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PRAKTIKUM KE-1 

Materi : Solusi Persamaan Non Linier 

Tujuan :  Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan persamaan non linier 

 

1.1 Rasionalisasi 

Misalkan dimiliki model permasalahan sebagai h(x) = x2 + 5x +16. Bagi mahasiswa 

matematika tingkat V ke atas, untuk mendapatkan nilai  x agar h(x)= 10 tidaklah 

sulit, karena dengan mudah dapat ditebak, yakni x = -2 atau  x =-3. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan mensubtitusikan nilai x = -2 atau x = -3 pada h(x) sebagai 

berikut. 

h(-2) = (-2)2 + 5(-2)+16 = 4 – 10 + 16 = 10 

h(-3) = (-3)2 + 5(-3) + 16 = 9 – 15 + 16 = 10 

Dengan metode analitik, nilai x = -2 dan x = -3 dapat dengan mudah diperoleh 

sebagai berikut h(x) = 10  x2 +5x+16 = 10  x2 + 5x + 6 = 0  (x+2)(x+3)=0  x 

= -2 atau x = -3 

Dari uraian di atas, untuk mendapatkan x sehingga x2 + 5x + 16 = 10, sama artinya 

dengan mencari nilai x agar x2 + 5x + 6 = 0.  

Permasalahan berikutnya adalah apakah dapat dengan mudah ditentukan nilai x 

agar h(x) = xe-x + 1 bernilai ½? Tentu tidak, baik secara tebakan maupun secara 

analitik. Dibutuhkan suatu cara secara numerik untuk menyelesaian masalah 

tersebut. Berikut mahasiswa akan melakukan percobaan dan simulasi untuk 

mendapatkan nilai x tersebut. 
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1.2 Material dan Metode 

Untuk mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharuskan menyipakan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Material 

- Seperangkat Komputer atau Laptop 

- Matlab 7 

- Buku kerja 

b.  

c. Metode 

- Algoritma Bisection 

- Algoritma Regula Falsi 

- Algoritma Secant 

- Algoritma Newton Raphson 

- Algoritma Fixet Point 

1.3 Prosedur Kerja 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai x sehingga h(x) = xe-x + 1 

bernilai ½. 

Step 1. Buka Matlab 7 

Step 2. Pada Comand Window definisikan fungsi h(x) = xe-x + 1 sebagai 

berikut 

 

Step 3. Gambar contoh grafik dari h(x) dengan perintah sebagai berikut 

 

Step 4. Perhatikan grafik yang diperoleh dan jawablah pertanyaan nomor 1 

dan 2 sebagaimana yang terdapat pada LKP 1, kemudian save as 

grafik tersebut pada folder kerja anda. 

Step 5. Gambar ulang grafik h(x) pada domain [-1:3] dengan perintah sebagai 

berikut 
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Step 6. Perhatikan grafik tersebut dan jawablah pertanyaan nomor 3 dan 4 

sebagaimana yang terdapat pada LKP 1, kemudian save as grafik 

tersebut pada folder kerja anda. 

Step 7. Definisikan fungsi f(x)=xe-x + ½, kemudian gabungkan sketsa grafik 

f(x) dengan sketsa grafik h(x) sebelumnya dengan perintah berikut. 

 

Step 8. Pastikan grafik yang terbentuk sebagai berikut di bawah. Atur posisi 

legend agar tidak menghalangi pola grafik, kemudian perhatikan 

grafik h(x) dan f(x) untuk menjawab pertanyaan nomor 5, 6, 7 dan 8 

pada LKP 1. 

 

Step 9. Dapatkan turunan dari f(x) kemudian definisikan pada command 

window sebagai berikut 
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Step 10. Definisikan x = -1 

Step 11. Hitung nilai x yang baru dengan rumus x = x-f(x)/df(x) kemudian cari 

nilai f(x), contoh sebagai berikut 

 

Step 12. Catatlah nilai x dan f(x) yang diperoleh pada LKP1 nomor 9 

Step 13. Lakukan berulang step 11 dan step 12 hingga f(x) < 0.001.  

Step 14. Cetak koordinat akar persamaan dari f(x) dengan perintah sebagai 

berikut 

 

Step 15. Pastikan grafik yang diperoleh seperti di bawah, kemudian amati 

grafik tersebut dan cermati nilai x sehingga f(x) = 0 dengan nilai x 

sehingga h(x)=½. Kemudian jawablah pertanyaan nomor 10 pada 

LKP1. 
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Step 16. Simpan grafik yang diperoleh dan tuliskan kesimpulan dari kegiatan 

yang telah dilakukan pada LKP 1 nomor 13. 

1.3.1 Komputasi Numerik SPNL berbasis GUI 

Pada tahap ini, akan dilakukan kegiatan membangun aplikasi GUI 

untuk perhitungan numerik untuk mendapatkan nilai x sehingga suatu fungsi 

h(x) = n. Kerjakan kegiatan sesuai dengan langkah kerja berikut. 

Step 17. Kontruksi tampilan GUI sebagai berikut 
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Step 18. Pada tombol ezplot, masukkan skrip program sebagai berikut: 

 

Step 19.  Simpan kemudian jalankan tombol ezplot, amati akibat yang terjadi 

dan tinjau ulang jawaban anda pada LKP1 nomor 1-7. 

Step 20. Pada tombol popupmenu, masukkan skrip program tersebut 
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Step 21. Pada tombol proses, masukkan program berikut 

 

 

Step 22. Jelaskan makna dari setiap bahasa program yang telah diuraikan pada 

step 19, 20 dan 21 di atas sebagaimana pada LKP1 yang telah 

disediakan 
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1.4  Latihan dan Tugas 

Untuk menguji tingkat pemahaman dari kegiatan praktikum yang telah 
dilakukan, maka selesaikanlah tugas latihan berikut. Tugas Praktikum 1 

1. Dari titik pengamatan awal, pada ketinggian 2 satuan tinggi di atas sebuah bukit 

yang berbentuk   f(x) =xe-x, sebuah pesawat mengalami kegagalan sistem kendali 

dan meluncur jatuh dengan model lintasan h(x)= 0.1248x2 - x+2. 

a. Kontruksi model bukit dan lintasan jatuh pesawat tersebut.  

b. Tentukan persekitaran titik jatuhnya pesawat tersebut 

c. Kontruksi model matematika untuk mendapatkan koordinat jatuhnya pesawat 

tersebut, dan lukiskan grafiknya bersama grafik f(x) dan h(x) sebelumnyaa. 

d. Buktikan bahwa, model iteratif untuk mendapatkan lokasi jatuhnya pesawat 

tersebut pada permukaan bukit dapat dilakukan secara komputasi dengan 

formula
  12496.01

21248.0 22
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e. Lakukan komputasi numerik untuk mendpatkan koordinat jatuhnya pesawat 

pada bukit tersebut.  

2. Dari selembar kertas yang memiliki panjang 30cm dan lebar 20 cm akan dibuat 

kotak terbuka. Tentukan: 

a. Model matematika volume kotak tersebut dan sketsa grafiknya. 

b. Dapatkan model analitik dan model numerik  untuk mencari tinggi kotak 

agar volume kotak 940,5 cm
3
 

c. Lakukan komputasi untuk mendapatkan tinggi kotak agar volume kotak 

tersebut 940,5 cm
3
. 

d. Dapatkan volume kotak maksimum yang dapat diperoleh! 

 

SELAMAT BEKERJA, SEMOGA ALLAH MERIDHOI… AMIN 
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PRAKTIKUM KE-3 

Materi : Solusi Sistem Persamaan Non Linier 

Tujuan :  Mahasiswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan Sistem Persamaan Non Linier 

 

3.1 Rasionalisasi 

Menyelesaikan sistem persamaan linier (SPL), bagi mahasiswa tentunya bukan 

perkara yang baru atau sulit, karena hal tersebut sejak di STP sudah di pelajari.  

3.2 Prosedur Kerja 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkontruksi program agoritma Jacobian, Gauss 

Seide dan Newton Raphson untuk menyelesaikan Sistem Persamaan Linier (SPL) dan 

Sistem Persamaan Non Linier. Untuk dapat menyelesaikan program dengan benar, 

mahasiswa dituntut untuk dapat memahami algoritma Jacobian, Gauss Seidel dan 

Newton Raphson. Kontruksi algoritma program dapat dilakukan dengan prosedur 

berikut ini: 

Step 1. Kontruksi GUI dengan bentuk sebagai berikut: 

 

Step 2. Pada edit1, masukkan skrip program berikut: 
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Step 3. Simpan dan jalankan program dengan memberikan inputan pada edit1. 
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Step 4. Pada listbox1, isiskan dengan pilihan Jacobian, Gauss Seidel dan Newton 

Raphson. 

 

Step 5. Pada tombol hitung, masukkan skrip program berikut: 
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Step 6. Jalankan program dan dapatkan output program sebagai berikut: 
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PRAKTIKUM KE-5 

INTERPOLASI DAN REGRESI POLINOMIAL 

Interpolasi : Penentuan nilai suatu data yang terletak antara dua titik data 

Regresi    : Penentuan suatu kurva wakil dari sekumpulan data 

Dalam praktikum sekarang ini, mahasiswa akan mengkontruksi aplikasi Interpolasi 

dan regresi polynomial dengan menggunakan Matlab berbasis GUI sebagaimana 

gambar berikut ini. 

 

Tujuan yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan 

perbedaan antara Interpolasi dan Regresi. Dapat melakukan komputasi untuk 

menggunakan metode Interpolasi atau Regresi untuk menyelesaikan masalah 

kehidupan yang berkaitan dengan penentuan suatu nilai pada serangkaian deret 

data. Untuk itu dalam upaya membangun aplikasi komputasi, berikut beberapa 

prosedur kerja yang harus ditempuh sebagai berikut: 

Step 1. Buat tampilan GUI sebagai berikut: 
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Step 2. Pada tombol Proses masukkan skrip program berikut 

 

 

Step 3. Lakukan simulasi dari output program tersebut. 
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Step 4. Kembali ke tombol Proses, tambahkan skrip program sebelumnya dengan 

program berikut: 

 

Step 5. Lakukan simulasi dengan otput sebagai berikut: 
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Step 6. Masukkan program berikut pada tombol Data excel sbb: 

 

Step 6. Buat data excel dengan file ‘data’, kemudian simpan pada folder kerja anda 

yang sekarang. 

 

Step 7. Lakukan simulasi pada program yang baru dibuat dengan mengklik tombol 

Data Excel dan ambil data baru sbb: 
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Step 8. Blok data x dan y kemudian klik ok pada kotak dialog sbb: 

 

Step 9. Dapatkan output sbb: 
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Step 10. Kemudian tekan tombol proses; 

 

Step 11. Pada tombol hapus, tuliskan skrip program sbb: 

 

Step 12. Lakukan simulasi dengan mengklik tombol hapus dan diperoleh hasil sbb: 
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Buatkan soal: 

1. Kasus penjualan x waktu y  jumlah barang yang terjual 

2. Kasus iklim: x  waktu y  tinggi banjir/hujan 

3. sembarang. 

 

 


