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Abstrak—Analisis numerik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

menemukan eigenvalue (nilai eigen) dan eigenvector (vektor eigen) dari suatu 

matriks. Tujuan dari kajian literatur ini ialah untuk menentukan eigenvalue dan 

eigenvector menggunakan metode pangkat, bisection method dan metode deflasi 

dengan Matlab. Metode pangkat (power method) untuk menentukan eigenvalue yang 

dominan atau terbesar dengan eigenvector yang bersesuaian dari suatu matriks 

melalui pendekatan iteratif yang perhitungannya akan dilakukan sampai 

ditemukannya satu nilai solusi, Bisection method  merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam analisis numerik untuk memperoleh eigenvalue yang berada pada 

suatu fungsi kontinu dari interval melalui pendekatan iteratif untuk memperoleh nilai 

yang merupakan solusi dari sebuah permasalahan dilakukan sampai iterasi berhenti. 

Sedangkan metode deflasi digunakan dalam mempermudah mencari eigenvalue dan 

eigenvector jika digabungkan penggunaannya menggunakan metode pangkat melalui 

eigenvector yang telah dinormalkan. 

Kata kunci: bisection, deflasi, eigenvalue, eigenvector, metode pangkat 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Referensi [1] menyatakan dalam suatu penelitian yang dilakukan terkadang hasil yang 

diperoleh tidak akurat. Hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan manusia maupun penggunaan alat yang 

digunakan untuk pengukuran. Dengan demikian agar hal tersebut dapat diminimalisir maka harus peneliti 

harus mampu membedakan atau mengetahui apa saja metode yang harus digunakan. Salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah metode numerik. Hasil perhitungan dengan metode numerik cukup dapat 

memberikan solusi pada persoalan yang dihadapi. Penerapan dari metode numerik ini salah satunya yaitu 

dalam masalah nilai eigen dan vektor eigen menggunakan beberapa metode melalui Matlab. Sesuai dengan 

[2] yang menyatakan bahwa untuk masalah menentukan eigenvalue dari matriks simetrik dapat dilakukan 

menggunakan program dan perhitungan. 

Referensi [1] menyatakan untuk matriks persegi A terdapat eigenvalue yang disimbolkan dengan λ 

dan mempunyai eigenvektor yang dinyatakan dengan v, dimana eigenvector  berkoresponsi dengan 

eigenvalue jika �� = �� dan dan � ≠ 0 atau v vektor tak nol di dalam ��.untuk mencari eigenvalue dari 

matriks A yang berodo 	 × 	 maka �� = �� dituliskan sebagai  �� = λIv ⟺ 0 = λIv − Av 

  ⇔ 0 = ��λI − A�       (1) 

Agar λ menjadi eigenvalue maka harus ada penyelesaian tak nol dari persamaan di atas jika dan hanya 

jika det�λI − A� = 0 atau biasa disebut sebagai persamaan karaketristik matriks A. Polinom karakteristik 

matriks A berderajat n maka mempunyai koefisien λ� adalah 1. Secara umum dapat dituliskan polinom 

karakteristik dari matriks 	 × 	 ialah  det�λI − A� = �� + �������� + ⋯ + ��� + ��.  

Dalam matematika, eigenvalue banyak diterapkan di berbagai bidang ilmu akan tetapi tidak semua 

masalah yang ada dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik, sehingga dibutuhkan analisis 

numerik untuk mencari penyelesaian. Salah satu permasalahan yang ada ialah eigenvalue dan eigenvector 

dari suatu matriks yang dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Untuk menemukan solusi dari 

eigenvalue dan eigenvector  hanya diperlukan operasi-operasi aljabar biasa hanya saja perhitungan yang 

dilakukan tidak cukup hanya satu atau dua kali tetapi harus dilakukan berulang-ulang sampai 

ditemukannya nilai yang konvergen ke suatu penyelesaian.  
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Dalam penyelesaian soal-soal praktis, suatu matriks seringkali begitu besar sehingga penentuan 

persamaan karakteristik tidak praktis pada penggunaan metode determinan. Akibatnya, digunakan berbagai 

metode aproksimasi. Metode aproksimasi (numerik) yang dapat digunakan untuk menentukan eigenvalue 

dan eigenvector dalam kajian literatur ini ada 3, yang pertama adalah metode pangkat (power method). 

Menurut referensi [3] metode pangkat merupakan suatu langkah yang digunakan untuk menentukan eigen 

value dominan matriks A. Referensi [4] juga menyatakan bahwa metode pangkat digunakan untuk 

menentukan eigenvalue dominan dari A yang mengakibatkan ditemukannya vektor eigen singular dominan 

dan metode pangkat untuk matriks yang tidak simetris [5]. Perhitungan yang dilakukan menggunakan 

proses perkalian matriks atau dapat disebut sebagai vektor awal yang dilakukan secara berulang-ulang 

sampai ditemukan nilai yang konvergen ke nilai yang merupakan solusinya.   

Metode kedua yang dapat digunakan dalam menentukan pendekatan eigenvalue dan eigenvector 

dalam fungsi kontinu pada suatu interval ialah metode bagi dua. Menurut [6] untuk memperoleh 

pendekatan eigenvalue dan eigenvector melalui metode bagi dua yang pertamakali dilakukan ialah 

membagi interval menjadi subinterval yang kemudian akan membentuk dua nilai awal. Proses iterasi pada 

metode ini akan berhenti ketika ditemukan nilai yang konvergen ke suatu nilai yang merupakan 

penyelesaiannya. Referensi [4] menyatakan bahwa λ merupakan akar dari persamaan ���� = 0 dalam 

interval  !, #$, dengan ��!�. ��#� < 0, # = ! + ' dengan ' > 0 dan �# − !� tidak cukup kecil. Interval  !, #$ dibagi menjadi dua interval yang sama yaitu  !, )$ dan  ), #$, masing-masing panjangnya ) = *�+,  

dan ) = +-*, . Jika ��)� = 0, maka c merupakan akar yang tepat. Matriks yang memiliki eigenvalue dan 

eigenvector pada metode pangkat dan deflasi menggunakan matriks berordo 	 × 	, dalam metode bagi 

dua melalui matriks symmetric tridiagonal [7].  Karena eigenvalue dari matriks symmetric merupakan 

nyata maka dapat dicari melalui garis nyata. Untuk mencari akar dengan mengevaluasi .��� pada titik 

yang berbeda dari x tanpa melihat koefisien hal ini yang disebut dengan proses belah dua untuk fungsi 

non-linear.  

Metode terakhir atau ketiga dalam artikel ini untuk menentukan eigenvalue dan eigenvector ialah 

metode deflasi. Sejauh ini, kita mengetahui bahwa metode pangkat digunakan untuk mencari nilai eigen 

yang terbesar atau yang paling dominan dari suatu matriks. Tetapi, apabila kita membutuhkan beberapa 

nilai eigen lain yang paling besar selain dari nilai eigen yang kita dapatkan dari metode pangkat, 

bagaimanakah mencarinya? Untuk itu, metode deflasi digunakan dalam mencari nilai eigen yang terbesar 

selain dari nilai eigen yang ditemukan dari metode pangkat. 

Metode deflasi ini akan menghilangkan solusi yang telah ditentukan, saat menghilangkan solusi 

sisanya tidak berubah, misalnya deflasi dalam polynomial [9]   �/ − 6�, + 11� − 6 = �� − 1���, − 5� + 6� = �� − 1��� − 2��� − 3�	      (2) 

Sedangkan untuk permasalahan nilai eigen dari suatu matriks, metode deflasi menggeser nilai eigen 

yang telah ditentukan menjadi 0, ketika sisanya dari nilai eigen tersebut tidak berubah. Adapun tujuan 

digunakannya metode deflasi adalah untuk menghitung subdominan nilai eigen sesudah menghitung 

maksimum dan minimum nilai eigen dengan metode pangkat atau metode pangkat kebalikan [9]. Referensi 

[7] menyatakan bahwa metode deflasi digunakan untuk mencari sebuah matriks taksingular. Matriks 

taksingular tersebut dinamakan matriks H sehingga akan terbentuk polinom-polinom karakteristik:  det�� − �6� = det�7�7�� − �6� = ��� − �� det��� − �6�     (3) 

Formula yang demikian akan mengakibatkan 	 − 1 nilai eigen yang tersisa dari matriks A akan 

menjadi nilai-nilai eigen matriks ��. Referensi [3] menyatakan bahwa metode deflasi dilakukan guna 

mempermudah mencari eigenvalue dan eigenvector dari keseluruhan suatu matriks. Lebih lanjut metode 

deflasi berlaku pada matriks A dengan ordo 	 × 	 dengan eigenvalue ��, �,, … . , �� . Jika ���� merupakan 

eigenvector yang bersesuaian dengan �� dan 9|��|9 = 1, maka matriks ; = � − ������< mempunyai nilai 

eigen 0, �,, … . , �� dan jika v adalah eigenvector taknol dalam himpunan =	�,, … . , ��> maka terdapat 

eigenvector A yang bersesuaian dengan eigenvalue ini. 

Teorema 2.1 Menurut [7]: 

Misalkan A adalah matriks 		 × 		 yang bujur sangkar dengan nilai-nilai eigen  ��, �,, . . . , ��. Jika �� 

adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan λ1, dan9|��|9 =, maka [7]:  

(a). Matriks ;	 = 	�	–	��@A	@AB   mempunyai nilai-nilai eigen 0, λ2, . . . , λn  

(b). Jika v adalah vektor eigen B yang bersesuaian dengan nilai eigen tak nol dalam himpunan { λ2, . . . , 

λn } maka v adalah juga vektor eigen A yang bersesuaian dengan nilai eigen ini.  

Menurut Referensi [3] dinyatakan bahwa metode pangkat akan memerlukan waktu yang tidak 

sedikit karena harus melakukan iterasi secara terus menerus maka diperlukan metode lain agar dapat 

mengefektifkan penggunaan metode pangkat yaitu metode deflasi. Sedangkan metode pangkat dan metode 
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bagi dua memiliki metode yang hampir sama karena iterasi akan berhenti ketika eigenvalue mendekati nilai 

yang merupakan solusinya. Tujuan dari artikel ini ialah untuk menentukan eigenvalue dan eigenvector dari 

suatu matriks dengan menggunakan metode pangkat (power method), metode bagi dua (bisection method) 

dan metode deflasi. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah terlebih dahulu melakukan studi literatur dari 

beberapa buku terkait dengan cara menemukan eigenvalue dan eigenvector suatu matriks dengan metode 

pangkat (power method), metode bagi dua (bisection method), dan metode deflasi. Matriks yang akan 

dicari eigenvalue dan eigenvector dianalisis secara analitik dan dengan bantuan software MATLAB   

A. Metode Pangkat (Power Method) 

Langkah-langkah dalam menentukan nilai eigen dengan metode pangkat adalah sebagai berikut: 

1. Ambil sebarang matriks �� yang tak nol  

2. Hitung nilai C� = ��� 

3. Cari harga mutlak terbesar dari elemen C� 

4. Hitung nilai �� = �� = �D+E	|FG| C� 

5. Hitung aproksimasi nilai eigen mulai dari iterasi pertama yaitu �� = HEG.EG
EG.EG  sampai dengan iterasi 

berikutnya dengan langkah yang sama hingga mendapatkan aproksimasi nilai eigen dominannya 

(nilai eigen terbesar). 

Dengan menggunakan aplikasi Matlab, berikut scriptnya. 

A = [1.25, .75; .75, 1.25]; %[-7,13,-16;13,-10,13;-16,13,-7]; 

n= size(A,1); 

x_0 = [1, .5]; %[1,-.8,.9]; %rand(n,1); 

index = 1; 

err_tol = 10^-3; 

max_iterates = 20; 

x_init=zeros(n,1); 

lamda=zeros(max_iterates,1); 

%define x_init and require it to be a column vector. 

for i=1:n 

    x_init(i)=x_0(i); 

end 

%find the max element in size. 

[max_x,i_max]=max(abs(x_init)); 

%noemalize the initil vector to have an 

%infinity norm of 1. 

z=x_init/x_init(i_max); 

%if index=0, generate a special vector for the  

%approximate eigenvalue computation. 

if index==0 

    spec_vec=rand(1,n); 

end 

format short; 

error=inf; 

it_count=0; 

iterasi = []; 

m_z = []; 

%main loop. 

while abs(error)>err_tol && it_count<max_iterates 

    it_count=it_count+1; 

    iterasi = [iterasi; it_count]; 

    w=A*z; 

    [max_w,i_max]=max(abs(w)); 

    %calculate approximate eigenvalue 

    if index==0 

        lamda(it_count)=(spec_vec*w)/(spec_vec*z); 

    else 
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        lamda(it_count)=w(index)/z(index); 

    end 

    if it_count>1 

        error=lamda(it_count)-lamda(it_count-1); 

    end 

    z=w/w(i_max); %save approximate aigenvector. 

    m_z = [m_z; z.']; 

end 

%setting of output variables. 

eigenvec=z; 

lamda=lamda(1:it_count); 

diff=zeros(it_count,1); 

ratio=zeros(it_count,1); 

diff(2:it_count)=lamda(2:it_count)-lamda(1:it_count-1); 

ratio(3:it_count)=diff(3:it_count)./diff(2:it_count-1); 

%matlab 2013b 

%T = table(iterasi, m_z(:,1), m_z(:,2), lamda, diff, ratio); 

%T.Properties.VariableNames = {'Iterasi' 'Z1' 'Z2' 'Lamda' 'Diff' 'Ratio'}; 

%T = table(iterasi, m_z(:,1), m_z(:,2), m_z(:,3), lamda, diff, ratio); 

%T.Properties.VariableNames = {'Iterasi' 'Z1' 'Z2' 'Z3' 'Lamda' 'Diff' 'Ratio'}; 

%matlab r2013a 

%T = array2table([iterasi, m_z(:,1), m_z(:,2), lamda, diff, ratio],'VariableNames',{'Iterasi' 'Z1' 'Z2' 

'Lamda' 'Diff' 'Ratio'}); 

%disp(T); 

%matlab lama 

hasil = [iterasi, m_z(:,1), m_z(:,2), lamda, diff, ratio]; 

fprintf('%6s %12s %12s %12s %12s %12s\n', 'Iterasi', 'Z1', 'Z2', 'Lamda', 'Diff', 'Ratio'); 

fprintf('%6.0f %12.8f %12.8f %12.8f %12.8f %12.8f\n', hasil.'); 

if it_count==max_iterates 

    disp(' ') 

    disp('*** your answers may possibly not ...satisfy your error tolerance.') 

end 

 

B. Metode Bagi Dua (Bisection Method) 

Langkah untuk mencari eigenvalue dan eigenvector menggunakan metode bagi dua sebagai berikut. 

1. Mencari persamaan eigenvalue berdasarkan karakteristik polinomial: ���� = IJ'��6 − �� 

2. Pilih taksiran nilai a dan b masing-masing sebagai batas bawah interval dan batas atas interval. 

Dengan kondisi: 

a. Jika ��!���#� < 0 maka interval  !, #$ mengandung eigenvalue. 

b. Jika ��!���#� > 0 maka tidak ada eigenvalue dalam interval  !, #$, sehingga geser posisi 

interval. 

c. Jika ��!���#� = 0 maka a dan b merupakan eigenvalue dari persamaan fungsi [9]. 

3. Taksiran eigenvalue yang pertama c dimana, ) = �+-*�,  

4. Analisis keberadaan eigenvalue, apakah dalam subinterval a dan c  atau b dan c. 

Dengan kondisi: 

a. Jika ��!���)� < 0 artinya eigenvalue berada dalam subinterval a dan c maka # = ). 

Selanjutnya ke langkah 5. 

b. Jika ��!���)� > 0 artinya eigenvalue berada dalam b dan c. Selanjutnya ke langkah 5. 

c. Jika ��!���)� = 0 maka c merupakan eigenvalue dari matriks yang diketahui [10]. 

5. Kembali ke langkah 3 dan dilanjutkan sampai proses langkah ke-4. 

Berikut program Matlab, dengan script sebagai berikut. 

function belah2(fungsi,a,b,e,n) 

%digunakan untuk mencari akar f(x) dalam selang [a,b] dengan toleransi e 

%dan iterasi sebanyak n.  

%pakai error bound. 

f = inline(fungsi); 

if(~exist('n', 'var')) 
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    n=round((log(b-a)-log(e))/log(2)); 

    fprintf('\n%3s %3.0f\n', 'iterasi maksimum (error bound):', n); 

end 

if (b<=a) 

    disp('Input salah!') 

    disp('b harus lebih besar dari a'); 

    return; 

end 

if (f(a)*f(b)>0) 

    disp('Ganti selang!') 

    disp('Ga ada akar dalam selang ini'); 

    return; 

end 

hasil=[]; 

for i=1:n 

    c=(a+b)/2; 

    hasil=[hasil;i a b c f(c)]; 

    if(f(c)==0 || (b-a)<e) 

        break; 

    end 

    if(f(a)*f(c)<0) 

        b=c; 

    else 

        a=c; 

    end 

end 

filename=fopen('belah2.txt', 'w'); 

fprintf(filename, '%6s %6s %12s %12s %12s\n', 'iterasi', 'a', 'b', 'c', 'f(c)'); 

fprintf(filename, '%6.0f %12.7f %12.7f %12.7f %12.7f\n', hasil.'); 

fprintf(filename, '\n'); 

fprintf(filename, '%35s %12.7f\n', 'akar dari f(x) yang ditemukan adalah', c); 

fclose(filename); 

type belah2.txt 

end 

 

C. Metode Deflasi 

Adapun langkah-langkah dalam menentukan nilai eigen dengan metode deflasi adalah sebagai berikut : 

1. Mencari nilai eigen mutlak terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dengan matriks A. 

2. Menormalisaikan vektor eigen  

3. Menghitung elemen-elemen matriks B sesuai dengan persamaan ;	 = 	�	–	��	@A	@AB    [12] 

4. Mencari nilai eigen mutlak terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dari matriks B. 

Dengan menggunakan Matlab berdasarkan script berikut ini untuk memperoleh nilai eigen dan vektor 

yang besesuaian dengan metode deflasi: 

function [eigvect,eigval]=eigen2(A,x0,nit) 

% calculates the largest eigenvalue and corresponding eigenvector of 

% matrix A by the power method using x0 as the starting vector and 

eigval=0; 

siz=size(A); 

siz=siz(1); 

for m=1:siz 

x = x0;t=x0; 

for n = 1:nit 

xnew = A*x; 

lambda = norm(xnew,inf); 

tnew=transpose(A)*t;% computing left eigenvectors 

x1=x; 

x=xnew/lambda; 

x2=x; 
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t1=t; 

t=tnew/lambda; 

t2=t; 

end 

x = x/(norm(x)); %normalise x 

t=t/(norm(t)); 

eigvect(:,m)=x; 

eigval(m)=lambda; 

teigvect(:,m)=t; 

Anew=A-x*transpose(x)*A*x*transpose(x); 

A=Anew; 

fprintf('\n lambda= %f',lambda); 

end 

teigvect 

fprintf('n = %4d normalised x = %g %g %g\n', n, x'); 

% eigval 

%end 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwasannya untuk mencari eigenvalue dan eigenvector 

suatu matriks berukuran 	 × 	 dapat dilakukan menggunakan metode pangkat, metode bisection atau belah 

dua dan metode deflasi. Masing-masing metode mempunyai langkah berbedauntuk menentukan eigenvalue  

dan eigenvector  dari suatu matriks. Berikut ini akan dicari menggunakan perhitungan manual maupun 

program Matlab nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian untuk matriks � = K1,25 0,750,75 1,25M. 
1. Perhitungan Nilai Eigen dengan Metode Pangkat 

Perhitungan manual dengan menggunakan langkah-langkah metode pangkat berikut ini. 

a) Ambil sebarang matriks �� yang tak nol, misalnya �� = N 10,5O. 
b) Maka diperoleh C� = ��� = K1,25 0,750,75 1,25M N 10,5O = N1,621,37O 
c) Harga mutlak terbesar dari elemen C� adalah |1.625|, sehingga diperoleh �� = �|�,P,| C� = ��,P, N1,621,37O = N 10,85O  
d) Aproksimasi nilai eigen untuk  

Iterasi 1 :  

�� = HEG.EG
EG.EG = N�.RS�.R�ON ��,RTO	

N ��,RTON ��,RTO	 = 1,99  

Iterasi 2 : C, = ��� = K1,25 0,750,75 1,25M N 10,85O = N1,891,81O   
 �, = �|�.RS| C, = �|�.RS| N1,891,81O = N 10,43O 
 �, = HEW.EW

EW.EW = N�.TX�.,SON ��,Y/O
N ��,Y/ON ��,Y/O = 1.79 

Iterasi 3 : C/ = ��, = K1,25 0,750,75 1,25M N 10,43O = K1,571,29M 
�/ = �|�,TX| C/ = ��,TX K1,571,29M = N 10,82O  
�/ = HEZ.EZ

EZ.EZ = N�,RP�,XXON ��,R,O
N ��,R,ON ��,R,O = 1,98  

Iterasi 4 : CY = ��/ = K1,25 0,750,75 1,25M N 10,82O = N1,861,77O 

�Y = �|�,RP| CY = ��,RP N1,861,77O = N 10.95O  
�Y = HE[.E[

E[.E[ = N�.SP�,SYON ��.STO
N ��.STON ��.STO = 1,998  

Iterasi 5 : CT = ��Y = K1,25 0,750,75 1,25M N 10.95O = N1,961,94O 
�T = �|�,SP| CT = ��,SP N1,961,94O = N 10,99O  
�T = HE\.E\

E\.E\ = N�,SS�,SSON ��,SSO
N ��,SSON ��,SSO = 1,999  

Iterasi 6 : CP = ��T = K1,25 0,750,75 1,25M N 10,99O = N1,991,99O 
�P = �|�,SS| CP = ��,SS N1,991,99O = N11O  
�T = HE\.E\

E\.E\ = N�,SS�,SSON��O
N��ON��O = 1,99 

 Perhatikan bahwa aproksimasi eigenvector pada iterasi ke-6 yaitu  �P = N11O. Sehingga dengan 

menggunakan metode pangkat diperoleh eigenvalue dominan sebesar 1,99 ≈ 2 dengan eigenvector 
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dominannya N 10,99O.  Untuk hasil dari script Matlab dengan error sebesar 10�/ menggunakan 

metode pangkat sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Hasil output Metode Pangkat dengan Matlab 

 

2. Perhitungan Nilai Eigen dengan Metode Bisection 

Dengan menggunakan error yang sama dengan metode pangkat yaitu 10�/. Persamaan fungsi 

karakteristik polinomial, diperoleh: ���� = IJ'��6 − �� = ^� − 1.25 0.750.75 � − 1.25^ 
 = �� − 1.25�, − �0.75�, 

 = �, − 2.5� + 1 
Dengan menggunakan metode belah dua akan diperoleh iterasi sebagai berikut: 

  
Gambar 2. Hasil output Metode Belah Dua Menggunakan Matlab untuk �� dan �, 

 

3. Perhitungan Nilai Eigen dengan Metode Deflasi 

Dengan metode pangkat kita peroleh bahwa matriks K1,25 0,750,75 1,25M mempunyai nilai eigen �� = 2 dan 

�, = 0,5 dengan vektor eigen yang bersesuaian ���� = N11O dan ��,� = N−11 O.  
Untuk �� = 2 maka vektor eigen akan dinormalkan, menghasilkan: 

���� = �√, N11O = ` �√,�√,
a dan ���� = �√, N−11 O = `− �√,�√,

a 

Dengan menggunakan Matlab, perhitungan nilai eigen melalui metode deflasi sebagai berikut: 

   
          Gambar 3. a          Gambar 3.b 
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Gambar 3.a menunjukkan hasil output untuk nilai eigen dan vektor eigen sedangkan gambar 3.b 

menunjukkan hasil output dari nilai eigen berdasarkan vektor yang telah dinormalkan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Metode pangkat (power method) merupakan sautu langkah iteratif yang bertujuan untuk 

mendapatkan hampiran nilai eigen dominan terbesar dari suatu matriks. Dalam metode ini diperlukan 

adanya hubungan sehingga akan diperoleh langkah-langkah yang runtut dalam menemukan 

eigenvector yang bersesuaian dengan eigenvalue dominan terbesar. Dalam mencari nilai eigen 

dominan dan vektor eigen menggunakan metode pangkat (power method) semakin kecil (error atau 

galat) yang diberikan menyebabkan semakin banyak iterasi yang terjadi sehingga semakin baik hasil 

yang diperoleh. Perhitungan berlanjut sampai ditemukan nilai yang konvergen ke suatu nilai yang 

merupakan solusinya. Metode bagi dua (bisection method) merupakan cara yang digunakan untuk  

mendapatkan pendekatan eigenvalue dalam fungsi kontinu pada suatu interval. Dalam mencari 

pendekatan nilai eigen menggunakan metode bagi dua, hal pertama yang harus dilakukan adalah 

membagi suatu interval menjadi subinterval. Selanjutnya menentukan dua nilai awal. Proses iterasi 

berhenti apabila ditemukan nilai yang konvergen ke satu nilai yang merupakan nilai solusinya. 

Metode deflasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan pendekatan eigenvalue 

yang merupakan sub-sub dominan eigenvalue sesudah menghitung maksimum dan minimumnya dari 

matriks awal. Penggunaan metode pangkat, bagi dua dan deflasi masih terbatas pada matriks yang 

seluruh nilai eigennya adalah bilangan real. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan ada penelitian 

tentang metode untuk mencari nilai eigen bilangan kompleks.  
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