
Desimal 

 

A. Pendahuluan 

Desimal dapat digunakan untuk menyatakan bilangan yang sangat 

besarataupun bilangan yang sangat kecil, yang tidak dapat dinyatakan dengan 

bilangan bulat ataupun rasional. Misalnya diameter atom yang sangat kecil yaitu 

0,000000027 cm atau diameter elektron 0,0000000000056354 cm. Selain untuk 

menyatakan bilangan yang sangat kecil, desimal juga dapat digunakan untuk 

menyatakan bilangan yang sangat besar. Misalnya GNP (Gros National Product) 

atau National Income. 

Buku yang pertama berisi tentang desimal ditulis oleh Simon Stevin 

berkebangsaan Belanda pada tahun 1585 yang berjudul La Disme yaitu buku 

pertama penggunaan desimal yang meliputi aturan penulisan desimal dan aplikasi 

praktisnya. Pada periode sebelum saat itu, perhitungan bisnis hanya 

menggunakan bilangan cacah. Stevin mengusulkna kepada pemerintah untuk 

menggunakan sistem desimal. 

Desimal sudah dapat diterima pada abad ke-16 dan ke-17 dalam berbagai 

notai yang digunakan. Bilangan 27,847dinotasikan dengan berbagai notasi. 

Sedangkan dari segi terminologi desimal berasal dari bahasa latin decem 

yang artinya sepuluh. Secara teknis desimal ditulis dalam basis 10, dengan sistem 

angka yang disebut desimal. Namun seringkali hanya digunakan untuk 

menyatakan bilangan 17,38 dan 0,45 dimana desimal ditunjukkan dengan tanda 

koma. Gabungan bilangan cacah dan desimal seperti 17,38 disebut desimal 

campuran. 

Adapun saat ini penggunaan notasi desimal ada beberapa perbedaan pada 

beberapa daerah. Misalnya di Inggris digunakan titik yang agak naik dari garis 

bila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Eropa titik diganti dengan koma 

untuk menyatakan desimal. Koma dan angka yang dinaikkan digunakan di 



negara-negara Skandinavia. Cara penulisan desimal di Indonesia sama dengan 

cara penulisan desimal di Eropa. 

 

B. Nilai Tempat Desimal 

Bilangan pada digit sebelah kanan koma pada desimal disebut bilangan 

tempat desimal. Ada 2 tempat desimal pada 7,08 dan satu tempat desimal pada 

104,5. Posisi di sebelah kiri koma pada desimal menyatakan nilai tempat yang 

meningkat dari bilangan 10 yang dipangkatkan (1, 10, 10
2
, 10

3
, ...). Posisi di 

sebelah kanan koma pada desimal menyatakan nilai tempat yang menurun 

pangkatnya dari bilangan 10 yang dipangkatkan (
1

10
,
1

102
,
1

103
,… ). Pada desimal 

5473,286 angka 2 menyatakan
2

10
, angka 8 menyatakan

8

100
, dan 6 menyatakan 

6

1000
. 

 

C. Membaca dan Menulis Desimal 

Digit sebelah kiri koma pada bilangan desimal dibaca ssebagaimana 

bilangan cacah, dan koma tidak dibaca. Di sebelah kanan koma dibaca 

sebagaiman bilangan cacah dengan nama nilai tempat digit terakhir. Sebagai 

contoh 1208,0925 dibaca seribu dua ratus delapan sembilan ratus dua puluh lima 

persepuluh ribu. 

 

D. Operasi Pada Desimal 

1. Penjumlahan 

Konsep penjumlahan pada desimal sama dengan konsep penjumlahan 

pada bilangan cacah dan pecahan. Hal itu meliputi mengambil bersama, 

mengumpulkan, dua banyaknya. 

 

2. Pengurangan 



Pengurangan pada desimal sama seperti pengurangan pada bilangan 

cacah dan pecahan. 

 

3. Perkalian 

Perkalian bilangan cacah dan desimal dapat diilustrasikan dengan 

penjumlahan berulang. Perkalian desimal dengan desimal, sebagaimana 0,2 x 

0,3 dapat diinterpretasikan sebagai 0,2 dari 0,3. 

 

4. Pembagian 

Dua konsep pembagian adalah konsep pengukuran (pengurangan) dan 

konsep berbagi (partisi). Kedua konsep digunakan untuk mengilustrasikan 

pembagian desimal. Konsep pengukuran merupakan pengurangan berulang 

satu banyaknya dari yang lain. Sebagai contoh menghitung 0,90 : 0,15 

ditentukan dengan berapa kali 0,15 dikurangkan dari 0,90. 

 

5. Persen, Rasio, dan Proporsi 

a. Persen 

Kata persen berasal dari bahasa latin per cantum yang artinya per 

seratus. Persen mulai digunakan pada abad ke-15. Persen digunakan untuk 

menghitug keuntungan maupun kerugian. 

Cara untuk menyatakan persen adalah dengan menyatakan suatu 

pecahan dalam bentuk per seratusan. Contoh 20 persen ditulis 20%, yang 

artinya 20 per 100. 

 

b. Rasio (perbandingan) 

Rasio (perbandingan) merupakan suatu pasangan bilangan positif 

yang digunakan untuk membandingkan dua himpunan. Ide tentang rasio 

dapat diilustrasikan sebagai berikut: “setiap ada 3 anak putri di kelas maka 



ada 4 anak putra di kelas”. Maka pernyataan tersebut dapat dinayatakan 

rasio anak putri dan anak putra di kelas adalah 3 : 4 atau ¾. 

Untuk dua bilangan bulat a dan b, rasio (perbandingan) a dan b 

merupakan pecahan ¾ yang dapat dinyatakan sebagai a : b. 

 

c. Proporsi 

Membandingkan ukuran yang relatif besar menggunakan 

perbandingan bilangan-bilangan yang lebih kecil. Contoh: ada dua kardus, 

kardus kecil dan kardus besar. Kardus kecil berisi 20 pensil sedangkan 

kardus besar berisi 100 pensil. Perbandingan banyaknya pensil pada kardus 

kecil dan pada kardus besar adalah 20 : 100 atau 20/100 atau 1/5. 

Untuk setiap dua perbandingan berbentuk a/b dan c/d; a/b = c/d, 

maka perbandingan tersebut disebut proporsi. 
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