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PENJELASAN UMUM
 Metode interasi Gauss-Seidel adalah metode yang 

menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-
nilai yang berubah. Bila diketahui persamaan linier 
simultan:simultan:



 Berikan nilai awal dari setiap xi (i=1 s/d n) kemudian
persamaan linier simultan diatas dituliskan menjadi:



CATATAN
 proses iterasi dihentikan bila selisih nilai xi  (i=1 s/d n) 

dengan nilai xi pada iterasi sebelumnya kurang dari
nilai tolerasi error yang ditentukan.

 Atau jika selisih iterasi bawah dengan atasnya Atau jika selisih iterasi bawah dengan atasnya
mencapai nol



Algoritma Metode Iterasi Gauss-
Seidel adalah sebagai berikut:
1. Masukkan matrik A, dan vektor B beserta ukurannya

n
2. Tentukan batas maksimum iterasi max_iter
3. Tentukan toleransi error e3. Tentukan toleransi error e
4. Tentukan nilai awal dari xi, untuk i=1 s/d n
5. Simpan xi dalam si, untuk i=1 s/d n 



6. Untuk i=1 s/d n hitung :

7. iterasi ← iterasi + 1
8. Bila iterasi lebih dari max_iter atau tidak terdapat ei8. Bila iterasi lebih dari max_iter atau tidak terdapat ei

< e  untuk i=1 s/d n maka proses dihentikan dari
penyelesaiannya adalah xi untuk i=1 s/d n. Bila tidak
maka ulangi langkah (5)



Contoh
1. Selesaikan sistem persamaan linier:

2. Mr.X membuat 2 macam boneka A dan B. Boneka A 2. Mr.X membuat 2 macam boneka A dan B. Boneka A 
memerlukan bahan 10 blok B1 dan 2 blok B2, 
sedangkan boneka B memerlukan bahan 5 blok B1 
dan 6 blok B2. Berapa jumlah boneka yang dapat
dihasilkan bila tersedia 80 blok bahan B1 dan 36 blok
bahan B2. 



3. Diketahui panas beberapa titik pada plat baja yaitu
pada sisi luar. Bila ditentukan bahwa aliran panas
bergerak secara laminar dan panas pada sebuah titik
adalah rata-rata panans dari 4 titik tetangganya, maka
dapat dihitung panas pada titik T1 dan T2 sebagai
berikut:

berapa temperatur pada titik T1 dan T2 toleransi error 
0.0001 



Solusi no. 1
 Berikan nilai awal : x1= 0 dan x2 = 0 Susun persamaan

menjadi: 

 Sehingga, iterasinya menjadi :





 Nilai interasi ke-7 sudah tidak berbeda jauh dengan
nilai interasi ke-6 maka proses dihentikan dan
diperoleh penyelesaian:



Solusi no. 3
 Persamaan panas pada titik T1 dan T2 dapat dihitung

dengan:

 Sistem persamaan linier dari permasalahan di atas 
adalah:



 Penyelesaian dengan menggunakan iterasi Gauss-
Seidel, terlebih dahulu ditentukan nilai pendekatan
awal T1=0 dan T2=0 dan fungsi pengubahnya adalah :

 toleransi error 0.0001



 Jadi temperatur pada T1=23,3333 dan T2=43,3333 



Soal
1. Sebuah industri garmen membuat tiga macam produk

yaitu kursi, meja dan lemari. Produk-produk tersebut
membutuhkan tiga jenis bahan yaitu kayu papan, kayu
ring dan paku penguat. Perhatikan contoh produknyaring dan paku penguat. Perhatikan contoh produknya
sebagai berikut :
Spesifikasi produk: 
 1 kursi membutuhkan 2 kayu papan, 6 ring dan 10 paku. 
 1 meja membutuhkan 2 kayu papan, 6 ring dan 12 paku 
 1 lemari membutuhkan 10 kayu papan, 10 ring dan 20 paku
Berapa jumlah meja, kursi dan lemari yang dapat dibuat bila

tersedia 108 kayu papan, 204 kayu ring dan 376 paku ?



2. Seorang petani ingin menanam padi, jagung dan
ketela di atas tanahnya seluas 12 hektare. Dengan
ketentuan: 
 Untuk setiap hektare padi membutuhkan 10 kg pupuk urea 

dan 6 kg pestisida. 
 Untuk setiap hektare jagung membutuhkan 8 kg pupuk urea 

dan 4 kg pestisida
Untuk setiap hektare ketela pohon membutuhkan 5 kg  Untuk setiap hektare ketela pohon membutuhkan 5 kg 

pupuk urea dan 3 kg pestisida

Berapa hektare padi, jagung dan ketela yang harus
ditanam bila tersedia 97 kg pupuk uera dan 55 kg 
pestisida ? 




