
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Energi

Pada saat ini di era industrialisasi dan transportasi, energi digunakan

sebagai bahan bakar utama penggerak sektor tersebut. Energi yang umumnya

sekarang digunakan berasal dari bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, gas alam

dan batu bara. Ketiga bahan bakar tersebut saat ini merupakan pensuplai energi

terbesar di dunia. Bahan bakar fosil memampu mendominas 81% energi primer

dunia dan juga berkontribusi pada 66% pembangkitan listrik global. Padahal

bahan bakar tersebut termasuk sumber daya energi yang tidak dapat diperbaharui

dan lama kelamaan keberadaannya akan langka dan habis. Beberapa data

menyebutkan bahwa sampai dengan taraf tertentu, krisis energi kita hadapi dimasa

akan datang (Ivan, 2013).

Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi,

sehingga penglolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan

pengusahaannya harus dilaksanakan secara terpadu. Cadangan sumber daya energi

bahan bakar fosil keberadaannya sangat terbatas, maka perlu adanya kegiatan

diversifikasi sumber daya energi agar ketersediaan energi dimasa depan terjamin.

Bahan bakar fosil juga menghasilkan bahan pencemar yang mengganggu

kesehatan, dan menurunkan kualitas lingkungan, seperti Pb (timbal), CO (Carbon

monoksida) dan CO2 (Carbon dioksida) (Ivan, 2011).

Situasi energi di Indonesia tidak lepas dari situasi energi dunia. Konsumsi

energi dunia yang makin meningkat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk

mencari sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak sangatlah

besar. Berdasarkan data energi sumber daya mineral 2006, bahwa minyak bumi

seperti solar, premium, minyak tanah, minyak diesel, dan minyak bakar

mendominasi 52,5% pemakaian energi di Indonesia, gas bumi sebesar 19%, batu

bara 21,5%, air 3,7%, panar bumi 3% dan energi terbarukan renewable hanya

sekitar 0,2% dari total penggunaan energi. Padahal menurut data ESDM 2006,
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cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 9M barel pertahun dan produksi

Indonesia hanya sekitar 900 juta barel pertahun. Jika terus dikonsumsi dan tidak

ditemukan cadangan minyak baru atau tidak ditemukan teknologi baru untuk

meningkatkan recovery minyak bumi diperkirakan cadangan minyak Indonesia

habis dalam waktu 23 tahun mendatang (Syariful. 2014).

Ditengah persoalan tersebut, pengembangan energi baru dan terbarukan

sebagai pengganti bahan bakar minyak menjadi solusi alternatif. Pemerintah

Indonesia telah mengeluarkan blue print pengelolaan energi nasional periode

2005-2025 yang merupakan penjabaran dari kebijakan energi nasional (peraturan

presiden no 5 tahun2006). Dalam cetak biru itu, peran energi baru dan terbarukan

ditargetkan meningkat pada tahun 2025 disusul inpres no 1/2006 tentang

pemanfaatan bahan bakar nabati (Syariful. 2014).

Berbagai energi alternatif yang dikenal selama ini untuk pegganti bahan

bakar fosil adalah: panas bumi (geo termal) tenaga matahari, tenaga angin,

gelombang laut, arus, dan pasang surut. Namun keberadaan sumber daya tersebut

terkendala oleh beberapa faktor seperti kondisi alam, musim, dan lamanya

paparan. Karna itu beberapa negara mulai mengambil kebijakan untuk mencari

sumber energi lain yang terbarukan, yang tidak terpengaruh musim, salah satunya

adalah menggunakan bahan bakar hayati. Jadi disimpulkan perlu adanya sumber

energi terbarukan disebabkan beberapa hal diantara adalah (Syariful. 2014):

1. Konsumsi energi yang semakin meningkat.

2. Bahan bakar fosil akan habis karena termasuk bahan bakar tak terbarukan.

3. Kebutuhan bahan bakar yang tak seimbang dengan produksi sehingga masih

mengimpor bahan bakar minyak.

4. Potensi biomasa Indonesia yang besar karena keanekaragaman tumbuhan

yang sangat tinggi serta dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar.

5. Adanya kebijakan internasional maupun nasional mengenai energi.

6. Potensi lahan-lahan kosong dan tandus yang dapat digunakan untuk

menanam tanaman yang dapat dikonversikan menjadi bahan bakar.

7. Potensi sumber daya manusia untuk mengolah, memanfaatkan dan

menghasikan bahan bakar alternatif untuk kebutuhan dimasa depan.
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8. Penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan.

9. Untuk mengurangi efek-efek buruk dari pembakaran bahan bakar fosil maka

diperlukan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

10. Bahan bakar minyak juga mengandung polutan berbahaya bagi kesehatan

manusia seperti hidro karbon, Pb dan CO.

Berdasarkan peraturan presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi

nasional Indonesia memiliki target energi terbarukan sampai 15%, terutama bahan

bakar hayati sampai 5%. Oleh karena itu perlu dicari sumber bahan bakar hayati

terutama produk biomassa untuk di konversikan menjadi energi (Syariful, 2014).

2.1.1 Energi Listrik

Energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang dapat berubah ke

bentuk energi lainnya. Sejarah tenaga listrik berawal pada januari 1882, ketika

beroperasinya pusat tenaga listrik yang pertama di London Inggris. Kemudian

pada tahun yang sama, bulan September juga beroperasi pusat tenaga listrik di

New York city, Amerika. Keduanya menggunakan arus searah tegangan rendah,

sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan kedua kota besar tersebut, dan dicari

sistem yang lebih memadai (Sumardjati, 2008).

Pada tahun 1885 seorang dari prancis bernama Lucian Gauland dan John

Gibbs dari Inggris menjual hak patent generator arus bolak-balik kepada seorang

pengusaha bernama George Westinghouse. Selanjutnya dikembangan generator

arus bolak-balik dengan tegangan tetap, pembuatan transformator dan akhirnya

diperoleh sistem jaringan arus bolak-balik sebagai transmisi dari pembangkit ke

beban/pemakai (Sumardjati, 2008).

Arus listrik didefinisikan sebagai laju aliran muatan listrik yang melalui

suatu luasan penampang lintang. Menurut konversi, arah arus dianggap searah

dengan aliran muatan positif. Konvensi ini ditetapkan sebelum diketahui sebelum

electron-elektron bebas yang muatannya negatif, adalah partikel-partikel yang

sebenarnya bergerak dan akibatnya menghasilkan arus pada kawat penghantar.

Gerak dari elektron-elektron bermuatan negatif dalam satu arah ekivalen dengan

aliran muatan positif yang arah geraknya berlawanan. Jadi, elektron bergerak
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dengan arah yang berlawanan dengan arah arus. Namun demikian, tidak semua

arus dihasilkan oleh aliran elektron pada kawat (Tipler Paul. A, 2001).

Dalam suatu pemercepat yang menghasilkan sorotan proton, arah gerak

proton-proton bermuatan positif sama dengan arah arus. Dalam elektrolisis, arus

dihasilkan oleh ion-ion positif yang searah arus ditambah aliran ion-ion negatif

dan elektron-elektron yang berlawanan arah dengan arus. Pergerakan partikel-

partikel negatif satu arah dan partikel-partikel positif pada arah yang berlawanan,

keduanya berkontribusi terhadap arus dalam arah yang sama. Hamper pada semua

gerak muatan-muatan negatif dalam satu arah tidak dapat dibedakan dari gerak

muatan-muatan positif dalam arah arus dan ingat (jika perlu) bahwa dalam kawat

penghantar, sebagai contoh, elektron-elektron bergerak dalam arah yang

berlawanan terhadap arus (Tipler Paul. A, 2001).

2.1.2 Pembangkit Energi Listrik

Pembangkit listrik kita ketahui semakin berkembang dengan adanya

penemuan berbagai sumber pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro (PLTMh) yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan

(renewable energy) dan masih belum banyak dimanfaatkan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan data dari departemen energi sumber daya manusia (ESDM),

Indonesia mempunyai potensi tenaga air sebesar 75.000 MW dan saat ini baru

13,5 % potensi tersebut termanfaatkan (Effendy, 2009).

Salah satu komponen PLTMh adalah generator sebagai alat untuk

mengubah energi mekanis poros turbin menjadi energi listrik. Generator yang

banyak digunakan dalam PLTMh adalah generator sinkron (untuk daya terbangkit

> 10 kW) dan generator asinkron atau induksi (untuk daya terbangkit < 10 kW).

Beberapa alasan  dipergunakan generator induksi untuk daya terbangkit PLTMh <

10 kW antara lain: generator sinkron dengan daya < 10 kW sangat sulit

didapatkan di pasaran, mudah perawatannya, dan harganya lebih murah

(Effendy,2009).
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Gambar 2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (Effendy, 2009)

Selain itu energi listrik juga banyak dihasilkan menggunakan berbagai

macam jenis pembangkit berdaya besar dengan proses pembakaran disebut

dengan pusat listrik tenaga termal karena didalamnya terjadi proses panas. Jenis-

jenis pusat listrik tenaga termal seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG),

pembangkit listrik tenaga disel (PLTD), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)

(Suyamto. 2009)

2.2 Motor Listrik

Motor listrik pada umumnya terdiri dari 1 fasa dan 3 fasa. Sesuai dengan

namanya motor satu fasa dirancang untuk beroprasi menggunakan suplai tegangan

satu fasa. Motor induksi tiga fasa terdiri dari dua tipe yaitu motor induksi rotor

sangkar dan motor induksi rotor belitan (menggunakan slip ring). Kedua tipe ini

mempunyai kesamaan dalam konstruksi kecuali pada rancangan rotor. Masing-

masing mempunyai tiga kumparan stator yang terpisah, satu untuk setiap fasanya

yang terdistribusi secara merata dan saling bergantian di sepanjang inti stator

untuk mencapai jumlah kutub yang diinginkan (Bien, 2005).

Ketika stator disuplai dengan tegangan listrik tiga fasa ke masingmasing

kumparan yang terpisah 120 derajat listrik dari kedua fasa lainnya, maka arus
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listrik akan mengalir dalam kumparan stator dan menghasilkan gelombang medan

magnet yang berputar pada stator. Pada waktu yang sama fluks stator akan

menginduksikan kumparan rotor dan menghasilkan medan magnet pada rotor.

Kutub medan magnet dari rotor akan tertarik dan mengikuti kutub medan stator

yang berputar, menyebabkan rotor berputar (Bien, 2005).

Rotor dari motor induksi selalu berputar pada kecepatan berapapun

dibawah kecepatan medan putar stator. Jika kecepatan rotor sama dengan

kecepatan medan putar stator, konduktor dari kumparan rotor tidak akan

memotong fluks medan putar stator, dalam hal ini tidak ada tegangan yang akan

diinduksikan pada rotor dan rotor akan tidak mempunyai kutub magnet. Oleh

karena itu, rotor akan selalu berputar pada kecepatan di bawah kecepatan medan

putar stator jadi konduktor dari kumparan rotor akan secara terus menerus

memotong fluks medan putar stator dan menghasilkan slip. Perbedaan antara

kecepatan rotor dan medan putar stator disebut slip rotor. Semakin besar beban

motor, semakin besar nilai slip rotor. Walaupun nilai slip berubah hanya sedikit

saat penambahan atau pengurangan beban, dan sangat kecil bahkan pada saat

beban penuh, motor induksi tiga fasa biasanya dianggap sebagai motor dengan

putaran konstan (Bien, 2005).

2.2.1 Rotor

Untuk medan rotor yang digunakan tergantung pada kecepatan mesin,

mesin dengan kecepatan tinggi seperti turbo generator mempunyai bentuk

silinder. Sedangkan mesin dengan kecepatan rendah seperti hydroelectric atau

generator listrik diesel mempunyai rotor kutub menonjol (Sunarnik, 2014).

Gambar 2.2 Komponen motor, A) Rotor Silinder, B) Rotor Menonjol
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2.2.2 Stator

Stator dari mesin sinkron terbuat dari bahan ferromagnetik yang berbentuk

laminasi untuk mengurangi rugi-rugi arus pusar. Dengan inti ferromagnetik yang

bagus berarti permebilitas dan resistivitas dari bahan tinggi (Sunarnik, 2014).

Gambar 2.3 Inti stator dan alur pada stator (Sunarnik, 2014).

Gambar 2.3 memperlihatkan alur stator tempat kumparan jangkar. Belitan

jangkar (stator) yang umum digunakan oleh mesin sinkron tiga phasa, ada dua tipe

yaitu (Sunarnik, 2014):

1. Belitan satu lapis (Single Layer Winding).

2. Belitan berlapis ganda (Double Layer Winding).

2.3 Generator

Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi

energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dll. Energi listrik

yang dihasilkan oleh generator bisa berupa Listrik AC (listrik bolak-balik)

maupun DC (listrik searah). Hal tersebut tegantung dari konstruksi generator yang

dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Generator berhubungan erat dengan

hukum faraday. Berikut hasil dari hukum faraday “ bahwa apabila sepotong kawat

penghantar listrik berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat

tersebut akan terbentuk Gaya Gerak Listrik (Wahab, 2014).

Gaya Gerak Listrik (GGL) bila sebatang logam panjang berada di dalam

medan listrik (E0), maka akan menyebabkan elektron bebas akan bergerak ke kiri

yang akhirnya akan menimbulkan medan listrik induksi yang sama kuat dengan

medan listrik sehingga kuat medan total menjadi nol. Hal ini membuat potensial
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kedua ujung logam menjadi sama besar dan aliran elektron akan berhenti, maka

kedua ujung logam terdapat muatan induksi. Agar aliran elektron bebas berjalan

terus maka muatan induksi ini harus terus diambil, sehingga pada logam tidak

timbul medan listrik induksi dan sumber ggl (misal baterai) yang dapat membuat

beda potensial kedua ujung logam harganya tetap, sehingga aliran elektron tetap

berjalan (Wahab, 2014).

Sumber GGL atau sering disebut sumber tegangan, bila dihubungkan

dengan perumusan medan listrik, dapat dilakukan melalui hubungan kerja.

Generator arus searah menghasilkan arus listrik DC karena pada konstruksi

dilengkapi dengan komutator, biasanya berfungsi sebagai penguat pada generator

utama di bengkel atau industri. Sedangkan generator arus bolak-balik

menghasilkan arus listrik AC, hal ini dikarenakan oleh konstruksi pada generator

menyebabkan arah arus akan berbalik pada setiap setengah putaran (Wahab,

2014).

2.3.1 Generator Arus Bolak Balik (AC)

Generator merupakan sebuah alat yang mampu menghasilkan arus listrik.

salah satu jenis generator adalah generator arus bolak balik yang akan dibahas saat

ini. Generator arus bolak-balik berfungsi mengubah tenaga mekanis

menjadi tenaga listrik arus bolak-balik (Arifin, 2014).

Gambar 2.4 Generator AC

Generator arus bolak-balik sering disebut juga sebagai alternator atau generator

AC (Alternating Current) atau juga generator singkron. Alat ini sering

AC Voltage
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dimanfaatkan di industri untuk mengerakkan beberapa mesin yang menggunakan

arus listrik sebagai sumber penggerak. Generator arus bolak-balik dibagi menjadi

dua jenis, Generator arus bolak-balik 1 fasa dan Generator arus bolak-balik 3 fasa.

Berdasarkan sistem pembangkitannya generator AC dapat dibagi menjadi

2 yaitu (Arifin, 2014):

1. Generator 1 fasa

Generator yang dimana dalam sistem melilitnya hanya terdiri dari satu

kumpulan kumparan yang hanya dilukiskan dengan satu garis dan dalam hal

ini tidak diperhatikan banyaknya lilitan. Ujung kumparan atau fasa yang satu

dijelaskan dengan huruf besar X dan ujung yang satu lagi dengan huruf U.

2. Generator 3 fasa

Generator yang dimana dalam sistem melilitnya terdiri dari tiga kumpulan

kumparan yang mana kumparan tersebut masing-masing dinamakan lilitan

fasa. Jadi pada statornya ada lilitan fasa yang ke satu ujungnya diberi tanda

U – X; lilitan fasa yang ke dua ujungnya diberi tanda dengan huruf V – Y

dan akhirnya ujung lilitan fasa yang ke tiga diberi tanda dengan huruf W –

Z.

2.3.2 Prinsip Kerja Generator

Prinsip dasar generator arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday

yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada medan magnet yang

berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik.

Besar tegangan generator bergantung pada (Wahab, 2014):

1. Kecepatan putaran (N)

2. Jumlah kawat pada kumparan yang memotong fluk (Z)

3. Banyaknya fluk magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet (f)

Jumlah kutub generator arus bolak-balik tergantung dari kecepatan rotor dan

frekuensi dari ggl yang dibangkitkan. Hubungan tersebut dapat ditentukan dengan

persamaan (Arifin, 2014):

……………………….. (2.1)ε=-N
∆ϕB

∆t
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Dimana: Ε = GGL Induksi (volt)

N     = Jumlah Lilitan Induksi∆ = Perubahan Fluks Magnetik (weber)∆ 					= Selang Waktu (s)

Komponen pada generator arus bolak-balik yaitu rotor. Rotor adalah

bagian dari motor listrik atau generator yang berputar pada sumbu rotor.

Perputaran rotor di sebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat email

pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor di tentukan oleh banyaknya

lilitan kawat dan juga diameternya (Arifin, 2014).

Efisiensi pada megenerator merupakan besaran yang penting untuk

diketahui Persamaannya dapat di tuliskan (Badaruddin, 2014) :

........................ (2.2)

Gambar 2.5 Bentuk Rotor

Efisiensi=
Daya Keluaran output dalam watt

Daya maskan input dalam watt
x 100%
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Stator adalah bagian pada motor listrik atau dinamo listrik yang berfungsi

sebagai stasioner (yang diam) dari sistem rotor dan stator inilah yang

mengeluarkan tegangan bolak balik. Stator terdiri dari badan generator yang

terbuat dari baja yang berfungsi melindungi bagian dalam generator, kotak

terminal dan name plate pada generator. Inti Stator yang terbuat dari bahan

ferromagnetik yang berlapis-lapis dan terdapat alur-alur tempat meletakkan lilitan

stator. Lilitan stator yang merupakan tempat untuk menghasilkan tegangan.

Sedangkan, rotor berbentuk kutub sepatu (salient) atau kutub dengan celah udara

sama rata (rotor silinder) (Arifin, 2014).

Gambar 2.6 Bentuk Stator

2.4 Penyimpanan Energi dengan Roda Gaya

Energi yang berlebih dari suatu pembangkit listrik harus disimpan dalam

bentuk tertentu atau energi tersebut akan terbuang percuma. Salah satu cara yang

dilakukan untuk menyimpan energi yang berlebih kemudian menggunakannya

kembali saat diperlukan (power on demand) adalah menggunakan roda gaya.

Roda gaya atau sering juga disebut roda gila seperti yang kita ketahui adalah

sebuah komponen yang terdapat pada semua kendaraan roda empat, merupakan

sebuah piringan yang karena beratnya dapat menahan perubahan kecepatan yang

drastis sehingga gerak putaran poros mesin menjadi lebih halus. Jarang diketahui

roda gaya memiliki kepadatan energi hingga ratusan kali lebih banyak
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dibandingkan dengan baterai yang ada saat ini serta dapat menyimpan dan

melepaskan energi dengan lebih cepat (Aminudin, 2014).

Gambar 2.7 Roda gaya (Aminudin, 2014).

Energi disimpan secara mekanik di roda gaya dengan memutar porosnya

sementara pada baterai biasa energi disimpan secara kimiawi. Roda gaya dapat

menyimpan energi dengan cara memutarnya pada suatu tempat di mana gesekan

yang terjadi relatif kecil. Untuk dapat menyimpan energi yang bermanfaat, poros

roda gaya harus berputar sangat cepat. Jika energi yang tersimpan di roda gaya

akan digunakan, sebuah generator dapat mengubah energi mekanik tersebut

menjadi energi listrik. Sistem penyimpanan dengan roda gaya beroperasi pada

kecepatan sampai 60.000 putaran tiap menitnya (Aminudin, 2014).

Berfungsi seperti layaknya baterai, roda gaya dapat diisi (charged) selama

waktu beban listrik rendah dan melepaskan energi tersebut saat beban puncak.

Dengan fungsi tersebut, roda gaya dapat menghemat biaya energi bagi

pemiliknya. Penggunaan roda gaya pada perkantoran atau perumahan dapat

menghindari keharusan membangun pembangkit listrik baru untuk memenuhi

kebutuhan akan energi yang terus meningkat. Satu unit roda gaya dapat berukuran

kecil dan berbobot ringan untuk ditempatkan di lingkungan perumahan. Sebuah

unit berkapasitas 50 kilowatt-hour (kWh) yang dapat memberikan daya listrik

sebesar 10 kW, suatu daya yang lebih dari cukup untuk sebuah rumah, hanya

berukuran sebesar teko air (Aminudin, 2014).
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Perkembangan teknologi terbaru telah memungkinkan dirancangnya roda

gaya yang ekonomis, yaitu biaya murah, kontrol elektronik yang ringkas sehingga

memperkecil ukuran komponen, serta mengurangi gesekan yang terjadi. Pada

penerapannya didaerah komersial dan industri, pemasangan sistem roda gaya

dilakukan dibawah tanah atau di atas lantai suatu bangunan. Roda gaya berumur

sepuluh kali lebih lama dibandingkan dengan baterai konvensional. Tidak

menggunakan bahan kimia yang berbahaya, dapat beroperasi pada suhu

lingkungan yang ekstrim dan mudah dalam perawatan. Umur roda gaya dapat

mencapai 20 hingga 40 tahun (Aminudin, 2014).

2.4.1 Mekanisme Penyimpanan Energi Pada Roda Gaya

Roda gaya merupakan sebuah benda dengan berbagai macam bentuk yang

berputar terhadap titik pusat massa. Pada umumnya roda gaya berbentuk silinder

pejal atau cakram yang memiliki massa dan jari-jari tertentu. Mekanisme

penyimpanan energinya menggunakan prinsip gerak rotasi, energi disimpan dalam

bentuk energi kinetik rotasi. Besarnya energi yang tersimpan pada roda gaya

tergantung pada momen inersia dan kecepatannya saat berputar, roda gaya akan

menyimpan energi saat berputar karena dikenai gaya dalam bentuk energi kinetik

rotasi dan akan melepaskan energi tersebut saat gaya yang mengenainya

berkurang atau dihilangkan. Sebuah roda gaya bisa berputar sampai puluhan ribu

rotasi per menit (RPM) tergantung dari material yang menyusunnya, semakin

padat dan keras material suatu roda gaya semakin bagus karena dengan volume

yang kecil massanya semakin besar dan selain itu juga akan semakin tahan jika

diputar dengan kecepatan tinggi (Aminudin, 2014)

Roda gaya adalah sebuah massa yang berputar dan digunakan sebagi

penyimpan tenaga didalam mesin. Tenaga yang disimpan pada roda gaya berupa

tenaga kinetik ( )yang besarnya:

……………………………… (2.3)Ek
=

1

2
I.ω2
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Dimana:

I = 1/2MR2 adalah momen inersia roda gaya terhadap sumbu putarnya.

2.5 Interpolasi Polinomial

Interpolasi adalah salah satu metode pencocokan titik data dengan sebuah

kurva dengan cara membuat kurva cocokan ke setiap titik pada titik-titik data di

dalam tabel. Interpolasi bertujuan membangun kurva yang melalui semua titik-

titik data yang dipergunakan. Interpolasi digunakan bila kurva yang dibentuk

tersebut dipakai untuk menaksir nilai f(x) dengan x berada antara titik-titik data

yang diberikan. Sebaliknya, bila x berada diluar titik-titik data yang diberikan

maka prosesnya dinamakan ekstrapolasi. Secara umum hampiran interpolasi

mempunyai ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrapolasi (Muhammad,

2011).

Dari kurva hasil cocokan tersebut dapat dicari nilai di dalam rentang titik

data (x0, xn ) sedemikian sehingga (x0<xk<xn) dan disebut nilai interpolasi. Salah

satu bentuk interpolasi adalah interpolasi polinomial, dan tekniknya diataranya,

polynomial lagrange dan polynomial newton (Muhammad, 2011):


