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Abstrak 

 
Nilai probabilitas distribusi normal dapat ditentukan menggunakan metode numerik. Salah satu metode numerik yang dapat digunakan 

yaitu metode monte carlo. Metode ini bekerja dengan menggunakan bilangan acak. Bilangan acak dapat dibangkitkan menggunakan program 

komputer. Terdapat banyak perangkat lunak yang menyediakan fungsi pembangkit bilangan acak diantaranya yaitu visual basic application 

(VBA). Dalam penelitian ini, VBA digunakan untuk membangkitkan bilangan acak yang berupa titik-titik diskrit dalam luas area tertentu. 

Perbandingan jumlah titik diskrit di dalam dan diluar kurva fungsi distribusi merupakan nilai probabilitasnya. Variasi jumlah titik diskrit 

dilakukan untuk memperoleh nilai probabilitas dengan persentase kesalahan yang kecil. Selain itu, variasi juga dilakukan terhadap nilai 

peubah acak baku. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah N akan memberikan hasil perhitungan nilai probabilitas  

dengan persentase kesalahan yang kecil. Untuk simulasi ini diperoleh persentase terkecil yaitu sebesar 0.03% untuk jumlah N sebesar 50.000. 

Variasi nilai peubah acak z dilakukan untuk nilai z kurang dari 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, dan 3.0. Hasil simulasi untuk variasi ini diperoleh nilai 

probabilitas dengan persentase kesalahan masih dibawah 0.5% untuk semua nilai z. 
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Abstract 

 
Probability value of a normal distribution can be determined using a numerical method. One numerical method that can be used is the 

monte carlo method. This method works using random numbers. Random numbers can be generated using a computer program. There are 

many software that provides random number generating functions including visual basic application (VBA). In this study, VBA is used to 

generate random numbers in the form of discrete points in a certain area. Comparison of the number of discrete points inside and outside the 

distribution function curve is the probability value. Variations in the number of discrete points are carried out to obtain a probability value 

with a small percentage of errors. In addition, variations are also made to the normal random variable values. The simulation results show 

that the more number of N will give the results of calculating the probability value with a small percentage of errors. For this simulation 

obtained the smallest percentage is 0.03% for the amount of N equal to 50.000. Variations in random variable values z are performed for z 

values less than 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, and 3.0. The simulation results for this variation obtained probability values with the percentage of 

errors still below 0.5% for all z values. 
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I. PENDAHULUAN 

Simulasi monte carlo saat ini banyak diterapkan dalam 

menyelesaikan persoalan yang sifatnya  probabilistik. 

Beberapa sistem dengan sifat keacakan dapat kita jumpai pada 

bidang sains, teknologi informasi, perencanaan dan tata kota 

bahkan sampai pada analisis pasar [3], [4]. Dalam bidang sains 

misalnya dapat di-trace jejak partikel ketika menumbuk 

material [1]. Metode ini bekerja dengan membangkitkan 

bilangan acak yang kemudian diterapkan penggunaannya pada 

masing-masing sistem. Bilangan acak dapat dibangkitkan 

dengan fungsi pembangkit yang ada pada perangkat lunak atau 

bahasa pemrograman. Terkait dengan sistem yang sifatnya 

probabilistik baik diskrit maupun kontinu, seringkali 

diperlukan perhitungan nilai distribusi probabilitasnya. Sistem 

 

dengan peubah acak diskrit relatif lebih mudah  

perhitungannya dibandingkan dengan peubah acak kontinu. 

Penentuan nilai probabilitas dari peubah acak kontinu tak lain 

adalah pekerjaan mengintegrasi fungsi peubah acaknya. 

Integrasi fungsi kontinu didekati dengan menghamburkan 

sebanyak mungkin titik-titik diskrit pada luasan dibawah 

fungsi kontinu. Salah satu bentuk distribusi probabilitas 

kontinu yang dapat kita tentukan distribusi probabilitasnya 

yaitu distribusi normal. 

Dalam penelitian ini, metode monte carlo diterapkan untuk 

menghitung integrasi fungsi peubah acak distribusi normal. 

Bilangan acak dibangkitkan dalam simulasi menggunakan 

Visual Basic Application (VBA). VBA seringkali digunakan 

dalam simulasi dan komputasi numerik dalam bidang sains 
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dan teknik. Simulasi proses fisis yang menirukan kejadian di 

alam pun dapat dilakukan dengan VBA [1], [2]. Berbagai 

macam metode numerik seperti metode elemen hingga, 

metode beda hingga dan metode-metode lainnya dapat 

diselesaikan dengan baik proses perhitungannya menggunakan 

VBA. 

Uji coba simulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap 

sejumlah titik diskrit untuk diperoleh hasil perhitungan nilai 

probabilitas. Nilai probabilitas hasil simulasi akan 

dibandingkan dengan nilai probabilitas referensi yang 

biasanya sudah tertabelkan. Simulasi juga dilakukan untuk 

beberapa nilai peubah acak normal. Variasi jumlahan titik-titik 

diskrit juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa metode ini 

jelas membutuhkan banyak titik-titik diskrit untuk mendekati 

fungsi kontinu. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Distribusi Probabilitas Normal 

Distribusi normal merupakan salah satu distribusi 

probabilitas kontinu yang sangat penting. Hal ini dikarenakan 

sebagian besar pengukuran fisik dan galat pengukuran ilmiah 

dapat dihampiri dengan baik dengan distribusi normal. Suatu 

peubah acak kontinu X yang distribusi menyerupai lonceng 

(bell shaped) seperti pada gambar 1, disebut peubah acak 

normal. 

 

Gambar 1. kurva distribusi normal 

Dengan  adalah rataan dan  adalah simpangan baku 

populasi. Fungsi kerapatan peubah acak normal yaitu sebagai 

berikut [5]. 

                      (1) 

Nilai x pada fungsi ini bernilai yaitu  < x < . Seringkali 

dalam sistem yang kita tinjau diperlukan informasi nilai 

probabilitasnya. Karena dengan mengetahui nilai probabilitas 

disetiap nilai peubah acak maka kita dapat menentukan 

distribusi probabilitasnya. Menentukan nilai probabilitas sama 

halnya dengan menentukan luas area dibawah kurva fungsi 

pada persamaan (1). Nilai probabilitas distribusi normal 

biasanya sudah tertabelkan seperti pada cuplikan tabel berikut 

[5]. 

 

 
 

Gambar 2. Cuplikan tabel distribusi normal 

 

 
Dengan mengambil rataan sama dengan nol dan simpangan 

baku sama dengan satu maka kita dapat mentransformasikan 

peubah acak x ke peubah acak normal baku z. hal ini 

ditunjukkan seperti pada gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Transformasi peubah acak 

 

Dengan demikian kita juga akan mempunyai fungsi kerapatan 

yang baru dalam peubah acak normal baku z sebagai berikut. 

                                   (2) 

Nilai probabilitas dapat kita tentukan yaitu 

 
 

(3) 

 
 

Persamaan (3) inilah yang akan diselesaikan bentuk 

integrasinya dengan menggunakan metode monte carlo. 
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B. Metode Monte Carlo 

Metode monte carlo merupakan salah satu bentuk solusi 

yang memberikan aproksimasi terhadap berbagai persoalan 

matematika dengan menggunakan sampel acak6. Sampel acak 

dapat kita peroleh dari algoritma pada fungsi random number 

generator (RND) di sebuah perangkat lunak. Sampel acak 

yang dibangkitkan oleh algoritma komputer disebut 

pseudorandom number. Metode monte carlo menyelesaikan 

persamaan (3) dengan merubahnya menjadi bentuk [7], 

 

                                 (4) 

Bentuk diskrit sebagai solusi untuk menyelesaikan persamaan 

(3) seperti pada gambar berikut [8] 
 

 
Gambar 4. Sampel acak N untuk menghitung luas S 

 
 

Jika sejumlah N sampel acak yang dibangkitkan masuk ke 

dalam luasan S dan sejumlah n berada diluar S tetap masih 

dalam luasan persegi, maka dengan persamaan (4) dapat 

ditentukan luas S. Prinsip ini yang akan kita gunakan untuk 

menghitung luas area dibawah kurva fungsi persamaan (2) 

yang merupakan nilai probabilitasnya. 

 

III. SIMULASI DAN HASIL PERHITUNGAN 

Simulasi monte carlo yang dilakukan dalam penelitian ini 

mencakup variasi jumlah sampel acak N dan variasi nilai 
peubah acak normal z. Variasi jumlah peubah acak N 

bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah peubah 

acak N terhadap nilai probabilitas hasil simulasi. Nilai 

probabilitas hasil simulasi (P_calc) akan dibandingkan dengan 

probabilitas referensi (P_ref) dan dihitung persentase 

kesalahannya. Persentase kesalahan dihitung dengan 

hubungan, 

 
               (5) 

 

Jumlah N diambil dalam simulasi  yaitu 10,  100, 1000,  5000, 
10000, 20000, 30000, 40000, dan 50000. Hasil perhitungan 

pada variasi ini akan memberikan gambaran nilai N terbaik 

yang akan dipakai untuk variasi nilai peubah acak normal z. 

Variasi peubah acak normal z dilakukan untuk beberapa nilai  

z yaitu 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, dan 3.0. Variasi ini dilakukan 

untuk menguji apakah code dalam simulasi ini telah berlaku 

secara umum untuk nilai peubah acak normal z yang lain. 

 

Hasil simulasi untuk variasi jumlah N dengan peubah acak 

normal z < 2.0, seperti yang disajikan pada gambar 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, dan 13. 

 

Gambar 5.  N = 100 

 

Gambar 6.  N = 500 

 

Gambar 7.  N = 1000 
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Gambar 8.  N = 5000 

 
 

Gambar 9.  N = 10000 

 
 

 
Gambar 10.  N = 20000 

 

Gambar 11.  N = 30000 

Gambar 12.  N = 40000 

 
 

Gambar 13.  N = 50000 

 

Gambar 3 sampai dengan gambar 10 menunjukan bahwa 

pembangkitan bilangan acak menggunakan visual basic 

application telah berjalan dengan baik. Dapat dilihat bahwa 

bilangan acak dibangkitkan yang berupa titik-titik diskrit 

tersebar dalam luasan yang dibatasi oleh nilai z dan y. Di 

dalam batasan itu juga terdapat batasan lain yaitu kurva 

distribusi normal (kurva berwarna merah). Prinsip perhitungan 

nilai probabilitas yaitu dengan membandingkan jumlah titik 

yang masuk dalam kurva fungsi distribusi normal terhadap 

jumlah N yang dibangkitkan. 

Hasil pada gambar 3 sampai dengan gambar 10 kemudian 

dihitung persentase kesalahan menggunakan persamaan (5) 

untuk z < 2.0. Hasil perhitungannya disajikan pada tabel 1. 
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TABEL I 

PERHITUNGAN PERSENTASE KESALAHAN 
 

N P_calc P_ref % error 

10 0.898942 0.9772 8.01 

100 0.954794 0.9772 2.29 

1000 0.964368 0.9772 1.31 

5000 0.966283 0.9772 1.12 

10000 0.983518 0.9772 0.65 

20000 0.980366 0.9772 0.32 

30000 0.976284 0.9772 0.09 

40000 0.977833 0.9772 0.06 

50000 0.976895 0.9772 0.03 

 

 

P_calc merupakan nilai probabilitas hasil simulasi. P_ref 

adalah nilai probabilitas yang sudah tertabelkan pada referensi. 

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak titik-titik  

diskrit yang kita bangkitkan maka perhitungan nilai 

probabilitas akan semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

semakin besar jumlah titik N maka persentase kesalahan pun 

akan semakin kecil. Jumlah N terbaik dengan persentase 

kesalahan sebesar 0.03 yaitu pada N bernilai 50000. Hal ini 

juga sebagai jawaban bahwa untuk proses simulasi yang 

berkaitan dengan pembangkitan bilangan acak akan sangat 

dibutuhkan program komputer untuk melakukan perhitungan. 

Selanjutnya untuk variasi nilai peubah acak normal z dengan 

menggunakan jumlah N terbaik yaitu sebanyak 50.000, 

diperoleh hasil seperti pada tabel berikut. 

 

TABEL III 

PERSENTASE KESALAHAN DENGAN VARIASI Z 
 

z N P_calc P_ref % error 

z < 0.5 50000 0.691281 0.6915 0.03 

z < 1.0 50000 0.842308 0.8413 0.12 

z < 1.5 50000 0.931923 0.9332 0.14 

z < 2.0 50000 0.976895 0.9772 0.03 

z < 2.5 50000 0.996643 0.9938 0.29 

z < 3.0 50000 0.998837 0.9987 0.01 

 
Hasil pada tabel II dengan variasi nilai peubah acak 

normal baku z memberikan nilai persentase kesalahan yang 

bervariasi. Nilai probabilitas hasil simulasi untuk semua nilai 

z dianggap sangat baik karena semuanya memiliki persentase 

kesalahan masih dibawah 0.5%. 

IV. KESIMPULAN 

Simulasi monte carlo menggunakan visual  basic 

application telah memberikan hasil perhitungan  nilai  

distribusi probabilitas normal dengan sangat baik. 

Pembangkitan bilangan acak yang merupakan dasar operasi 

metode ini pun dapat membangkitkan titik-titik diskrit pada 

luasan yang dibatasi oleh nilai z dan y. Algoritma yang 

digunakan pun telah dapat mencacah jumlahan titik diskrit 

yang berada di dalam ataupun diluar kurva fungsi distribusi 

normal. Variasi jumlah N yang dilakukan menunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah N akan memberikan hasil perhitungan 

nilai probabilitas dengan persentase kesalahan yang kecil. 

Untuk simulasi ini diperoleh persentase terkecil yaitu sebesar 

0.03% diperoleh untuk jumlah N sebesar 50.000. Variasi nilai 

peubah acak z juga memberikan hasil perhitungan nilai 

probabilitas dengan persentase kesalahan masih dibawah 0.5%. 
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