
Penyelesaian Sistem Persamaan Linear 

(SPL) dan Matrix Inversion 

Metode LU Decomposition 

LU Decomposition untuk menyelesaikan SPL 

Metode ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam metode ini diadopsi 

metode eliminasi Gauss untuk memecah sebuah matrik (misal [A]) menjadi komponen matrik Lower 

dan Upper (misal, [L] dan [U]) sebagai berikut: 

 ����×�����×� = ����×� (1.1)  
Dengan eleminasi Gauss diperoleh hasil sebagai berikut 

 ��	��×��
��×������×� = ����×� (1.2)  
dimana 

�
��×� Matrik A yang telah dieliminasi �	��×� Matrik dengan nilai diagonal sama dengan 1 dan isi sisi bawah diagonal 

merupakan nilai faktorisasi saat melakukan eliminasi Gauss 

misal 

 ����×� = �
��×��	��×� (1.3)  
 ��� �� ���� �� ���� �� ��� = ���� ��� ���
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� (1.4)  

Persamaan (1.2) dapat ditulis sebagai berikut 

 �	��×���
��×�����×�� = ����×� (1.5)  
 �	��×�����×� = ����×� (1.6)  
dimana 

 �
��×�����×� = ����×� (1.7)  
 

Prosedur penyelesaian untuk memperoleh nilai {x} adalah 

1. Dengan eliminasi Gauss temukan matrik upper [U] dan matrik lower [L] seperti persamaan 

(1.4) di atas. 

2. Hitung nilai {d} dengan substitusi menggunakan persamaan (1.6) 

3. Hitung nilai {x} dengan back substitution menggunakan persamaan (1.7) 

LU Decomposition untuk mendapatkan invers matrik 

Jika pada penyelesaian SPL ruas kanan persamaan hanya berupa vektor {b}, maka pada invers matrik 

ruas kanan persamaan berupa matrik identitas dan nilai {x} yang dicari merupakan matrik invers-nya. 

 ����×�����×���
= ����×� (1.8)  

Jika matrik yang akan dicari invers-nya merupakan rangkaian dari vektor-vektor semisal berikut 



 ����×� = �����×� ����×� ⋯ ����×�� (1.9)  
maka metode LU decomposition dapat digunakan untuk memperoleh nilai matrik invers dengan 

mengerjakan tiap kolom (vektor) sebagai berikut 

 ����×�����×���
= �����×� ����×�����×���
= �����×� 

⋮ ����×�����×���
= �����×� 

(1.10) 

Dimana untuk memperoleh nilai ����×���  dilakukan prosedur sama seperti cara memperoleh nilai {x} 

seperti bahasan sebelumnya. 

Contoh: buka file spreadsheet terlampir. 

Metode Eliminasi Gauss-Jordan 

Eliminasi Gauss-Jordan untuk penyelesaian SPL 

Tujuan eliminasi ini adalah untuk memperoleh matrik identitas dari matrik [A] sehingga nilai {x} sama 

dengan nilai {d} hasil eliminasi dari {b}. 

 ����×�����×� = ����×� ����×�����×� = ����×� 
(1.11) 

Contoh: buka file spreadsheet terlampir.  

Eliminasi Gauss-Jordan untuk mendapatkan matrik invers 

Konsep matrik identitas ini dapat diterapkan untuk mencari nilai invers dari sebuah matrik dengan 

prosedur sebagai berikut 

 ����×�����×���
= ����×� (1.12) 

 


