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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Optimisasi program menjadi menjadi hal yang sangat penting dikarenakan 

sebagian besar penggunaan piranti lunak dalam operasi sehari – hari tidak dapat 

bekerja secara maksimal pada perangkat keras yang menjalankan piranti lunak 

tersebut. Penyebab dari ketidakmaksimalan piranti lunak dalam bekerja dapat 

disebabkan ketidakcocokan antara piranti lunak dengan perangkat keras, 

ketidakmampuan sistem dalam beradaptasi dengan perilaku pengguna, kesalahan 

dalam mendesain piranti lunak, penulisan kode program yang kurang baik, dan 

pemilihan algoritma yang kurang tepat. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis 

memilih kasus perkalian matriks khususnya matriks Strassen untuk dioptimisasi 

agar dapat menghitung perkalian matriks berukuran besar maupun kecil secara 

efisien dengan menggunakan dasar dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Robertus Hudi (2013) sebelumnya dengan judul Penanggulangan Masalah 

Keterbatasan Memori pada Proses Paralel GPU dengan Menggunakan Algoritma 

Strassen. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan pada sub bab 

1.1, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian kali ini adalah 

bagaimana caranya membangun suatu pustaka perkalian matriks menggunakan 

algoritma Strassen yang dapat bekerja secara paralel dan dapat digunakan untuk 

menghitung perkalian matriks berukuran besar maupun kecil secara efisien 



2 

 

 

menggunakan OpenCL. Selain menggunakan algoritma Strassen dalam membuat 

pustaka perkalian matriks, algoritma Naif digunakan sebagai basis perbandingan.  

1.3. Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Masalah 

 
Batasan masalah dari tugas akhir ini antara lain: 

1. Menggunakan algoritma perkalian matriks Strassen dan algoritma Naif 

dengan matriks berukuran 2
n
 × 2

n 
 selama melakukan pengujian 

2. Elemen pada data matriks yang digunakan dalam perhitungan 

perkalian matriks bernilai dari satu sampai sepuluh 

Ruang lingkup masalah dari tugas akhir ini antara lain: 

1. Menggunakan laptop dengan prosesor Intel Core i7-2620M dan kartu 

grafis AMD Radeon HD 6630M dengan driver AMD Catalyst
TM

 

11.12 (8.92) 

2. Menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 Professional yang 

berfungsi sebagai integrated development environments (IDE) dalam 

membuat pustaka perkalian matriks 

3. Menggunakan AMD APP SDK v 2.8 64 bit untuk mengembangkan 

pustaka perkalian matriks berbasis OpenCL  
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1.4. Tujuan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat pustaka yang dapat 

menghitung perkalian matriks menggunakan algoritma Strassen secara paralel 

dan dapat menghitung perkalian matriks baik matriks berukuran kecil maupun 

besar dengan efisien.  Setelah pustaka selesai dibuat akan dilakukan pengujian 

untuk mengetahui waktu perhitungan perkalian matriks saat dieksekusi pada 

CPU dan GPU, waktu perhitungan perkalian matriks saat menggunakan 

algoritma perkalian matriks yang berbeda, dan  ukuran matriks yang 

optimal saat menggunakan algoritma perkalian matriks yang berbeda. 

 

1.5. Metodologi 

 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah 

metodologi eksperimental prototip.  Dalam metodologi ini, pustaka dibuat dalam 

bentuk prototip dan dari prototip tersebut pustaka dikembangkan kembali menjadi 

prototip yang lebih lengkap dari sebelummya. Proses pengembangan pustaka ke 

dalam bentuk prototip - prototip ini dilakukan beberapa kali hingga pustaka 

tersebut selesai dikembangkan. Selama proses pengembangan prototip, perbaikan 

pustaka dilakukan secara terus menerus. Keuntungan dari metodologi ini adalah 

pustaka dapat dibuat dengan lebih cepat dan dapat meminimalisir galat yang 

terdapat pada pustaka karena revisi dilakukan secara terus menerus pada prototip 

pustaka. Apabila pustaka telah berhasil dijalankan pada satu laptop maka pustaka 

akan dikembangkan kembali agar mampu bekerja pada mesin lainnya. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 
Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB 1   PENDAHULUAN  

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dibahas perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan metodologi dalam penelitian 

serta sistematika dalam penulisan laporan 

BAB 2   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

merancang dan mengembangkan pustaka perkalian matriks serta 

menulis laporan penelitian ini 

BAB 3  PERANCANGAN  

Bab ini berisi perancangan pustaka perkalian matriks, perancangan 

program perkalian matriks, perancangan program matrix generator, 

perancangan metode pengujian, perencanaan pembuatan pustaka, 

dan pseudocode  dari pustaka dan program perkalian matriks 

BAB 4   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai implementasi 

perancangan kode pustaka perkalian matriks, implementasi 

perancangan kode program perkalian matriks, data hasil pengujian 

dan analisa, tampilan yang muncul dalam program perkalian matriks, 

dan penjelasan mengenai bug maupun informasi tambahan yang 
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ditemukan penulis selama melakukan pengujian pustaka perkalian 

matriks 

BAB 5   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran 

untuk penelitian selanjutnya 




