
BAB 4BAB 4

Bilangan dapat direpresentasikan dalam Bilangan dapat direpresentasikan dalam 
berbagai macam cara. berbagai macam cara. 

Sistem BilanganSistem Bilangan

Representasi didasarkan pada apa yang Representasi didasarkan pada apa yang 
disebut dengan BASIS.disebut dengan BASIS.

Anda menulis bilangan ini sebagai mana Anda menulis bilangan ini sebagai mana 
berikut:berikut:

BilanganBilangan
basisbasis



BerikutBerikut iniini representasirepresentasi paling paling umumumum..

�� DesimalDesimal (basis 10)(basis 10)

UmumUmum digunakandigunakan

Digit valid Digit valid daridari 0 0 hinggahingga 99Digit valid Digit valid daridari 0 0 hinggahingga 99

ContohContoh: 126: 1261010 ((biasanyabiasanya hanyahanya ditulisditulis 126)126)

�� BinerBiner (basis 2)(basis 2)

Digit valid Digit valid adalahadalah 0 0 dandan 11

ContohContoh: 1111110: 111111022



BerikutBerikut iniini representasirepresentasi

paling paling umumumum. (. (lanjutanlanjutan))

�� OktalOktal (basis 8)(basis 8)
Digit valid Digit valid daridari 0 0 hinggahingga 77

ContohContoh: : 176176ContohContoh: : 17617688

�� HeksadesimalHeksadesimal (basis 16)(basis 16)
Digit valid Digit valid daridari 0 0 hinggahingga 9 9 dandan A A hinggahingga F (F (atauatau
daridari a a hinggahingga f)f)

ContohContoh: 7E: 7E1616



Penulisan Sistem BilanganPenulisan Sistem Bilangan



Konversi: Desimal ke BinerKonversi: Desimal ke Biner

Metode:Metode:

�� Secara berkesinambungan membagi bilangan dengan 2 Secara berkesinambungan membagi bilangan dengan 2 

�� Mendapatkan sisa (yang mana bisa berupa 0 atau 1)Mendapatkan sisa (yang mana bisa berupa 0 atau 1)

�� Ambil nomor sisa tersebut menjadi bentuk binerAmbil nomor sisa tersebut menjadi bentuk biner

�� Ambil hasil tersebut dan bagi dengan bilangan 2Ambil hasil tersebut dan bagi dengan bilangan 2

�� Ulangi proses seperti tadi hingga hasil mencapai 0 atau 1Ulangi proses seperti tadi hingga hasil mencapai 0 atau 1

�� Kita akhirnya mendapat semua sisa dari sisa yang Kita akhirnya mendapat semua sisa dari sisa yang 

sebelumnya, dan hasil akhirnya adalah dalam bentuk binersebelumnya, dan hasil akhirnya adalah dalam bentuk biner

�� CATATAN: Untuk digit terakhir yang hasilnya telah kurang dari CATATAN: Untuk digit terakhir yang hasilnya telah kurang dari 

pembagi (yaitu 2) copy nilai tersebut ke sisa.pembagi (yaitu 2) copy nilai tersebut ke sisa.



Contoh: Desimal ke BinerContoh: Desimal ke Biner



Konversi: Biner ke DesimalKonversi: Biner ke Desimal

Metode:Metode:

Kita mengalikan digit biner ke "2 dinaikkan ke posisi Kita mengalikan digit biner ke "2 dinaikkan ke posisi �� Kita mengalikan digit biner ke "2 dinaikkan ke posisi Kita mengalikan digit biner ke "2 dinaikkan ke posisi 

bilangan biner"bilangan biner"

�� Kita kemudian menambahkan semua produk untuk Kita kemudian menambahkan semua produk untuk 

mendapatkan hasil bilangan desimal. mendapatkan hasil bilangan desimal. 



Contoh: Biner ke DesimalContoh: Biner ke Desimal



Konversi: Desimal ke Konversi: Desimal ke 

Oktal/HeksadesimalOktal/Heksadesimal

Metode:Metode:

�� Konversi bilangan desimal ke Oktal atau Konversi bilangan desimal ke Oktal atau 

heksadesimal pada dasarnya sama seperti konversi heksadesimal pada dasarnya sama seperti konversi heksadesimal pada dasarnya sama seperti konversi heksadesimal pada dasarnya sama seperti konversi 

dari desimal ke biner.dari desimal ke biner.

�� Bagaimanapun, sebagai ganti 2 sebagai pembagi, Bagaimanapun, sebagai ganti 2 sebagai pembagi, 

Anda menggantinya dengan 8 (untuk oktal) atau 16 Anda menggantinya dengan 8 (untuk oktal) atau 16 

(untuk heksadesimal)(untuk heksadesimal)



Contoh: Desimal ke Contoh: Desimal ke 

Oktal/HeksadesimalOktal/Heksadesimal



Konversi: Oktal/Heksadesimal Konversi: Oktal/Heksadesimal 

ke Desimalke Desimal

Metode:Metode:

�� Konversi bilangan oktal atau heksadesimal juga Konversi bilangan oktal atau heksadesimal juga 

sama caranya seperti pada konversi bilangan biner sama caranya seperti pada konversi bilangan biner sama caranya seperti pada konversi bilangan biner sama caranya seperti pada konversi bilangan biner 

ke desimal. ke desimal. 

�� Untuk melakukannya, kita hanya akan mengganti Untuk melakukannya, kita hanya akan mengganti 

bilangan basis 2 dengan 8 untuk Oktal dan 16 untuk bilangan basis 2 dengan 8 untuk Oktal dan 16 untuk 

heksadesimal. heksadesimal. 



Contoh: Oktal/Heksadesimal Contoh: Oktal/Heksadesimal 

ke Desimalke Desimal



Konversi: Biner ke OktalKonversi: Biner ke Oktal

Metode:Metode:

�� membagi bilangan biner ke membagi bilangan biner ke 

dalam kumpulan 3 digit dalam kumpulan 3 digit 

(dari kanan ke kiri)(dari kanan ke kiri)

�� Ganti dengan nol jika digit Ganti dengan nol jika digit 

bilangan tidak dapat dibagi bilangan tidak dapat dibagi 

dengan 3dengan 3

�� Mengkonversi masingMengkonversi masing--

masing pembagi ke dalam masing pembagi ke dalam 

digit oktal nya yang sesuaidigit oktal nya yang sesuai

�� Berikut ini tabel yang Berikut ini tabel yang 

menunjukkan  representasi menunjukkan  representasi 

biner dari masingbiner dari masing--masing masing 

digit oktal. digit oktal. 



Contoh: Biner ke OktalContoh: Biner ke Oktal



Konversi: Oktal ke BinerKonversi: Oktal ke Biner

Metode: Metode: 

�� Mengkonversi bilangan oktal ke biner hanya Mengkonversi bilangan oktal ke biner hanya �� Mengkonversi bilangan oktal ke biner hanya Mengkonversi bilangan oktal ke biner hanya 

kebalikan dari apa yang telah diberikan kebalikan dari apa yang telah diberikan 

sebelumnya. sebelumnya. 

�� Mengkonversi masingMengkonversi masing--masing digit oktal ke dalam masing digit oktal ke dalam 

representasi biner nya (diberikan pada tabel) dan representasi biner nya (diberikan pada tabel) dan 

menggabungkannya. menggabungkannya. 

�� Hasilnya merupakan representasi biner. Hasilnya merupakan representasi biner. 



Contoh: Oktal ke BinerContoh: Oktal ke Biner



Konversi: Biner ke Konversi: Biner ke 

HeksadesimalHeksadesimal

Metode:Metode:

�� Membagi bilangan biner ke Membagi bilangan biner ke 

dalam kumpulan 4 digit (dari dalam kumpulan 4 digit (dari 

kanan ke kiri)kanan ke kiri)

�� Ganti dengan nol jika digit Ganti dengan nol jika digit 

bilangan tidak dapat dibagi bilangan tidak dapat dibagi 

dengan 4dengan 4

�� Mengkonversi setiap pembagi Mengkonversi setiap pembagi 

ke dalam digit ke dalam digit 

heksadesimalnya yang sesuaiheksadesimalnya yang sesuai

�� Berikut ini tabel yang Berikut ini tabel yang 

menunjukkan representasi menunjukkan representasi 

biner dari setiap digit biner dari setiap digit 

heksadesimalheksadesimal



Contoh: Biner ke Contoh: Biner ke 

HeksadesimalHeksadesimal



Konversi: Heksadesimal ke Konversi: Heksadesimal ke 

BinerBiner

Metode:Metode:

�� Mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner Mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner 

hanya kebalikan dari apa yang telah diberikan hanya kebalikan dari apa yang telah diberikan hanya kebalikan dari apa yang telah diberikan hanya kebalikan dari apa yang telah diberikan 

sebelumnya. sebelumnya. 

�� Mengkonversi setiap digit heksadesimal ke dalam Mengkonversi setiap digit heksadesimal ke dalam 

representasi biner nya (diberikan pada tabel) dan representasi biner nya (diberikan pada tabel) dan 

menggabungnya. menggabungnya. 

�� Hasil merupakan representasi biner. Hasil merupakan representasi biner. 



Contoh: Heksadesimal ke Contoh: Heksadesimal ke 

BinerBiner



Minggu depanMinggu depan

Delok’en Ae Sesuk…….Delok’en Ae Sesuk…….


