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PETUNJUK: 

a. TIDAK HARUS mengerjakan semua soal. Kerjakan minimal tiga soal 
yang menurut Anda mudah. 

b. Bila ada dua atau lebih jawaban yang dapat diidentifikasi hanya copy-
paste atau menyontek satu sama lain, maka keduanya dikategorikan 
pelanggaran berat dengan maksimal nilai D.  

c. Kerjakan dengan sistem take-home test. 
d. Kerjakan soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. 
e. Tulis (bukan dengan komputer) jawaban Anda secara teratur, terbaca, 

dan terukur argumennya. 
f. Setiap pelanggaran dikenakan pemotongan nilai maksimal. 
g. Anda berhak mendapat bonus skor 20% dari skor yang Anda dapatkan 

bila jawaban Anda ditulis dalam Bahasa Inggris. 
h. Kumpulkan jawaban Anda paling lambat Senin 14 Juni 2010 jam 11.00 

WIB. 
 
 

SOAL 

1. Diberikan data (x0 , f0), (x1 , f1), (x2 , f2), ..., (xn , fn). Buktikan bahwa 
terdapat satu dan hanya satu polinom (dalam x) berderajat paling tinggi  n 
yang melalui data-data yang diberikan. 

 

2.  Buktikan bahwa  nnnnn EE  , dengan  n adalah bilangan bulat.   
 

3. Dengan integrasi numerik (disarankan tidak menggunakan metode 
trapezoid maupun Simpson), hitunglah 
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4. Dengan menggunakan formula integral Gauss (Gaussian Quadrature) 

hitunglah 
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5. Salah satu akar dari persamaan non-linear  04 2  xe x
 terletak pada 

interval  5,0 . Buktikan bahwa metode iterasi titik-tetap (fixed point 

iteration) tidak dapat digunakan untuk mendapatkan akar tersebut. 
 

6. Persamaan non-linear 04 2  xe x
 juga mempunyai salah satu akar 

pada interval  1,0 . Dapatkan akar tersebut dengan menerapkan 

percepatan Aitken (Aitken’s acceleration). 
 

7. Diberikan data pada tabel berikut. 
 

x 0 1 2 3 4 
f(x) 1 5 31 121 341 

 
Dengan interpolasi, dapatkan nilai aproksimasi dari  f(2,48). 
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