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MEMULAI
MENGGUNAKAN MATLAB

PENDAHULUAN

Apa itu MATLAB? Apa yang dapat dilakukan oleh MATLAB? Kemampuan apa

yang dimilikinya? Bagaimana kita menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan komputasi? Mungkin kalimat tersebut adalah beberapa

pertanyaan awal bagi mahasiswa yang baru pertama mengenal MATLAB. Namun bagi

Anda yang sudah mengenal MATLAB pertanyaan di atas bukanlah hal yang baru dan

tentu saja Anda dapat menjawabnya dengan mudah.

Pada bab ini akan dibahas mengenai MATLAB dan beberapa hal yang harus

dipahami untuk menjalankan MATLAB. Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa

diharapkan akan mampu membuka dan menjalankan MATLAB serta mampu

menjelaskan fungsi dan tampilan pada MATLAB. Menguasai bab ini merupakan

prasayarat untuk menguasai bab-bab berikutnya pada buku ajar ini. Bagi mahasiswa

yang ingin cepat memahami dan menguasai MATLAB maka cara yang paling mudah

adalah mempraktekan buku ajar ini langsung dalam lembar kerja MATLAB. Penjelasan

yang lebih luas dan mendalam tentang MATLAB dapat Anda peroleh dengan membuka

menu help pada toolbar MATLAB.

PENYAJIAN MATERI

MATLAB merupakan bahasa canggih untuk komputasi teknik. MATLAB

merupakan integrasi dari komputasi, visualisasi dan pemograman dalam suatu

lingkungan yang mudah digunakan, karena permasalahan dan pemecahannya

dinyatakan dalam notasi matematika biasa. Kegunaan MATLAB secara umum adalah

untuk :

 Matematika dan komputasi

 Pengembangan dan algoritma

 Pemodelan, simulasi dan pembuatan prototype

 Analisa data, eksplorasi dan visualisasi

 Pembuatan apilikasi termasuk pembuatan graphical user interface

BAB 1
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MATLAB adalah sistem interaktif dengan elemen dasar array yang merupakan

basis datanya. Array tersebut tidak perlu dinyatakan khusus seperti di bahasa

pemograman yang ada sekarang. Hal ini memungkinkan Anda untuk memecahkan

banyak masalah perhitungan teknik, khususnya yang melibatkan matriks dan vektor

dengan waktu yang lebih singkat dari waktu yang dibutuhkan untuk menulis program

dalam bahasa C atau Fortran. Untuk memahami MATLAB, terlebih dahulu Anda harus

sudah paham mengenai matematika terutama operasi vektor dan matriks, karena

operasi matriks merupakan inti utama dari MATLAB. Pada intinya MATLAB merupakan

sekumpulan fungsi-fungsi yang dapat dipanggil dan dieksekusi. Fungsi-fungsi tersebut

dibagi-bagi berdasarkan kegunaannya yang dikelompokan di dalam Toolbox yang ada

pada MATLAB. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Toolbox yang ada di matlab dan

fungsinya anda dapat mencarinya di website http://www.mathworks.com, Untuk

memulai bekerja dengan MATLAB, maka bagi mahasiswa yang baru mengenal

MATLAB perlu dijelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan tampilan dan

beberpa fungsi dalam MATLAB sebagaimana diuraikan di bawah.

1. Desktop MATLAB

Ketika anda mulai membuka program MATLAB, akan muncul desktop MATLAB yang

berisi tools (Graphical User Interface) untuk mengatur file, variabel dan aplikasi yang

berhubungan dengan MATLAB. Sebagai ilustrasi dibawah ini digambarkan desktop

yang pertama muncul di MATLAB. Gambar 1.1 menunjukkan desktop MATLAB.

http://www.mathworks.com/
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Gambar 1.1 Desktop MATLAB

Untuk lebih jelas mengenai lingkungan kerja MATLAB perhatikan contoh pada Gambar

1.2.

2. Ruang Kerja MATLAB

Saat anda bekerja di command window semua perintah, variabel dan data yang

disimpan berada di dalam ruang kerja MATLAB. Ruang kerja “default” dari MATLAB

yaitu di folder work di dalam folder MATLAB. Apabila kita menginstal MATLAB versi

7.1 di C maka folder work akan berada di C:/Matlab7p 1/work. Untuk merubah ruang

kerja lakukan di Command Window, seperti anda merubah direktori di DOS.

Coba anda ketik tes = 2 pada command window, maka akan keluar output

sebagai berikut :

tes =

2

Command window merupakan
jendela utama MATLAB. Tempat
untuk mengeksekusi perintah.
Menampilkan masukan dan hasil

perhitungan.

Workspace berfungsi
sbg tempat
menyimpan variabel
masukan dan hasil

Command history adalah tempat
menyimpan segala perintah pada
command windows secara
otomatis.
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Ini berarti variabel tes telah tersimpan di dalam ruang kerja kita.

Untuk melihat data yang telah tersimpan coba anda ketik tes pada commands window.

Jika anda tidak dapat mengingat nama setiap variable, maka anda dapat meminta

MATLAB untuk menampilkan namanya, menggunakan perintah who atau whos.

whos

Name Size Bytes Class

tes 1x1 8 double array

tes2 1x1 8 double array

Grand total is 2 elements using 16 bytes

Untuk mengetahui isi variabel tersebut anda harus memasukkan nama variabelnya dalam

command window.

Untuk memanggil perintah sebelumnya, di MATLAB menggunakan tombol panah

pada keybo ard anda ( ←↑↓→ ) .

Untuk menghapus semua semua variabel yang sudah kita masukkan digunakan

perintah clear all

Untuk melihat keterangan dari function di MATLAB atau program yang kita buat

digunakan perintah : ' help function ' , sebagai contoh :

>> help plot

Maka akan muncul tampilan seperti Gambar 1.3.
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Gambar 1.2 Perintah dalam Command Window

Gambar 1.3 Tampilan di command window dari help plot

Perintah memasukan
data variabel a

Perintah memasukan
data variabel b

Perintah menghitung
harga variabel c

Menyimpan secara
otomatis harga
variabel a, b , dan c

Menyimpan secara otomatis perintah-perintah
yang telah diketikkan di command window
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3. M-files

Ketika anda menggunakan fungsi-fungsi di matlab seperti inv, abs, sqrt, exp,

matlab menerima variabel yang anda berikan,menghitung hasil berdasarkan

input dan mengembalikan hasil akhirnya pada anda sendiri.Bila kita ibaratkan

fungsi adalah sebuah kotak hitam dimana yang kita lihat hanyalah apa yang

masuk dan apa yang keluar. Sifat-sifat demikian membuat fungsi dapat menjadi

suatu alat yang baik untuk mengevaluasi perintah-perintah yang

menggabungkan fungsi-fungsi matematika atau deretan perintah yang sering

digunakan untuk memecahkan suatu masalah besar.

Untuk itu matlab menyediakan suatu struktur untuk membuat fungsi anda

sendiri dalam bentuk M-file yang disimpan dalam komputer. M-files dapat berisi

program, scripts, persamaan atau data yang dipanggil selama eksekusi. Jika

M-files adalah definisi fungsi, selanjutnya bagian yang terpenting dari jenis m -

file ini adalah baris pertama. Baris pertama harus mengandung definisi fungsi

sehingga MATLAB dapat menemukan M -files yang dipanggil. M-files tipe ini

disebut dengan fungsi M-files atau fungsi file.

3.1 Aturan dan Sifat-Sifat

Fungsi M-file harus mengikuti beberapa aturan dan sejumlah sifat penting.

Aturan-aturan dan sifat-sifat tersebut meliputi :

o Nama fungsi dan nama file harus identik misalnya anda membuat fungsi

dengan nama pangkat maka anda memberi nama M-file anda pangkat juga.

o Baris komentar sampai dengan baris bukan komentar yang pertama adalah

teks help yang ditampilkan jika anda meminta help dari fungsi yang anda

buat.

o Setiap fungsi mempunyai ruang kerjanya sendiri yang berbeda dengan ruang

kerja MATLAB. Satu-satunya hubungan antara ruang kerja matlab dengan

variabelvariabel dalam fungsi adalah variabel-variabel input dan dan output

fungsi. Jika suatu fungsi mengubah nilai dalam suatu variabel input,

perubahan itu hanya tampak dalam fungsi dan tidak mempengaruhi variabel
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yang ada dalam ruang kerja MATLAB. Variabel yang dibuat oleh suatu

fungsi tinggal hanya dalam ruang kerja fungsi.

o Jumlah dari argumen input dan output yang digunakan jika suatu fungsi

dipanggil hanya ada dalam fungsi tersebut. Fungsi ruang kerja memuat

jumlah argument input. Fungsi kerja nargout memuat jumlah argumen

output. Dalam praktek, variabel-variabel nargout dan nargin biasanya

digunakan untuk mengeset variabel input standar dan menentukan variabel

output yang diperlukan user.

Syntax untuk membuat fungsi adalah sebagai berikut :

function y = nama_fungsi(x)

y adalah keluaran fungsi, keluaran ini dapat satu variable atau lebih dari satu

variable, jika keluaran lebih dari satu variable maka mempunyai bentuk sebagai

berikut :

function [y,z,a,b] = nama_fungsi(x)

x adalah masukan dari fungsi, masukan ini dapat satu variable atau lebih dari

satu variable, jika masukan lebih dari satu variable maka mempunyai bentuk

sebagai berikut :

function y = nama_fungsi(a,b,c,d)

‘nama_fungsi’ adalah nama sederhana M -file (nama file harus sama dalam

definisi dan nama file. Baris script selanjutnya dalam M-file dapat

mendefinisikan fungsi atau fungsi dan label beberapa variable yang

diperlukan.

Berikut ini (Gambar 1.4) contoh suatu M -file yang digunakan untuk

mengeplot fungsi logaritma bilangan natural.
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Gambar 1.4 Penulisan dalam M-files

Untuk menghasilkan plot fungsi ini , berikut ini kode yang damasukkan

ke dalam command window:

fplot (‘example1’,[1:5])

Ini akan mnghasilkan plot ln (x) antara x =1 dan x = 5. Hasil plot

ditunjukkan Gambar 1.5. Dengan menggunakan menu ’inser t’ kita dapat

menambah judul, nama sumbu x dan y dan jika perlu legend.

4. Perintah ‘global’

Command workspace adalah area di dalam memori komputer dimana

tersimpan berbagai parameter dan variabel yang telah didefinisikan pada

command line (baik pada command window ataupun pada m-file) MATLAB. Masing

– masing m-file memiliki workspace khusus yang masing–masing tidak dapat

berkomunikasi sampai kita membuatnya saling berkomunikasi. Salah satu cara

untuk mengkomunikasikan masing– masing workspace tersebut adalah dengan

perintah ’global’ (Lihat Gambar 1.6).
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Gambar 1.5 Grafik hasil fungsi example1

Gambar 1.6 Variabel global dan lokal.

5. Pemrograman pada MATLAB

Hampir seluruh operasi MATLAB dilaksanakan melalui script, yaitu urutan

perintah-perintah yang dituliskan dalam bentuk teks. Seperti halnya script-script

lainnya (misalnya file-file berekstensi .bat di sistem operasi DOS), script Matlab

juga harus dijalankan dalam program MATLAB sebagai lingkungannya.
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Script ini dapat berupa urutan perintah seperti layaknya script-script lainnya,

tetapi dapat juga merupakan sebuah fungsi atau subrutin. Sebagai fungsi, script

matlab dapat menerima variabel dan menghasilkan suatu besaran. Dengan

demikian, pekerjaan dapat dipecah-pecah menjadi beberapa pekerjaan kecil dan

dilaksanakan dalam fungsi-fungsi tersebut sehingga penyelesaiannya menjadi

lebih mudah. Berikut akan dipaparkan bagaimana membangun script dan fungsi,

menempatkannya dalam lingkungan operasi MATLAB, mengeksekusinya,

menangani variabel-variabel yang terlibat di dalamnya, melewatkan variabel

melalui fungsi, dan mengatur aliran program.

5.1 Membuat File Program yang Dapat Dieksekusi pada MATLAB

File script adalah sebuah file teks biasa dan bisa dibuat menggunakan editor

teks biasa seperti notepad pada windows atau editor edit.exe pada DOS. Tetapi

pada Matlab versi 7.x yang baru, editor khusus telah disediakan. Editor ini

dilengkapi dengan pustaka kata-kata kunci MATLAB yang berwarna lain

sehingga memudahkan penyuntingan program. Selain itu, editor dilengkapi juga

dengan pemandu pasangan kurung (bracket), fungsinya menunjukkan pasangan

kurung buka dan kurung tutup yang bersesuaian. Ini penting saat penyuntingan

persamaan yang melibatkan kurung berlapis-lapis.

Untuk mengeksekusi script atau fungsi, tuliskanlah nama fungsi tersebut pada

prompt (»). Jangan gunakan huruf kapital karena nama fungsi di MATLAB

diharuskan menggunakan huruf non-kapital.

i. Script : Urutan Perintah MATLAB

Untuk membuat script biasa, tuliskan perintah-perintah MATLAB dengan urutan

yang benar. Perhatikan contoh berikut :

% contoh1.m : Menghitung perkalian matriks

A = [1 2 3; 4 5 6]

B = [2 3; 4 5; 6 7]

C = A*B
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» contoh1

A =

1 2 3

4 5 6

B =

2 3

4 5

6 7

C =

28 34

64 79

Script dapat menerima masukan melalui input dari keyboard, tetapi tidak dapat

menerima masukan berupa argumen. Karena itu script hanya digunakan untuk

program-program singkat, atau program induk.

ii. Fungsi : Subrutin Matlab

Penggunaan fungsi lebih fleksibel dibandingkan script biasa. Fungsi dapat

menerima masukan berupa argumen. Walaupun fungsi juga dapat menerima

masukan dari keyboard, tetapi pemrogram biasanya tidak menempatkan

pekerjaan ini dalam fungsi kecuali ada tujuan khusus untuk itu.

Sebuah fungsi harus memiliki header yang ditandai dengan kata-kunci

function. Pada header tersebut terdapat variabel output, nama fungsi dan

variabel input. Nama fungsi disini tidak selalu mencerminkan nama fungsi yang

sebenarnya. Nama fungsi sebenarnya adalah nama file .m yang berisi fungsi

tersebut. Walaupun demikian, nama fungsi pada header sebaiknya sama dengan

nama file agar tidak membingungkan.

Perhatikan contoh berikut :
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function R = contoh2(P,Q)

% contoh2.m : Menghitung perkalian matriks

R = P*Q

» A = [1 2 3; 4 5 6];

» B = [2 3; 4 5; 6 7];

» C = contoh2(A,B)

C =

28 34

64 79

C =

28 34

64 79

Perhatikan bahwa nama variabel di dalam fungsi dan variabel pemanggil fungsi

tidak harus sama. MATLAB membedakan variabel di luar fungsi dan variabel di

dalam fungsi. Variabel di dalam fungsi bersifat lokal dan hanya berlaku di dalam

fungsi. Hal ini akan dibahas pada sub-bagian lain.

5.2 Format Penampilan Angka

Saat MATLAB menampilkan hasil proses numerik, MATLAB mengikuti beberapa

aturan. Dalam keadaan biasa, jika hasilnya berupa bilangan bulat, MATLAB

menapilkannya sebagai bilangan bulat. Jika hasilnya suatu bilangan real,

MATLAB akan menampilkannya sebagai bilangan dengan empat digit desimal.

Jika angka penting hasilnya di luar range ini, MATLAB akan menampilkannya

sebagai notasi sain seperti pada kalkulator sain. Anda dapat mengatur format

penampilan ini dari item Preference pada menu File jika ada atau dengan

mengetikkan perintah MATLAB pada prompt command. Menggunakan variabel

average_cost, formatpformat numeric yang tersedia adalah:
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MATLAB Command Average_cost Comments

format short 50.833 5 digits

format long 50.83333333333334 16 digits

format short e 5.0833e+01 5 digits plus eksponen

format long e 50.83333333333334e+01 16 digits plus eksponen

format short g 50.833 Better of format short
or
Format short e

format long g 50.83333333333333 hexadecimal

format hex 40496aaaaaaaaaab hexadecimal

format bank 50.83 2 decimals digits

format + 50.83 Positive, negative, or
zero

format rat 305/6 Rational approximation

Penting untuk diperhatikan bahwa MATLAB tidak mengubah representasi

internal dari suatu bilangan sekalipun berbagai format penampilan dipilih untuk

bilangan itu; hanya tampilannya saja yang berubah.

C. RANGKUMAN

 MATLAB merupakan bahasa canggih untuk komputasi teknik k egunaannya

secara umum umum adalah untuk, m atematika dan komputasi,

pengembangan dan algoritma, p emodelan, simulasi dan pembuatan

prototype, analisa data, eksplorasi dan visualisasi, p embuatan apilikasi

termasuk pembuatan graphical user interface.

 Perintah MATLAB dapat dituliskan langsung pada prom pt commandwindow

atau dalam bentuk M-file. Penulisan pada command window dilakukan hanya

untuk operasi komputasi yang sederhana. Sementara untuk operasi komputasi

yang panjang dan kompleks lebih sering dituliskan dalam M -file dimana file ini

dapat diedit dan dipanggil setiap saat oleh MATLAB.

D.LATIHAN

Latihan1

Buatlah script penulisan dengan M-file dan pada prompt command window
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untuk perhitungan berikut :

y = 2x2 + 5x + 8

Tentukan niali y untuk setiap nilai x berikut:

x= 5,6,7 dan 3

E. RUJUKAN
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