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Archimedes dan Taksiran 

Bilangan π 
Hendra Gunawan 

 

“Beri saya tempat untuk bertumpu, dan saya 

akan angkat Bumi ini.”  

Demikian ujar Archimedes dari Syracusa (287–

212 SM), salah seorang ilmuwan ternama di 
Alexandria pada abad ke-3 SM. Banyak skolar 

masa kini menilai bahwa Archimedes adalah 

ilmuwan terhebat sebelum Isaac Newton. 

Anggapan ini tidak berlebihan, mengingat tak 
sedikit temuan penting Archimedes yang hingga 

saat ini masih dipakai. 

Selain karyanya dalam matematika, Archimedes 

dikenal pula karena karya-karyanya dalam fisika. 
Kutipan di atas berkaitan dengan temuannya 

tentang tuas. Selain itu, kita juga mengenal 

Hukum Archimedes yang berkaitan dengan gaya 

apung benda dalam air. Ia juga membuat 
banyak peralatan, antara lain katapel, yang 

dipakai sebagai senjata dalam perang. Konon, 

semasa hidupnya ia diincar oleh tentara Roma 

karena senjatanya telah banyak mencederai 
tentara Roma. 

Ada kisah menarik tentang Archimedes, antara 
lain ketika ia mandi dan menemukan cara 

menghitung volume sebuah mahkota, lalu 

berlari ke jalan sambil berteriak “Eureka!”, yang 

berarti “Aku menemukannya!”, konon tanpa 
mengenakan pakaiannya. Beberapa hari 

sebelumnya, Raja Hieron yang merupakan 

temannya meminta ia untuk menghitung 

proporsi emas dan perak dalam mahkotanya. 
Untuk melaksanakan tugas itu, Archimedes 

perlu mengetahui volume mahkota tersebut. 

Namun, karena bentuknya yang rumit, tidak 

ada rumus yang tersedia untuk menghitung 
volumenya. Hingga pada suatu saat, ketika 

mandi berendam dalam bak, ia mendapat ide 

cemerlang bagaimana menghitung volume 

benda pejal sembarang, yaitu dengan 
mencelupkannya ke dalam air dan menghitung 

volume air yang dipindahkan oleh benda 

tersebut. 

Selain itu ada pula cerita menarik seputar 
kematiannya, yang terjadi pada tahun 212 SM 

ketika Syracusa diserang pasukan tentara Roma. 
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Ketika asyik mengerjakan hitung-hitungan 

matematika di atas tanah, ia dihampiri oleh 
seorang tentara Roma yang memang 

mengincarnya dan berniat membunuhnya. 

Konon, sebelum dihabisi, Archimedes sempat 

meminta waktu kepada tentara Roma tersebut 
untuk menyelesaikan hitung-hitungannya 

terlebih dahulu. 

Dalam matematika, kontribusi Archimedes 

tercatat mulai dari pemecahan masalah dengan 
menggunakan apa yang kita kenal sekarang 

sebagai kalkulus, hingga teori bilangan. Salah 

satu masalah yang ia geluti dalam teori bilangan 

baru terpecahkan di tahun 1965. 

Dalam geometri, yang akan kita soroti sekarang, 

nama Archimedes melekat pada rumus luas 

lingkaran. Satu dua abad sebelumnya, Antiphon 

(~425 SM) dan Eudoxus (405-355 SM) telah 
membuktikan bahwa luas lingkaran sebanding 

dengan kuadrat dari diameternya, namun 

berapa konstanta perbandingannya tidak mereka 

ketahui. Hasil Antiphon dan Eudoxus hanya 
mengukuhkan apa yang telah diketahui oleh 

orang Babilonia dan Mesir Kuno. Namun, 

rumus luas lingkaran yang dipakai hingga saat 

itu hanya merupakan rumus hampiran, yang 
entah dari mana asalnya. Sebagai contoh, orang 

Mesir Kuno menggunakan rumus  

L = (4/3)4r2, 

dengan L dan r menyatakan luas dan jari-jari 

lingkaran. (Dengan rumus ini, nilai 𝜋𝜋 ditaksir 

kira-kira sama dengan 3,16.) Hal ini rupanya 

membuat penasaran beberapa matematikawan 
Yunani Kuno, khususnya Antiphon, Eudoxus, 

dan Archimedes. 

Dengan menggunakan metode penghampiran 

yang dirintis oleh Eudoxus, Archimedes berhasil 
membuktikan bahwa luas lingkaran sama 

dengan setengah keliling kali jari-jarinya. Jika 𝜋𝜋 

menyatakan rasio keliling terhadap diameter 
lingkaran (yang kelak akan ditaksir nilainya oleh 

Archimedes), maka luas lingkaran sama 𝜋𝜋 kali 

jari-jari kuadrat. (Pada waktu itu, Archimedes 

tidak menggunakan lambang bilangan 𝜋𝜋. 

Lambang ini baru dipakai oleh William Jones 
pada tahun 1706.) 

Bagaimana Archimedes membuktikan rumus 

luas lingkaran tersebut? Dengan memotong 

lingkaran menjadi sejumlah bagian, dan 
menyusun potongan-potongan lingkaran ter-

sebut seperti pada gambar di bawah ini, tampak 

bahwa luas lingkaran kira-kira akan sama 

dengan setengah keliling kali jari-jarinya. 

 

 

 

Archimedes membuktikan bahwa luas lingkaran 

memang persis sama dengan setengah keliling 

kali jari-jarinya, dengan metode pembuktian 

tidak langsung, sebagai berikut.  

Andaikan luas lingkaran (= L) lebih besar 

daripada ½ × keliling × jari-jari (= T). Pilih 

bilangan asli n cukup besar sedemikian sehingga  

T < luas segi-2n beraturan < L. 

Misal AB adalah panjang sisi segi-2n beraturan 

tersebut. Pada segitiga OAB, ruas garis ON 
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tegak lurus terhadap AB.  Di sini, |ON| lebih 

kecil daripada jari-jari (lihat gambar di bawah). 

 
 

Jadi, kita peroleh 

  Luas segi-2n beraturan = 2n × (½|AB| × |ON|) 

               = ½ × (2n|AB| × |ON|) 

                   < ½ × keliling × jari-jari  

               = T, 

yang bertentangan dengan fakta sebelumnya. 
Jadi, Archimedes menyimpulkan, tidaklah 

mungkin L > T. Dengan cara yang serupa, 

Archimedes juga sampai pada kesimpulan 

bahwa L < T juga tidak mungkin terjadi. Jadi, 
berdasarkan Hukum Trikotomi, kemungkinan 

yang tersisa adalah L = T, dan ini adalah fakta 

yang ingin dibuktikan. 

Berdasarkan temuan tersebut, kita dapatkan 
bahwa luas lingkaran berdiameter 1 sama 

dengan K/4, dengan K menyatakan keliling 

lingkaran berdiameter 1. Selanjutnya, misal L 

menyatakan luas lingkaran berjari-jari r. Maka, 
berdasarkan temuan Antiphon dan Eudoxus, 

yang menyatakan bahwa luas lingkaran 

sebanding dengan kuadrat dari diameternya, 

kita mempunyai 

 

 

Akibatnya, kita peroleh L = Kr2. 

Masalahnya adalah, berapa nilai K tersebut? 

Ingat bahwa K sama dengan keliling lingkaran 
berdiameter 1. Menggunakan lambang bilangan 

yang diperkenalkan oleh William Jones, 

bilangan K tak lain adalah bilangan 𝜋𝜋 yang 
nilainya kira-kira sama dengan 3,14. 

Archimedes pun penasaran ingin mengetahui 

berapa nilai 𝜋𝜋 yang merupakan perbandingan 
keliling lingkaran dan diameternya. Dengan 

menggunakan segi-96 beraturan “yang memuat 

lingkaran”, Archimedes memperoleh taksiran 

𝜋𝜋 <
22
7

. 

Langkah-langkah yang dilakukannya untuk 

memperoleh taksiran ini adalah sebagai berikut. 

Mulai dengan segi-enam beraturan yang 
memuat lingkaran (berjari-jari r sembarang), 

Acrhimedes mendapatkan bahwa  

π < 2√3 ≈ 530/153 

(hampiran nilai √3 ≈ 265/153 dapat diperoleh 
dengan Algoritma Euclid, yang sudah dikenal 

oleh matematikawan Yunani Kuno saat itu). 

 

 
 

Selanjutnya, dengan membagi dua sudut pada 

puncak segitiga dalam segi-enam beraturan, 

Archimedes menaksir keliling lingkaran dengan 

.
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keliling segi-12 beraturan yang memuat 

lingkaran. Dengan menggunakan kesebangunan 
dua segitiga dan perhitungan perbandingan 

panjang sisi-sisi segitiga yang terlibat dengan 

teliti (lihat gambar), Archimedes mendapatkan 

taksiran yang lebih halus, yaitu  

𝜋𝜋 < 12 × 153/571 = 1.836/571. 

 

 

 

Ia kemudian membagi dua lagi sudut pada 

puncak segi-12 beraturan untuk memperoleh 

segi-24 beraturan dan, dengan perhitungan yang 

lebih rumit, ia pun mendapatkan taksiran 
berikutnya, yaitu  

𝜋𝜋 < 24 × 153/1.162,125. 

Perhatikan betapa Archimedes tidak ingin 

mengabaikan nilai 0,125 yang sama dengan 1/8 

itu dalam perhitungannya, guna mendapatkan 

taksiran yang teliti untuk 𝜋𝜋. 

Langkah yang serupa dilakukan lagi dan lagi 

oleh Archimedes, sehingga ia memperoleh 

taksiran untuk 𝜋𝜋 melalui segi-48 beraturan, 
yaitu  

𝜋𝜋 < 48 × 153/2.334,25, 

dan akhirnya melalui segi-96 beraturan,  

𝜋𝜋 < 96 × 153/4.673,5 = 22/7. 

Eureka! 

Apakah Archimedes berhenti sampai di sini? 

Tidak, ia masih melanjutkan menaksir nilai 𝜋𝜋 
“dari sebelah kiri”, dengan menggunakan segi-

96 beraturan “di dalam lingkaran”. Dalam hal 

ini, ia memperoleh taksiran 𝜋𝜋 > 223/71. 
Dengan hasil ini, Archimedes menyimpulkan 

bahwa  

223/71 < 𝜋𝜋 < 22/7. 

Bila kita kemudian menganggap 𝜋𝜋 ≈ 22/7, maka 
kesalahan perhitungan dalam penaksiran ini 

takkan lebih daripada 22/7 – 223/71 ≈ 0,002. 

Archimedes menuliskan hitung-hitungan di atas 

dalam papernya yang berjudul “Pengukuran 
pada Lingkaran” [T.L. Heath (ed.) (1953), The 

Works of Archimedes]. Karya Archimedes inilah 

yang kemudian menginspirasi banyak mate-

matikawan generasi berikutnya untuk menaksir 

nilai bilangan 𝜋𝜋 dengan ketelitian yang lebih 

tinggi.  Sebagai contoh, Claudius Ptolemy 
(~85–165 M), astronom dan ahli Geografi dari 

Alexandria, berhasil memperoleh taksiran 𝜋𝜋 ≈ 

377/120 ≈ 3,14166. Nilai taksiran ini di -
perolehnya dengan menggunakan segi 360 

beraturan dan taksiran √3 ≈ 1,73205. 

Seperti halnya di Yunani Kuno, bilangan 𝜋𝜋 telah 
pula membuat beberapa matematikawan Tiong-

kok Kuno penasaran. Sejak awal abad ke-1, para 

matematikawan di sana telah menggunakan 

taksiran 𝜋𝜋 ≈ 3,1547. Sekitar tahun 265, Liu Hui 

menggunakan segi 3072 beraturan dan men-

dapatkan taksiran 𝜋𝜋 ≈ 3,1416. Taksiran ini 
diperoleh Liu Hui dengan melanjutkan hitung-

hitungan Archimedes dari segi 96 ke segi 192, 
segi 384, segi 768, segi 1536, dan akhirnya segi 

3072 beraturan, tentunya dengan ketekunan 
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yang luar biasa. Tak puas dengan hasil yang 

diperoleh Liu Hui, pada tahun 480-an, Zu 
Chongzi menggunakan segi 12288 beraturan 

dan memperoleh taksiran 𝜋𝜋 ≈ 355/113 ≈ 

3,1415929. Dengan hasil ini, Zu Chongzhi 

telah menaksir nilai 𝜋𝜋 dengan tepat hingga 6 

angka di belakang koma, suatu taksiran yang 

jauh lebih baik daripada taksiran Ptolemy. 

Di India, seorang astronom bernama Aryabhata 

menggunakan taksiran 𝜋𝜋 ≈ 3,1416 dalam suatu 
perhitungan yang ia abadikan dalam bukunya 

pada tahun 499 M. Di Persia, matematikawan 

terkenal bernama Al-Khwarizmi juga masih 

menggunakan taksiran 𝜋𝜋 ≈ 3,1416 pada awal 
abad ke-9, yang mengisyaratkan bahwa hasil 

yang telah diperoleh sebelumnya oleh Zu 

Chongzi belum diketahui olehnya. Baru pada 
tahun 1430-an, Al-Khasi, yang juga berasal dari 

Persia, menghitung nilai bilangan 𝜋𝜋 dengan 
tepat hingga 15 angka di belakang koma. Hasil 

ini diperolehnya dengan sangat ulet, mengguna-

kan segi 6×227 beraturan! 

Taksiran Al-Khasi tak tertandingi hingga akhir 
abad ke-16, ketika matematikawan Belanda 

Ludoplh van Ceulen menghitung nilai 𝜋𝜋 dalam 

bentuk desimal dengan tepat hingga 34 angka di 
belakang koma. Pada tahun 1630, Christoph 

Grienberger, seorang astronom dari Austria, 

berhasil menghitung nilai 𝜋𝜋 dengan tepat 
hingga 37 angka di belakang koma. Seperti 

halnya Archimedes, Zu Chongzhi, dan Al-

Khasi, Ceulen dan Grienberg menggunakan segi 
banyak beraturan untuk memperoleh taksiran 

tersebut. 

Pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1660-an, 

Isaac Newton, seorang matematikawan dan 

fisikawan dari Inggris, menghitung nilai 𝜋𝜋 

dengan tepat hingga 15 angka (termasuk angka 

3 di depan koma), tetapi dengan menggunakan 
metode yang berbeda. Sebelumnya, Gottfried 

Wilhelm Leibniz, matematikawan dari Jerman, 

menemukan rumus deret fungsi 

arctan x = x − x3/3 + x5/5 − x7/7 + x9/9 − … . 

Dengan mensubstitusikan nilai x = 1 ke dalam 

deret di atas dan fakta bahwa arctan 1 = 𝜋𝜋/4, 

Leibniz memperoleh deret bilangan 

𝜋𝜋/4 = 1 − 1/3 + 1/5 − 1/7 + 1/9 − 1/11 + … , 

yang juga telah diketahui oleh matematikawan 
India bernama Madhava pada abad ke-14.  

Menggunakan deret di atas, kita dapat meng-

hitung (atau menaksir) nilai 𝜋𝜋, dengan ketelitian 
yang diinginkan. Semakin banyak suku deret 

yang dipakai untuk menaksir nilai 𝜋𝜋, semakin 
teliti taksiran yang diperoleh. Sayangnya, untuk 

x = 1, deret di atas konvergen dengan ‘sangat 

lambat.’ Untuk mendapatkan ketelitian hingga 

4 angka di belakang koma, misalnya, kita harus 
menggunakan 5000 suku. 

Newton kemudian menggunakan rumus deret 

serupa tapi konvergen lebih cepat daripada deret 

Leibniz, yaitu 

π
24

=
√3
32

+ �
1

3 ∙ 8
−

1
5 ∙ 32

−
1

7 ∙ 128

−
1

9 ∙ 512
−⋯�, 
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Rumus ini diperolehnya melalui perhitungan 

sebuah integral yang menyatakan suatu daerah 
di bawah busur lingkaran (lihat gambar).  

 

Pada gambar ini, kita mempunyai sebuah 

lingkaran berjari-jari 1. Titik X = ½ adalah titik 

tengah OA. Luas sektor OAB sama dengan 1/6 

kali luas lingkaran, yaitu 𝜋𝜋/24. Suku pertama di 

sebelah kanan tanda “=” pada rumus di atas 

adalah luas segitiga siku-siku OXB, sedangkan 
deret dalam tanda kurung adalah luas daerah 

yang dibatasi oleh ruas garis XA, ruas garis XB, 

dan busur lingkaran AB. 

Mengetahui taksiran nilai 𝜋𝜋 yang telah diper-
oleh sebelumnya oleh Grienberg, Newton 

menyadari bahwa hasil yang ia peroleh tidak 
terlalu bagus. Bahkan Newton menyatakan 

bahwa ia malu dengan penemuannya itu. 

Namun, Newton dan Leibniz telah menawarkan 

suatu cara baru untuk menaksir nilai 𝜋𝜋 dengan 
menggunakan deret (baca: Kalkulus), tidak lagi 

menggunakan segi banyak beraturan (baca: 

Geometri). Sebagaimana diketahui, Newton dan 
Leibniz adalah penemu Teori Kalkulus, yang 

meliputi dua konsep penting, yaitu turunan dan 

integral. Kedua konsep ini bertumpu pada 

konsep limit, yang berkaitan dengan bilangan 
infinitesimal, sebagaimana dirintis oleh Archi-

medes (dan dua pendahulunya, yaitu Antiphon 

dan Eudoxus). 

Pada tahun 1706, seorang matematikawan 

Inggris yang bernama John Machin berhasil 

menghitung nilai bilangan 𝜋𝜋 dengan tepat 

hingga 100 angka (termasuk angka 3 di depan 

koma). Machin mendapatkan hasil tersebut 
dengan menggunakan rumus 

𝜋𝜋
4

= 4 ∙ arctan
1
5
− arctan

1
239

 

dan deret Leibniz untuk arctan x, dengan x = 
1/5 dan x = 1/239, yang konvergen lebih cepat 

daripada deret untuk arctan 1. Perhatikan 

bahwa dengan menggunakan tiga suku saja, kita 

peroleh taksiran 

𝜋𝜋 ≈ 16(1/5 – 1/375) – 4/239 ≈ 3,14. 

[Bandingkan dengan Archimedes yang meng-

hasilkan taksiran ini dengan susah payah melalui 
segi 96 beraturan.] 

Apakah para matematikawan sudah puas dengan 

taksiran nilai 𝜋𝜋 yang telah diperoleh oleh 
Machin? Hmm… beberapa matematikawan 

masih tertantang untuk menguak nilai bilangan 

𝜋𝜋 lebih jauh. Pada tahun 1853, William Shanks 
menggunakan rumus Machin untuk menaksir 

nilai 𝜋𝜋 hingga 707 angka. Namun, pada tahun 
1945, Daniel F. Ferguson menemukan bahwa 

hasil Shanks ternyata hanya benar untuk 527 

angka. Dengan menggunakan rumus 

𝜋𝜋
4

= 3 ∙ arctan
1
4

+ arctan
1

20
+ arctan

1
1985

, 

Ferguson berhasil menghitung nilai 𝜋𝜋 dengan 
tepat hingga 710 angka pada tahun berikutnya. 

Taksiran tersebut diperoleh Ferguson secara 

manual, dengan bantuan sebuah kalkulator 

mekanis. 
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Memasuki era komputer, perhitungan nilai 

bilangan 𝜋𝜋 berlanjut semakin seru. Pada tahun 

1949, nilai 𝜋𝜋 dapat dihitung dengan tepat 

hingga 2000 angka. Seiring dengan perkem-
bangan komputer, rekor ini diperbaiki menjadi 

10.000 angka pada tahun 1958, dan kemudian 

menjadi 100.000 angka pada tahun 1961, atas 

nama John Wrench dan Daniel Shanks, 
keduanya dari Amerika Serikat.  

Pada tahun 1973, Jean Guilloud dan Martine 

Bouyer, dua matematikawan dari Perancis, ber-

hasil menghitung nilai 𝜋𝜋 dengan tepat hingga 1 
juta angka dengan menggunakan rumus 

𝜋𝜋
4

= 12 ∙ arctan
1

18
+ 8 ∙ arctan

1
57

− 5

∙ arctan
1

239
, 

dan tentunya dengan bantuan komputer yang 
lebih baik. 

Pada tahun 1987, rekor perhitungan nilai 𝜋𝜋 

telah mencapai 16 juta angka, dengan meng-
gunakan rumus yang berbeda. Pada tahun 2002, 

Yasumasa Kanada dan beberapa koleganya dari 

Universitas Tokyo, membukukan rekor dengan 

1,2411 triliun angka. Rekor ini bertahan selama 
tujuh tahun.  Pada tahun 2010, Shigeru Kondo 

(insinyur dari Jepang) dan Alexander Yee (ahli 

komputer dari Amerika Serikat) berhasil meng-

hitung nilai 𝜋𝜋 hingga 5 triliun angka, dan tiga 
tahun kemudian mereka mencetak rekor baru 

dengan 12,1 triliun angka.∎ 

 

 

 

𝜋𝜋 ≈ 
3,141592653589793238462643383279502884197169399375
10582097494459230781640628620899862803482534211706
70821480865132823066470938446095505822317253594081
28481117450284102701938521105559644622948954930381
96442881097566593344612847564823378678316527120190
91456485669234603486104543266482133936072602491412
73724587006606315588174881520920962829254091715364
36789259036001133053054882046652138414695194151160
94330572703657595919530921861173819326117931051185
48074462379962749567351885752724891227938183011949
12983367336244065664308602139494639522473719070217
98609437027705392171762931767523846748184676694051
32000568127145263560827785771342757789609173637178
72146844090122495343014654958537105079227968925892
35420199561121290219608640344181598136297747713099
60518707211349999998372978049951059731732816096318
59502445945534690830264252230825334468503526193118
81710100031378387528865875332083814206171776691473
03598253490428755468731159562863882353787593751957
78185778053217122680661300192787661119590921642019
89380952572010654858632788659361533818279682303019
52035301852968995773622599413891249721775283479131
51557485724245415069595082953311686172785588907509
83817546374649393192550604009277016711390098488240
12858361603563707660104710181942955596198946767837
44944825537977472684710404753464620804668425906949
12933136770289891521047521620569660240580381501935
11253382430035587640247496473263914199272604269922
79678235478163600934172164121992458631503028618297
45557067498385054945885869269956909272107975093029
55321165344987202755960236480665499119881834797753
56636980742654252786255181841757467289097777279380 

 

========== 

Hendra Gunawan, lahir di Bandung pada tahun 

1964, adalah seorang matematikawan. Ia 

menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung sejak 
tahun 1988 dan mendapatkan gelar doktor dalam 

bidang Matematika dari University of New South 

Wales, Sydney, pada tahun 1992. Selain sering 

menulis di media massa, ia juga mengasuh 
beberapa blog, antara lain bersains.wordpress.com, 

indonesia2045.com,  dan anakbertanya.com. 


