtr , misalkan mt mt mta r μ= −  adalah residual indeks pasar m  pada waktu 
t . Residual mta  mengikuti model GARCH( ,m s ) jika 

mt mt mta σ ε= ,  2 2 2
0

1 1

m s
mt i mt i j mt j mt

i j
aσ α α β σ ε− −

= =
= + + +∑ ∑                         (3) 

di mana { }mtε  barisan variabel acak saling bebas dan berdistribusi identik (iid) dengan 

rata-rata 0 dan variansi 1, 0 0α > , , 0i jα β ≥ , dan max( , )
1 ( ) 1m s

i ji α β= + <∑  [13]; [14]; [15].  

 Proses pemodelan variansi dilakukan sebagai berikut: (i) Estimasi model rata-rata; 
yaitu mengestimasi dan memilih model rata-rata yang baik seperti dilakukan pada 
pemodelan rata-rata di atas. (ii) Uji efek ARCH; dilakukan pengujian efek ARCH 
terhadap residual dari model rata-rata dengan uji ARCH-LM. (iii) Identifikasi model; jika 
efek ARCH secara statistik signifikan, selanjutnya menetapkan nilai-nilai m  dan s  
dengan bantuan correlogram. (iv) Estimasi model; yaitu mengestimasi secara serempak 
model rata-rata dan model variansi, dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat 
terkecil atau metode maximum likelihood untuk mengestimasi model GARCH( ,m s ). (v) 
Uji diagnosis;  menguji apakah residual dari model variansi bersifat white noise. (vi) 
Prediksi; yakni menggunakan model rata-rata dan variansi yang dipilih untuk 
memprediksi rata-rata , ˆ ˆ ( )mh mhr lμ = , dan variansi, ˆ ( )mh lσ , untuk l -langkah ke depan 
[15]. 
 Pemodelan CAPM transformasi Koyck. Model CAPM transformasi Koyck 
dibentuk dengan persamaan 

0
0

( )i
it mt i ft i it

i
r r r uω φ λ

∞
− −

=
= + − +∑                                            (4) 

di mana { }itu  barisan residual white noise, dan ftr  tingkat pengembalian aset bebas 
risiko [9]; [1]. Berdasarkan (4), akan dapat diperoleh persamaan 

1
1 0 1 1 1

0
( )i

it mt i ft i it
i

r r r uλ ω φ λ
∞

+
− − − − − −

=
= + − +∑                                  (5) 

Jika persamaan (4) dikurangi oleh persamaan (5), dan diselesaikan, akan menghasilkan 
persamaan 
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0 1 1(1 ) ( ) ( )it ft mt ft it ft it itr r r r r r u uω λ φ λ λ− −= + − + − + − + −                         (6) 
Di mana{ }itu  merupakan barisan residual yang diasumsikan white noise. Untuk 
mengestimasi parameter persamaan (6) dapat dilakukan dengan metode variabel 
instrumental [9]. 
 Pemodelan Value-at-Risk. Menggunakan persamaan (6) dapat diestimasi nilai-nilai 

statistik rata-rata ˆ ( )it itE rμ =  dan variansi 2ˆ ( )it itVar rσ =  serta deviasi standar 2ˆ ˆit itσ σ=  
sebagai berikut 

0 1ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ(1 ) ( ) ( )it f mt f it fμ μ ω λ φ μ μ λ μ μ−= + − + − + −                                 (7) 
2 2 2 2 2 2 2

0 10 1 1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ( , )it mt mt itit u ut t

Cov r rσ φ σ λ σ σ λσ φ λ −− −
= + + − +  dan  

2 2 2 2 2 2 1/2
0 10 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ{ 2 ( , )}it mt mt itit u ut t
Cov r rσ φ σ λ σ σ λσ φ λ −− −

= + + − +                  (8) 

Sehingga Value-at-Risk (VaR) dapat dirumuskan sebagai 
0 ˆ ˆ( )it it itVaR W zαμ σ= − +                                                     (9) 

di mana 0W  besarnya investasi awal, dan zα  persentil dari distribusi normal standar 
dengan tingkat signifikansi α  [12]; [4]. 
 Evaluasi kinerja VaR. Kinerja VaR dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
Lopez II, sebagai berikut. Jika diberikan fungsi indikator kerugian 

21 ( ) ;  
0;                          

it it it itit
it it

r VaR r VaRC
r VaR

⎧⎪ + − >= ⎨
≤⎪⎩

 ,                                            (10) 

maka fungsi quadratic probability score (QPS) diberikan dengan persamaan 

2

1
(2 / ) ( )

ni
i i it

t
QPS n C p

=
= −∑                                                  (11) 

di mana in  banyaknya data saham i , dan p  nilai probabilitas yang setara dengan α , 
dengan α  tingkat signifikansi. Nilai statistik QPS diambil dalam rentang [0, 2], dan 
kinerja VaR dikatakan baik jika nilai QPS kecil mendekati 0 [4]. 
 
 

3. Analisis Data 
 
Data yang dianalisis meliputi sepuluh saham terdiri dari saham-saham: PT. Indofood 
(INDF), PT. Darma Henwa (DEWA), PT. Astra Agra Lestari (AALI), PT. PP London 
Sumatera (LSIP), PT. Astra International Industry (ASII), PT. Turba Alam Manunggal 
Engineering (TRUB), PT. Honda Motor (HDMT), PT. Bank Mandiri (BMRI), PT. United 
Tractor (UNTR), dan PT. Bank rakyat Indonesia (BBRI). Selanjutnya, nama-nama saham 
tersebut secara berturut-turut diberi simbol 1S  sampai dengan 10S . Data indeks yang 
dipergunakan adalah Indeks Harga saham Gabungan (IHSG), dan data aset bebas risiko 
adalah obligasi. Data tersebut diakses melalui website http://www.finance.go.id//  
 Estimasi model rata-rata IHSG. Dalam bagian ini digunakan software Eviews 4 
untuk estimasi model rata-rata. Data tingkat pengembalian indeks pasar akan diestimasi 
model rata-ratanya. Tahap pertama adalah identifikasi dan estimasi model rata-rata. 
Identifikasi dilakukan dengan melalui sampel autocorrelation function (ACF) and partial 
autocorrelation function (PACF). Dari correlogram tingkat pengembalian indeks pasar 
(Gambar-1), terlihat bahwa ACF menurun secara dratis setelah lag 1. Sedangkan pola 
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PACF menurun secara eksponensial setelah lag 1. Berdasarkan pada pola ACF dan 
PACF, model tentatif yang mungkin untuk data tingkat pengembalian indeks pasar adalah 
model-model AR(1), MA(1) dan ARMA(1,1). Dari estimasi model, dapat ditunjukkan 
bahwa yang terbaik adalah model AR(1). Merujuk pada (3), model AR(1) memiliki 
persamaan 10.152625mt mt mtr r a−= + . 
 

 
Gambar-1: Correlogram Data Tingkat Pengembalian Indeks Pasar 

 
 Tahap kedua, dilakukan uji diagnosis terhadap model AR(1). Uji diagnosis 
dilakukan menggunakan correlogram dari residual model AR(1) dan uji hipotesis Ljung-
Box. Hasil uji menunjukkan bahwa residual model AR(1) adalah white noise. Lebih 
lanjut, dilakukan uji normalitas terhadap residual mta . Hasil uji menunjukkan bahwa mta  
berdistribusi normal. Sehingga model cukup signifikan untuk digunakan analisis 
selanjutnya. 
 Estimasi model variansi IHSG. Dalam bagian ini juga digunakan software Eviews 
4 untuk estimasi model variansi. Dalam tahap pertama, dilakukan deteksi keberadaan 
unsur autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) terhadap residual mta  dari 
model AR(1) di atas. Dilakukan dengan menggunakan metode ARCH-LM. Hasilnya 
menunjukkan bahwa nilai perhitungan 2χ  (obs * R-Square) adalah 33,16136 dengan 
probabilitas 0,0000 atau lebih kecil 5%, yang berarti terdapat unsur  ARCH. 
 Tahap kedua, dilakukan identifikasi dan estimasi model variansi. Model variansi 
yang digunakan adalah model generalized autoregressive conditional heterscedasticity 
(GARCH) merujuk persamaan (3). Berdasarkan correlogram residual kuadrat 2

mta , grafik 
ACF menurun secara gradial setelah lag 1, sedangkan grafik PACF turun secara dratis 
setelah lag 1. Berdasarkan hal ini, ditetapkan model variansi tentatif adalah GARCH(1,1), 
GARCH(1,1)-M dan GARC(2,2). Estimasi model variansi dilakukan secara serempak 
dengan model AR(1).  Setelah dilakukan observasi berkali-kali dalam estimasi model 
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variansi, akhirnya diperoleh model terbaik adalah AR(1)-GARCH(1,1) dengan hasil 
estimasi diberikan dalam Tabel-1 di bawah ini.  
 

Table-1: Estimasi Model Variansi 
Dependent Variable: IHSG1 
Method: ML - ARCH (Marquardt) 
Date: 05/29/10   Time: 20:25 
Sample(adjusted): 2 840 
Included observations: 839 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 19 iterations 
Variance backcast: ON 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

C 0.001681 0.000586 2.866593 0.0041 
AR(1) 0.103831 0.036957 2.809497 0.0050 

        Variance Equation 

C 1.09E-05 2.15E-06 5.074154 0.0000 
ARCH(1) 0.158379 0.020045 7.901165 0.0000 

GARCH(1) 0.815756 0.016174 50.43645 0.0000 

R-squared 0.018338     Mean dependent var 0.000643 
Adjusted R-squared 0.013630     S.D. dependent var 0.018323 
S.E. of regression 0.018198     Akaike info criterion -5.477645 
Sum squared resid 0.276193     Schwarz criterion -5.449444 
Log likelihood 2302.872     F-statistic 3.894929 
Durbin-Watson stat 1.903404     Prob(F-statistic) 0.003846 

Inverted AR Roots        .10 
 
Model tersebut memiliki persamaan rata-rata 10,001681 0,103831mt mt mtr r a−= + +   dan 

persamaan variansi 2 5 2 2
1 11,09 10 0,158379 0,815756mt mtmt mtaσ σ ε−
− −= × + + + . Disini juga 

ditunjukkan bahwa berdasarkan uji ARCH-LM, residual mtε  dari model AR(1)-
GARCH(1,1) adalah white noise. Selanjutnya, persamaan rata-rata dan variansi ini 
digunakan untuk menghitung nilai-nilai ˆ ˆ(1) (1)mt mtrμ =  dan 2ˆ (1)mtσ  1-langkah ke depan 
secara rekursif. 
 Estimasi model regresi Koyck. Data yang digunakan dalam estimasi model regresi 
di sini adalah tingkat pengembalian 10 saham 1S  sampai dengan 10S , tingkat 
pengembalian indeks pasar, dan tingkat pengembalian obligasi. Oleh karena tingkat 
pengembalian obligasi relatif konstan, maka nilai rata-ratanya diasumsikan konstan yaitu 
sebesar ˆ 0,009267fμ =  dan variansinya 2ˆ 0fσ = .  Estimasi model regresi Koyck merujuk 

pada persamaan (6), dan dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Hasil 
regresi Koyck untuk 10 saham 1S  sampai dengan 10S  beserta koefisien determinasi 2R  

dan variansi residual 2ˆviσ  diberikan dalam Tabel-2 berikut ini. 
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Tabel-2: Model Regresi Koyck dan Variansi Residual 
Saham Model Regresi 2R  

2ˆuiσ  

1S  0,00014 0,0402( 0,009267) 0, 212( 0,009267) 0, 2121 1 1 1 1 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  95,4% 0,00204 

2S  0,00350 0,0130( 0,009267) 0,131( 0,009267) 0,1312 2 1 2 2 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  98,2% 0,00396 

3S  0,036391 0,0661( 0,009267) 0,162( 0,009267) 0,1623 3 1 3 3 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  94,6% 0,00132 

4S  0,00017 0,0268( 0,009267) 0,153( 0,009267) 0,1534 4 1 4 4 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  97,7% 0,00132 

5S  0,00175 0,1100( 0,009267) 0,161( 0,009267) 0,1615 5 1 5 5 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  97,2% 0,03384 

6S  0,00250 0, 4950( 0,009267) 0,131( 0,009267) 0,1316 6 1 6 6 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  96,7% 0,00293 

7S  0,00260 0,0690( 0,009267) 0,018( 0,009267) 0,0187 7 1 7 7 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  86,7% 0,00348 

8S  0,00127 0,0677( 0,009267) 0,109( 0,009267) 0,1098 8 1 8 8 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  98,7% 0,00113 

9S  0,00116 0,0014( 0,009267) 0,121( 0,009267) 0,1219 9 1 9 9 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  98,5% 0,00140 

10S  0,00162 0,0988( 0,009267) 0,127( 0,009267) 0,12710 10 1 10 10 1r r r u ut mt t t t= + − + − + −− −  98,2% 0,00109 
 

 Dari Tabel-2 tampak bahwa koefisien determinasi 2R  masing-masing saham 
nilainya di atas 85%, ini menunjukkan bahwa antara tingkat pengembalian masing-
masing 10 saham itr  berkorelasi kuat dengan tingkat pengembalian satu periode 
sebelumnya 1itr −  dan premi risiko ( 0,009267)mtr − . Dalam analisis regresi ini juga dapat 
ditunjukkan bahwa uji ANOVA untuk masing-masing regresi dari 10 saham adalah 
signifikan, dan residualnya adalah white noise. 
 Selanjutnya, parameter-parameter dan variansi residual masing-masing regresi 
dalam Tabel-2 di atas digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai rata-rata dan deviasi 
standar masing-masing tingkat pengembalian 10 saham 1S  sampai dengan 10S . Estimasi 
nilai-nilai rata-rata dilakukan dengan menggunakan persamaan (7). Sedangkan estimasi 
nilai-nilai deviasi standar dilakukan dengan menggunakan persamaan (8). Nilai-nilai rata-
rata dan deviasi standar hasil estimasi, selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai 
Value-at-Risk (VaR) menggunakan persamaan (9). Untuk perhitungan VaR disini 
digunakan tingkat signifikansi 0,05α = , sehingga dari tabel distribusi normal standar 
diperoleh nilai persentil 1,645zα = − . Sedangkan untuk mengevaluasi kinerja VaR 
dilakukan back test dengan menggunakan persamaan-persamaan (10) dan (11). Hasil 
estimasi dan perhitungan tersebut diberikan dalam Tabel-3 berikut ini. 
 
 

Tabel-3: Rata-rata, Deviasi Standar, VaR dan QPS 

Saham 
Rata-rata 

( ˆitμ ) 
Deviasi Standar 

( ˆitσ ) 
Value-at-Risk 

( itVaR ) QPS ˆ/it itVaR μ  

1S  0,000002 0,046229 0,076046 0,109383 48947,47 

2S  0,003932 0,063476 0,100486 0,127572 25,55 

3S  0,043163 0,036849 0,017455 0,445139 0,40 

4S  0,000021 0,036770 0,060465 0,089107 2892,63 

5S  0,001649 0,186405 0,304988 0,005000 184,97 

6S  0,001925 0,054952 0,088472 0,100628 45,97 

7S  0,002120 0,059021 0,094969 0,035763 44,79 

8S  0,001184 0,033852 0,054503 0,100870 46,03 

9S  0,001315 0,037694 0,060691 0,077126 46,17 

10S  0,001270 0,033361 0,053609 0,098643 42,21 
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Memperhatikan Tabel-3 di atas tampak bahwa nilai quadratic probability score (QPS) 
masing-masing saham yang dianalisis adalah relatif kecil mendekati nol. Hal ini 
menunjukkan bahwa kinerja dari Value-at-Risk (VaR) estimasi untuk masing-masing 
saham sudah cukup baik, sehingga diyakinkan dapat dipergunakan untuk analisis tingkat 
risiko investasi. 
 Tingkat pengembalian harapan 10 saham 1S  sampai dengan 10S  tampak nilainya 
berkisar dari yang terkecil 0,000002 sampai dengan yang terbesar 0,043163. Sedangkan 
tingkat risiko, yang dalam hal ini diukur menggunakan ukuran itVaR  nilainya berkisar 
dari yang terkecil 0,100486 sapai dengan yang terbesar 0,100486. Risiko ini 
menggambarkan kemungkinan penyimpangan tingkat pengembalian yang sesungguhnya 
(actual return) dari tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return). Tingkat 
pengembalian dan risiko biasanya mempunyai hubungan yang positif, semakin besar 
risiko yang harus ditanggung, semakin besar tingkat pengembalian yang harus 
dikonpensasikan. 
 Dari 10 saham 1S  sampai dengan 10S  yang dianalisis terdapat lima saham yaitu 1S , 

2S , 3S , 4S  dan 5S  yang memiliki kondisi yang berbeda. Saham 1S , 4S dan 5S  memiliki 
tingkat pengembalian berturut-turut sebesar 0,000002, 0,000021 dan 0,001649, yakni 
merupakan tingkat pengembalian relatif kecil, akan tetapi memiliki VaR berturut-turut 
sebesar 0,076046,  0,060465 dan 0,304988 adalah merupakan tingkat risiko yang relatif 
besar. Hal ini menunjukkan bahwa saham 1S , 4S dan 5S   memiliki tingkat fluktuasi atau 
tingkat ketidakpastian yang cukup besar. Sehingga investor hendaknya lebih berhati-hati 
dalam mempertimbangkan investasinya pada saham 1S , 4S dan 5S . Sebaliknya, saham 

2S  dan 3S  memiliki tingkat pengembalian berturut-turut sebesar 0,003932 dan 0,043163 
adalah merupakan tingkat pengembalian yang relatif besar. Sedangkan nilai VaR berturut-
turut sebesar 0,100486 dan  0,017455 adalah merupakan tingkat risiko relatif kecil. Hal 
ini menunjukkan bahwa saham 2S  dan 3S  memiliki tingkat fluktuasi atau tingkat 
ketidakpastian yang cukup rendah. 
 Berdasarkan perbandingan tingkat risiko (VaR) dan tingkat pengembalian dari 10 
saham 1S  sampai dengan 10S  yang dianalisis, saham 2S  dan saham 3S  memiliki tingkat 
pengembalian relatif besar tetapi memiliki tingkat risiko relatif kecil. Jadi merupakan 
investasi yang cukup aman. Saham-saham 1S , 4S  dan 5S  memiliki tingkat pengembalian 
relatif cukup kecil, tetapi tingkat risikonya cukup besar. Dengan demikian saham-saham 

1S , 4S  dan 5S  relatif paling tidak aman untuk berinvestasi. 
 
 

4. Kesimpulan 
 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model rata-rata dan variansi tingkat 
pengembalian indeks pasar mengikuti AR(1)-GARCH(1,1). Masing-masing tingkat 
pengembalian itr  dari 10 saham 1S  sampai dengan 10S  berkorelasi kuat dengan tingkat 
pengembalian satu peride sebelumnya 1itr −  dan premi risiko ( )mt fr μ− . Di bawah 
CAPM terdistribusi Koyck, masing-masing tingkat pengembalian dari 10 saham 1S  
sampai dengan 10S  menghasilakan perhitungan VaR relatif kecil, dan menunjukkan 
kinerja VaR yang cukup baik karena nilai QPS masing-masing relatif kecil mendekati nol. 
Dari 10 saham 1S  sampai dengan 10S , berdasarkan perbandingan antara tingkat risiko 
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( itVaR ) dengan tingkat pengembalian harapan ( ˆitμ ), untuk berinvestasi, yang lebih aman 
adalah pada saham 3S  dan disusul pada saham 2S . Sedangkan, yang kurang aman adalah 
pada saham 1S , disusul pada saham 4S  dan saham 5S . 
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PENGUJIAN SEDERHANA UNTUK  
PEMILIHAN MODEL GARCH DAN  

MODEL VOLATILITAS STOKHASTIK 
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2Jurusan Matematika FMIPA UGM Yogyakarta, dedirosadi@ugm.ac.id 

Abstract. GARCH model and Stochastic Volatility (SV) model are two class models which 
can be used to describe volatility of asset returns. This paper discuss about GARCH model 
which has two error components and can accommodate the properties of SV model. This 
model can be used to test GARCH model versus SV model. The goal of this testing is to 
select between GARCH model or SV model which can illustrate stochastic volatility of data.  
Extension of this model is called Stochastic Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (SGARCH). This paper discuss theoretic properties for illustrating the use 
of the discussed model. 

Key words: GARCH, Stochastic Volatility, Selection Model.  

Abstrak. Model GARCH dan model Volatilitas Stokhastik (VS) merupakan dua kelas model 
yang dapat digunakan untuk mendiskripsikan volatilitas dalam return asset. Dalam tulisan ini 
dibahas tentang model GARCH yang mempunyai dua komponen error dan dapat 
mengakomodasi sifat-sifat model VS. Model ini dapat digunakan untuk pengujian model 
GARCH versus model VS. Pengujian tersebut bertujuan untuk memilih apakah model 
GARCH atau model VS yang dapat menggambarkan volatilitas stokastik dalam data. Model 
hasil perluasan ini disebut model Stochastic Generalized Autoregressive Conditional 
Heteroscedasticity (SGARCH). Dalam kajian ini, dibahas sifat teoritis  untuk 
mengilustrasikan penggunakan model yang telah dibahas. 
Kata kunci: GARCH, Volatilitas Stokhastik, Pemilihan Model. 

1.  Pendahuluan 

Terdapat dua kelas model yang sering digunakan untuk mengestimasi dan 
memprediksi volatilitas dalam return asset yaitu model GARCH (Bollerslev [2] dan Engle 
[4]) dan model volatilitas stokhastik (VS) (Shephard [9]). Pada dasarnya model GARCH 
mempunyai satu komponen error sedangkan model VS mempunyai dua komponen error. 
Hal ini berakibat model VS dapat memberikan estimasi model yang lebih baik untuk 
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prediksi. Di pihak lain parameter model VS tidak selalu mudah untuk diestimasi, 
sedangkan parameter model GARCH dapat diestimasi menggunakan metode maksimum 
likelihood (Franses et al. [6])  

Dalam batasan waktu kontinu, model GARCH dan model VS kelihatan memiliki 
kesamaan, tetapi ketika diterapkan pada data waktu diskrit, keduanya kelihatan berbeda 
(Fleming & Kirby [5]). Pada kenyataannya model tersebut tidak bersarang sehingga dapat 
memperumit pembadingan model. Dalam tulisan ini dibahas pengujian sederhana yang 
dapat digunakan untuk memilih model GARCH dan model VS, yang didasarkan pada 
model GARCH yang diperluas dengan penambahan satu komponen error. Model hasil 
perluasan ini disebut model Stochastic GARCH (SGARCH).  Model ini merupakan 
variasi dari model type volatilitas stokhastik, yang dapat menangkap sifat-sifat model VS. 
Pengujian hanya difokuskan pada sebuah parameter tunggal, dimana model GARCH 
tersebut diperoleh.  

2. Hasil Utama 

2.1. Representasi Model, Estimasi Parameter dan Inferensi 

Pada bagian ini langsung diterapkan suatu model untuk return asset ty  yang 
memiliki sifat-sifat model volatilitas stokhastik. Model tersebut akan konvergen ke model 
GARCH ketika variansinya menuju nol (Franses et al. [6]). Berikut diturunkan moment 
teoritis dan autokorelasi dari model baru yang terbentuk, kemudian dibahas tentang 
estimasi parameter dan inferensinya. 

 

2.1.1. Representasi Model 

Diasumsikan bahwa return asset ty  untuk t=1,2,3,…,T dapat didiskripsikan 
sebagai 

tty εδ −=        (1) 

dengan ttt zh=ε  dan tz  ~N(0,1) serta 

 ttt kh η+=        (2) dengan tη  

independen dan berdistribusi lognormal, yaitu ),(~ 2σμη LNIDt . Distribusi lognormal 
digunakan untuk meyakinkan bahwa kontribusi error serta ht selalu positip. Proses tk  
didefinisikan sebagai GARCH standard 

 1
2

−+= ttt kk βαε       (3) 
Model (1)-(3) merupakan type model volatilitas stokhastik yang memuat dua 

komponen error, yaitu tz merupakan error untuk data runtun waktu  dan tη merupakan 
error untuk variansi bersyarat. Untuk , model tersebut menjadi model GARCH standard, 
seperti ditunjukkan berikut 

 )exp(
1 ttt uhk σ

β
ω
−

−=      (4) 

dengan )1,0(~ Nut  dan )exp()1( μβω −= .  
Apabila (4) disubstitusikan ke (3) diperoleh 
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Untuk 02 ↓σ  maka 1
2

1 −− ++= ttt hh βαεω  konvergen ke model GARCH(1,1) standard 
dengan ω  merupakan intersep dalam persamaan volatilitas. 

Model tersebut juga berkaitan dengan model volatilitas stokhastik standard, yang 
didefinisikan sebagai 

tty εδ ~~
−=        (6) 

dengan ttt zh~~ =ε  dengan zt ~N(0,1) dan 

 ttt hh ηγ ~ln~ln~ln 1 += −       (7) 

dengan )~,~(~~ 2σμη LNIDt . 
Menurut Shephard [9] dan Franses et al.[6], terdapat dua perbedaan utama antara 

model VS standard dan model (1) – (3), yang pertama, model (1)-(3) mengasumsikan th  

linier, sedangkan  th~  dalam model VS mempunyai ciri-ciri nonlinier. Hal ini bukan 

berarti bahwa th dapat menjadi negatif. Karena 0,0 >> βα  dan 

),(~ 2σμη LNIDt maka th bernilai positif. Perbedaan yang kedua adalah pada model 

VS,  th~ln  tergantung pada tη
~ln , 1

~ln −tη , 2
~ln −tη , …., yang tak teramati. Jika persamaan 

(7) diselesaikan untuk th maka 

 ∑
−

=
−+=

1

0
0

~ln~ln~ln
t

k
kt

kt
t hh ηγγ      (8) 

Di pihak lain penyelesaian th  pada persamaan (2) adalah 

 t
t

t

k
kt

k
t kh ηβεβα ++= ∑

=
−

−
0

0

21     (9) 

yang tergantung pada nilai 1−tε , 2−tε , … dan satu nilai tη . 
 

2.1.1.1. Sifat-Sifat 

Proses SGARCH(1,1) pada (1) – (3) memuat komponen error tambahan sehingga momen 
tak bersyarat dari ty  tidak sama dengan proses GARCH standard. 

Teorema 1 Untuk proses SGARCH(1,1) yang diberikan pada (1)-(3), syarat perlu dan 
cukup tentang adanya moment terpusat ke-2m adalah 

1
0

<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −

=
∑ jmj

m

j
ja

j
m

βα      (10) 

dengan  

)( 2k
tk zEa =  =

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=−

=

∏
=

k

j

kuntukj

kuntuk

1

,....2,1)12(

01
 

Moment terpusat ke-2m diberikan oleh 
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j
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⎝

⎛
, 

dengan  

)2/exp()
1

(][ 22kEb kk
tk σ

β
ωη
−

==  

dan moment ke-m dari kt dapat dinyatakan sebagai rumus rekursif 

][
1

1][
1

0
,

,

k
t

m

k
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mm

m
t kEb

k
m

kE ∑
−

=
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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= ψ
ψ

   (11) 

dengan jjm
k

j
jmkm a

j
k

βαψ −

=
−∑ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
, . 

Syarat adanya moment tersebut adalah identik dengan proses GARCH(1,1) standard. 
Bukti Teorema 1 ini dapat dilihat pada Franses et al. [6] dan Bollerslev [2]. 
 
2.1.1.2. Variansi tak bersyarat dan Kurtosis 

Dengan menggunakan Teorema 1 diturunkan variansi tak bersyarat dan kurtosis 
dari tε  sekaligus ty . Variansi tak bersyarat ada jika dan hanya jika 1<+ βα , 

sedangkan kurtosis ada jika dan hanya jika 123 22 <++ βαβα  lihat Bollerslev [2] dan 
Bai [1]. Dengan dipenuhinya syarat ini maka 

)2/exp(
)1)(1(

][ 2σ
ββα

αω
−−−

=tkE    (12) 

dan 

])[2(
1

1][ 1,210,22
1,1

2
tt kEbbkE ψψ

ψ
+

−
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

+
+

−−−−
=

βα
βασ

ββαβα
σωα

1
26)exp(3

)1)(231(
)exp(][

2

222

222
2
tkE

   (13) 

 
Variansi dari tε  adalah 

)2/exp(
)1(

][ 22 σ
βα

ωε
−−

=tE     (14) 

 
Dan moment ke-4 dari tε  adalah 

])[][2(3][ 2
12

4
ttt kEkEbbE ++=ε  
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}
1

)1(2)exp()21{

)1)(231(
)exp(3][

2
22

222

22
4

βα
βαβασβαβ

ββαβα
σωε

−−
−−

+−−

−−−−
=tE

  (15) 

Sedangkan Kurtosis dari tε  adalah 

22

4

][
][

][
t

t
t E

E
K

ε
ε

ε =        

222

222

)1)(231(
))21(2)exp()1)(21){1{3

ββαβα
βαβασβαβαββα

−−−−
−−+−−−−−−

= (16) 

Untuk 02 =σ , kurtosis tersebut akan sama dengan kurtosis dari proses GARCH(1,1), 
yaitu 

]0;[ 2 =σε tK
)231(
)1)(1{3

22 βαβα
βαβα

−−−
++−−

=    (17) 

 
2.1.1.3. Autokorelasi 

Untuk menurunkan fungsi autokorelasi dari 2
tε , didefinisikan  

)2/exp(
1

)( 222 σ
β

ωεηε
−

−−=−−= tttttt kEkv   (18) 

yang berakibat bahwa 0)( =tvE . Jika tttt vEk −−= )(2 ηε  disubstitusikan ke (3) maka 
diperoleh 

1
2

1
22 )()2/exp( −− −+++= tttt vv βεβασωε     (19) 

Oleh karena itu proses SGARCH(1,1) dapat direpresentasikan sebagai proses ARMA(1,1) 
untuk 2

tε .  

Autokorelasi untuk 2
tε dapat diturunkan dari (19), dan hal ini identik dengan 

yang dimiliki proses GARCH(1,1). Khususnya, jika kρ  adalah autokorelasi order ke-k 

dari 2
tε , maka  

2

2

1 21
)1(

βαβ
βαβαρ

−−
−−

=       (20) 

dan 

1
1)( ρβαρ −+= n

n       (21) 

untuk n=2,3, …, lihat Bollerslev [2]. 
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2.2. Estimasi Parameter 

Pada prinsipnya untuk mengestimasi parameter model dilakukan dengan metode 
maksimum likelihood. Seperti diketahui pada (9) bahwa th dapat dinyatakan dalam 
komponen error tε  yang lampau dan komponen error random tη . Fungsi likelihood dari 
model SGARCH lebih mudah diperoleh, tidak seperti pada model volatilitas stokhastik 
standard.  

Fungsi densitas dari ty  diketahui pengamatan-pengamatan yang lalu 

},...,,{ 0211 yyy ttt −−− ≡Ω  dan parameter },,,,{ 2σβαωδθ ≡ , diberikan oleh 

∫
∞

∞−
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⎛ −
=Ω tt
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tt duu

uh
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yf )(

)()(
1);|( 1 φ

δ
φθ   (22) 

untuk t=1,2,…,T, dengan )
2
1exp(

2
1)( 2zz −=
π

φ . Variansi bersyarat didefinisikan 

sebagai )exp(
1

),;()( 1 tttttt ukuhuh σ
β

ωθ
−

+=Ω= − , (23) 

dengan  

0
1

21
1 )(),( kykk t

t

k
kt

k
tt βδβαθ +−=Ω= ∑

=
−

−
− .  (24) 

Sama seperti model GARCH, tk dapat dihitung secara rekursif menggunakan persamaan 

(3) dengan memilih 0k  sebagai nilai awal untuk tk dengan 

0k = 
β

εα
−

−

1

2
1 ,        (25) 

dengan ∑
=

− −=
T

t
ty

T 0

22
1 )(1 δε . 

Fungsi loglikelihood tersebut diberikan oleh 

);|(ln);( 1
1

θθ −
=

Ω= ∑ tt

T

t
yfy      (26) 

dengan ),...,( 0yyy T= . Estimator maksimum likelihood MLθ̂  diperoleh dengan 
memaksimumkan );( yθ terhadap θ .  

Standar error untuk estimator maksimum likelihood dapat diperoleh dengan 
mengevaluasi negative invers derivative kedua dari fungsi loglikelihood pada MLθ̂ ,  

ML
ML

yV
θθθθ

θθ ˆ
),()ˆ(

1

'

2

=⎟⎟
⎠

⎞
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∂
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−

    (27) 

  
2.3. Inferensi 

Jika diberikan 02 =σ , maka model SGARCH(1,1) akan konvergen ke model 
GARCH(1,1) standard. Sehingga untuk pengujian variansi dapat dilakukan dengan 
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menggunakan pengujian rasio likelihood. Untuk pengujian satu sisi ( 02 =σ  vs 02 >σ ) 

statistik rasio likelihood berdistribusi asimptotis )1(
2
1)0(

2
1 22 χχ + . Dengan demikian, 

jika ingin diuji pada tingkat signifikansi 5%, maka nilai kritisnya adalah persentil 90% 
dari distribusi )1(2χ .  

 

3. Kesimpulan 

Perluasan sederhana dari model GARCH(1,1) standar ini menghasilkan model baru yaitu 
model SGARCH(1,1) yang dapat menangkap sifat-sifat volatilitas stokhastik dari data. 
Parameter-parameter dalam model SGARCH yang dapat diestimasi dengan metode 
maksimum likelihood, yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan model GARCH 
dalam hal variansi dan kurtosisnya. 
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