
Sistem Lambang Bilangan 

 

A. Bilangan dan Lambang Bilangan 

Suatu bilangan dapat dinyatakan dengan lambang bilangan atau gambar 

bilangan. Lambang bilangan ada bermacam-macam. Ada yang berupa tanda-

tanda, goresan pada batu maupun gambar. 

Suatu bilangan dapat dinyatakan dengan berbagai lambang. Bilangan dua 

dapat dinyatakan dengan “2” atau “5 – 3” atau “6 : 3”, dan sebagainya. Jadi dapat 

dinyatakan bahwa: suatu bilangan dapat dinyatakan dengan berbagai lambang 

bilangan, tetapi sebuah lambang bilangan hanya menyatakan satu bilangan saja. 

 

B. Basis Bilangan dan Pengelompokan 

Setelah kebutuhan unutk menghitung dengan bilangan yang besar 

diperlukan, maka digunakan cara menghitung dengan pengelompokan. Hal 

tersebut terjadi ketika orang memiliki keterbatasan dalam menggunakan jari 

tangan sebagai alat bantu dalam menghitung. Penggunaan jari tangan dan tangan 

ini digunakan pula oleh masyarakat di Amerika Selatan dan Afrika dengan 

menghitung: “1, 2, 3, 4, tangan, tangan dan 1, tangan dan 2, tangan dan 3, dan 

seterusnya. 

Contoh: Menggunakan sistem “perhitungan dengan tangan” untuk menentukan 

nama dari bilangan untuk setiap bilangan berikut: 

a. 2 tangan dan 2 b. 3 tangan dan 4 c. 4 tangan dan 3 

Cara menghitung dengan jari-jari setelah tangan, menjadi biasa, kemudian 

menggunakan jari dari dua belah tangan untuk himpunan 10-an. Sistem sekarang 

pada umumnya menggunakan himpunan sepuluh-an. Nama bilangan 

mencerminkan proses pengelompokan tersebut. Ketika pengelompokan tersebut 



dilakukan dengan kelompok 10-an, maka sistem itu disebut sistem lambang 

bilangan basis sepuluh. 

 

C. Sistem Angka Romawi 

Sistem angka-angka Romawi dapat ditemukan di permukaan jam-jam, batu 

nisan, dan di lembaran pengantar buku-buku. Seperti halnya orang Mesir, orang 

Roma menggunakan basis 10. Mereka telah mengubah sistem angka aditif, 

karena pada sistem ini terdapat simbol 5, 50, dan 500. Ada tujuh simbol sebagai 

berikut: 

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 

Sejarah membuktikan induksi bahwa C (centrum) yang berasal dari pusat yang 

berarti 100 dan M berasal dari milli yang berari 1000. Simbol untuk bilangan 

yang lainnya tidak ditentukan asal usulnya. Orang Romawi menulis angkanya 

diwakili yang diturunkan dari kiri ke kanan. 

Contoh: Tulislah bilangan-bilangan berikut dalam sistem angka Romawi! 

a. 2342 = MMCCCXLII b. 1996 = MCMXCVI 

Bilangan kelipatan 1.000 dinyatakan dengan satu tanda strip di atasnya. 

Tanda strip di atas angka sebanyak 2 digunakan untuk menyatakan kelipatan 

1.000.000 dan seterusnya. 

Contoh: 

a. 4.000 =  IV 

b. 10.000 = X 

c. 5.052.104 = V L M M C I V 

Aturan penulisan bilangan dalam sistem Romawi adalah: 

a. Angka yang nilainya besar berada di sebelah kiri. Sehingga nilainya turun dari 

kiri ke kanan. 

b. Lambang yang sama boleh berdekatan, banyaknya maksimal tiga. 



c. Jika angka yang nilainya kecil berada di sebelah kiri angka yang nilainya lebih 

besar maka itu bermakna pengurangan. 
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