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BAB 2. METODE NUMERIK TERPAKAI 

 
 

Tujuan Instruksional Umum 

 

1. Mahasiswa memahami fungsi metode numerik dalam metode elemen 

hingga. 

2. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan metode eliminasi Gauss-

Naïve. 

3. Mahasiswa memahami dan mampu menggunakan metode eliminasi Gauss-

Jordan 

 

2.1. Pengenalan  

  Metode elemen hingga (MEH) membutuhkan suatu metode yang dapat 

menyelesaikan persamaan-persamaan yang banyak dengan variabel yang 

tidak diketahui dalam jumlah yang banyak pula. Metode yang umum 

digunakan ialah metode numerik, dimana perhitungan dapat dikerjakan 

secara serentak dan lebih akurat. Khusus untuk MEH, perhitungan numerik 

berbasis matrik merupakan salah satu metode yang paling disukai karena 

dapat menampilkan persamaan dan variabel yang banyak dengan lebih 

sederhana. Dalam modul ini, metode numerik yang akan dipelajari dan 

digunakan ialah Metode Eiminasi Gauss Naïve dan metode Gauss-Jordan. 

    

2.2. Metode Eliminasi Gauss Naïve  

 

  Metode eliminasi Gauss Naïve ialah suatu cara matematis yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai dari beberapa variabel yang tidak 

diketahui secara serentak dengan menggunakan persamaan matriks menjadi 

persamaan matriks segitiga atas. Metode ini terdiri dari 2 tahap utama, yaitu: 

a. Eliminasi maju terhadap variabel yang tidak diketahui . Pada langkah 

ini variabel yang tidak diketahui dihilangkan pada masing-masing 

persamaan yang dimulai dari persamaan pertama. Pada cara ini, 

persamaan-persamaan matriks dikurangi dengan baris pivot yang 

dikalikan dengan nilai tertentu sehingga menghilangkan (eliminasi) 

nilai pada baris tertentu. Pada akhirnya akan terbentuk jenis matrik 

segitiga atas (Upper Triangular Matrix), seperti diperlihatkan pada 

gambar 2.1 untuk matriks berordo 4x4. 
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Gambar 2.1. Matriks segitiga atas untuk persamaan matrik berordo 4x4 

 

b. Substitusi terbalik. Pada langkah ini proses penentuan variabel yang 

tidak diketahui dimulai dari persamaan terakhir (persamaan paling 

bawah) dan selanjutnya secara berurutan hingga persamaan pertama. 

 
Eliminasi Variabel-variabel Yang Tidak Diketahui 

  Sebagai contoh sebuah persamaan matrik berordo 4x4 akan di-

eliminasi menjadi matriks segitiga atas. Persamaan matriks tersebut 

diperlihatkan pada gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Persamaan matriks berordo 4x4 

  

Pada tahap awal langkah eliminasi, variabel yang tidak diketahui pada baris 

pertama akan menjadi pivot untuk baris yang lainnya, sehingga baris 2, 3, dan 

4 kolom pertama pada persamaan matriks tersebut bernilai nol. Carannya 

ialah sebagai berikut: 

a. Pada persamaan matriks baris ke-2 kolom ke-1, kurangkan sel tersebut 

dengan sel baris ke-1 kolom ke-1 yang telah dikalikan dengan bilangan 

tertentu yang menghasilkan nilai sama dengan baris ke-2 kolom 1. 

Dengan demikian nilai sel baris ke-2 kolom ke-1 berubah menjadi nol. 

Selanjutnya kurangi seluruh nilai pada persamaan ke-2 matrik tersebut 

dengan nilai pada masing-masing sel di persamaan pertama matriks 

yang sudah dikalikan dengan bilangan tertentu yang telah 

menyebabkan nilai pada sel baris ke-2 kolom ke-1 menjadi nol. 

 

Baris ke-2 kolom ke-1: 0,5 – ( 2 x (0,5 / 2)) = 0 



DASAR-DASAR METODE ELEMEN HINGGA 

UNTUK TEKNIK MESIN 

OLEH: ZULFIKAR, ST. MT. 

UMA @2019 

13 

 

Dengan demikian semua baris pivot harus dikalikan dengan (0,5/2). 

Hasilnya: 

Baris ke-2 kolom ke-2: 8 – (4 x (0,5 / 2)) = 7 

Baris ke-2 kolom ke-3: 5 – (6 x (0,5 / 2)) = 3,5 

Baris ke-2 kolom ke-4: 4 – (3 x (0,5 / 2)) = 3,25 

Susunan matrik-nya ialah: 

 

 

Lakukan hal sama dengan baris ke-3 dan ke-4, dimana baris ke-1 tetap 

menjadi pivot, sehingga nilai pada kolom ke-1 baris-baris persamaan 

matriks tersebut bernilai nol. Dengan demikian, susunan matriksnya 

menjadi seperti berikut ini: 

 

 

b. Selanjutnya perhitungan berpindah ke baris ke-3 kolom ke-2. Nilai 

pada sel ini harus dieliminasi menjadi nol. Baris pivot selanjutnya 

berpindah ke baris ke-2 persamaan matriks. Perhitungan pada baris ini 

ialah: 

1 – (7 x ( 1 / 7 )) = 0 

Maka baris pivot harus dikalikan dengan faktor pengali (1/7) ketika 

mengurangi baris ke-3. Hasilnya seperti diperlihatkan pada susunan 

matrik berikut: 

 

 

Lakukan hal yang sama untuk baris ke-4 persamaan matrik dengan 

tetap baris ke-2 menjadi baris pivot-nya. Hasilnya seperti diperlihatkan 

pada susunan matrik berikut ini: 
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c. Langkah terakhir ialah mengeliminasi baris ke-4  kolom ke-3. Baris 

pivot berpindah ke baris ke-3 persamaan matriks. Dengan cara yang 

sama pada langkah-langkah sebelumnya, maka diperoleh persamaan 

matriks segitiga atas sebagai berikut: 

 
 

Substitusi Terbalik 

  Langkah substitusi terbalik dapat dilakukan jika langkah eliminasi 

variabel membentuk persamaan matrik segitiga atas telah selesai dikerjakan. 

Pada proses ini, penentuan variabel-variabel yang tidak diketahui dimulai 

pada baris paling akhir (paling bawah) pada matrik segitiga atas.  

  Apabila persamaan pada gambar 2.2, dilengkapi menjadi persamaan 

matrik berikut ini: 

 

 
 

Untuk kemudahan perhitungan, maka persamaan matrik disusun sedemikian 

rupa sehingga nilai-nilai tersebut disatukan menjadi sebuah persamaan 

matriks berikut ini: 

 
 



DASAR-DASAR METODE ELEMEN HINGGA 

UNTUK TEKNIK MESIN 

OLEH: ZULFIKAR, ST. MT. 

UMA @2019 

15 

 

Maka hasil eliminasi persamaan matriks segitiga atasnya menjadi sebagai 

berikut: 

 
 

Nilai X4 diperoleh dengan menggunakan prinsip perkalian matrik, yaitu 

dengan mengalikan nilai-nilai pada baris ke-4 ke persamaan matrik kolom, 

sebagai berikut : 

 

(0 x X1) + (0 x X2) + (0 x X3) + (-9,43 x X4 ) = -286,57 

Maka X4 ialah: 

X4 = -286,57 / -9,34 = 30,39 

 

Untuk nilai X3 diperoleh dengan mengalikan nilai-nilai pada baris ke-3 ke 

persamaan matrik kolom, sebagai berikut: 

 

(0 x X1) + (0 x X2) + (-0,5 x X3) + (0,036 x 30,39) = 3,21 

Maka nilai X3 ialah: 

X3 = (3,21 – (1,094))/-0,5 = -4,26 

Dengan cara yang sama, diperoleh nilai X2 dan X1 ialah sebagai berikut: 

X2 = -12,20 

X1 = 2,58 

 

Latihan Eliminasi Gauss Naïve  

  Sebagai latihan pemahaman pemakaian metode eliminasi Gauss Naif, 

berikut ini adalah contoh persamaan matrik sederhana dengan 3 (tiga) 

variabel yang tidak diketahui, yaitu x1, x2, dan x3. 

� 25 5 164 8 1144 12 1� 	

�
�
� = 	106,8177,2279,2� 

 

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi baris persamaan I dengan angka 25 dan kalikan dengan angka 64: 
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25������ 5������ 1������ = 106,8������ 

64 12.8 2,56 = 273,4 (Ia) 

 

b. Kurangkan baris persamaan II dengan baris persamaan Ia: 
64 8 1 = 177,2 (II) 

64 12,8 2,56 = 273,4 (Ia) 

----------------------------------------------------------------------- (-) 

0 -4,8 -1,56 = -96,2 (IIa) 

 

Maka susunan persamaan matrik barunya menjadi: 

 � 25 5 10 −4,8 −1,56144 12 1 � 	
�
�
� = 	106,8−96,2279,2� 

(�)(���)(���)   

 

c. Langkah selanjutkan ialah eliminasi terhadap kolom I baris persamaan 

III sehingga diperoleh nilai 0 pada lokasi tersebut. Langkahnya ialah 

dengan mengalikan baris persamaan I dengan ������ �  sehingga 

dihasilkan baris persamaan baru yaitu baris persamaan Ib dan 

kurangkan baris III dengan baris Ib: 

144 12 1 = 279,2 (III) 

144 28,8 5,76 = 615,168 (Ib) 

----------------------------------------------------------------------- (-) 

0 -16,8 -4,76 = -335,968 (IIIa) 

Maka susunan persamaan matrik barunya menjadi: 

 �25 5 10 −4,8 −1,560 −16,8 −4,76� 	

�
�
� = 	 106,8−96,2−335,968�    

(�)(���)(����) 

 

d. Selanjutkan pada baris persamaan IIIa kolom II yang bernilai -16,8 

harus dieliminasi sehingga bernilai 0 (nol) pada persamaan baris IIIb 

(baris persamaan III yang baru). Dalam hal ini baris PIVOT berpindah 

ke baris persamaan IIa, karena nilai pada baris IIa kolom II dapat 

digunakan untuk mengeliminasi baris IIIa kolom II. Kalikan baris 

persamaan IIa dengan ����,���,� � sehingga diperoleh baris persamaan IIb 

dan kurangkan baris persamaan IIIa dengan baris persamaan IIb 

sehingga diperoleh baris persamaan IIIb (baris persamaan yang baru): 

0 -16,8 -4,76 = -335,968 (IIIa) 

0 -16,8 -5,46 = -336,728 (IIb) 

----------------------------------------------------------------------- (-) 

0 0 0,7 = 0,76 (IIIb) 

Maka susunan persamaan matrik barunya menjadi: 
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 �25 5 10 −4,8 −1,560 0 0,7 � 	
�
�
� = 	106,8−96,20,76 �    

(�)(���)(��� ) 

 

 

e. Setelah matrik segitiga atas diperoleh, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan variabel-variabel yang tidak diketahui dengan 

menggunakan metode Substitusi Terbalik: 

Penyelesaian dimulai pada baris persamaan IIIb: 

0,7 . X3 = 0,76 

X3 = 0,76 / 0,7 = 1,08571 

Masukkan nilai X3 ke persamaan IIa: 

-4,8 . X2 + (-1,56) . X3 = -96,2 

X2 = 
�!�,�"�,��#$��,�  = 19,69 

Akhirnya masukkan nilai X2 dan X3 untuk mendapatkan besar nilai X1: 

25 . X1 + 5 . X2 + X3 = 106,8 

X1 = 
�%�,���.#'�#$��  = 0,29 

Maka nilai variabel X1, X2, dan X3 dapat diketahui, yaitu: 

	(�(�(� = 	 0,2919,71,08571� 
Latihan 

1) Tentukan nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi untuk tiga buah 

persamaan di bawah ini: 

20.X1 + 15.X2 + 10.X3 = 45 

-3.X1 – 2,3.X2 + 7.X3 = 1,8 

5.X1 + X2 + 3.X3 = 9 

 

2) Tentukan nilai X1, X2, dan X3 yang memenuhi untuk tiga buah 

persamaan di bawah ini: 

X1 + 3.X2 + 2.X3 = 1 

4.X1 + X2 + 3.X3 = 2 

2.X1 + 2.X2 = 4 

3) Tentukan nilai u1, u2, u3, dan u4 yang memenuhi untuk keempat buah 

persamaan di bawah ini: 

2000.u1 – 1000.u2 = 0 

-1000.u1 + 1300.u2 – 300.u3 = 0 
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-300.u2 + 700.u3 -400.u4 = 0 

-400.u3 + 400.u4 = 100000 

 

4) Tentukan nilai t1, t2, t3, dan t4 yang memenuhi untuk keempat buah 

persamaan di bawah ini: 

1,6.t1 – 1,6.t2 = 473 

-1,6.t1 + 2,093.t2 – 0,493 = 0 

-0,493.t2 + 7,693.t3 – 7,2.t4 = 0 

-7,2.t3 + 47,2.t4 = 12120 

 

 

2.3. Metode Eliminasi Gauss-Jordan 

  Metode ini memiliki cara kerja yang hampir sama dengan Gauss-Naïve, 

dimana tiap sel selain akan dieliminasi manjadi nol kecuali pada bagian 

diagonal matrik. Pada metode ini kedua sisi diagonal matrik akan dieliminasi 

menjadi angka nol, sedangkan pada baris diagonal akan diubah menjadi angka 

1. Dengan demikian persamaan matrik pada akhirnya akan berubah menjadi 

matriks IDENTITAS dan hasilnya diperoleh pada ruas kanan persamaan 

tersebut (gambar 1). 

 
 Matriks Identitas Hasil 

Gambar 1. Matriks identitas 

 

  Untuk mengeliminasi satu kolom, maka dibutuhkan baris PIVOT yang 

letaknya tepat pada baris diagonal matriks. Dengan cara ini, sel kolom akan 

dengan mudah dieliminasi karena semua bilangan akan dikalikan dengan 1.  

Angka hasil analisa akan diperoleh langsung tanpa melakukan pekerjaan 

tambahan seperti substitusi terbalik pada metode gauss naïve. 

  Sebagai contoh, 3 buah persamaan linear berikut ini akan diselesaikan 

dengan menggunakan metode eliminasi Gauss Jordan. 

 2X1 + 4X2 + 3X3 = 10  

 X1 + 8X2 + 7X3 = 12  

 5X1 + 6X2 + 9X3 = 20  
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Persamaan-persamaan tersebut selanjutnya diubah menjadi persamaan 

matrik sebagai berikut: 

 

 
 

Penyelesaian untuk contoh tersebut ialah:  

Langkah 1: Baris pertama pada persamaan matriks dibagi dengan 2 

sehingga nilai baris dan kolom-nya menjadi 1, sedangkan yang 

lainnya akan dibagi dengan 2 meski tidak bernilai 1. Hal ini 

seperti diperlihatkan pada persamaan berikut: 

 
 

Langkah 2: Eliminasi baris 2 dan 3 kolom 1 pada persamaan matriks 

tersebut dengan baris 1 sebagai PIVOT-nya. Untuk baris 2, 

kurangkan nilai baris 2 dengan baris 1 yang dikalikan dengan 1 

sehingga baris 2 kolom 1 menjadi NOL, sedangkan nilai lainnya 

pada baris 2 belum tentu Nol. 

 Lakukan hal yang sama untuk mengeliminasi baris 3 kolom 1 

menjadi NOL, dengan cara kurangkan nilai baris 3 dengan nilai 

baris 1 yang dikalikan dengan 5. Hasilnya diperoleh persamaan 

matriks berikut ini: 
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Langkah 3: Ubah baris 2 kolom 2 menjadi bernilai 1 dengan cara 

membagikannya dengan angka 6, sehingga seluruh baris 2 juga 

ikut dibagi dengan angka 6. Hasilnya menjadi: 

 

 
 

Langkah 4: Eliminasi baris 1 kolom 2 menjadi angka NOL dengan cara, 

kurangkan baris 1 kolom 2 dengan baris 2 yang dikalikan 

dengan angka 2. Demikian juga dengan baris 3 kolom 2 harus 

dieliminasi menjadi NOL dengan cara kurangkan baris 3 dengan 

baris 2 yang dikalikan dengan -4. Hasilnya menjadi: 

 

 
 

Langkah 5: Bagi baris 3 dengan angka 5,17 untuk mengubah nilai baris 3 

kolom 3 menjadi angka 1. 

 

 
 

Langkah 6: Eliminasi baris 1 dan 2 dengan menggunakan baris 3 sebagai 

PIVOT-nya. Untuk baris 1, kurangkan baris 1 dengan baris 3 

yang telah dikalikan dengan -0,33. Untuk baris 2, kurangkan 

baris 2 dengan baris 3 yang telah dikalikan dengan 0,92. 

Hasilnya akan diperoleh matriks Identitas dan nilai masing-

masing variabel X1, X2, dan X3. 
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 X1 = 2,65, X2 = 1,23, dan X3 = -0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATIHAN BAB 2 

2.1.  Tentukan nilai X1, X2, dan X3 pada persamaan-persamaan berikut ini 

dengan menggunakan Metode eliminasi Gauss-Naïve dan Gauss-

Jordan: 

 2.X1  +  4.X2  +  6.X3  =  10 

 X1  + 5.X2  +  5.X3  = 10 

 5.X1 + 8.X2 + 10.X3 = 30 

 

2.2. Tentukan nilai d1, d2, d3, dan d4 pada persamaan-persamaan berikut 

ini dengan menggunakan Metode eliminasi Gauss-Naïve dan Gauss-

Jordan: 

 

 4.d1 - 2.d2 = 0 

 -2.d1 + 4.d2 - 2.d3 = 0 

 -2.d2 + 4.d3 - 2.d4 = 0 

 -2.d3 + 2.d4 = 100000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


