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10.1 Pendahuluan 
Komputer menyimpan semua data dan instruksi program dalam 
bentuk biner tidak ada ketentuan khusus yang dibuat untuk 
penyimpanan tanda atau desimal point yang berhubungan dengan 
bilangan kecuali ketika bilangan itu disimpan sebagai string yang 
tidak bisa digunakan untuk perhitungan. 

 Di bab 9 kita mengetahui bahwa hampir setiap bahasa 
pemrograman tingkat tinggi menyediakan metoda untuk 
penyimpanan manipulasi dan perhitungan bilangan integer bertanda 
(signed integer) dan bilangan ril. Sehingga kita harus 
mempertimbangkan metoda-metoda untuk menampilkan dan 
memanipulasi bilangan–bilangan ini dalam bentuk 1 dan 0. 

 Kita melihat di bab 9 bahwa bilangan integer tidak bertanda 
(unsigned integer) dapat dinyatakan secara langsung dalam bentuk 
biner, dan ini menunjukkan cara bagaimana kita menampilkan tipe 
data integer dalam komputer. Tetapi ada keterbatasan, kita akan 
menunjukkan cara untuk menangani bilangan negatif tanpa 
menggunakan tanda yang sesuai dengan kemampuan komputer. 
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10.2 Penyajian Biner Tak Beranda Dan Binary-Coded 
Decimal  
Pada notasi kompensional bilangan dapat disajikan sebagai kombinasi 
dari nilai atau magnitude dan tanda, + atau -. Batasan dari integer 
yang dapat disimpan dari suatu ditentukan oleh jumlah bit. Sehingga 
lokasi penyimpanan 8 bit dapat menyimpan integer tak bertanda 
dengan nilai antara 0 – 255, untuk lokasi penyimpanan 16 bit nilainya 
berkisar antara 0- 65535. Jika kita harus memperluas jangkuan dari 
integer yang harus ditangani kita dapat menyediakan lebih banyak bit. 
Cara yang umum untuk melakukannya adalah dengan menggunakan 
banyak lokasi penyimpanan.  

 
Gambar 10.1 Lokasi penyimpanan 

Dimana 4 lokasi penyimpanan sebesar 1 byte digunakan untuk 
menyediakan batasan 32 bit. Kalau digunakan bersama 4 lokasi ini 
dapat menampung 232 atau 4.294.967296 nilai yang berbeda. 

 Selain dengan biner, ada pendekatan alternatif yang disebut 
dengan Binary-Coded Decimal yang dapat digunakan pada beberapa 
aplikasi. Dengan pendekatan ini setiap angka pada bilangan desimal 
disajikan sebagai bilangan biner. Cara ini memerlukan 4 bit per angka. 
Sehingga lokasi penyimpanan 8 bit dapat menyimpan 2 angka Binary-
Coded Decimal. Dengan kata lain ada 100 nilai yang berbeda mulai 
dari 00 – 99. Misalnya nilai desimal 68 akan dinyatakan dalam BCD 
01101000. 4 bit dapat menyimpan 16 nilai yang berbeda yang diberi 
nomor 0 – F pada notasi heksadesimal, tetapi dengan BCD nilai A-F 
tidak digunakan. Nilai heksadesimal dan desimal ekuivalen dari 0 – 9. 
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 Tabel dibawah ini membandingkan jangkauan nilai desimal 
yang dapat disimpan pada bentuk biner dan binary-coded decimal.  

Tabel 10.1 Perbandingkan jangkauan nilai desimal yang dapat 
disimpan pada bentuk biner dan binary-coded decimal 

 

Perlu diperhatikan bahwa untuk sejumlah bit tertentu nilai jangkauan 
yang dapat disimpan menggunakan metoda BCD jauh lebih kecil 
daripada menggunakan bentuk biner. Semakin besar jumlah bit 
semakin nyata perbedaannya.  

 Metode untuk melakukan perkalian 1 angka dengan 2 angka 
dengan menggunakan BCD ditunjukkan pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 10.2 Metode perkalian 1 angka dengan 2 angka dengan 

menggunakan BCD 

Langkah pertama masing-masing angka dikalikan seperti perkalian 
biasa. Ini akan menghasilkan 7 x 6 = 42, pada satuan dan 
menghasilkan 7 x 7 = 49 pada puluhan. Selanjutnya bentuk biner dari 
42 dan 49 harus dikonversi ke BCD. Ini dikerjakan pada langkah ke 
dua. Seperti pada bilangan desimal penjumlahan 9 dan 4 akan 
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menghasilkan carry. Bentuk biner dari 13 harus dikonversi ke BCD 3, 1 
dan 1 ditambahkan pada nilai 4 pada ratusan. Hasil akhir adalah nilai 
BCD 532. 

 

10.3 Penyajian Integer Bertanda 

Seperti telah diketahui integer tidak bertanda dapat dikonversi secara 
langsung ke bilangan biner dan diproses tanpa perlakuan khusus. 
Penjumlahan bilangan yang menggunakan tanda memperumit 
masalah karena tidak ada cara langsung untuk menyatakan tanda 
dalam bentuk biner. Tetapi ada beberapa cara yang digunakan untuk 
menyatakan bilangan negarif dalam bentuk biner, tergantung pada 
proses yang terjadi. cara ini disebut dengan 2’s complement. 

 

10.4 Penyajian Dengan Sign – Dan –Magnitude 
Dalam pemakaian sehari-hari kita menyatakan integer bertanda 
dengan tanda + atau – dan suatu nilai. Penyajian ini disebut dengan 
penyajian sign dan magnitude. 

 Dalam komputer kita tidak dapat menggunakan tanda tetapi 
kita harus menggunakan 0 dan 1. Kita dapat memilih bit tertentu dan 
bit ini bertugas untuk menyatakan tanda. Misalnya kita dapat memilih 
bit yang paling kiri dan menentukan bahwa 0 menyatakan tanda plus 
dan 1 menyatakan tanda minus. 

 Misalkan tersedia 32 bit untuk penyimpanan dan manipulasi 
suatu bilangan. Dalam kasus ini kita akan menggunakan 1 bit untuk 
tanda dan 31 untuk nilai dari bilangan itu. Sebagai aturan bit yang 
paling kiri (most significant) biasanya digunakan sebagai tanda dimana 
0 mewakili tanda plus dan 1 tanda minus. Jangkauan dari bilangan 
biner 32 bit adalah 0 sampai 4.294967295, dimana kita dapat 
menyajikan bilangan itu sebagai –2.147483647 hingga +2.147483647. 
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10.5 Penyajian Nine’s Decimal Dan One’s Binary 
Complementary 
Untuk semua kegunaan, komputer menggunakan metode yang 
berbeda untuk menyajikan bilangan integer bertanda yaitu yang 
dikenal dengan penyajian komplementari. Dengan metode ini tanda 
suatu bilangan sudah dinyatakan pada bilangan itu sendiri. Sehingga 
tanda tidak perlu ditangani secara khusus. Juga perhitungan 
menggunakan penyajian komplementari konsisten untuk semua 
bilangan tanda berbeda.  

 Ada dua bentuk penyajian komplementari yaitu radix komplemen 
dan penyajian. (disebut demikian karena basis yang digunakan dalam 
operasi komplementari dikurangi (diminished) dengan 1 dari radix atau 
basisnya). Oleh karena itu penyajian Diminished Radix 
komplementari. untuk basis 10 menggunakan nilai 9 sebagai basisnya 
dan biner menggunakan 1.  

10.5.1 Penyajian Nine’s Decimal 
Sebagai contoh kita akan manipulasi jangkauan dari 3 angka dalam 
sistem bilangan desimal dengan membagi dua bilangan tersebut pada 
angka 500. Kita akan menggunakan bilangan antara 0 dan 499 sebagai 
bilangan positif. Bilangan positif ini akan mewakili dirinya sendiri. 
Bilangan yang dimulai dengan angka 5, 6, 7, 8 atau 9 akan dianggap 
sebagai bilangan negatif. Hal ini ditunjukkan pada gambar berikut:  

 
Gambar 10.3 Nine’s Decimal 

Cara yang paling mudah untuk mengetahui bilangan negatif adalah 
dengan cara mengurangi bilangan terbesar pada radix dengan suatu 
bilangan yang akan dinyatakan sebagai bilangan negatif. Sehingga 
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tidak ada carry, dan masing-masing angka dapat dikonversi secara 
independen. Pengurangan suatu nilai dari nilai standar dari suatu 
basis disebut dengan mencari komplemen (taking the complement) suatu 
nilai. Dalam kasus basis 10, bilangan terbesar adalah 9; sehingga 
metode ini disebut dengan penyajian nine’s complementary.  

Contohnya : 

Carilah penyajian nine’s complementary untuk –467. 

  999 

- 467 

  532 

532 mewakili nilai – 467, suatu bilangan yang diawali dengan angka 
lebih besar dari 4 menunjukkan bilangan negatif. 

10.5.2 One’s Complement 

Pada bilangan berbasis 2 angka terbesar adalah 1. Seperti yang 
dilakukan pada nine’s complement, jangkauan suatu bilangan biner 
harus dibagi dua tepat ditengah-tengah. Bilangan yang dimulai 
dengan 0 dianggap sebagai positif, sedang bilangan yang dimulai 
dengan 1 dianggap sebagai negatif. One’s complement dari suatu 
bilangan dapat dilakukan dengan merubah setiap 0 menjadi 1 dan 
sebaliknya. Perubahan dari 0 menjadi 1 juga disebut dengan Inversi. 
(Ini berarti bahwa 000… dan 111… mewakili 0 yaitu +0 dan –0). One’s 
complement untuk bilangan biner 8 bit ditunjukkan pada gambar 
dibawah ini:  

 
Gambar 10.4 One’s complement untuk bilangan biner 8 bit. 

Untuk menjumlahkan 2 bilangan tanpa memandang tandanya, 
komputer akan menjumlahkan bilangan itu seakan-akan keduanya 
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adalah integer tak bertanda. Jika ada carry yang terdapat pada sebelah 
kiri bit yang paling kiri, 1 akan ditambahkan pada nilai hasil. Hal ini 
mengikuti aturan end-around carry. Pengurangan dilakukan dengan 
menginversi bilangan yang mengurangi dan menambahkan ke 
bilangan yang dikurangi. Overflow diketahui dari: jika inputnya sama 
tandanya dan tanda dari hasil berbeda, maka overflow telah terjadi. Ini 
berarti hasil diluar jangkauan. Test ini dapat dilakukan dengan melihat 
bit paling kiri dari kedua input dan hasilnya. 

Contoh: 

00101101 =   45 

00111010 =   58 

01100111 = 103 

 

0000000000101101 =  45 

1111111111000101 = -58 

1111111111110010 = -13 

Perlu diperhatikan bahwa 1111111111000101 adalah inversi dari 
00111010 dengan tambahan 0 untuk menjadikan 16 bit. Hasil –13 
dihasilkan dari inversi 1111111111110010 untuk mendapatkan nilai 
positif dan mengkonversinya menjadi bilangan desimal. 

 

10.6 Ten’s Complement Dan Two’s Complement 

10.6.1 Ten’s Complement 
Perlu diketahui bahwa sistem yang dikemukakan didepan yang 
menggunakan bilangan terbesar sebagai dasar untuk mencari 
komplemennya mempunyai kekurangan yang terjadi karena adanya 2 
buah 0 dalam skalanya. 

 Dengan menggeser skala negatif 1 langkah ke kanan, kita dapat 
membuat sistem komplemen yang hanya mempunyai 1 buah 0. Ini 
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dilakukan dengan menggunakan radix sebagai basis untuk operasi 
komplemen. Pada basis desimal ini disebut sebagai penyajian Ten’s 
Complement. Penggunaan penyajian ini akan mempermudah 
perhitungan. Tetapi dalam sistem ini sedikit lebih sulit dalam mencari 
komplemen suatu bilangan.   

Skala desimal 3 angka ditunjukkan pada gambar dibawah ini:  

 
Gambar 10.5 Skala desimal 3 angka 

Penyajian Ten’s Complement menggunakan modulus sebagai titik 
refleksi (reflection point). Modulus untuk bilangan desimal 3 angka 
adalah 1000, yang lebih besar 1 daripada bilangan terbesar pada nine’s 
complement yaitu 999. 

 Komplemen didapat dengan mengurangi suatu nilai dari 
modulusnya dalam hal ini adalah 1000. Metode ini memastikan 
adanya 1 buah 0 karena (1000 – 0) mod 1000 adalah 0. Perlu diingat 
bahwa komplemen dari komplemen akan menghasilkan nilai asal. 

Contoh: 

Carilah ten’s complement dari 247. 

Perlu diperhatikan bahwa pertanyaan ini menanyakan komplemen 
dari 247 bukan penyajian ten’s complementnya. Karena 247 
merupakan bilangan positif maka penyajian ten’s complementnya 
adalah 247.  Sehingga ten’s complement dari 247 adalah:  

1000 – 247 = 753  

karena 247 menyatakan bilangan positif maka 753 menyatakan 
bilangan negatif. 
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Ada metoda alternatif untuk mengkomplemen suatu bilangan 
kedalam ten’s complement, yaitu : 

ten’s complement = nine’s complement + 1 

Cara ini akan mempermudah penghitungan nilai ten’s complement 
yaitu dengan cara mencari nine’s complement dan hasilnya ditambah 
1. 

 Penjumlahan pada ten’s complement sangat mudah. untuk 
menjumlahkan dua bilangan pada ten’s complement cukup dengan 
menambahkan masing-masing angkanya. Kalau ada carry maka carry 
itu bisa dihilangkan. Sedang pengurangan dilakukan dengan 
menginversi bilangan yang mengurangi dan dijumlahkan dengan 
bilangan yang dikurangi. 

10.6.2 Two’s Complement 
Seperti pada ten’s complement, two’s complement dari suatu bilangan 
dapat dicari dengan 2 cara yaitu: mengurangkan bilangan itu dari 
modulus dan mencari one’s complement dengan menginversi semua 1 
dan 0 kemudian hasilnya ditambah 1. Metode kedua lebih cocok 
diimplementasikan pada komputer tetapi kedua metode tersebut 
dapat dipakai tergantung kecocokan. Gambar dibawah ini 
menunjukkan penyajian two’s complement dari bilangan 8 bit.  

 
Gambar 10.6 Penyajian two’s complement dari bilangan 8 bit 

Penambahan pada two’s complement seperti juga penambahan ten’s 
complement pada desimal, didapat dari penambahan 2 bilangan MOD 
modulos. Sedang pengurangan dan overflow ditangani seperti yang 
diterangkan sebelumnya. 
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 Penggunaan two’s complement dalam komputer lebih umum 
daripada one’s complement, tapi kedua metode itu tetap digunakan. 
Operasi dengan one’s complement lebih mudah dalam hal merubah 
tanda suatu bilangan tetapi pada penambahan bisa terjadi end-around 
carry. Kekurangan one’s complement lainnya adalah suatu algoritma 
harus mengecek dan mengkonversi –0 menjadi 0 pada akhir setiap 
operasi. Sedang operasi penambahan pada two’s complement, 
komplemen lebih sederhana karena tidak memerlukan perubahan 
tanda. 

 Dibawah ini adalah kesimpulan dalam operasi menggunakan 
bilangan biner : 

1. Bilangan positif selalu mewakili dirinya sendiri. Bilangan 
positif selalu diawali dengan 0. 

2. Bilangan negatif yang kecil, yaitu bilangan negatif yang 
mendekati 0 dinyatakan dengan bilangan yang mempunyai 
angka 1 berjumlah banyak. Misalnya –2 pada two’s 
complement 8 bit dinyatakan dalam 11111110. Sedang –128, 
yang merupakan bilangan negatif terbesar pada two’s 
complement dinyatakan dalam 10000000.  

3. Karena penyajian bilangan negatif pada one’s complement dan 
two’s complement hanya beda 1, maka nilai dari masing-
masing penyajian dapat diketahui dengan cepat, yaitu dengan 
menginversi semua 1 dan 0. 

 

10.7 Kondisi Overflow Dan Carry 
Seperti telah diketahui bahwa overflow terjadi ketika hasil dari suatu 
perhitungan melebihi jumlah bit yang tersedia. Pada two’s 
complement, overflow pada penambahan dan pengurangan terjadi 
ketika hasil dari operasi tersebut menempati bit yang dipakai untuk 
tanda oleh karena itu overflow dapat diketahui dari kenyataan bahwa 
hasil dari suatu operasi berbeda tandanya dari tanda bilangan – 
bilangan yang dioperasikan. 
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 Komputer menyediakan suatu tanda yang memungkinkan 
seorang programmer untuk menguji apakah overflow sudah terjadi. 
Tanda overflow diset setiap saat komputer melakukan perhitungan. 
Selain itu komputer juga menyediakan carry flag yang digunakan 
untuk mengkoreksi carry dan borrow yang terjadi ketika bilangan yang 
besar harus dipisahkan menjadi beberapa bagian untuk melakukan 
penjumlahan dan pengurangan. 

 Meskipun prosedur overflow dan carry terjadi dengan cara yang 
mirip, sebenarnya keduanya berbeda dan terjadi secara terpisah. Carry 
flag diset ketika hasil suatu penjumlahan atau pengurangan 
melampaui jumlah bit yang dialokasikan, tanpa memperhatikan 
tanda.   

Berikut ini adalah perbedaan antara overflow dan carry.  

Contoh 1:     0100 =    (+4) 

 Hasilnya benar   0010 = +(+2)  

 Tidak ada Overflow dan Carry 0110 =    (+6) 

 

Contoh 2:     0100 =    (+4) 

 Hasilnya tidak benar  0110 = +(+6)  

 Overflow tidak ada Carry  1010 =    (-6) 

 

Contoh 3:     1100 =    (-4) 

 Hasilnya benar mengabaikan carry 1110 = +(-2)  

 Tidak ada Overflow dan Carry      11010 =    (-6) 

 

Contoh 4:     1100 =    (-4) 

 Hasilnya tidak benar  1010 = +(-6)  

 Overflow, Carry diabaikan              10110 =    (-3) 
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Pada contoh 2, hasilnya adalah 1010 (1010). Untuk mencari 2’s 
complemennya dapat digunakan dua cara yaitu:  

 Untuk bilangan biner 4 digit maka modulusnya adalah 15 atau 
1111. Komplemen suatu bilangan dapat dicari dengan 
mengurangkan bilangan itu dari modulus. Sehingga didapat: 
15 – 10 = 5 (1111 – 1010 = 0101). Hasilnya kemudian ditambah 
1, sehingga didapat 5 + 1 = 6 (0101 + 0001 = 0110). Karena 
bilangan binernya dimulai dengan 1 maka bilangan ini adalah 
negatif, sehingga hasil akhir = -6. 

 Dengan menginversi semua angka pada 1010, menghasilkan: 
0101. Kemudian hasil ini ditambah 1, menghasilkan: 0101 + 
0001 = 0110. Hasilnya seperti yang didapat dari cara pertama. 

Komplemen hanya perlu dicari untuk bilangan negatif, karena 
bilangan positif mewakili dirinya sendiri. 

 Dari empat contoh di atas terlihat bahwa carry selalu terjadi 
apabila hasil penjumlahan melampaui jumlah digit yang dialokasikan, 
dalam hal ini hasil penjumlahan menjadi 5 digit. Kemudian tanda 
pada bilangan-bilangan yang dijumlahkan sama dengan tanda hasil 
penjumlahan. Sedang overflow selalu terjadi pada penjumlahan dua 
bilangan bertanda sama tapi hasil mempunyai tanda yang berbeda. 
Kemudian bit hasil penjumlahan menempati bit tanda (tapi jumlah 
digit tidak melampaui jumlah digit yang dialokasikan). 

 

10.8 Ringkasan Aturan Untuk Bilangan Komplemen 
Berikut ini adalah ringkasan aturan untuk penyajian dan manipulasi 
bilangan komplemen, baik radix maupun diminished radix, pada 
sembarang basis bilangan yang genap.   

1. Perlu diingat bahwa kata “komplemen” digunakan dalam dua 
cara. Untuk mengkomplemen satu bilangan, atau mencari 
komplemen dari suatu bilangan, berarti merubah tandanya. 
Untuk mencari penyajian komplementari dari suatu bilangan 
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berarti menentukan penyajian suatu bilangan seperti yang 
seharusnya. 

2. Bilangan positif pada bentuk komplemen disajikan sama 
dengan pada bentuk sign- and magnitude. Bilangan ini dimulai 
dengan 0,1,…,n/2 –1. Untuk bilangan biner, bilangan positif 
dimulai dengan 0, negatif dengan 1.  

3. Untuk merubah tanda negatif pada bentuk sing-and 
magnitude menjadi bentuk komplemen, atau merubah tanda 
dari suatu bilangan dapat dilakukan dengan mengurangi 
bilangan itu dengan bilangan terbesar pada suatu basis 
(diminished radix) atau dari nilai 100… (radix). Perlu diingat 
bahwa nilai 0 harus diikut sertakan dalam prosedur. Sebagai 
alternatif bentuk radix bisa didapat dengan menambah 1 pada 
bentuk diminished radix.  Untuk two’s complement biasanya 
dilakukan dengan menginversi setiap bit dan menambah 1 
pada hasil. 

4. Untuk mendapat bentuk sign magnitude dari suatu bilangan 
negatif, gunakan prosedur 2 untuk mendapatkan nilainya 
(magnitude). Tandanya tentu saja negatif. Perlu diingat bahwa 
ukuran dari word adalah tetap; bisa terjadi ada 1 atau lebih 0 
yang mendahului suatu bilangan dan ini berarti bahwa 
bilangan itu adalah positif. 

5. Untuk menjumlahkan 2 buah bilangan, tanpa melihat 
tandanya, dilakukan seperti dengan cara biasa. Pada bentuk 
radix, carry yang terletak pada sebelah kiri angka paling kiri 
akan dihilangkan atau dibuang. Sedang pada bentuk 
diminished radix, carry akan ditambahkan pada hasilnya. Untuk 
mengurangi, carilah komplemen dari bilangan yang 
mengurangi dan jumlahkan dengan bilangan yang dkurangi. 

6. Jika kita menjumlahkan 2 bilangan komplemen dengan tanda 
sama dan hasilnya berlawanan tanda, maka hasilnya salah. 
Overflow telah terjadi. 
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10.9 Overflow 
Overflow adalah keadaan dimana hasil dari suatu operasi yang 
melewati jumlah bit yang dialokasikan. Jika kita mempunyai word 
berukuran 3 digit pada sistem sign and magnitude, penambahan 500 + 
500 akan menghasilkan overflow karena 1000 berada diluar jangkauan. 
Digit keempat adalah tanda terjadinya overflow. 

 Pada aritmatika komplementari, bilangan yang diluar jangkauan 
dinyatakan dengan tanda yang berlawanan. Sehingga jika kita 
menjumlahkan 300 + 300 = 600, kedua input adalah bilangan positif, 
sedang hasilnya adalah bilangan negatif.   

Pada one’s complemen, overflow terjadi pada penjumlahan :  

  01000000 =        64 

  01000001 + =        65 

  10000001 =    - 126 

Penjumlahan di atas seharusnya memberikan hasil 129 yang 
melampaui jangkauan untuk bilangan 8 bit. Delapan bit dapat 
menyimpan 256 bilangan yang dibagi dua, dimana jangkauan nilai 
positif adalah antara 0 – 127. Tapi ternyata hasil penjumlahan di atas 
adalah –126. Hal ini terjadi karena adanya overflow, dimana hasil 
penjumlahan melimpah ke bit yang disediakan untuk tanda. 

 Untuk mengatasi hal ini maka hasil penjumlahan harus digeser 
satu bit ke kanan sehingga bit untuk tanda tidak mengalami 
perubahan : 

  01000000 =         64 

  01000001 + =         65 

  010000001 =       129 

Dengan cara ini terlihat bahwa hasil penjumlahan menjadi benar, yaitu 
129. 

 Maka untuk mengetahui terjadinya overflow adalah dengan 
pernyataan ini: jika kedua input pada suatu penambahan mempunyai 
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tanda yang sama, dan hasilnya mempunyai tanda yang berbeda, 
maka overflow telah terjadi. 

 

10.10 Bilangan Floating Point Seperti telah diketahui, selalu 
dimungkinkan untuk menyatakan bilangan dalam bentuk integer. 
Bilangan real atau floating point digunakan dalam komputer ketika 
bilangan yang harus dinyatakan melampaui jangkauan integer (terlalu 
besar atau terlallu kecil) atau ketika bilangan mengandung pecahan. 

 Bilangan floating point memungkinkan komputer untuk 
menentukan jumlah digit dengan presisi tertentu bersama dengan 
pangkat yang menggeser titik untuk membuat bilangan menjadi lebih 
besar atu lebih kecil. Jangkauan bilangan yang dapat ditangani oleh 
komputer dengan cara ini sangat besar. Pada PC misalnya, jangkauan 
bilangan yang bisa dinyatakan dengan cara ini bisa mencapai + 10-38 < 
bilangan < 1038 atau lebih. 

 Ada trade-off dibalik kenyamanan ini yaitu kemungkinan 
kehilangan presisi, yang diukur dalam hal angka penting, kebutuhan 
penyimpanan yang lebih besar, dan penghitungan yang lebih lambat.   

 

10.11 Notasi Exponensial 
Perhatikan bilangan berikut ini: 12345. Jika kita menggunakan 
exponen, ada banyak cara dimana kita dapat menyatakan bilangan ini. 
Tanpa merubah apapun, bilangan ini dapat dinyatakan sebagai 12345 
x 100 . 

 Jika kita menggunakan desimal, kita dapat dengan mudah 
menyatakan bilangan tersebut dengan cara lain. Masing-masing 
alternatif penyajian dibentuk dengan menggeser titik desimal dari 
posisi awalnya. Karena setiap perubahan mewakili perkalian atau 
pembagian suatu nilai dengan basisnya, kita dapat mengurangi atau 
menambah exponen untuk mengkompensasi perubahan ini. Sebagai 
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contoh, bilangan di atas dapat kita tulis sebagai pecahan dengan titik 
desimal berada didepan :  

     0.12345  x 105  

atau :   123450000  x 10-4  

atau :    0.0012345  x 107  

Tentu saja penyajian terakhir ini merupakan pilihan yang buruk jika 
jumlah digit dibatasi hanya sebanyak lima saja, 0.00123 x 107. Hal ini 
karena kita akan mengorbankan dua digit presisi dengan adanya dua 
buah nol didepan, yang tidak berpengaruh pada presisi. 

 Cara penyajian bilangan seperti yang dijabarkan disini 
dikenal sebagai notasi exponensial atau notasi ilmiah. 
Menggunakan notasi exponensial untuk bilangan membutuhkan 
empat komponen yaitu : 

1. Tanda dari bilangan. 
2. Besarnya bilangan, disebut dengan mantissa. 
3. Tanda dari exponen. 
4. Besarnya exponen. 
5. Basis dari exponen. 
6. Letak titik desimal (atau basis lain). 

Letak titik desimal (atau titik biner untuk basis 2) adalah informasi 
yang penting. Pada komputer, titik biner diletakkan pada posisi 
tertentu pada bilangan, biasanya pada awal atau akhir suatu bilangan. 
Karena letaknya tidak pernah berubah, tidak perlu untuk menyimpan 
titik tersebut. Hal ini karena letak titik biner telah tertentu. 

 Sangat penting untuk mengetahui letak suatu titik. Misalnya kita 
bisa merubah contoh di atas menjadi 12.345 x 103. Aturan di atas dapat 
diringkas dibawah ini. Misal kita akan menyajikan bilangan: -
0.0000003579.  
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10.12 Format Floating Point 
Seperti halnya bilangan integer, bilangan floating point akan disimpan 
dan dimanipulasi dalam komputer menggunakan format standar 
yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk alasan praktis, Ukuran 
word dipilih sebesar 8 bit. 

 Dalam kasus bilangan integer, seluruh word dialokasikan untuk 
besarnya bilangan integer dan tandanya. Sedang untuk bilangan 
floating point, word dibagi menjadi: bagian yang digunakan untuk 
exponen dan tandanya, sedang bagian lain adalah untuk mantisa dan 
tandanya. Basis dari exponen dan letak titik biner dibakukan sebagai 
bagian dari format bilangan dan tidak harus disimpan. 

 Anda akan mengerti bahwa format yang dipilih adalah 
sembarang karena anda sudah melihat bahwa ada banyak cara 
berbeda untuk menyajikan bilangan floating point. Diantara 
keputusan yang diambil oleh perancang format adalah jumlah digit 
yang digunakan, letak titik biner atau titik desimal, basis dari exponen, 
dan metoda untuk menangani tanda dari mantisa dan exponen. 

 Sebagai contoh, misalnya standard word terdiri dari tujuh angka 
disimal dan sebuah tanda :  SMMMMMM 

 Format ini memungkinkan penyimpanan sembarang bilangan 
integer dalam jangkauan :  - 9,999,999 < I < + 9,999,999 
dengan presisi tujuh angka. Bilangan yang besarnya lebih dari 
9,999,999 akan mengakibatkan overflow. Bilangan yang lebih kecil dari 
1 tidak dapat disajikan sama sekali, kecuali nol. 

 Untuk bilangan floating point, kita dapat menyajikannya sebagai 
berikut:  

 

Sebagai tambahan, kita harus menentukan letak titik desimal. 
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 Perlu diketahui bahwa kita belum membuat aturan untuk tanda 
exponen dalam format yang diusulkan. Oleh karena itu kita harus 
menggunakan beberapa metoda yang menyertakan tanda exponen 
dalam digit dari exponen itu sendiri. Salah satu metoda yang sudah 
anda lihat untuk menyatakan ini adalah penyajian komplementari.  

 Manipulasi yang digunakan dalam melakukan aritmatika 
exponensial memungkinkan kita untuk menggunakan metoda 
sederhana untuk menyelesaikan masalah ini. Jika kita mengambil nilai 
tengah dari jangkauan antara 0 – 99, maka kita akan mendapatkan 
nilai 50. Maka setiap nilai lebih kecil dari 50 merupakan bilangan 
negatif dan yang lebih besar merupakan bilangan positif. Gambar 
dibawah ini menunjukkan skala untuk teknik ofset ini.  

 
Gambar 10.7 Skala untuk teknik offset 

Yang telah kita lakukan adalah mencari selisih dari nilai exponen yang 
kita pilih. Oleh karena itu untuk mengkonversi dari bentuk 
exponensial ke format yang digunakan pada contoh di atas, kita akan 
menambah ofset pada exponen dan menyimpan dalam bentuk itu. 
Sama halnya, bentuk yang disimpan dapat dikembalikan ke notasi 
exponensial dengan mengurangi ofset. 

 Metoda untuk menyimpan exponen disebut dengan notasi 
excess-N, dimana N adalah nilai tengah yang dipilih. Lebih mudah 
untuk menggunakan exponen dari pada bentuk komplementari, dan 
cocok untuk perhitungan yang dibutuhkan pada exponen. Pada 
contoh di atas, kita telah menggunakan notasi excess-50. Ini 
memungkinkan kita untuk menyimpan exponen dalam jangkauan -50 
sampai +49, yang berhubungan dengan nilai 00 – 99.  

 Perlu diketahui bahwa, seperti integer, masih dimungkinkan 
terjadi overflow dengan menggunakan bilangan yang terlalu besar 
untuk disimpan. Dengan bilangan floating point juga dimungkinkan 
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terjadinya underflow, dimana bilangannya adalah pecahan desimal 
yang terlalu kecil untuk disimpan. Gambar dibawah menunjukkan 
daerah underflow dan overflow. Perlu dicatat bahwa nilai 0.00001 x 10-

50 sama dengan x 10-55.  

 

Ada satu lagi pertimbangan. Seperti sudah anda ketahui bahwa 
komputer hanya dapat menyimpan angka, bukan tanda atau titik 
desimal. Oleh karena itu tanda dan titik desimal harus dinyatakan 
dalam bentuk lain. Berikut adalah contoh penyajian bilangan floating 
point. Format yang digunakan adalah: SEEMMMMM dimana S 
adalah tanda, dua digit exponen yang disimpan dalam bentuk excess-
50, dan lima digit mantisa. Nilai 0 digunakan untuk mewakili tanda + 
dan 5 untuk tanda -. Basisnya adalah 10, letak titik desimal pada awal 
mantisa.   

 

 

10.13 Normalisasi Dan Memformat Bilangan Floating 
Point  
Jumlah digit yang digunakan akan ditentukan oleh presisi yang 
diinginkan dari bilangan tersebut. Untuk memaksimalkan presisi dari 
jumah digit tertentu, bilangan akan disimpan bila tidak ada angka nol 
di depan bilangan tersebut. Ini berarti bahwa bilangan akan digeser ke 
kiri dengan menambah exponen hingga angka nol di depan hilang. 
Proses ini disebut dengan normalisasi. 
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 Format standar akan terdiri dari mantisa dengan panjang 
tertentu dengan titik desimal diletakkan pada posisi yang sudah 
ditentukan. Exponen akan disesuaikan sehingga bilangan akan 
disimpan dalam format tanpa nol di depan angka nol didepan. Titik 
desimal terletak pada awal bilangan: MMMMM x 10EE . 

 Ada empat langkah untuk merubah setiap bilangan desimal ke 
format standar : 

1. Bilangan harus diubah dengan menambah exponen 
berpangkat nol. 

2. Geser titik desimal ke kiri atau ke kanan dengan menaikkan 
atau menurunkan exponen hingga titik desimal berada pada 
posisi yang tepat. 

3. Geser titik desimal kekanan, jika diperlukan, dengan 
menurunkan exponen hingga tidak ada angka nol di depan 
bilangan. 

4. Menyesuaikan presisi dengan menambah atau membuang 
digit seperlunya. Kita membuang atau membulatkan digit 
yang berlebih dengan menghilangkan digit yang ada disebelah 
kanan (least significant digit) Jika bilangan mempunyai jumlah 
digit lebih sedikit dari yang seharusnya, maka harus ditambah 
dengan angka nol. 

Setelah kita menormalisasi bilangan dan meletakkannya pada bentuk 
standar exponensial, kita merubah exponen kedalam notasi excess-50 
dan menempatkan digit pada tempat yang sebenarnya dalam word. 

Dibawah ini adalah contoh mengubah format bilangan floating point : 
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10.14 Perhitungan Floating Point  
Aritmetika floating point lebih kompleks dari pada aritmetika integer. 
Pertama, exponen dan mantisa harus diperlakukan secara terpisah. 
Oleh karena itu masing-masing harus diambil dari bilangan yang 
sedang dimanipulasi. 

10.14.1 Penjumlahan Dan Pengurangan 
Untuk menambah dan mengurangi bilangan yang mengandung 
pecahan, maka bilangan-bilangan itu harus disusun atas bawah. 
Untuk penjumlahan menggunakan notasi exponensial, titik desimal 
harus diletakkan pada posisi yang sama. Ini berarti bahwa 
exponennya harus sama. 

 Cara termudah untuk menyamakan kedua bilangan adalah 
dengan menggeser bilangan dengan exponen yang lebih kecil kekanan 
untuk menaikkan exponen untuk menyamakan dengan exponen yang 
lebih besar. Proses ini memasukkan sejumlah angka nol pada awal 
bilangan. Perlu dicatat bahwa proses ini menjaga presisi dari hasil 
dengan tetap memakai semua digit dari bilangan dengan exponen 
yang lebih besar.   

 Ketika pengaturan posisi sudah selesai, maka penjumlahan atau 
pengurangan mantisa dapat dilakukan. Bisa dimungkinkan, 
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penjumlahan atau pengurangan ini menghasilkan overflow. Dalam 
kasus ini, bilangan harus digeser ke kanan dan exponen dikurangi 
untuk mengakomodasi overflow tersebut. 

 Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilihat pada 
contoh dibawah ini : 

 

10.14.2 Perkalian Dan Pembagian 
Pengaturan posisi tidak perlu dilakukan dalam melakukan perkalian 
atau pembagian. Bilangan exponesial dikalikan atau dibagi dengan 
mengalikan atau membagi kedua mantisa dan menambahkan atau 
mengurangi kedua exponen. Tanda diperlakukan secara terpisah 
dengan cara biasa.   

Ada dua pertimbangan yang harus ditangani : 

1. Perkalian atau pembagian biasanya menghasilkan perubahan 
posisi titik desimal (misalnya 0.2 x 0.2 = 0.04) dan normalisasi 
harus dilakukan untuk mengembalikan letak titik desimal dan 
menjaga presisi dari hasil. 

2. Kita harus menyesuaikan nilai excess dari exponen yang 
dihasilkan. Penjumlahan dua exponen, yang masing-masing 
mengandung nilai excess, akan menghasilkan penjumlahan nilai 
excess ke exponen tersebut, sehingga hasil akhir dari exponen 
harus disesuaikan dengan mengurangkan nilai excess ke hasil.  
Demikian juga ketika kita mengurangi exponen, kita 
mengurangkan nilai excess ke hasil, dan kita harus 
mengembalikan nilai excess dengan menam-bahkannya ke hasil. 
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Contoh : 

Misal kita mempunyai dua bilangan dengan exponen 3.  
Masing-masing disajikan dalam notasi excess-50 sebagai 53.   
Menambahkan kedua exponen : 

   53 

                 53 

               106 

Kita telah menambahkan nilai 50 dua kali, sehingga kita harus 
menguranginya untuk mendapatkan hasil excess-50 yang benar : 

   106 

   -50 

     56 

3. Perkalian dua mantisa 5 digit yang sudah ternormalisasi akan 
menghasilkan mantisa 10 digit. Hanya lima digit dari hasil ini 
yang penting. Untuk menjaga presisi lima digit, kita harus 
menormalisasikan terlebih dahulu dan kemudian 
membulatkannya ke lima digit. 
Contoh perkalian disajikan dibawah ini : 
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10.15 Floating Point Dalam Komputer 
Format floating point yang umum nampak seperti terlihat pada 
gambar dibawah ini. Dalam contoh ini 32 bit (4 byte) digunakan untuk 
menyediakan jangkauan sekitar 10-38 hingga 1038 . Dengan 3 bit, kita 
dapat menyediakan 256 tingkat exponen, sehingga exponen dapat 
disimpan dengan notasi excess-128. 

 Berikut ini adalah contoh format floating point biner. Kita 
mengasumsikan bahwa titik biner terletak pada permulaan mantisa.  
Basis dari exponen adalah 2. 

 

Karena bit terdepan dari mantisa harus 1 jika bilangan itu 
dinormalisasi, maka kita tidak harus menyimpan bit terdepan (most 
significant bit) secara explisit. Bit terdepan ini dapat diperlakukan 
secara implisit seperti titik biner.  

 Ada tiga kelemahan dengan menggunakan cara ini. Pertama, 
asumsi bahwa bit terdepan selalu 1 berarti bahwa kita tidak dapat 
menyimpan bilangan yang terlalu kecil dalam bentuk ternormalisasi. 
Kedua, semua format yang membutuhkan 0 pada bit terdepan tidak 
dapat menggunakan metoda ini. Ketiga, metoda ini mengharuskan 
kita menyediakan cara untuk menyimpan bilangan 0.0. 

10.15.1 Standard IEEE 754 
Sebagian besar komputer masa kini menggunakan format standard 
IEEE 754. Masyarakat Komputer IEEE (IEEE Computer Society) adalah 
kelompok profesional dalam bidang komputer. Tugas Masyarakat 
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Komputer IEEE diantaranya adalah menciptakan standar teknis untuk 
industri. Standard IEEE 754 menentukan format untuk aritmetika 
floating point 32 bit dan 64 bit. Instruksi yang dimasukkan dalam 
komputer modern menggunakan standar ini untuk melaksanakan 
aritmetika floating point, normalisasi, dan konversi antara integer dan 
penyajian floating point secara internal dibawah perintah pogram. 

 Standar ini menentukan format floating point presisi tunggal 
(single precision floating point format) yang terdiri dari 32 bit dan terbagi 
menjadi tanda, 8 bit exponen, dan 23 bit mantisa. Karena bilangan 
yang ternormalisasi harus selalu dimulai dengan 1, maka bit ini tidak 
perlu disimpan. Bit ini terletak disebelah kiri titik biner. Oleh karena 
itu bilangan yang ternormalisasi berbentuk  

 1.MMMMMM... 

Exponen diformat dengan menggunakan notasi excess-127, dengan 
basis 2. 

 Standard format floating point presisi ganda (double precision 
floating point format) bekerja dengan cara yang sama. Enam puluh 
empat bit (8 byte) terbagi menjadi tanda, 11 bit exponen, dan 52 bit 
mantisa. Exponen dinyatakan dalam notasi excess-1023, basis 2, dan bit 
terdepan terletak disebelah kiri titik biner. Standard presisi ganda 
mendukung sekitar 15 digit desimal dan jangkauan sekitar 10-300 
hingga 10300 . 

 



248 Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi 

 

10.16 Konversi Antara Basis 10 dan Basis 2  
Pada waktu melakukan konversi dari basis 10 ke basis 2, ada dua hal 
yang perlu diingat: 

1. Bagian pecahan dan bagian integer dari suatu bilangan harus 
dikonversi secara terpisah. 

2. Bilangan dengan bentuk exponensial harus dirubah ke bentuk 
desimal murni atau atau bilangan biner atau pecahan sebelum 
konversi dilakukan. 

Konversi yang dilakukan dengan cara no.1 di atas dapat dilakukan 
dengan cara konversi biasa. Tapi ada cara alternatif yaitu dengan 
mengalikan bilangan itu dengan suatu bilangan yang akan 
membuatnya menjadi bilangan bulat (integer), kemudian 
mengkonversi bilangan itu dalam bentuk bilangan bulat. Kalau ini 
sudah dilaksanakan, anda harus mengkonversi hasilnya dengan 
bilangan pengali yang sama tapi yang sudah dikonversi ke basis yang 
baru. Adalah salah apabila hanya menempatkan titik desimal begitu 
saja, karena setiap pergeseran mempunyai nilai yang berbeda pada 
basis yang lain. Oleh karena itu jika anda menggeser titik biner ke 
kanan tujuh kali, maka berarti anda telah mengalikan bilangan itu 
dengan 128, dan anda harus membagi bilangan yang dikonversi 
dengan 128 dalam basis yang baru. Berikut adalah contoh konversi 
dengan cara ini : 

 

Cara di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

253.75 x 100 = 25375. 

25375 = 110001100011111 
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Bilangan 110001100011111 ini harus dibagi dengan 100 dalam 
bentuk biner atau 1100100.  Menghasilkan : 
                   11111101.11                      

1100100 / 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1  

          1 1 0 0 1 0 0 

          1 1 0 0 0 1 0 0 

             1 1 0 0 1 0 0 

             1 1 0 0 0 0 0 0 

     1 1 0 0 1 0 0 

    1 0 1 1 1 0 0 1 

       1 1 0 0 1 0 0 

       1 0 1 0 1 0 1 1 

          1 1 0 0 1 0 0 

          1 0 0 0 1 1 1 1 

             1 1 0 0 1 0 0 

             0 1 0 1 0 1 1 1 1 

         1 1 0 0 1 0 0 

         1 0 0 1 0 1 1 0 

            1 1 0 0 1 0 0 

            1 1 0 0 1 0 0 

            1 1 0 0 1 0 0 

                 0 

Hasil pembagian adalah 11111101.11. Supaya dapat dituliskan dalam 
format IEEE 754, maka bilangan ini harus dirubah dulu menjadi: 
1.111110111 x 27. Dari sini dapat diketahui bahwa nilai exponen dalam 
excess-127 adalah 134 atau 10000110. Pada format IEEE 754, angka 1 
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pada bit terdepan tidak akan diikutsertakan sehingga bilangan 253.75 
dalam format IEEE 754 adalah : 

  01000011011111011100000 

Cara di atas adalah cara yang digunakan oleh komputer. Kita bisa 
melakukan konversi dengan cara biasa yaitu mengkonversi bagian 
integer dan pecahan secara terpisah.  

Bilangan 253.75 akan dikonversi secara terpisah yaitu 253 dan 0.75. 

Konversi 253 menghasilkan : 

    253 

          2 -------- 1 

    126 

          2 -------- 0 

     63 

          2 -------- 1 

     31 

          2 -------- 1 

     15 

          2 -------- 1 

      7 

          2 -------- 1 

      3 

          2 -------- 1 

      1 

          2 -------- 1 

      0 

Jadi 253 = 11111101 
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Konversi 0.75 menghasilkan : 

    0.75 

          2 -------- 1 

    0.5 

 

          2 -------- 1 

      0 

Jadi 0.75 = 11 

Sehingga 253.75 = 11111101.11 

 

10.17 Alternatif Penyajian: Packed Decimal Format  
Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi bisnis seperti 
COBOL menyediakan format yang memungkinkan pengguna untuk 
menentukan jumlah desimal yang diinginkan. Komputer besar 
mendukung operasi ini dengan menyediakan format tambahan untuk 
pengurutan dan manipulasi bilangan real. Ini disebut dengan format 
desimal dikemas. Format ini mirip dengan format BCD.   

 Format desimal dikemas yang digunakan baik oleh IBM System 
370/390 dan Compaq Alpha ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 
Pada format ini masing-masing digit disimpan dalam bentuk BCD, 
dua digit untuk satu byte. Penyimpanan dimulai dari digit paling kiri 
(most significant digit). Tanda disimpan terakhir atau disebelah kanan 
bit terakhir (least significant digit). Hingga 31 digit dapat disimpan 
dalam format ini. Nilai biner 1100 mewakili tanda + dan 1101 mewakili 
tanda -. Sedang nilai 1111 menyatakan bahwa bilangan tersebut tak 
bertanda (unsigned).  

 Perlu diketahui bahwa tanda bilangan tidak disimpan. CPU Intel 
menyediakan format seperti ini dalam bentuk yang lebih terbatas yang 
mampu menampung dua digit (00 – 99) dalam setiap byte. Sebagai 
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contoh, bilangan desimal –324.6 akan disimpan dalam format desimal 
dikemas sebagai berikut : 

0000 0011 0010 0100 0110 1101 

Angka 0 di depan bilangan di atas dipakai supaya besarnya bilangan 
itu pas 3 byte. 

 

 

10.18 Pertimbangan Pemrograman 
Ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan integer dan floating 
point. Perhitungan dengan integer lebih mudah dilakukan oleh 
komputer, mempunyai presisi lebih tinggi, dan lebih cepat 
dilaksanakan. Nilai integer biasanya memakan lebih sedikit tempat 
penyimpanan. Karena menggunakan sedikit tempat penyimpanan, 
maka akan menghemat waktu dan tempat.  

 Sebagian besar bahasa pemrograman tingkat tinggi 
menyediakan dua atau lebih ukuran word untuk integer, biasanya 
setidaknya ada short integer dengan panjang 16 bit dan long integer 
dengan panjang 64 bit.  

 Format long integer membutuhkan algoritma perhitungan 
dengan word lebih dari satu, dan oleh karena itu lebih lambat untuk 
dilaksanakan dari pada short integer. Format short integer lebih 
disukai jika ini sudah sesuai dengan kebutuhan.   

 Penggunaan bilangan real diperlukan jika variable atau 
konstanta mempunyai bagian pecahan, jika bilangannya terlalu besar 
atau terlalu kecil dan diluar jangkauan bilangan integer, atau jika 
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presisi yang diinginkan melebihi yang dapat dicapai dengan bilangan 
integer.  

 Seperti pada integer, lebih disukai menggunakan bilangan real 
dengan presisi paling kecil yang sesuai dengan kebutuhan. Format 
dengan presisi lebih tinggi membutuhkan lebih banyak tempat 
penyimpanan dan biasanya harus menggunakan algoritma 
perhitungan floating point dengan word ganda atau desimal dikemas 
yang lebih lambat dari pada format dengan presisi lebih rendah. 

 

10.19 Kesimpulan 
Komputer menyimpan semua data dalam bentuk biner tanpa ada 
tanda. Ada bermacam cara untuk menyajikan bilangan biner ini 
kedalam bentuk integer bertanda. Contohnya adalah sing and 
magnitude dan Binary-Coded Decimal. Meskipun BCD kadang-kadang 
digunakan untuk pemrograman, kedua metode ini mempunyai 
kelemahan dalam hal perhitungan dan manipulasi. 

 Nine’s complement dan One’s complement membagi 2 
jangkauan bil-angan kemudian menggunakan bagian sebelah kiri 
untuk menyatakan bilangan negatif. Bilangan Positif mewakili dirinya 
sendiri. Penyajian ini mudah untuk digunakan karena komplemen 
dapat dicari dengan meng-urangi suatu bilangan dari bilangan 
terbesar dalam suatu basis. Komplemen dari bilangan biner dapat 
dicari dengan menginversi 0 dan 1 pada suatu bilangan. Perhitungan 
agak lebih sulit karena munculnya –0 dan +0, tetapi penjumlahan end 
around carry bisa digunakan untuk tujuan ini. 

 Ten’s Complement dan Two’s Complement membagi 2 
jangkauan sama besar, tetapi menggunakan 1 buah 0. Ini memerlukan 
penggunaan suatu komplemen yang didasarkan pada suatu nilai 1 
lebih besar dari bilangan terbesar dalam suatu basis untuk jumlah 
angka tertentu. Nilai basis ini akan selalu terdiri dari sebuah 1 diikuti 
dengan 0 sejumlah N, dimana N adalah jumlah angka yang 
digunakan. Mencari komplemen bisa dilakukan dengan menginversi 
suatu bilangan dan menambah 1 pada hasilnya atau dengan 
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mengurangkan suatu nilai pada suatu nilai basis. Perhitungan 
dilakukan dengan menggunakan aritmatika modulo. Sebagian besar 
instruksi aritmatika komputer didasarkan pada aritmatika two’s 
complement. 

 Baik penyajian one’s dan two’s complement mempunyai 
keuntungan karena tanda suatu bilangan dapat segera diketahui 
karena bilangan negatif selalu dimulai dengan 1. 

 Bilangan dengan bagian pecahan dan integer yang terlalu besar 
untuk disimpan sebagai bilangan integer, akan disimpan dan 
dimanipulasi dalam komputer sebagai bilangan real atau bilangan 
floating point. Sebagai alternatif, bisa dipakai format desimal dikemas. 
Format ini cocok untuk aplikasi bisnis dimana jumlah desimal tetap 
dan diketahui. 

 Format bilangan floating point umumnya terdiri dari tanda, 
exponen dan mantisa. Tanda dan nilai dari exponen biasanya disajikan 
dalam format excess-N. Basis exponen adalah 2 untuk sebagian besar 
sistem, tapi beberapa sistem menggunakan basis yang berbeda untuk 
exponen. Titik radix (titik desimal) dinyatakan secara implisit. Jika 
memungkinkan, mantisa harus dinormalisasi. Pada beberapa sistem, 
bit pertama dari mantisa harus 1. 

 Bilangan floating point bisa mengalami overflow atau 
underflow, ketika exponen dari bilangan itu terlalu besar atau terlalu 
kecil untuk disajikan. Nol diperlakukan secara khusus. Kadang-
kadang ada juga penyajian khusus untuk ∞. 

 Overflow adalah keadaan dimana hasil dari suatu operasi yang 
melewati jumlah bit yang dialokasikan. Jika kita mempunyai word 
berukuran 3 digit pada sistem sign and magnitude, penambahan 500 + 
500 akan menghasilkan overflow karena 1000 berada diluar jangkauan. 
Digit keempat adalah tanda terjadinya overflow 

 Penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan bila exponennya 
sama. Ini sama dengan mengatur posisi titik desimal pada aritmetika 
desimal konvensional. Pada perkalian dan pembagian, exponen 
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dijumlahkan atau dikurangi. Harus diperhatikan apabila exponen 
dinyatakan dalam format excess-N. 

 Sebagian besar komputer menggunakan format standard IEEE 
754. Format lain yang digunakan memasukkan format dengan presisi 
lebih tinggi dan format turunan. *** 

 


