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KATA PENGANTAR 

  

Bahan ajar ini memberikan penyajian tentang fenomena fisis atau kajian 

sistem-sistem fisika dengan pendekatan komputasi numerik, yang ditulis berkaitan 

dengan minimnya literatur fisika komputasi yang tersedia baik untuk staf pengajar 

maupun untuk mahasiswa, di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Nusa 

Cendana. 

Pada dasarnya matakuliah fisika komputasi sudah mulai akrab di 

kurikulum standar fisika universitas, tetapi kemampuan mahasiswa ‘to compute’ 

kurang dilatih  karena keterbatasan fasilitas komputer, literatur, disamping 

matakuliah ini memerlukan integrasi tiga disiplin yaitu intuisi fisika, analisa 

numerik dan pemrograman komputer. 

Materi-materi di dalam buku ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir  

agar memiliki computational skill dengan memberikan secara langsung 

pengalaman menggunakan komputer untuk pemodelan sistem-sistem fisika.  Di 

dalamnya termasuk beberapa metode numerik yang diperlukan untuk ‘do physics’ 

ke dalam  sebuah komputer. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimum, 

mahasiswa diharapkan telah me miliki background atau sedang mengambil 

matakuliah inti meliputi fisika matematika, mekanika, thermodinamika atau fisika 

statistik dan dianjurkan matakuliah lanjut fisika kuantum atau mekanika kuantum, 

karena terapan fisika komputasi pada kasus-kasus khusus meliputi materi-materi 

diatas , tetapi review konsep fisika dalam setiap studi kasus akan disajikan untuk 

mengingatkan kembali pengertian dasarnya. Disisi lain diperlukan background 

matakuliah metode atau analisa numerik dan pemrograman komputer. Pada buku 

ini tidak akan membahas semua metode -metode numerik yang ada, hanya dipilih 

metode tertentu dengan pertimbangan khusus. This is not a text on numerical 

analysis.  

Topik-topik yang diliput adalah kesalahan (error), iterasi, penghampiran 

fungsi, sistem persamaan linear dan non linear, diferensiasi dan integrasi 

komputasi numerik, serta persamaan diferensial biasa terkait masalah nilai awal, 

yang dalam implementasinya banyak digunakan dalam mengupas kasus-kasus 

fisika. Topik terakhit yaitu  pengantar Monte Carlo, adalah metode mendasar yang 
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banyak berperan di bidang kuantum. Untuk setiap topik diawali dengan sedikit 

teori yang mendasari. Contoh-contoh terinci menuntun pada perhitungan yang 

diperlukan untuk pemahaman algoritma pseudocode, yang dengan mudah bisa 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.  Tiap bab dilengkapi dengan 

beragam soal, beberapa soal menekankan cara komputasi, dan soal yang lain 

dikerjakan dengan membuat program.  

Diasumsikan bahwa mahasiswa telah menguasai atau minimal mengetahui 

salah satu bahasa pemrograman berikut; BASIC, PASCAL, C atau FORTRAN. 

Bahasa pemrograman yang dipilih untuk implementasi program adalah variasi 

bahasa pemrograman diatas, karena bahasa-bahasa pemrograman ini sudah sangat 

umum diajarkan di matakuliah pemrograman komputer. Telah diusahakan setiap 

program yang ada dibuku ini sudah dicek, memenuhi standar pemrograman yang 

baik. Pada beberapa kasus program dibahas secara menyeluruh, untuk 

mengingatkan kembali elemen bahasa pemrograman. This is also not a text on 

computer programming. 

Dengan sistematika diatas diharapkan, tujuan fisika komputasi yaitu 

mahasiswa mampu mengeksploitasi secara efektif piranti komputer dalam 

aktivitas keilmuan fisika dengan keseimbangan intuisi fisika, analisa numerik dan 

pemrograman komputer , bisa  tercapai. 

 Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendorong 

terselesaikannya bahan ajar ini dan dengan senang hati menerima saran-saran 

untuk perbaikan. 
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