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I. Pengantar 

Matrix Laboratory atau yang biasa disingkat MATLAB adalah bahasa pemrograman teknik 

yang mengintegrasikan kemampuan komputasi, visualisasi, dan pemrograman ke dalam sebuah 

lingkungan tunggal yang mudah digunakan. MATLAB merupakan jenis interpreter yang 

dikembangkan dari bahasa C. Dalam hubungannya dengan bahasa C tersebut, MATLAB memiliki 

kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bahasa C. MATLAB banyak digunakan dalam bidang fisika, 

matematika, analisis numerik, elektronika, pemprosesan sinyal, pemodelan, dan lain-lain. Tujuan 

dari modul ini hanya untuk memperkenalkan sebagian dari dasar-dasar pemrograman MATLAB. 

 

II. Hal – Hal Dasar 

a. Lingkungan Kerja MATLAB 

 

 
 

Command Window merupakan jendela yang berfungsi untuk menuliskan serangkaian 

intruksi. Tanda >> pada Command Window merupakan penanda baris intruksi. Command History 

adalah jendela yang berfungsi untuk merekam intruksi-intruksi yang pernah dituliskan di 

Command Window. Workspace merupakan jendela yang berfungsi untuk menyimpan variabel-

variabel beserta nilai-nilainya yang dihasilkan oleh eksekusi serangkaian intruksi pada Command 

Window. 

 

b. M-File 

M-File berfungsi untuk menangani serangkaian baris intruksi yang tidak mungkin dituliskan 

satu-persatu di Command Window. M-File terdiri dari dua jenis yaitu Script M-File dan Function 

M-File. Script M-File berfungsi untuk menangani baris-baris intruksi biasa sedangkan Function M-

File berfungsi untuk membuat suatu fungsi. 

 

c. Program Sederhana 

1. Iterasi 

Bukalah Script M-File yang baru dengan cara menekan “Ctrl + N” pada keyboard. Cobalah 

baris intruksi berikut: 
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clear all; clc; 
% 
for i=1:10 
    x(i)=i^2; 
end 
x 

 

Lalu tekan F5 atau “fn + F5” untuk mengeksekusi program. Catatan: intruksi  “clear” 
berfungsi untuk membersihkan memory sedangkan intruksi  “clc” berfungsi untuk 
membersihkan layar di Command Window. 
 

2. Intruksi if – else – end 

“if – else – end” merupakan jenis intruksi bersayarat. Cobalah baris intruksi berikut: 

clear all; clc; 
% 
for i=1:10 
    a=5; 
    if i<6 
        b(i)=i*a; 
    else 
        b(i)=i+a; 
    end 
end 
b 

 

Jika terdapat serangkaian syarat yang harus dipenuhi, maka dapat digunakan kombinasi-

kombinasi dari intruksi di atas, seperti: 

if 
    ... 
elseif 
    ... 
elseif 
    ... 
else 
    ... 
end 

 

d. Operasi Array 

Pada bagian sebelumnya, jenis intruksi for - end digunakan untuk melakukan iterasi atau 

perulangan. Walaupun MATLAB menyediakan fitur tersebut, namun pada dasarnya MATLAB tidak 

didesain untuk itu. Sebaiknya hal itu dihindari dan diganti dengan operasi array karena kekuatan 

MATLAB memang terletak pada komputasi berbasis vektor dan matriks. Cobalah baris-baris 

intruksi pembuatan array berikut dan perhatikan output yang dihasilkannya: 

clear all; clc; 
% 
x=0:10 
y=0:2:10 
z=linspace(0,10,11) 
r=linspace(0,10,6) 
length(x) 
length(y) 
length(z) 
length(r) 
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e. Plot Titik dan Kurva 

1. Plot titik 2D 

Cobalah baris intruksi berikut di Script M-File: 

clear all; clc; close all; 
% 
x=1; 
y=1; 
plot(x,y,'o') 

 

2. Plot titik 3D 

Cobalah baris intruksi berikut di Script M-File: 

clear all; clc; close all; 
% 
x=1; 
y=1; 
z=1; 
plot3(x,y,z,'o') 

 

3. Plot kurva 2D 

Cobalah baris intruksi berikut di Script M-File: 

clear all; clc; close all; 
% 
% Membangkitkan nilai dari -1.6 sampai 1.6 dengan inkremen 0.001 
x=(-1.6:0.001:1.6); 
% 
y=(sqrt(cos(x)).*cos(200*x)+sqrt(abs(x))-0.7).*(4-x.*x).^0.01; 
%  
plot(x,y,'r') 
% 
% Sistem persamaan di atas adalah: 
% Y=(cos(x)^0.5 * cos(200x) + abs(x)^0.5 - 0.7)*(4-x^2)^0.01 

 

Baris hijau yang didahului oleh tanda % merupakan baris komentar yang tidak akan 

dieksekusi oleh program sehingga penulisannya bukan suatu keharusan. Operasi yang 

didahului oleh tanda titik, seperti .* di atas, merupakan operasi antar elemen dari 

matriks bukan operasi matriks. 

 

4. Plot kurva 3D 

Cobalah baris intruksi berikut di Script M-File: 

clear all; clc; close all; 
tic 
% 
for i=1:1000 
    theta(i)=2*pi*0.01*(i-1); 
    x(i)=cos(theta(i)); 
    y(i)=sin(theta(i)); 
    z(i)=theta(i); 
end 
toc 
Computation_time=toc 
plot3(x,y,z) 
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Selain menggunakan jenis intruksi for – end untuk melakukan perulangan, program di 
atas juga dapat ditulis dalam bentuk lain tanpa melakukan perulangan yaitu dengan cara 
melakukan vektorisasi atau membangkitkan array, seperti berikut: 
 
clear all; clc; close all; 
tic 
% 
i=1:1:1000;  % membangkitkan array 
theta(1,:)=2*pi*0.01*(i-ones(1,length(i))); 
x(1,:)=cos(theta); 
y(1,:)=sin(theta); 
z(1,:)=theta; 
% 
toc 
Computation_time=toc 
plot3(x,y,z) 

 
Bandingkanlah waktu komputasi (Computation_time) dari kedua script tersebut, lebih 
cepat yang mana? Waktu komputasi tersebut dinyatakan dalam satuan detik. 
 

III. Persoalan – Persoalan Matematika 

a. Matriks 

Misalkan terdapat matriks  A(m,n), dalam hal ini m menyatakan jumlah baris sedangkan n 
menyatakan jumlah kolom. Andaikan matriks A tersebut adalah sebagai berikut: 

 

A=[1 2 3 4; 1 4 9 16; 1 8 27 64; 1 16 81 254] 
 

yang jika dieksekusi, maka di Command Window akan muncul tampilan matriks sebagai berikut: 
 

A= 

 

     1     2     3     4 

     1     4     9    16 

     1     8    27    64 

     1    16    81   254 
 

Cobalah baris-baris intruksi berikut di Script M-File: 
 

clear all; clc; close all; 
% 
A=[1 2 3 4; 1 4 9 16; 1 8 27 64; 1 16 81 254] 
% 
Diagon_A = diag(A)   % mengambil hanya diagonal utama dari matriks A 
Transp_A = A'        % melakukan operasi transpose terhadap matriks A 
Determ_A = det(A)    % menghitung determinan dari matriks A 
Invers_A = inv(A)    % melakukan invers terhadap matriks A 
Ukuran_A = size(A)   % mengetahui ukuran matriks A (baris,kolom) 

 

b. Polinomial 

Misalkan terdapat persamaan polinomial  ( )         , maka representasinya di 

dalam MATLAB adalah sebagai berikut: 

y = [1 0 7 -3] 
 

Selanjutnya cobalah baris-baris intruksi berikut di Script M-File: 
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clear all; clc; close all; 
% 
% y = x^3 + 7x -3 
y = [1 0 7 -3] 
r = roots(y)        % menarik akar dari persamaan polinomial 
yy= poly(r)         % mengembalikan dari akar ke koefisien polinomnya 
vl= polyval(y,3)    % mencari nilai polinomial pada x=3 
tr= polyder(y)      % mencari turunan dari polinomial 

 

Misalkan terdapat dua buah polinom yaitu  ( )          dan  ( )         , 

selanjutnya cobalah script perkalian dan pembagian polinom berikut: 

clear all; clc; close all; 
% 
y = [1 2 4]         % y(x) = x^2 + 2x + 4 
z = [1 3 7]         % z(x) = x^2 + 3x + 7 
a = conv(y,z)       % a(x) = y(x)*z(x) 
[b,r] = deconv(a,z) % [b,r]= a(x)/z(x) 
                    % r adalah polinom sisa yang mungkin 

 

c. Turunan dan Integral 

Turunan dan integral pada semua fungsi yang mungkin dapat dihitung dengan menggunakan 

intruksi diff dan int . Misalkan terdapat fungsi  ( )                  , maka nilai 

turunan dan integral dari fungsi tersebut dapat dicari dengan cara berikut: 

clear all; clc; close all; 
% 
syms x          % mendeklarasikan objek simbolik x 
% 
y = 5*x^4 - 4*x^3 + 3*x^2 - 2*x + 2 
% 
Turunan_y=diff(y) 
Integral_y=int(y) 

 

d. Persamaan Differensial Biasa (PDB) 

MATLAB menyediakan intruksi dsolve untuk menyelesaikan sistem persamaan differensial 

biasa (Ordinary Differential Equations atau ODEs). Misalkan terdapat persamaaan differensial 

biasa orde satu, 
  

  
    , dan diberikan syarat batas nilai fungsi  ( )   , maka cobalah script 

berikut untuk mengetahui solusi dari PDB tersebut: 

clear all; clc; close all; 
% 
Y1 = dsolve('Dy-y=0')            % mencari solusi umum 
Y2 = dsolve('Dy-y=0','y(0)=3')   % mencari solusi khusus 

 

Misalkan terdapat persamaan differensial biasa orde dua, 
   

    
  

  
     , dan diberikan 

syarat batas nilai fungsi  ( )    dan  ( )   , maka cobalah script berikut untuk mengetahui 

solusi dari PDB tersebut: 



1. PENGENALAN PEMROGRAMAN MATLAB Prepared by Robi Irsamukhti, 2012 

 

irsamukhti.blogspot.com/       r[dot]irsamukhti[at]gmail[dot]com 
 

clear all; clc; close all; 
% 
Y1 = dsolve('D2y-Dy-2*y=0')                   % mencari solusi umum 
Y2 = dsolve('D2y-Dy-2*y=0','y(0)=0','y(1)=1') % mencari solusi khusus 
Y3 = simple(Y2)                % menyederhanakan bentuk solusi khusus 

 

e. Transformasi Laplace 

Kadang suatu persamaan terlalu sulit untuk dipecahkan secara langsung sehingga persamaan 

tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih mudah ditangani. Salah satu 

caranya dengan menggunakan transformasi Laplace yang mampu mentransformasikan suatu 

persamaan ke dalam bentuk aljabar biasa yang sederhana. Transformasi Laplace didefenisikan 

sebagai: 

 ( )   * ( )+  ∫  ( )      

 

 

 

  : simbol dari pernyataan transformasi Laplace, 

 ( ) : fungsi yang akan ditransformasikan, 

   : bilangan kompleks, 

 ( ) : fungsi hasil transformasi. 

 
Beberapa sifat dari transformasi Laplace berikut ini dapat digunakan untuk memecahkan suatu 

persamaan: 

1. Linear 
 

 * ( )   ( )+   ( )   ( ) 

 

2. Pengubah skala 
 

      * ( )+   ( )       

 * (  )+  
 

 
 (

 

 
) 

 

3. Laplace untuk turunan 
 

      * ( )+   ( )       

 *  ( )+     ( )   ( ) 

 

4. Laplace untuk integral 
 

      * ( )+   ( )       

 {∫ ( )  }  
 

 
 ( ) 
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Misalkan terdapat dua buah fungsi  ( )       dan  ( )          (  ), maka transformasi 

Laplace dari kedua fungsi tersebut pada MATLAB adalah: 

clear all; clc; close all; 
% 
syms a b t      % mendeklarasikan objek simbolik a, b, dan t 
% 
fs1=laplace(exp(-a*t)) 
fs2=laplace(exp(-a*t)*sin(b*t)) 

 

Setelah suatu fungsi berhasi dipecahkan dalam “ruang Laplace”, maka fungsi tersebut harus 

dikembalikan kepada bentuk semula. Invers dari transformasi Laplace didefenisikan sebagai: 

 ( )  ∫  ( )        

    

    

 

  : bilangan riil, 

  : unit imajiner. 

 

Misalkan terdapat dua buah fungsi Laplace   ( )  
 

(   )
  dan   ( )  

 

((   )    )
  maka untuk 

mencari fungsi inversnya dengan menggunakan MATLAB adalah: 

clear all; clc; close all; 
% 
syms a b s      % mendeklarasikan objek simbolik a, b, dan s 
% 
ft1=ilaplace(1/(a+s)) 
ft2=ilaplace(b/((a + s)^2 + b^2)) 

 

Contoh, carilah integral dari  ( )          (  ) dengan menggunakan tranformasi Laplace 

dan memanfaatkan sifat-sifat dari transformasi Laplace. Untuk melakukan hal tersebut, cobalah 

baris-baris intruksi berikut di Script M-File: 

clear all; clc; close all; 
% 
syms a b t s 
% 
fs=laplace(exp(-a*t)*cos(b*t)); % mentransformasikan ke Laplace 
% 
is=fs/s;                        % mencari nilai integral dalam Laplace  - 
                                % dengan memanfaatkan sifat transformasi- 
                                % Laplace 
%                                 
ft=ilaplace(is);                % mengembalikan hasil ke bentuk semula 
% 
Integral=simple(ft)             % hasil integrasi f(t)=exp(-at)cos(bt) 
% 
% ft sesungguhnya sudah hasil integrasi, "simple" digunakan untuk men- 
% cari bentuk paling sederhana dari persamaan 
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f. Transformasi Fourier 

Transformasi fourier digunakan untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu ke domain 

frekuensi. Transformasi fourier didefenisikan sebagai: 

 ( )  ∫  ( )          

  

  

 

 ( ) : menyatakan fungsi tertransformasi dalam domain frekuensi, 

 ( ) : menyatakan fungsi awal dalam domain waktu, 

   : frekuensi, 

  : waktu. 

 
Transformasi fourier (FT) pada MATLAB dapat dilakukan dengan menggunakan intruksi fft. 

Misalkan terdapat suatu fungsi  ( )       (  ), lakukanlah transformasi fourier untuk mengubah 

fungsi tersebut ke dalam domain frekuensi dengan mengikuti script berikut: 

clear all; clc; close all; 
% 
t = [1:400];      % membangkitkan array pada domain waktu 
w = t/length(t);  % indeks frekuensi 
ft= cos(4*t);     % fungsi f(t) 
fw= fft(ft);      % Fast Fourier Transform (FFT) dari f(t) 
ps= fw.*conj(fw); % power spectrum dari FFT 
% 
% VISUALISASI 
% 
figure(1) 
% 
subplot(3,1,1) 
plot(t,ft) 
title('Fungsi Awal f(t)=cos(4t)') 
ylabel('f(t)') 
xlabel('Indeks Waktu') 
% 
subplot(3,1,2) 
plot(w,real(fw),'b',w,imag(fw),'r') 
title('Fast Fourier Transform, Real f(w)=Biru, Imajiner f(w)=Merah') 
xlabel('Indeks Frekuensi') 
ylabel('f(w)') 
% 
subplot(3,1,3) 
plot(w,ps) 
title('Spektrum Daya  dari FFT') 
xlabel('Indeks Frekuensi') 
ylabel('Spektrum Daya') 

 

IV. Function M-File 

Function M-File berfungsi untuk menyimpan fungsi yang bisa dipanggil kapan saja dalam 

lingkungan MATLAB. Tujuan utama penulisan fungsi pada function M-File adalah mempersingkat 

penulisan program di script M-File. Berbeda dengan script M-File, function M-File tidak bisa di-run. 
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Struktur penulisan sebuah fungsi di dalam MATLAB adalah sebagai berikut: 

 

function output1, output2, ... = nama_fungsi( input1, input2, ... ) 

  
%   detailed explanation goes here 

  
end 

 

Misalkan terdapat persamaan          , dimana persamaan tersebut akan dijadikan 

sebuah fungsi pada function M-File. Bukalah function M-File (klik  File > New > Function) 

dan selanjutnya cobalah script berikut: 

function y = fungsiku( x ) 
y = x^2 - 2*x + 1; 
end 

 

Simpanlah function M-File tersebut pada directory atau folder yang sedang aktif dan selanjutnya 

panggillah di Comman Window dengan memasukkan sembarang angka input, misalnya seperti 

berikut: 

>> fungsiku(3) 

Dengan cara yang sama, fungsi tersebut juga dapat dipanggil melalui script M-File. Dengan 

menuliskan fungsi-fungsi secara tersendiri pada function M-File, maka penulisan program yang 

terlalu panjang pada script M-File dapat dihindari. 


