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PERTEMUAN I 

Materi : Pemograman M-file dengan Struktur for 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi menggunakan 

struktur  for untuk menghitung nilai faktorial, Permutasi, Kombinasi, 

Barisan dan Deret Fibonacci 

Sintax : for   …. 

          perintah 

          ……….... 

End 

 

1.1 Rasionalisasi 

Dalam penyelesaian masalah matematika terdapat banyak kasus yang membutuhkan 

proses perhitungan berulang. Misalnya dalam menghitung nilai n! yang terdefinisi 

sebagai perkalian bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Secara matematis hal tersebut 

ditulis sebagai n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1. Lebih lanjut n! digunakan sebagai 

dasar untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dimana dalam penerapannya 

untuk menentukan banyaknya titik sampel dalam suatu pengamatan data statistik 

peluang.   Dalam kasus tersebut, parameter berhentinya proses perhitungan 

ditentukan dari banyaknya proses pengulangan. Misalnya untuk mendapatkan 

perhitungan 5! dilakukan proses pengulangan sebanyak 4 kali, yaitu 5 x 4 = 20, 20 x 

3 = 60, 60 x 2 = 120 dan 120 x 1 = 120, sehingga 5! =120. Dalam bahasa 

pemograman komputer, apabila parameter berhentinya proses pengulangan 

ditentukan dari banyaknya proses pengulangan, maka bahasa program yang dapat 

digunakan adalah struktur for. Berikut dalam kegiatan di bawah ini, diberikan 

petunjuk algoritma komputasi untuk membangun bahasa pemograman perhitungan 

nilai faktorial, permutasi, kombinasi serta barisan dan deret Fibonacci dengan 

inputan bilangan asli menggunakan struktur for. 
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1.2 Kegiatan 

Kegiatan 1.1 Membangun algoritma komputasi untuk menentukan nilai faktorial. 

Teori:  n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1 dengan n bilangan asli dan 0! = 1. 

Algoritma program: 

Step 1: Definisikan nilai n 

Step 2: Untuk i = (n-1), (n-2), …, 2, 1 

Step 3: Hitung nilai n = n x i 

Step 4: Akhiri Step 2 

Step 5: Cetak nilai n  

Bersesuain dengan tiap step di atas, berikut bahasa Matlab yang dapat dibangun 

 

Untuk menjalankan program tersebut, pada menu file, pilih Debug  Save and 

Run. Selanjutnya simpan dengan nama Kegiatan1_1 pada folder kerja anda. Setelah 

itu, anda menuju command window untuk memberikan inputan dari program yang 

telah  dijalankan sebagai berikut 

 

Setelah muncul sebagaimana gambar di atas, anda kemudian memasukkan bilangan 

yang hendak dicari nilai faktorialnnya, misalnya akan dihitung nilai dari 5!, maka 

inputan n= 5 diberikan dan diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Setelah itu kemudian enter dan akan diperoleh hasil sebagai berikut 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mula-mula n bernilai 5, kemudian n diganti dengan n yang baru dengan nilai dari 

hasil perkalian 5 x 4 = 20, Selanjutnya n =20 diganti dengan n yang baru yang 

diperoleh dari hasil kali antara 20 x 3 = 60. Begitu seterusnya hingga nilai terakhir n 

= 120 x 1 = 120. Jika proses perhitungan tidak ingin di tampilkan, maka pada ujung 

step ke-3 anta akhiri dengan tanda titi koma (;), maka akan diperoleh eksekusi 

program sebagai berikut: 

 

Untuk lebih meningkatkan kemapuan komputasi dengan struktur for, maka kerjakan 

kegiatan di bawah ini dengan sungguh-sungguh. Berfikirlah untuk menemukan 

konsep logika yang digunakan, jika kurang dipahami minta bimbingan Co Asisten 
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Kegiatan 1.2. Membangun algoritma komputasi untuk menentukan nilai permutasi 

Teori:  
)!(

!

rn

n
P r

n


  

Algoritma program: 

Step 1. Definisikan n  

Step 2. Definisikan r 

Step 3. Hitung nilai n-r, misal sebut sebagai m 

Step 4-6. Hitung nilai dari n! (gunakan program pada kegiatan 1 di atas) 

Step 7-9. Hitung nilai dari m! (gunakan program pada kegiatan 1 di atas) 

Step 10. Hitung nilai P=(n/m) 

Step 11. Cetak nilai P 

Konversilah bahasa tersebut ke dalam bahasa Matlab, kemudian simpan program 

tersebut dengan nama file Kegiatan2_1 dan pastikan anda memperoleh output 

eksekusi program sebagai berikut: 

 

Jika belum berhasil, mintalah bimbingan co-asisten 

Kegiatan 1.3. Buat program untuk menghitung nilai suatu Combinasi 

Teori:  
!)!(

!

rrn

n
C r

n


  

Algoritma program: 

Step 1: Definisikan n  

Step 2. Definisikan nilai r 

Step 3: Hitung nilai dari n-r, misal sebut sebagai m 
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Step 4: Hitung nilai dari n! (gunakan program pada kegiatan 1 di atas) 

Step 5: Hitung nilai dari r! (gunakan program pada kegiatan 1 di atas) 

Step 6: Hitung nilai m!, (gunakan program pada kegiatan 1 di atas) 

Step 7: Hitung nilai dari C=n/(m.*r); 

Step 8: Cetak nilai dari C  

Setelah algortima tersebut dikonversi ke dalam bahasa matlab, maka dapatkan output 

program sebagai berikut 

 

Jika belum berhasil, mintalah bimbingan Co Asisten. 

Kegiatan 1.4: Buatlah program membentuk barisan Fibonacci hingga suku ke-n 

Teori: Barisan Fibonacci adalah barisan dengan pola  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… 

Algoritma program 

Step 1: Definisikan n sebagai suku ke-n dari barisan fibonacci 

Step 2: Definisikan dua suku pertama, misal sebut sebagi F=[0 1] 

Step 3: Untuk  i = 3:n 

Step 4: Bentuk barisan Fibonacci, yaitu F(i)=F(i-1)+F(i-2) 

Step 5: Akhiri Step  

Step 6: Cetak barisan Fibonaccit 

Konversilah algoritma di atas ke dalam bahasa Matlab dan dapatkan contoh output 

program sebagai berikut: 
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Kegiatan 1.5: Kontruksi program menghitung deret Fibonacci hingga suku ke-n 

Teori: Deret Fibonacci adalah 0+1+1+2+3+5+8+13+21+34+… 

Algoritma program: 

Step 1: Definisikan nilai n 

Step 2: Buat barisan Fibonacci, misal sebut sebagai F (Lihat Kegiatan 4) 

Step 3: Buat tempat penyimpanan dari hasil penjumlahan tiap 2 suku, misal sebut 

sebagai JF, dengan JF = 0 

Step 4: Untuk i=1:n 

Step 5: Hitung nilai dari JF, yakni JF=JF+F(i)  

Step 4:  Cetak  barisan Fibonacci (F) dan deretnya (JF) 

Konversilah bahasa program tersebut ke dalam bahasa matlab, dan pastikan contoh 

output anda adalah sebagai berikut: 

 

1.3 Tugas 1 

1. Jelaskan fungsi dari struktur for 

2. Tuliskan output dari program berikut 
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3. Dari soal no 2 di atas 

a. Jelaskan arti dan fungsi dari [b1 k1]=size(A), [b2 k2]=size(B) dan 

c=zeros(b1,k1) 

b. Tuliskan himpunan bilangan dari i, j dan k   

c. Identifikasi dan jelaskan konsep matematika yang terbentuk dari perhitungan 

berulang dengan struktur for tersebut. 

4. Buatlah skrip program dengan struktur for sedemikian sehingga outputnya 

sebagai berikut 

 

5. Buatlah algoritma program dalam bahasa Matlab untuk membentuk dan 

menghitung   

a. Barisan dan deret aritmatika 

b. Barisan dan deret geometri 

 

SELAMAT BEKERJA SEMOGA ALLAH MERIDHOI 
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PERTEMUAN KE II 

Materi : Struktur if 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi menggunakan 

struktur  if  untuk menyempurnakan program faktorial dan pengurutan 

data matriks 

Sintax : if  …. 

          perintah 

          ……….... 

End 

 

2.1 Rasionalisasi 

Pada kegiatan praktikum I, telah dibangun algoritma komputasi untuk menghitung 

nilai faktorial. Sesungguhnya program tersebut belumlah sempurna karena apabila 

inputan n diberikan bukan bilangan asli, akan memberikan respon program yang 

bernilai salah, sebagai contoh berikut ini. 

 

Respon yang diberikan bernilai salah, karena program tidak diseting untuk dapat 

menyeleksi data inputan bilangan asli atau tidak. Oleh karena itu diperlukan suatu 

bahasa program yang dapat melakukan seleksi terhadap bilangan n yang diinputkan. 

Dalam hal ini, struktur program yang dapat digunakan adalah struktur if.  Dalam 

bahasa Indonesia, if berarti jika yang dapat digunakan untuk mengkondisikan 

bilangan n yang dinputkan. Dalam hal ini, jika n bilangan asli, maka perhitungan 

dilakukan, dan sebaliknya jika bukan bilangan real, maka perhitungan tidak 

dilakukan. Untuk mencapai tujuan itu, maka beberapa bentuk kondisi yang harus 

diterapkan adalah 

1. Jika n>=1, dan n bilangan asli, maka n! = n x (n-1) x (n-2) x …x 1 

2. Jika n = 0, maka 0! = 1 

3. Jika n<1, maka n! tidakterdefinisi 
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Dalam penggunaan struktur if, bahasa logika yang dapat digunakan untuk melakukan 

kondisional atau seleksi data adalah sebagai berikut. 

 

2.2 Kegiatan  

Kegiatan 2.1. Kontruksi program lengkap untuk menghitung nilai faktorial (n!) 

Teori : n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1 dengan n bilangan Asli dan 0! = 1 

Algoritma program 

Step 1: Definisikan nilai n 

Step 2: Jika n>=1 

Step 3 : Buat barisan bilngan Asli dari 1 sd n, misal sebut dengan nama A=[1:n] 

Step 4 : Baca ukuran ordo matriks A, misal seagai b dan k 

Step 5 : Jika selisisih dari n dengan elemen terakhir dari A sama dengan 0 

Step 6-9 : Hitung dan cetak nilai dari n! (Referensi lihat kegiatan 1.1) 

Step 10: Lainnya (selisisih n dengan elemen terakhir dari A tidak sama dengan 0) 

Step 11 : Cetak peringatan, n! tidak terdefinisi 

Step 12 :  Akhiri perintah step 5 

Step 13 : LainnyaJika n==0 

Step 14 : Cetak 0! = 1 
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Step 15 : Lainnya 

Step 16: Cetak n! tidak terdefinisi 

Step 17: Akhiri step 2 

Konversilah bahasa algoritma tersebut ke dalam bahasa matlab kemudian simpan 

dengan nama file Kegiatan2_1. Setelah itu lakukan eksekusi program dan dapatkan 

contoh outputnya sebagai berikut: 

  

Jika anda belum berhasil, mintalah bimbingan Co asisten 

Kegiatan 2.2: Kontruksi program untuk pengurutan data dalam bentuk baris 

Pada kegiatan ini, anda akan berlatih membangun program komputasi untuk 

mengurutkan data matriks. Sebagai ilustrasi sebagai berikut: 

 

Pada ilstrasi di atas, mula-mula dimiliki data yang tidak terurut, kemudian dibentuk 

menjadi terurut dari terkecil. Teknik komputasi yang digunakan adalah dengan 

menyeleksi untuk tiap elemen data dengan elemen data berikutnya. Apabila elemen 
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data ke-i lebih dari data ke-i+1, maka dilakukan proses penukaran data. Sebagai 

contoh berikut ini. 

 

Pada ilustrasi di atas, dilakukan penukaran posisi elemen pertama dengan elemen 

kedua. Untuk mencapai itu, sebelumnya elemen pertama disimpan T, kemudian 

kemudian elemen kedua dipindahkan ke lemen pertama dan elemen kedua yang baru 

diambil dari T. Untuk lebih memantapkan pemahaman tentang hal ini, maka berikut 

diberikan algoritma yang akan anda konversi ke dalam bahasa Matlab. 

Algortima Program  

Step 1: Input Data 

Step 2: Baca ukuran data, misal sebut sebagai b dan k 

Step 3. Untuk i=1:k-1 

Step 4. Untuk j=i+1:k 

Step 5. Simpan elemen Data ke-i di T 
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Step 6. Ganti data ke-i dengan data ke-i+1 

Step 7. Ganti data ke-i+1 dengan data ke-i (data ke-i ambil dari T) 

Step 8. Akhiri step 4 

Step 9. Akhiri step 3 

Step 10. Tampilkan data Terurut 

Setelah program terbentuk, simpan dan lakukan simulasi. Contoh output program 

dapat disesuaikan dengan ilustrasi di ats. Jika masih belum berhasil mintalah 

bimbingan Co-Asistennya. 

Kegiatan 2.3 Kontruksi algoritma komputasi untuk mengurutkan data matriks 

Pada kegiatan 2.2 di atas, program yang terkontruksi hanya dapat diterapkan pada 

data yang inputannya dalam bentuk satu baris. Program tersebut tidak akan dapat 

memberikan eksekusi yang benar jika inputannya dalam bentuk kolom atau m baris 

atau n kolom. Sebagai ilustrasi dapat dilihat berikut ini 

 

Terlihat bahwa terjadi error program pada step ke-10. Kesalahan ini terjadi karena 

perintah disp(['Data Terurut = ',num2str(D)]) hanya dapat 

digunakan untuk data dalam bentuk satu baris. Untuk itu model tampilan data dengan 

perintah disp(['Data Terurut = ',num2str(D)] dapat diganti dengan 

bentuk perintah berikut: 
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disp('Data Terurut = ') 

disp(D) 

Output program dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut 

 

Pada simulasi di atas, inputan data yang pertama pertama, dimana data dalam bentuk 

satu baris, telah memberikan respon yang bernilai benar. Akan tetapi simulasi 

berikutnya dengan inputan data 3 baris dan 3 kolom tidak dapat memberikan respon 

benar (data tidak terurut). Oleh karena itu perlu dilakukan tambahan program pada 

kegiatan 2.2 di atas sehingga dapat memberikan output data terurut apabila data 

dinputkan dalam bentuk m baris dan n kolom. Teknik pemograman yang dapat 

dikontruksi adalah sebagai berikut 

1. Data dalam bentuk m baris dan n kolom diubah menjadi data 1 baris dan m x n 

kolom. 

2. Setelah itu, data diurutkan dengan menerapkan algortima komputasi sebagaimana 

pada kegiatan 2.2 di atas. 

3. Setelah data terurut, yang terkontruksi dalam 1 baris dengan m x n kolom, 

kemudian dikembalikan lagi menjadi data m baris dan n kolom.  
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Berikut diberikan algoritma komputasi yang harus anda konversi ke dalam bahasa 

Matlab. 

Algoritma Pemogram 

Step 1. Input data, missal sebut sebagai D 

Step 2. Baca ordo data, missal sebagai b dan k 

Step 3. Simpan k sebagai K  (K=k) 

Step 4: Jika b>1 

Step 5: Simpan elemen baris pertama dari D pada d 

Step 6: Untuk i=2:b 

Step 7: d=[d D(i,:)] 

Step 8: Akhiri Step 6 

Step 9:  Hitung k=b*k 

Step 10: Simpan d sebagai D (Artinya D=d) 

Step 11: Akhiri Step 4 

Step 12-20: Ururtkan data d dari terkecil hingga terbesar (Terapkan kegitan 2.2 dan 

perhatikan ordo matriks d ) 

Step 21: Jika b>1,  

Step 22: Simpan baris pertama D pada d 

Step 23: untuk i=1:K+1:K:k 

Step 24: Bentuk penyusunan data, yakni d=[d;D(1,i:i+K-1)] 

Step 25: Akhri Step 23 

Step 26: Simpan D sebagai d; 

Step 27: Akhiri Step 21 

Step 28: Cetak pesan „Data terurut‟)  

Step 29: Tampilkan Data  

Setelah anda mengkonversi algoritma tersebut kedalam bahasa Matlab, maka 

lakukanlah simulasi dan dapatkan contoh output program sebagai berikut: 
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 2.4 Tugas 2 

1. Pada kegiatan 2.3 di atas, jelaskan 

a. Fungsi dari penyimpanan k pada K sebagaimana pada step 3 

b. Alasan pembentukan dan fungsi dari k=b*k sebagaimana pada step 

c. Arti dan fungsi dari d=[d D(i,:)] sebagaimana pada step 7 

2. Pada kegiatan pertemuan pertama, telah dibuat program permutasi, kombinasi, 

barisan dan deret Fibonacci. Program tersebut akan memberikan respon yang 

salah jika diberikan inputan bilangan negatif, bukan bilangan bulat dan pada 

pada permutasi dan kombinasi pemberian inputan n < r. Oleh karena itu, buatkan 

tambahan program menggunakan struktur if agar kondisi tersebut terseleksi 

sehingga respon program memberikan output sesuai dengan definisi. 

3. Buatlah program konversi nilai dengan inputan, nilai Tugas, UTS dan UAS 

dengan perhitungan nilai akhir (NA)= 20% Tugas + 30% UTS dan 50% UAS 

serta konversi nilai, A jika NA >=80, B jika 65<=NA<80, C jika 50<=NA<65, D 

jika 40<=NA<50 dan E jika 0<=<NA<40. 

SELAMAT BEKERJA SEMOGA ALLAH MERIDHOI 
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PERTEMUAN III 

Materi : Struktur while 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi menggunakan 

struktur while untuk menentukan Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

dari dua buah bilangan bulat menggunakan algoritma Eucliden 

Sintax : while …. 

          perintah 

          ……….... 

End 

 

3.1 Rasionalisasi 

Struktur while merupakan perintah pengulangan dengan parameter berhenti 

pengulangan berdasarkan suatu kriteria logika, tidak berdasarkan banyaknya kali 

pengulangan sebagaimana pada struktur for. Sebagai ilustrasi, misalkan dimiliki 

sebidang kolam yang penuh dengan air dan anda diperintahkan untuk menguras air 

kolam tersebut dengan ember hingga habis. Dalam hal ini, tentunya kita tidak tahu 

kapan akan berhenti melakukan pengurasan. Akan tetapi kondisi berhenti pengurasan 

sudah jelas, yakni hingga air kolam habis. Proses matematika dalam ilustrasi tadi 

merupakan konsep pembagian sebagai pengurangan berulang. Lebih lanjut dalam 

perkuliahan telah diurangan dengan detil aplikasi struktur while untuk membentuk 

algoritma pembagian dan telah dikembangkan menjadi algoritma eucliden untuk 

menentukan FPB dari dua buah bilangan bulat. Adapaun skrip program yang telah 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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Bentuk contoh output program sebagai berikut: 

 

Telah jelaskan juga dalam perkuliahan bahwa, program tersebut belum sempurna. 

Hal ini disebabkan karena struktur program terdisain dengan inputan a<b. Oleh 

karena itu output program akan memberikan nilai yang tidak dijamin kebenarannya 

apabila diberikan inputan a>b, a<0, b<0, a bukan bilangan bulat dan b bukan 

bilangan bulat. Oleh karena itu perlu dilakukan kontrol dengan memperhatikan 

kondisi tersebut dan teorema eucliden yang mensyaratkan b ≥ a dengan a dan b 

bilngan bulat. Kontrol yang harus dilakukan sebagai berikut: 

1. Algoritma Eucliden diterapkan/dijalankan jika a>0 dan b>0 dan a bilangan bulat 

dan b bilangan bulat. Dalam hal ini sub kontrol lagi adalah, jika inputan a>b, 

maka tukar a dengan b sehingga b>a. 

2. Algoritma Eucliden tidak dapat diterapkan/dijalankan jika a<0 atau b<0a atau a 

bukan bilangan bulat atau b bukan bilangan bulat.  

3.2 Prosedur Kerja 

1. Tempatkan kursor anda pada ujung kalimat pada statement 2 kemudian enter 

2. Tuliskan perintah dalam bahasa MATLAB dari  “Jika a>=0 dan b>=0”,  

kemudian enter 

3. Bentuk barisan bilangan cacah hingga a, misal sebut sebagai A, kemudian enter 

4. Bentuk barisan bilangan cacah hingga b, misal sebut sebagai B, kemudian enter 

5. Baca panjang data A misal sebut sebagai n1, kemudian enter 

6. Baca panjang data B misal sebut sebagai n2, kemudian enter 
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7. Definisikan selisih a dengan elemen terakhir dari A, misal sebut sebagai s1  

8. Definisikan selisih b dengan elemen terakhir dari B, misal sebut sebagai s2 

9. Tuliskan perintah dalam bahasa MATLAB dari “ Jika s1 sama dengan 0 dan s2 

sama dengan 0, kemudian enter 

10. Tuliskan perintah dalam bahasa MATLAB dari “ jika a lebih dari b “ , kemudian 

enter 

11. Desain pertukaran nilai a dengan b sehingga b lebih dari a (fikirkan bagaimana 

model programnnya), kemudian enter 

12. Tuliskan perintah  “akhiri” dalam bahasa MATLAB kemudian enter  

13. Tempatkan kursor pada ujung statement terakhir program kemudian enter 

14.  Tuliskan perintah ”kondisi lainya” dalam bahasa MATLAB, kemudian enter 

15. Tuliskan peringatan  “Maaf tidak dapat diproses, ok!” kemudian enter 

16. Tuliskan perintah “akhiri” dalam bahasa MATLAB. 

17. Tuliskan perintah ”kondisi lainya” dalam bahasa MATLAB, kemudian enter 

18. Tuliskan peringatan  “Maaf tidak dapat diproses, ok!” kemudian enter 

19. Tuliskan perintah “akhiri” dalam bahasa MATLAB 

Selanjutnya lakukan simulasi dan pastikan anda mendapatkan hasil sebagai berikut: 

      



PETUNJUK PRAKTIKUM MATLAB 2 
 

Doc/RipaiMath/2010 Page 19 
 

 

Mencermati simulasi di atas, insyaAllah program algoritma Eucliden telah 

terkontruksi optimal dan dapat diterapkan.  

3.3 Tugas 

1. Jelaskan fungsi pembentukan barisan bilangan cacah sebagaimana pada prosedur 

kerja nomor 3 dan 4 di atas. 

2. Jelaskan tujuan pembacaan data sebagaimana pada prosedur kerja nomor 5 dan 6 

di atas. 

3. Pada prosedur ke-2, 9 dan 10, terdapat seleksi dengan perintah jika, jelaskan 

apakah yang diseleksi 

4. Tuliskan himpunan bilangan yang dimaksudkan pada prosedur kerja ke-14 dan 

17 sebagai implenetasi dari perintah lainnya. 

5. Kembangkan algoritma yang sudah dikontruksi di atas sehingga tampilan 

outputnya sebagai berikut 
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PERTEMUAN IV 

Materi : Struktur switch 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi menggunakan 

struktur switch untuk  

Sintax : switch …. 

        case … 

          perintah 

       case …. 

         perintah 

      otherwise 

        perintah 

end 

 

4.1 Rasionalisasi 

Pada praktikum sebelumnya, telah dibuat program faktorial, permutasi, kombinasi, 

barisan dan deret fibonacci, algoritma eucliden dan sejumlah tugas-tugas. Program-

program tersebut dapat digabung menjadi sebuah program tunggal dalam sebuah 

nama file yang terkontruksi dalam beberapa kasus, dimana tiap kasus memuat tiap 

program. Untuk keperluan itu, bahasa pemograman yang dapat digunakan adalah 

switch case . Berikut prosedur kerja untuk menggabungkan program-program yang 

sudah dibuat pada kegiatan sebelumnya menjadi sebuah program tunggal 

menggunakan struktur switch. 

4.2. Prosedur Kerja 

Kegiatan 4.1 Kontruksi program komputasi yang merupakan penggabungan 

program faktorial, pengurutan data, dan algoritma Eucliden 

1. Definisikan inputan p 

2. Tuliskan” switch p” 

3. Tuliskan “ case 1” 

4. Kemudian copykan program faktorial sebagaimana pada kegiatan 2.1 

5. Tuliskan “ case 2” 

6. Kemudian copykan program Pengurutan data sebagaimana pada kegiatan 2.3 
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7. Tuliskan “ case 3” 

8. Kemudian copykan program Algoritma Eucliden sebagaimana pada kegiatan 3.2 

9. Tuliskan “ otherwise” 

10. Tampilkan pernyataan “ Maaf pilihan salah, mohon di periksa ualang, ok!” 

11. Akhiri perintah prosedur ke-2 

Simpan program anda dengan nama Kegiatan4_1, kemudian jalankan program dan 

dapatkan contoh output program sebagai berikut: 

 

 

Dari simulasi di atas, jelas terlihat bahwa ketika input pilihan di berikan 1, program 

kemudian mengeksekusi kepada case 1, yakni program faktorial. Kemudian ketika 

inputan pilihan diberikan 2, program mengeksekusi kepada case 2, yakni program 
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pengurutan data, demikian seterusnya. Pada inputan diberikan 5, program 

memberikan informasi bahwa pilihan salah, hal ini merupakan eksekusi dari perintah 

otherwise.  Metode inputan case tidak hanya dapat dilakukan dengan pemberian 

bilangan, akan tetapi dapat juga berupa setring sebagai berikut: 

4.2. Prosedur Kerja 

Kegiatan 4.2 Kontruksi program komputasi yang merupakan penggabungan 

program faktorial, pengurutan data, dan algoritma Eucliden dengan inputan string 

1. Definisikan inputan p 

2. Tuliskan” switch p”  

3. Tuliskan “case {'Faktorial'}” 

4. Kemudian copykan program faktorial sebagaimana pada kegiatan 2.1 

5. Tuliskan “case {'Pengurutan Data'}” 

6. Kemudian copykan program Pengurutan data sebagaimana pada kegiatan 2.3 

7. Tuliskan “case {'Eucliden'}” 

8. Kemudian copykan program Algoritma Eucliden sebagaimana pada kegiatan 3.2 

9. Tuliskan “ otherwise” 

10. Tampilkan pernyataan “ Maaf pilihan salah, mohon di periksa ualang, ok!” 

11. Akhiri perintah prosedur ke-2 

Simpan program anda dengan nama Kegiatan4_2, kemudian jalankan program dan 

dapatkan contoh output program sebagai berikut: 
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Kegiatan 4.3 Membangun algoritma komputasi untuk menghitung luas bangun datar 

Berikut ini diberikan skrip program dalam bahasa matlab yang tidak lengkap untuk 

membangun pemograman luas bangun datas. Silahkan anda lengkapi dan dapatkan 

output program sebagaimana yang diberikan. 

disp('Program Luas dan Keliling Bangun Datar') 

P=input('Pilihan -->'); 

switch P 
    case {'Persegi'} 

         
    case {'Persegi Panjang'} 

                 
    case {'Segitiga'} 
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    case {'Jajaran Genjang'} 

         

      
    case {'Belah Ketupat'} 

         

         
    case {'Trapesium'} 

         

         
    case {'Layang-layang'} 

         

         
    case {'lingkaran'} 

         

         
    otherwise 
        disp('Maaf, pilihan tidak ada, ok...!') 
end 

 

Masukkan rumus-rumus yang bersesuaian dengan bangun datar yang diberikan tiap 

kasus. Berikut adalah salah satu contoh eksekusi program yang harus diberikan. 

 
 

4.3 Tugas 

Setelah mengikuti kegiatan di atas, maka untuk lebih mendalami materi tersebut, 

silahkan dikerjakan tugas berikut: 

1. Buat program untuk mengabungkan keseluruhan program (termasuk tugas-tugas) 

yang telah dimuat sejak awal kegiatan praktikum ini menjadi program tunggal. 

2. Buatlah program komputasi dengan struktur switch untuk menghitung volume 

dan luas permukaan bangun ruang. 

3. Gabungkan kembali menjadi sebuah program antara program pada kegiatan 4.3 

di atas dengan program pada soal no 2 di atas menjadi sebuah program tunggal 

dengan struktur switch. 

4. Buat program dengan struktur switch untuk membuat dan menghitugn barisan 

dan deret aritmatika, geometri dan Fibonacci. 

SELAMAT BEKERJA, SEMOGA ALLAH MERIDHOI 
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PERTEMUAN V 

Materi : Pemograman Faktorial dengan Graphical User Interfaces (GUI) 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi berbasis GUI 

untuk menghitung nilai factorial. 

 

5.1 Rasionalisasi: 

Pada praktikum pertemuan pertama telah dibangun algoritma komputasi untuk 

menghitung nilai faktorial dengan strutur for. Lebih lanjut program tersebut telah 

disempurnakan pada pertemuan ke-2 dengan struktur if sehingga memenuhi definisi 

dari faktorial.  Program tersebut masih kurang interaktif dengan pengguna, karena 

untuk setiap perhitungan nilai faktorial, harus dilakukan pemaggilan program 

kembali pada command window. Oleh karena itu, berikut ini akan dibangun 

algoritma komputasi berbasis GUI untuk menghitung nilai faktorial sehingga 

pengguna lebih interaktif dengan program. Berikut adalah Kegiatan model GUI yang 

dimaksud dan untukk lebih detailnya, prkatikan dapat meminta co-asisten untuk 

melakukan simulasi pendahuluan sehingga praktikan dapat memilki gambaran tetang 

program yang akan dibuat. 

 

 

5.2 Prosedur Kerja. 

1. Pada command Window, ketik guide kemudian enter  
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2. Pilih ok  pada Guide Quick Start dan Blank GUI (Depault) 

 

3. Pilih Static Text, kemudian lakukan drag sehingga tampilan sebagai berikut 

 

4. Double klik pada Static text  yang dibuat tadi untuk menuju ke Property 

Inspector dan kemudian lakukan editing sebagai berikut: 

a. Pada String,  klik Statistic text dan ganti dengan kalimat PROGRAM 

MENGHITUNG NILAI FAKTORIAL 

b. Pada FontSize, klik 8 dan ganti dengan 15 (dapat diatur sesuai keinginan) 
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c. Pada BackGroundColor, lakukan pemilihan warna yang anda inginkan 

d. Setelah a, b dan c dilakukan, kemudian klik di daerah untitled.fig dan 

dapatkan tampilan sebagai berikut 

 

5. Dengan cara pada 4 (kalimat, warna dan ukuran huruf disesuaikan) lakukan 

desain sehingga diperoleh tampilan sebagai berikut. Jia mengalami esulitan, 

mintalah bimbingan co-asisten. 

 

6. Pilih Edit Text, dengan mendrag buat tampilan sebagaimana gambar berikut 
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7. Double klik pada Edit Text yang telah dibuat tadi untuk menuju ke Property 

Inspector dan lakukan editing sebagai berikut: 

a. pada String, hapus kata Edit Text  

b. Pada Tag, ganti Edit1 dengan n 

 

8. Pada GUI pilih Listbox, kemudian dengan mendrag dapatkan tampilan sebagai 

berikut 
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9. Double klik pada Listbox yang dibuat tadi untuk menuju ke Property Inspector 

dan lakukan lakukan editing sebagai berikut: 

a. Pada String hapus Listbox 

b. Pada Tag ganti Listbox1 dengan hasil 

  

10. Pada GUI klik Push Button, kemudian drag dan buat tampulan sebagai berikut 

 

11. Double klik pada Push Button yang telah dibuat tadi untuk menuju ke Property 

Inspector, dan pada String, ganti kalimat Push Button dengan HITUNG 

12. Klik menu Tool, kemudian Run dan simpan nama file dengan nama faktorial 

13. Selnajutnya klik kanan pada Tombol HITUNG, kemudian pilih View Callbacks 

dan Callback. Anda akan tertuntun otomatis ke program Mfile. Hati-hati, jangan 

ada yang terhapus 

14. Tempatkan kursor di ujung kalimat yang terblok kemudian enter 

15. Selanjutnnya buat program faktorial dengan algoritma sebagai berikut 

ripai = guidata(gcbo) 



PETUNJUK PRAKTIKUM MATLAB 2 
 

Doc/RipaiMath/2010 Page 30 
 

n=str2double(get(ripai.n,'String')); 

Step 1: Jika n>=1 

Step 3 : Buat barisan bilngan Asli dari 1 sd n, misal sebut dengan nama A=[1:n] 

Step 4 : Baca ordo matriks A, misal seagai b dan k 

Step 5 : Jika selisisih dari n dengan elemen terakhir dari A sama dengan 0 

Step 6 : Buat tempat penyimpanan hasil perkalian, misal T=1 

Step 7 : Untuk i=1:k 

Step 8: Hitung T =T * A(i) 

Step 9: Akhiri Step 7 

Step 10 : Cetak nilai faktorial dengan perintah  

 set(ripai.hasil,'String',num2str(T)); 

Step 11: Jika selisisih dari n dengan elemen terakhir dari A tidak sama dengan 0 

Step 12 : Cetak peringatan, n! tidak terdefinisi dengan perintah 

set(ripai.hasil,'String','Tidak terdefinisi'); 

Step 13 :  Akhiri perintah step 5 

Step 14 : jika n==0 

Step 15 : Cetak 0! = 1 (fikirkan bagaimana bahasanya, refernsi  step 10 atau 12) 

Step 16 : Jika yang lainnya 

Step 17: Cetak peringatan n! tidak terdefinisi  

     (fikirkan bagaimana bahasanya, refernsi  step 12) 

Step 18: Ahiri step 14 
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16. Selanjutnya simpan M-File dan jalankan program sehingga diperoleh hasil 

simulasi sebagai berikut: 
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5.3 Tugas praktikum 5 

1. Berdasaran kegiatan yang telah dilaukan, jelaskan fungsi dari statistic text, 

Edit Text, Lisbox, Property Inspector, tag dan Callback.  

2. Jelasan arti dan fungsi dari  

a. ripai 

b. str2double 

c. get(ripai.n,'String') 

 sebagaimana pada prosedur ke-15. 

3. Jelaskan Arti dan fungsi dari kalimat set(ripai.hasil,'String',num2str(T)) pada 

prosedur ke-15 step 10. 

4. Buat aplikasi GUI untuk menghitung nilai  

a. Permutasi dan Kombinasi 

b. Barisan  dan deret Fibonacci  

c. Barisan dan deret aritmatika 

d. Barisan dan deret geometri 

 

SELAMAT BEKERJA, SEMOGA ALLAH MERIDHOI 
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PERTEMUAN VI 

Materi : Pemograman Algortima Eucliden dengan Graphical User 

Interfaces (GUI) 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi berbasis GUI 

untuk menghitung nilai FPB dengan  algoritma Eucliden 

 

6.1 Rasionalisasi 

Pada praktikum pertemuan ketiga telah dibangun algoritma komputasi untuk 

menghitung FPB dengan strutur while. Program tersebut masih kurang interaktif 

dengan pengguna, karena untuk setiap perhitungan nilai faktorial, harus dilakukan 

pemaggilan program kembali pada command window. Oleh karena itu, berikut ini 

akan dibangun algoritma komputasi berbasis GUI untuk menghitung nilai faktorial 

sehingga pengguna lebih interaktif dengan program. Berikut adalah Kegiatan model 

GUI yang dimaksud dan untukk lebih detailnya, prkatikan dapat meminta co-asisten 

untuk melakukan simulasi pendahuluan sehingga praktikan dapat memilki gambaran 

tetang program yang akan dibuat. 

6.2 Prosedur Kerja 

1. Dengan tutorial dari Co-Asisten desain tampilan GUI sebagai berikut 
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2. Untuk memudahkan pemograman, maka pada Property Inspector definisikan 

ulang pada Tag 

 

3. Pada tombol Keluar buatkan program untuk keluar. Jika kesulitan caranya, 

minta bimbingan Co. Asisten 

4. Pada tombol Hitung, buatkan skrip program dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Ketikkan perintah berikut 

 

2. Kemudian copy skrip program Eucliden yang sudah dibuat pada kegiatan 3.1 

mulai dari pernyataan setelah inputan. 

3. Ganti perintah disp yang pertama dengan perintah berikut: 

 

4.  Ganti perintah disp yang kedua dengan perintah berikut: 
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5. Ganti perintah disp yang ketiga dan keempat dengan perintah berikut: 

 

6. Simpan program dan jalankan program anda. Pastikan simulasi yang anda 

peroleh sebagai berikut: 

 

 

6.3. Tugas  

1. Jelaskan maksud dan tujuan dari bahasa program sebagaimana pada aitem 1, 

3, 4 dan 5  kegiatan di atas. 

2. Buatlah aplikasi GUI untu mensimulasikan   
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PERTEMUAN VII 

Materi : Pemograman Eliminasi Gauss Jordan dengan Graphical User 

Interfaces (GUI) 

Tujuan :  Mahasiswa dapat membangun algoritma komputasi berbasis GUI 

untuk menyelesaiakan SPL Simultan dengan metode Eliminasi 

Gauss Jordan 

 

7.1 Rasionalisasi 

Dalam penyelesaian masalah kehidupan yang dimodelkan dengan Sistem Persamaan 

Linier (SPL) dua Variabel atau tiga variabel, tentunya dengan mudah dapat kita 

selesaikan dengan metode-metode yang telah dipelajarai, seperti metode eliminasi, 

subtitusi, gabungan eliminasi-subtitusi, invers matriks dan lainnya. Akan tetapi jika 

model dari SPL tersebut terkontruksi dalam 50 atau 100 variabel, maka tentunya 

sangat sulit untuk dapat diselesaikan dengan cara analitik (manual dihitung dengan 

tangan). Sementara dalam kondisi nyata di dalam kehidupan, permasalahan yang 

dimodelkan dengan SPL multi variabel merupakan permasalahan yang kompleks dan 

umumnya sangat dibutuhkan penyelesaian secara matematis. Oleh karena itu, maka 

pemograman computer untuk penyelesaian SPL multivariable menjadi sangat 

diperlukan. Dalam kegiatan ini, akan dibangun pemograman unutk menyelesaikan 

SPL multi variabel dengan menerapkan metode Eliminasi Gauss Jordan.  

   

7.2 Prosedur Kerja 

Kegiatan 7.1 Menyeleksi dan membentuk elemen diagonal augmented matriks 

koefesien SPL tidak bernilai 0 (nol) 

Step  1. Inputkan Augmented Matriks SPL, missal sebut sebagai M 

Step  2. Jika M(i,i)=0 

Step  3. Kerjakan pencarian elemen tidak nol pada baris ke-i, jika M(i,i) = 0. 

Step 4. Buat tempat pencatatan elemen kolom ke-i yang tidak 0(nol),misal sebut 

dengan c 

Step 5. Cari terus elemen kolom ke-i yang tidak bernilai 0 (nol) 

Step 6. Lakukan pencatatan pencarian ke-c 
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Step 7. Akhiri pencarian pada step 5  

Step 8. Akhiri Step 2 



PETUNJUK PRAKTIKUM MATLAB 2 
 

Doc/RipaiMath/2010 Page 38 
 

PERTEMUAN VII 

Materi : Simulasi Fungsi, Integral Fungsi, Turunan Fungsi, Limit fungsi 

dan Akar dan bentuk Faktor Persamaan Fungsi Polinomial 

Tujuan :  Mahasiswa dapat  

1. Mendefinisikan simbol matematika pada Matlab  

2. Membuat grafik fungsi 

3. Membuat grafik dari turunan fungsi 

4. Membuat grafik dari integral fungsi 

5. Menghitung nilai limit fungsi 

6. Menghitung akar persamaan fungsi polynomial 

7. Menuliskan bentuk faktor dari fungsi polinomial 

 

7.1 Rasionalisasi 

7.2 Prosedur Kerja 

Tuliskan skrip berikut pada command windows. Perhatikan bentuk hasil yang 

diperoleh. Renungkan dan hubungkan dengan teori pada kalkulus dasar 

>> %mendefinisikan simbol matematika 
>> syms x 
>> %menuliskan fungsi matematika 
>> f=x^2+5*x+6 
 f = 
 x^2+5*x+6 
 >> %Melukis contoh grafik f(x) 
>> ezplot(f) 
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>> %Melukis contoh grafik pada domain -10<x<10 
>> ezplot(f,[-10 10]) 
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>> %Mengambil elemen fungsi polinomial 
>> p=sym2poly(f) 
p = 
     1     5     6 
>> %menentukan akar dari fungsi f(x) 
>> x=roots(p) 
x = 
   -3.0000 
   -2.0000 
>> %Menuliskan f(x) dalam bentuk faktor 
>> factor(f) 
 ans = 
 (x+3)*(x+2) 
 >> %Menentukan turunan dari f 
>> diff(f) 
 ans = 
2*x+5 
>> %menentukan integral dari f 
>> int(f) 
ans = 
1/3*x^3+5/2*x^2+6*x 
>> %Menghitung nilai dari f(1) 
>> polyval(sym2poly(f),1) 
ans = 
    12 
>> %Menghitung luas daerah dibawah kurva f(x) pada domain 0<x<5 
>> polyval(sym2poly(int(f)),5)-polyval(sym2poly(int(f)),0) 
ans = 
  134.1667 
>> %atau 
>> int(f,0,5) 
 ans = 
 805/6 
>> 805/6 
ans = 
  134.1667 
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>> x=[0:0.01:5]; 
p=sym2poly(f); 
P=polyval(p,x); 
for i=1:length(x) 
   plot([x(i) x(i)],[0 P(i)]) 
    hold on 
end 
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>> %Membuat keterangan luas grafik 
>> L=polyval(sym2poly(int(f)),5)-polyval(sym2poly(int(f)),0) 
L = 
  134.1667 
>> legend(['Luas Daerah = ',num2str(L)]) 
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Luas Daerah = 134.1667

 
>> %simulasi kurva dengan luas daerah 
>> hold on 
>> ezplot(f,[-10 10]) 
>> grid on 
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Luas Daerah = 134.1667

 
>> %Menggambar grafik bentuk kutub dari f(x) 
>> ezpolar(f) 
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>> %menghitung nilai limt f(x) untuk x mendekati 0 
>> limit(f) 
 ans = 
 6 
>> %Menghitung nilai limit f(x) untuk x mendekati 1 
>> limit(f,1) 
 ans = 
 12 
>> %menuliskan fungsi dalam betuk rasional 
>> pretty(f) 
                                  2 
                                 x  + 5 x + 6 
>> pretty(diff(f)) 
                                    2 x + 5 
>> pretty(int(f)) 
                                  3        2 
                             1/3 x  + 5/2 x  + 6 x 
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Tugas; 

Dengan menggunakan bahasa program sebagaimana yang diatas, maka buatkan 

program aplikasi GUI sebagaimana format berikut 

 


