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Sistem persamaan linear
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Contoh soal
 Tarif parkir untuk mobil (4 roda) adalah Rp. 2.000,00 

dan sepeda motor (roda 2) Rp 500,00. Pada suatu hari, 
di halaman parkir Gedung bioskop pak Karto
menghitung banyak roda kendaraan ada 112, dan uangmenghitung banyak roda kendaraan ada 112, dan uang
yang diperoleh dari pembayaran parkir adalah Rp
43.000,00. Berapa banyak mobil dan banyak sepada
motor di halaman parkir ?



Bagaimana dengan soal yang
satu ini?
 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. 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 

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 ? 



Metode pemecahan
sistem persamaan lanjar
1. Metode eliminasi gauss
2. Metode eliminasi gauss – jordan
3. Metode matrik balikan
4. Metode dekomposisi LU4. Metode dekomposisi LU

a. LU Gauss
b. LU Crout

5. Metode lelaran/Iterasi
a. Lelaran Jacobi
b. Lelaran gauss - seidel



Metode pemecahan
sistem persamaan lanjar
1. Metode eliminasi gauss
2. Metode eliminasi gauss – jordan
3. Metode matrik balikan
4. Metode dekomposisi LU4. Metode dekomposisi LU

a. LU Gauss
b. LU Crout

5. Metode lelaran/Iterasi
a. Lelaran Jacobi
b. Lelaran gauss - seidel



Proses



Algoritma Metode Eliminasi Gauss-Jordan 
adalah sebagai berikut:

Masukkan matrik A, dan vektor B beserta ukurannya n
1. Buat augmented matrik [A|B] namakan dengan A 
2. Untuk baris ke i dimana i=1 s/d n 
 Perhatikan apakah nilai ai,i sama dengan nol :

Bila ya :  Bila ya :  
pertukarkan baris ke i dan baris ke i+k ≤ n, dimana ai+k,i tidak
sama dengan nol, bila tidak ada berarti perhitungan tidak bisa
dilanjutkan dan proses dihentikan dengan tanpa penyelesaian.
Bila tidak : lanjutkan

 Jadikan nilai diagonalnya menjadi satu, dengan cara untuk setiap
kolom k dimana k=1 s/d n+1, hitung 



4. Untuk baris ke j, dimana j = i+1 s/d n
Lakukan operasi baris elementer: untuk kolom k 
dimana k=1 s/d n 
Hitung c = a j,IHitung c = a j,I
Hitung ajk =ajk – c.aik

5. Penyelesaian, untuk i = n s/d 1 (bergerak dari baris ke 
n sampai baris pertama) 



Contoh 4.2
 Selesaikan persamaan linier simultan:

 Jawab:
Augmented matrik dari persamaan linier simultan Augmented matrik dari persamaan linier simultan
tersebut adalah:



 Lakukan operasi baris elementer sebagai berikut:

 Penyelesaian persamaan linier simultan tersebut 
adalah:

 x1 = 2 dan x2 = 1



soal
 Selesaikan sistem persamaan lanjar berikut :
 3 x1 – 0.1 x2 – 0.2 x3 = 7.85

0.1 x1 + 7 x2 – 0.3 x3 = -19.3
0.3 x – 0.2 x + 10 x = 71.40.3 x1 – 0.2 x2 + 10 x3 = 71.4

 x1 – x2 – x3 = 6
x1 + 2 x2 – x3 = 2
2 x1 + x2 +2 x3 = 10




