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Pertemuan I 
 

Tujuan : Pengenalan Aplikasi Komputer 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 
 

A. Pendahuluan  
Matlab adalah kependekan dari Matric Laboratory. Aplikasi ini 
digunakan sebagai alat untuk mempelajari, memamahi dan 
melalukan penelitian pada bidang-bidang elektro khususnya. 
Menganalisis berbagai formula pada matakuliah rangkaian listrik, 
mesin-mesin listrik, instalasi listrik, kendali listrik (dengan berbagai 
metoda sistem kendali), dan elektronika daya. 
 
Matlab banyak menyediakan toolbox untuk berbagai bidang, 
khususnya bidang teknik elektro. Toolbox-toolbix yang disediakan 
dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang di 
inginkan oleh pengguna sebingga dapat membantu berbagai 
kepentingan yang disebutkan diatas.  
 
Aplikasi pemograman matlab juga dapat digunakan untuk 
mengolahan data, simulink, membuat toolbox sendiri, dan 
membuat aplikasi pemograman visual. 
 
Selamat mencoba dan mengunakan sesuatu yang ajaib dalam 
aplikasi ini. 
 

B. Memulai Aplikasi 
Memulai aplikasi matlab hendaknya mahasiswa terlebih dahulu 
harus menginstalkan matlab pada komputer masing-masing baik 
pada PC atau pada Laptop yang dimiliki. Disarankan untuk 
menggunakan aplikasi matlab yang sesuai dengan spesifikasi 
komputer tersebut. Khusus dikomputer laboratorium komputer 
Jurusan Teknik Elektro FT-UNP sudah mengunakan Matlab2007. 
Jobseet yang digunakan ini mengacu seluruhnya pada matlab 2007. 
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Menggunakan aplikasi matlab 2007 setelah di instalkan dapat 
melalui destop atau melalui start | all programs | Matlab |R2007b 
|Matlab 2007b 
 

  Icon yang ada di desktop (klik 2 kali) 
Gambar 1. Memulai kerja melalui destop 

 
Atau 
 

 
 

Gambar 2. Memulai kerja melalui star program 
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Ketika salah satu dari kedua cara ditas maka pertama kali muncul 
dilayar adalah icon seperti pada gambar 3,  pertanda program 
matlab telah dimulai. Tunggu saja beberapa saat. Apabila spesifikasi 
komputer anda kurang memenuhi seperti memori tidak sebesar 
yang direkomendasikan maka sedikit menunggu beberapa saat 
untuk memulai program ini. 
 

 

Gambar 3. Tampilan permulaan program matlab  

Setalah menunggu beberapa maka munculah lembaran kerja matlab 
seperti pada gambar 4. Standartnya dimunculkan tiga windows, 
pertama command window yang berfungsi tempat memberikan 
perintah-perintah matlab. Kedua current directory yaitu direktori 
yang aktif yang digunakan oleh matlab. Default direktori yang 
digunakan adalah C:…\My Documents\MATLAB. Direktori ini dapat 
dirobah sesuai dengan kebutuhan si pemograman. Ketiga adalah 
Command History  yaitu riwayat perintah yang telah diberikan 
selama proses menggunakan matlab. Apabila aplikasi matlab di 
tutup maka command history tetap terlihat, namun datanya tidak 
dapat dingat lagi oleh aplikasi.   Window-window yang lain dapat 
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dimunculkan pada layar, misalnya window edit untuk membuat 
program melalui M-file, dengan memilih edit pada toolbar destop 
(pada aplikasi matlab). 
 

 

Gambar 4. Windows default matlab. 

 Direktori  kerja matlab sudah ditentukan oleh current directory 
tetapi akan membuat direktori akan berubah-rubah setiap waktu 
karena default nya C:…\My Documents\MATLAB.  Mepermudah 
kerja hendaknya direktori yang ditetapkan untuk bisa dirujuk saat 
digunakan aturlah set-path (lihat gambar 5 : pengaturan set path). 
Carahnya adalah pilih di menu bar File | set path , sehingga muncul 
jendela path.  

 Jendela path seperti pada gambar 6, menunjukkan dapat 
menambahkan direktori rujukkan. Artinya direktori kerja yang 
berubah-rubah, programmer akan dapat mengakses direktori 
rujukkan tanpa harus merubah direktori terlebih dahulu. (silahkan 
untuk mencoba)  
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Gambar 5. Mensetting set path 

 

Gambar 6. Jendela set path 
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C. Praktek 

Lakukan perintah-perintah berikut : 
Percobaan 1 
>> a=6 
a = 
     6 
 

 >> b=4;  
Cobakanlah kedua perintah diatas : 
Tujunukkan perbedaanya 
 
 
 

 

 

 
 
 
Percobaan 2 
>> c=6; 
>> d=7; 
>> c=c+d; 
Tuliskan program diatas (apa yang dilakukan): 
 
 
 
 
>> c   
Apa yang terjadi, berapakah nilai c? kenapa berubah nilai c? 
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Percobaan 3 
>> f=’mahasiswa  ’; 
>>g=’teknik  ’; 
>>h=’elektro  ’; 
>>i=’unp’; 
>>out=[f g h i] 
Tuliskan program diatas, berikan komentar anda dibawah ini! 
 
 
 

 
 
 
Percobaan 4 
>>a [enter] 
>>b[enter] 
>>c [enter] 
Lakukan perintah diatas !!, apakah yang terjadi dan berikan 
komentar dibawah ini. 
 
 
 

 

 
 
 
Percobaan 5 
>>j=’7’; 
>>disp([‘Nilai J adalah ‘ str2num(j)]); 
Lakukanlah dan berikan komentar 
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D. Kesimpulan 

Berikanlah komentar anda setelah mencobakan semua keterangan 
dan percobaan diatas dan berikanlah kesimpulan. 
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Pertemuan II 
 

Tujuan : Pengenalan variabel dan tipe data pada matlab 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  

Variabel adalah wadah atau tempat penyimpanan data sementara. 
Data pada variable akan hilang apa bila keluar dari program matlab, 
PC dimatikan. Data pada varibel dapat juga akan terhapus ketika 
data baru dimasukkan pada variable yang sama (replate).  
 
Ada beberapa aturan dalam penulisan (nama)  variable : 
1. Harus dimulai dengan huruf,  hanya dapat diikuti oleh angka 

dan tidak dibenarkan dengan symbol. 
2. Huruf kecil dan besar dibedakan sensitive case 
3. Hanya satu kata (boleh beberapa kalimat tetapi tidak 

menggunakan spasi) atau spasi dapat diganti dengan 
underscore (_) 

4. Jumlah karakter hendaknya tidak terlalu panjang karena akan 
menyulitkan dalam mengingatnya 

 
Variabel dapat ditulis dapat diisi dengan dua tipe data : 
1. Sting : yaitu burupa huruf ada angka yang dibatasi oleh tanda 

petik ( ‘ -----‘) 
2. Numerik : yaitu angka atau bilangan saja. Numerik dapat berupa 

bilangan bulat (integer) atau bilangan real (float atau double: 
dengan menggunkan titik sebagai pengganti koma) 

 
Penulisan data pada variable terbagi dua pula : 
1. Tunggal 
2. Array 

  
B. M-File 

Silahkan tulis pada command window : 
>> edit 



Jurusan Teknik Elektro FT-UNP  

 
Oleh : Mukhlidi Muskhir, S.Pd., M.Kom 

10 
 

Apakah yang terjadi?  
Ya… 
Akan muncul jendela edit.  
Jendela edit digunakan untuk membuat M-File, Figure, variable, 
model, GUI, dan Deployment Project. Perhatikan gambar 7.  
 

 
Gambar 7. Jendela Edit 

 
Pilihlah M-File sehingga akan muncul seperti pada gambar 8. Pada 
lembaran ini dapat dituliskan dengan program.  

 
Gambar 8. Contoh program pada M-File 
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C. Praktek 
Praktekkan berapa percobaan berikut ini 
 
Percobaan1 
>> a= 6 
>> b=[1 2 3 ; 4 5 6; 7 8 9] 
Kerjakanlah percobaan diatas, berikan komentar dari percobaan 
tersebut 
 
 

 

 
 
 
Percobaan2 
>>c=[3 4 1; 3 2 1; 2 1 1]; 
>>d=[2 1 4; 2 1 1;3 3 1]; 
Lakukanlah : 
>>e=c+d; 
>>f=c*d; 
>>g=c/d; 
>>h=c\d; 
>>i=c-d; 
Setelah melakukan percoabaan tersebut, berikan komentar  
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Percobaan 3 
>> edit 
Buatlah program sederhana, bila diketahui 
R1=100 ohm 
R2=150 ohm 
Tentukan : 

a. Rs(R seri) 
b. Rp(R parallel)  

 
Simpan pada direktori yang anda tentukan sendiri, dengan nama 
yang ditentukan sendiri contoh : prog01 
Pastikan juga berada pada direktori kerja atau gunakan set path 
 
Ketikkan nama program m-file yang telah dibuat tadi 
>>prog01 
Silahkan dicobakan. Setiap yang terjadi tuliskan dan berikan 
komentar dibawah ini : 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
D. Kesimpulan 

Buatlah kesimpulan tentang penggunaan variabel pada matlab. 
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Pertemuan III 
 

Tujuan : Program sederhana dan proses input-output 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  

Untuk pertamakali pembuatan program hendaknya mulai dengan 
pembuatan program sederhana. Berawal dari program 
sederhanalah kemudian dapat dikembangkan menjadi program 
yang lebih komplek. Membiasakan melakukan perubahan dan 
memodifikasi program sederhana agar sesuai dengan kebutuhan 
adalah langkah yang paling tepat dalam berlatih dalam membuat 
program khususnya untuk kepentingan dibidang teknik elektro.  
 
Diharapkan dari dasar-dasar pemograman matlab mahasiswa teknik 
elektro dapat menyelesaikan berbagai masalah matematis pada 
berbagai sub-materi keelektroan. Komputasi yang lebih berat 
berawal dari komputasi yang sangat sederhan. 
 
Data yang di inputkan dapat diproses oleh persamaan yang dibuat 
kemudian hasilnya dalam tempo tidak begitu lama didapatkan hasil 
atau output dari proses komputasi tersebut. Pengolahan data dapat 
di selesaikan dengan cara lebih mudah. 

 
B. Pembahasan 

Program sederhana sesunguhnya adalah pembuatan program 
dengan menggunakan m-file. Program m-file digunakan untuk 
membuat sebuah aplikasi yang terdiri dari proses input dan output 
data.  Aplikasi program dapat mengimputkan data dengan dua cara: 
1. Cara 1 : Input data konstanta yaitu data yang dimasukkan pada 

variabel telah ditetapkan terlebih dahulu. 
2. Cara 2 : Input data dapat dilakukan ketika program telah di 

jalankan. 
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Berdasarkan kedua cara tersebut data tersebut diproses dan 
dikeluarkan dalam bentuk hasilnya (output). Dari dua cara input 
data yang dibicarakan diatas dapat saja hasilnya sama bila diberikan 
dengan data yang sama. namun bila datanya berbeda-beda 
pengunaan cara 2 jauh lebih fleksibel dan dapat membantu 
pemogram untuk tidak berulang kali harus merubah program untuk 
memasukkan data. 
 
Dalam pembuatan program, biasanya pemogram meninggalkan 
beberapa catatan pada program yang dibuatnya. Gunakanlah tanda 
persen (%) untuk mengungkapkan pada baris yang dimasud 
bukanlah bagian program yang diproses melainkan hanya sebuah 
catatan saja.  
 
Tanda persen (%) dapat juga digunakan untuk menyimpan beberapa 
cadangan perintah atau perintah alternative. Pemogram akan lebih 
mudah untuk mengalihkan tanda % pada bagian perintah yang akan 
diproses. Jadi kegunaan persen dapat digunakan sebagai catatan 
dan papat juga digunakan untuk menyimpan perintah cadangan 
atau alternative.  
 
Untuk mengeluarkan data dapat dilakukan dengan menggunakan 
tiga cara: 
1. Langsung mengeluarkan dikeluarkan dari variabelnya 

Contoh : 
a=5; 
b=6; 
c=a+b 
 

2. Dengan menggunakan konversi data dari numeric ke string  
Contoh : 
a=5; 
b=6; 
c=a+b; 
disp(['Data c adalah = ' num2str(c)]); 
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3. Dengan menggukanan perintah out 
a=5; 
b=6; 
c=a+b; 
out=c 

 
C. Praktek 

Kerjakan beberapa percobaan berikut ini: 
Percobaan 1 
Diketahui sebuah rangkaian yang berbentuk seri (R1 dan R2). Data 
yang dimaukkan dalam bentuk array (R1 = [100 150 300 600]) dan 
(R2=[130 420 110 200]) . Tentukan berapa R total dari masing-
masing data tersebut? 
Buatlah sebuah program dengan m-file, ketikkan perintah-perintah 
berikut ini : 
% ------------------------------------------------
-- 
%  Program sederhana pertama 
%  oleh : Mukhlidi Muskhir (laboratorium komputer) 
% ------------------------------------------------
-- 
R1=input('masukkan data R1'); 
R2=input('masukkan data R2'); 
Rt=R1+R2; 
out= Rt 
 
Jalankan program tersebut dengan terlebih dahulu menyimpanya di 
lembar kerja saudara kemudian panggil nama program tersebut 
pada commend window. 
Atau 
Dengan memilih menu bar pada jendela edit |debug| run (nama 
program)  
Atau 
Menekan tombol F5 
Kemudian akan muncul perintah memasukkan data maka silahkan 
anda masukkan data tersebut dengan mengunakan tanda kurung 
siku   
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Perhatikan hasilnya dan berikan komentarnya 
 
 
 

 

 
 
Ulangi dengan data lain masing-masing sebanyak 10 data, berikan 
komentar anda tentang percobaan ini. 
 
 

 

 

 
 
Editlah kembali program yang ada di m-file dengan mengganti 
perintah out= Rt  menjadi out =Rt’. Jalankan kembali progam 
tersebut dan berikan komentar anda : 
 
 
 

 

 
 
 

 Percobaan 2 
Buatlah sebuah program sederhana dengan untuk mencari tahanan 
total pada rangkaian berikut : 
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Buatlah program itu seperti pada percobaan 1 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Percobaan 3 
Sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari tegangan dan sebuah 
tahanan.  Carilah berapa arus yang mengalir pada rangkaian 
tersebut. 
Buatlah dalam bentuk m-file dan kemudian jalankan dan berikan 
komentar terhadap yang anda lakukan  
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D. Kesimpulan  
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan buatlah kesimpulanya. 
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Pertemuan IV 
 

Tujuan : Operasi dan Fungsi Matematika 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  

Teknik Elektro sangat erat kaitannya dengan matematika. 
Kemampuan matematika adalah prasarat pendukung untuk menjadi 
ahli di bidang teknik elektro. Matematik kadang menjadi momok 
bagi beberapa kalangan mahasiswa tapi bukan untuk mahasiswa 
teknik elektro, karena semua kegiatan dan tugas sebagian besar di 
analisis dengan bantuan matematika. Kesulitan-kesulitan 
menganalisis berbagai persoalan keteknik elektroan dapat diatasi 
dengan menggunakan matlab. 

 
B. Pembahasan  

Operasi matematik adalah tata cara melakukan proses matematikan 
dasar. Pada penggunaan dikehidupan sehari-hari digunakan symbol 
dan cara yang sudah diatur dan disepakati secara internasional. 
Namun pada matlab ditentukan aturan-aturan tersendiri agar 
memudahkan dalam menggunakan symbol-symbol tersebut. Berikut 
ini adalah symbol matematik dengan symbol yang ada pada matlab.  
1. Operasi matematik 

Operasi 
Simbol 

Matematika 
Simbol 
Matlab 

contoh 

Penjumlahan + + A + B 
Pengurangan - - A – B 
Perkalian X * A * B 
Pembagian ÷ / atau\ A/B atau A\B 
Pangkat  ^ A^B 
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2. Fungsi Matematik 
Fungsi trigonometri 

Fungsi 
Trigonometri 

Keterangan Contoh 

Acos Inv cosines Acos(α) 
Acosh Inv Cosinus hyperbolik Acosh(α) 
Acot Inv cotangen Acot(α) 
Acoth Inv Cotangent hyperbolik acoth(α) 
Acsc Inv cosecan acsc(α) 
Acsch Inv Cosecant hyperbolik acsch(α) 
Asec Inv secan Asec(α) 
Asech Inv  secan hyperbolic asech(α) 
Asin Inv sinus asin(α) 
Asinh Inv sinus hyperbolic asinh(α) 
Atan Inv tagen atan(α) 
Atanh Inv tangen hyperbolik atanh(α) 
Cos Cosinus cos(x*pi/180) 
Cosh Cosinus hyperbolic cosh(x*pi/180) 
Cot Cotangent cot(x*pi/180) 
Coth Cotangent hyperbolic coth(x*pi/180) 
Csc Cosecant csc(x*pi/180) 
Csch Cosecant hyperbolic csch(x*pi/180) 
Sin Sinus Sin(x*pi/180) 
Sinh Sinus hyperbolic sinh(x*pi/180) 
Tan Tangent tan(x*pi/180) 
Tanh Tangent hyperbolic tanh(x*pi/180) 
 
 

3. Fungsi Bilangan Komplek 
Bilangan komplek adalah pengabungan bilangan real dengan 
bilangan imajiner. Imajiner adalah , biasa dilambangkan 
dengan j atau i. Pada matlab imajiner di lambangkan dengan (i).  
Pada matematika 
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a dan b = bilangan real 
i atau j = bilangan imajiner  
 
Penulisan pada matlab : 

 
a dan b adalah bilangan real 
Jadi imajiner dilambangkan dengan ( i ) 
Letak imajinernya di belakang bilangan real 
 

4. Fungsi Matrik 
Matrik memiliki data yang tersusun secara array (baris dan 
kolom). Banyak baris dan kolom disebut dengan ordo. 
Didefinisikan dengan : 
Ordo (mxn)= m(jumlah baris) dan n(jumlah kolom). Untuk 
membuat matrik pada aplikasi matlab tinggal mengunakan data 
array. Contoh : 
>> a=[2 4 5]   satu baris dan tiga kolom 
>>a=[2;4;6]  tiga baris dan dua kolom 
>>a= [3 3 3 ; 2 2 2; 1 1 1]  tiga baris dan tiga kolom 
 
Membangun data dengan cepat: 
• Batas awal dan akhir 

>>a=sdt[50:100] 
• Batas awal, increment , dan batas akhir 

>>a=sdt[0:10:200] 
• Batas awal, batas akhir dan jumlah data 

>>a=linspace(20,80,10) 
• Data logaritmik dengan batas awal, batas akhir dan jumlah 

data 
>>a=logspace(3,6,9) 

• Data matrik Satu 
>>b=ones(3,3) 

• Data matrik nol 
>>b=zeros(4,4) 

• Matrik satuan (identitas) 
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>>b=eye(3,3) 
• Data random 

>>y=rand(5,5) 
 

  
5. Manipulasi data 

>> a=[2 3 3 ; 7 4 3; 8 5 2] 
 
a = 
 
     2     3     3 
     7     4     3 
     8     5     2 
 
Data-data tersebut dapat diatur keberadaaanya 
• Transpose 

>> b=a’ 
• Menempelkan data (augmentasi) 

>> c=[3 ;3;3] 
>>aug=[a b] 

• Pengurutan data 
>>b=sort(a,1)  urutkan kolom 
>>b=sort(a,2)  urutkan baris  

• Menyeleksi data 
>>b=(a>5)  jika benar bernilai 1 dan jika salah bernilai 0 
>>b=(a~=5)  kebalikan dari perintah pertama 
 

c. Praktek 
Percobaan 1 
Cobakan contoh diatas, berikan penjelasan dari percobaan yang 
telah dilakukan 
Berikan komentar anda disini 
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 Percobaan 2 
Modifikasi perintah-perintah yang diatas, tuliskan perubahan yang 
dilakukan dan apa yang terjadi (perubahan apa yang terjadi), 
tuliskan juga perubahannya pada lembaran berikut ini 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 Percobaan 3 
  

Kerjakan soal berikut ini : 
% ------------------------------------------------ 
%  Program Trigonometri 
%  oleh : Mukhlidi Muskhir (laboratorium komputer) 
% ------------------------------------------------ 
disp('--------------------------------------'); 
disp(' Data-data sudut'); 
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disp('Laboratorum komputer teknik elektro'); 
disp('--------------------------------------'); 
disp('--------------------------------------'); 
  
alfa=input('masukkan sudut trigonometri dalam 
bentuk matrik -->'); 
n1=sin(alfa*pi/180); 
n2=cos(alfa*pi/180); 
n3=tan(alfa*pi/180); 
a1= asin(n1)*180/pi; 
a2=acos(n2)*180/pi; 
a3=atan(n3)*180/pi; 
  
out=[n1' a1'] 
out=[n2' a2'] 
out=[a3' a3'] 
 
Tuliskan program diatas, jelaskan apa yang terjadi pada program 
diatas: 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
E. Kesimpulan 

Berikanlah kesimpulan dari pratikum yang telah anda lakukan 
 
 

 
Pertemuan V 
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Tujuan : Control Flow 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  

Control Flow adalah proses kendali pada pemograman sehingga 
aliran program lebih fleksibel dan memudahkan. Control flow akan 
membantu seorang pemogram matlab agar : 
- Lebih kreatif dan produktif 
- Program tidak terlalu panjang dan berbelit-belit 
- Lebih masuk akal 
- Sederhana 
- Mudah dalam mencari kesalahan  

 
B. Pembahasan 

Ada dua pembagian control flow : 
1. Pengulangan 
2. Pencabangan 

 
Pengulangan : 
 For…end 

For variabel =mulai:interval:akhir 
       Perintah-perintah; 
End 
 

 While ….end 
While <syarat> 
    Perintah-perintah; 
End 

 
 Pencabangan 

 If ….. elseif …….else…….end 
If <syarat1> 
      Perintah-perintah; 
Elseif <syarat2> 
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      Perintah-perintah; 
Else 
      Perintah-perintah; 
End 
 

 Switch….case….atherwise…..end 
Switch (variabel) 
…… 
Case value1 
       Perintah-perintah; 
Case value2 
      Perintah-perintah; 
Case valuer3 
      Perintah-perintah; 
………….. 
…………. 
Otherwise 
     Perintah-perintah; 
End 

 
 Untuk syarat haruslah menggunakan pembanding : 
  

Syimbol Keterangan 
== Sama dengan 
<= Kecel dari 
>= Besar dari 
~= Tidak sama 
< Kecil dari 
> Besar dari 

 
C. Praktek 

Lakukanlah program-program percoabaan berikut ini : 
Percobaan 1 
Ketikkan program berikut dengan menggunakan m file 
% ---------------------------------------------------------------------------- 
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% Pengulangan dengan for … end 
% ditulis kembali : Mukhlidi Muskhir 
% Laboratorium computer teknik elektro UNP 
%---------------------------------------------------------------------------------- 
n=input(' Batas pertama --> '); 
m=input(' batas kedua ----> '); 
for i=1:n 
    for j=1:m 
        a(i,j)=(i/j)*20; 
        b(i,j)=(i+j)/10; 
        c(i,j)=a(i,j)+cos((i+j)*pi/(n+m))*b(i,j) 
    end 
end 
 
Tuliskan program diatas !!! 
Masukkan angka 1(batas pertama) dan masukkan 10 (batas kedua) 
Apakah yang terjadi, tuliskan pada : 
 
 
 

 

 
 
 
Percobaan 2 
% --------------------------------------------- 
% Pengulangan dengan while … end 
% ditulis kembali : Mukhlidi Muskhir 
% Laboratorium computer teknik elektro UNP 
%---------------------------------------------- 
n=input(' Batas akhir pertama --> '); 
m=input(' batas akhir kedua ----> '); 
  
while n < m 
   x=sin(n*pi/180); 
    n=n+30; 
    out=x 
end 
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Tuliskan program diatas,  inputkan data pertama dengan 1 dan data 
terakhir 90. Berikan komentar: 
 
 

 

 
 
Inputkan data 40 dan 360, berikan komentar 
 
 
 

 

 

 
 
 
Percobaan 3 
% --------------------------------------------- 
% Pengulangan dengan if … elseif....else.. end 
% ditulis kembali : Mukhlidi Muskhir 
% Laboratorium computer teknik elektro UNP 
%---------------------------------------------- 
disp('jika kondisi > 0,65 maka robot harus belok 
kiri'); 
disp('Jika kondisi < 0,55 maka robot harus belok 
kanan'); 
disp('jika antaranya maka robot harus bergerak 
lurus'); 
x=rand(); 
disp('--------------------------------------------
-'); 
disp([' Nilai x adalah -->' num2str(x)]); 
disp('--------------------------------------------
-'); 
disp(''); 
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if x<0.55 
    disp('robot harus dibelokkan kekanan'); 
elseif x>0.65 
    disp('robot harus dibelokkan ke kiri'); 
else 
    disp('Robot berjalan lurus'); 
end 
 
Tuliskan program tersebut dan berikan komentar anda? 
 
 
 

 

 
 
 
 
Percobaan 4: 
% --------------------------------------------- 
% Pengulangan dengan case...... 
% ditulis kembali : Mukhlidi Muskhir 
% Laboratorium computer teknik elektro UNP 
%---------------------------------------------- 
disp('--------------------------------------------
--'); 
disp('   Program Penggabungan Control Flow    '); 
disp('--------------------------------------------
--'); 
disp(''); 
disp(' Pilihlah program yang anda inginkan '); 
disp(' [1] Program pengulangan for...end'); 
disp(' [2] Program pengulangan while ...end'); 
disp(' [3] Program pencabangan if elseif else 
end'); 
disp(''); 
disp('--------------------------------------------
--'); 
pilih=input('Pilihlah program yang anda [..] '); 
switch pilih 
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    case 1 
        coba2 %(gantilah dengan nama file yang 
dibuat sendiri) 
    case 2 
        coba3 %(gantilah dengan nama file yang 
dibuat sendiri) 
    case 3 
        coba4 %(gantilah dengan nama file yang 
dibuat sendiri) 
    otherwise 
        disp(' Maaf pilihan anda salah, tolong 
dibaca lagi'); 
end 
 
Ketikkan kembali program diatas, analisis, dan berikan komentar 
dibawah ini: 
 
 
 

 

 

 
 
 

D. Kasus kecil : 
Pada program diatas dapat digunakan beberapa alternative untuk 
menyelesaikan masalah ini dengan kerangka percobaan 3. Dengan 
dimulai dengan fungsi random. 
Robot diharapkan untuk melakukan gerak lurus, oleh sebab itu 
lakukan pengabungan metoda pemograman control flow untuk 
mengatasi jika robot digerakkan ke kanan atau kekiri hingga robot 
kemudian berakhir dengan bergerak lurus. 
 
 
 

E. Kesimpulan 
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Berikanlah kesimpulan dari proses yang anda kerjakan, 
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Pertemuan VI 

 
Tujuan : Membuat Fungsi Sendiri 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  

Matlab sudah menyediakan fungsi-fungsi yang sudah baku. Fungsi-
fungsi disimpan dalam toolbox. Ada beberapa toolbox yang 
disedikan pada matlab diantranya (lihat  di C:\Program 
Files\MATLAB\R2007b\toolbox) 

 
Gambar 7. Toolbox yang ada di matlab 

 
Pemogram dapat juga membuat fungsi sendiri atau melengkapi 
toolbox yang telah ada. Pemogram juga dapat membuat toolbox 
sendiri. Jangan lupa masukkan kedalam salah satu set-path (daftar 
pencarian). 

 
B. Pembahasan 

Struktur pembuatan fungsi pada matlab adalah : 
1. Bagian deklarasi 

Proses deklarasi : 
Function[out1,out2,…….] = nama_fungsi[input1,input2,….] 

2. Bagian penjelasan fungsi 
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Ditandai dengan selalu memulai dengan tanda (%) yang isinya 
mengenai penjelasan program.  
Proses penjelasan : 
% penjelasan 1 
% penjelasan 2 
% penjelasan 3 
 

3. Bagian statemen 
Isinya adalah perintah-perintah program sebagai proses dari 
fungsi tersebut. 

 
C. Praktek 

Praktekkanlah beberapa program berikut : 
Untuk memulai pembuatan fungsi, ada baiknya dilihat sebuah fungsi 
yang telah dibuat oleh matlab sendiri. Letakknya di toolbox fuzzy.  
Cobakan perintah berikut: 
>>help combine 
 
Apa yang muncul? 
 
 
 

 

 
 
Dibawah keterangan tersebut ada contoh : ketikkan  
 
>>combine('hello',8,[110 101 100],'blue') 

Buka programnya dengan cara C:\Program   
Files\MATLAB\R2007b\toolbox\fuzzy) 
 

Bandingkan dengan hasil program, apa kesimpulan ? 
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Percobaan 2 
function[RT,IT,I1,I2,I3]=rang(R1,R2,R3,R4,v) 
%-------------------------------------------------
-------------- 
% program fungsi rangkaian seri-paralel 
% oleh : Mukhldi Muskhir 
% laboratorium komputer teknik elektro unp 
%  
% Menghitung tahanan total (RT) 
% Menghitung arus total (IT) 
% Menghitung arus pencabangan I1,I2 dan I3 
% 
% bentuk rangkaiannya adalah : 
% 
%              |------/\/\/\/\--------| 
%              |         R2           | 
% |--/\/\/\----|------/\/\/\/\--------|----------| 
% |    R1      |         R3           |          | 
% |            |------/\/\/\/\--------|          | 
% |                      R4                      | 
% |                     |                        | 
% |---------------------| |----------------------| 
%                       | V 
% 
%  Contoh : rang(200,300,150,230,15) 
% 
% Selamat mencoba : 
  
RP=(R2*R3*R4)/(R2*R3+R3*R4+R4*R2); 
RT=R1+RP 
IT=v/RT 
VP=IT*RP; 
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I1=VP/R2 
I2=VP/R3 
I3=VP/R4 
 
Tuliskan dalam program m-file 
Setelah selesai cobakan perintah ini: 
>>help rang 
Apa yang terjadi? 
Tolong dikomentari  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ketikkan perintah berikut : 
>>rang(100,130,300,400,110) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

D. Kesimpulan 
Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas. 
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Pertemuan VII 
 

Tujuan : Grafik 
Waktu : 2 x 50 menit 
Dosen : Mukhlidi Muskhir 

 
A. Pendahuluan  
B. Pembahasan 
C. Percobaan 
D. Kesimpulan 


