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Regresi



Interpolasi



Interpolasi lanjar
 Adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah baris
 Dalam penentuan hasil, biasanya kurang akurat.
 Rumus interpolasi lanjar adalah :

 Ciri – ciri interpolasi lanjar :
terdapat dua buah titik

 Contoh soal :
perkirakan jumlah penduduk mexico pada tahun 1968 jika
pada sensus nasional 1960 ada 179.3 juta jiwa, dan pada
sensus 1970 ada 203,2 juta jiwa?



Interpolasi kuadratik
 Ciri – ciri : terdapat tiga buah titik yang bisa

digunakan sebagai acuan penghitungan
 Rumus polinom kuadratik

 Contoh soal :
diberika titik ln(8,0) = 2,0794, ln(9,0) = 2,1972, dan
ln(9,5) = 2,2513. tentukan nilai ln (9,2)dengan
interpolasi kuadratik?



Interpolasi kubik
 Ciri – ciri : terdapat empat titik yang bisa digunakan

sebagai acuan penghitungan
 Rumus polinom kubik :

 Sehingga bisa dicari menggunakan Operasi Baris
Elementer pada aljabar atau solusi system persamaan
nirlanjar pada numerik.

 Dari interpolasi lanjar, kuadratik, dan kubik. Kita bisa
menentukan rumus – rumus lain jika ada lima titik, 
enam titik, atau lain sebagainya.



 Sehingga bisa dicari menggunakan Operasi Baris
Elementer pada aljabar atau solusi system persamaan
nirlanjar pada numerik



 Selain interpolasi menggunakan aturan polinom yang 
telah diberikan di atas, interpolasi bisa juga
menggunakan aturan polinom yang lain. Seperti :

 Polinom Lagrange
 Polinom Newton
 Polinom Newton - Gregory Polinom Newton - Gregory



Polinom lagrange
Rumus umum polinom lagrange adalah sebagai berikut: 

DenganDengan



Contoh soal
 Diberikan tiga buah titik dalam bentuk tabel :

X 1 4 6

Y 1.5709 1.5727 1.5751

 Tentukan F(3,5) dengan polinom lagrange derajat 2.



Polinom Newton
 Rumus umum polinom newton adalah sebagai berikut: 





Contoh soal
 Bentuklah polinom newton derajat satu, dua, tiga, dan

empat yang dihampiri oleh fungsi F(x) = cos x. dalam
selang (0.0 , 4.0). Dan jarak titik adalah 1.0. lalu
taksirlah nilai fungsi di x = 2,5 dengan polinomtaksirlah nilai fungsi di x = 2,5 dengan polinom
newton derajat tiga.
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