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 Bilangan float atau floating point  menawarkan tingkat kepresisian dibandingkan dengan bilangan 
integer. Contoh : Tipe data integer hanya dapat merepresentasikan bilangan bulat misalkan 10,11,dst. 
Bilangan float dapat merepresentasikan bilangan bulat dan pecahan, misal 10.21 atau 11,001.

MENGAPA “KONVERSI FLOAT-BINER”? PERLUKAH ?

Contoh spesifik : sistem bilangan 8 bit hanya mampu merepresentasikan nilai /angka dari 0 -255. 

12.301

{

Integer

{

Pecahan(Fraction) => presisi

Nama float (floating point) berasal dari titik (pada bilangan desimal) yang mengambang. Karena bilangan 

float menggunakan bilangan berbasis 10 yang dinotasikan dengan 𝑥. 10𝑦
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APAKAH PENTING?

• Jika komputer Anda tidak dilengkapi dengan sistem konversi biner ke float dan sebaliknya, maka Anda tidak 

akan pernah dapat menuliskan bilangan pecahan di Microsoft Excel

• Jika tidak ada konversi biner ke float dan sebaliknya pada pada mikrokontroller 8 bit hanya mampu 

mengenali bilangan bulat 8 bit yaitu 0-255.

SMARTPHONE, KOMPUTER, KALKULATOR, TABLET TANPA BILANGAN PECAHAN ???

Bagaimana jadinya ?
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METODE ?

Metode IEEE 754 (Institute of Electrical and Electronics Engineer) Standard

• Short real: 32 bit (disebut juga single precision) terdiri dari 

1 bit sign, 8 bits exponent, 23 bits mantissa

• Long real: 64 bit (disebut juga double precision) terdiri 

dari1 bit sign, 11 bits exponent, 52 bits mantissa
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IEEE 754 STANDARD 

Formasi bilangan float 32 bit 

S(Sign) terdiri dari satu bit. Sign (tanda) mengindikasikan jika bilangan tersbeut adalah bilangan negatif.  

Jika bit sign bernilai 1 maka bilangan tersebut adalah bilangan negatif. Jika bit sign bernilai 0 maka bilangan 

tersebut adalah bilangan positif

Mantissa terdiri dari 23 bit (pada single precision floating point) daoat menampilkan nilai sebanyak 8388608. 

Mantissa disebut juga dengan Significand

Exponent terdiri dari 8 bit yang dapat merepresentasikan 256 nilai yang berbeda. Untuk tipe data 8 bit dengan tanda 

(positif dan negatif) memiliki jangkauan 0-127 (bilangan negatif) dan 128-255 (bilangan positif).
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1. Mengubah bilangan desimal bulat dan pecahan menjadi bentuk biner secara terpisah.

2. Melakukan normalisasi (menggeser koma bilangan biner menjadi paling kiri)

3. Mengubah eksponen menjadi biner.

4. Menyusun bit-bit biner berdasarkan formasi data float 32 bit.

TAHAP KONVERSI



PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

 Mengkonversi bilangan bulat dari bilangan pecahan (float) yang akan di konversi. Contoh 

mengkonversi bilangan float 34.890625.

TAHAP 1 (KONVERSI MASING – MASING KOMPONEN 

BILANGAN KE BINER)

34 dikonversi menjadi biner 

menghasilkan bilangan biner 

100010

0.890625 dikonversi menjadi 

biner menghasilkan bilangan 

biner 111001
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TAHAP 2 (NORMALISASI)

34 dikonversi menjadi biner 

menghasilkan bilangan biner 

100010

0.890625 dikonversi menjadi 

biner menghasilkan bilangan 

biner 111001

Digabungkan menjadi  100010.111001

100010.111001 x 20

Langkah normalisasi

1.00010111001 x 25
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TAHAP 3 (MENGUBAH EKSPONEN MENJADI BINER)

1.00010111001 x 25Hasil normalisasi

Karena float yang dikonversi termasuk pada signed float (dapat berupa bilang float positif dan 

negatif) maka untuk menentukan nilai ekponennya adalah

Nilai eksponen = pangkat dari hasil normalisasi + 127

Sehingga nilai eksponen =>  5 + 127 = 132

Bentuk biner dari desimal 132 adalah 1000 0100
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TAHAP 4 (MENYUSUN BERDASARKAN FORMAT FLOAT 32 

BIT)

1.00010111001 x 25Hasil normalisasi

Nilai eksponen         1000 0100

Sign                          0
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 Bentuk biner dari bilangan 34.890625 adalah 

0 10000100 0001011100100000000000

 Untuk mengubah menjadi bentuk biner maka dapat menggunakan metode berikut ini:

KONVERSI BINER KE FLOATING POINT

Tips : Konversikan terlebih dahulu bagian eksponen menjadi desimal untuk memudahkan perkalian 

dengan mantissa.

Karena bit ke 31 bernilai 0 maka bilangan floating pointnya bernilai positif.
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 Berdasarkan landasan teori mengenai konversi bilangan floating point ke biner dan sebaliknya, maka

 Buatlah representasi konversi floating point ke biner dan sebaliknya!

 Tugas praktikum 3 dan 4 dikirim paling lambat tanggal 21 Juni 2018 : 06.00 pagi via email gutama 

.indra@outlook.com. 

 Aturan pengiriman file:

 Di body email di sertakan daftar anggota praktikum.

 Masing – masing tugas praktikum dipisah dalam dua folder yang terpisah.

 Masing – maisng tugas praktikum harus sudah dalam bentuk projek code block.

 Di kompress menjadi satu file dalam bentuk *.rar atau *.zip.

 Tanggal presentasi tugas praktikum 3 & 4 (praktikum terakhir) adalah tanggal 22 Juni 2018 pukul 08.00 pagi WIB.

 Bagi kelompok yang terlambat submit akan dinyatakan gagal pada praktikum 3 dan 4.

 Bagi program yang memilki kemiripan atau sama (terlebih tidak bisa menjelaskan) maka nilai akan dibagi dengan 

jumlah kelompok yang memliki program yang mirip.

TUGAS PRAKTIKUM 4
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CONTOH SUBMISSION TUGAS PRAKTIUM

Dikompress menjadi satu file berbentuk *.RAR atau *.ZIP
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 Presentasi dilakukan di LAB EBT hari jumat 22 Juni pukul 08.00 WIB - selesai

 Presenter akan ditunjuk secara acak.

 Presentasi dilakukan oleh 2 presenter (1 presenter untuk praktikum 3 dan 1 presenter untuk praktikum 

4)

 Waktu presnetasi masing – masing materi kurang lebih 5 menit.

 Peserta yang tidak hadir dianggap gagal. Tidak ada ujian susulan (kecuali sakit yang berijin dokter dan 

ada sanak saudara meninggal).

 Tanya jawab 5 menit.

 Penilaian : Slide presentasi, sikap presentasi, kejujuran dan sikap diri, ketepatan dalam 

menjawab, penguasaan presentasi (masing – masing 20%)

ATURAN PRESENTASI


