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Bagian I

Pengenalan Scilab

1.1 Pengenalan Scilab

Scilab adalah  software  free  dan  open  source  untuk  komputasi  numerik.

Software ini  menyediakan lingkungan untuk perhitungan yang dibutuhkan bidang

sains dan keteknikan.  Scilab dirilis sebagai  open source  dibawahi lisensi CeCILL,

dan dapat didownload secara gratis. Scilab tersedia pada sistem operasi GNU/Linux,

Mac  OS  X  dan  Windows.  Scilab juga  memiliki  dukungan  enterprise  bagi

perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dukungan.

Scilab menyediakan ratusan fungsi matematis. Software ini memiliki bahasa

pemprograman tingkat tinggi dan dapat mengakses struktur data, plot 2D,  plot  3D

dan fungsi grafis. 

1.2 Interface

Bentuk interface  default  dari  Scilab 5.4.0  dibagi menjadi 3  window  utama:

File  Browser,  Scilab Console  dan  Variable  Browser. Interface  Scilab 5.4.0

menggunakan sistem docking, yaitu komponen-komponen interface dapat dipindah-

pindah sesuai kebutuhan pengguna.

Gambar 1. Interface Scilab 5.4.0



1.2.1 File Browser

File  Browser berguna  bagi  saat  kita  membuka  berkas  yang  dibutuhkan

dengan cepat, terutama file SciNotes.

1.2.2 Scilab Console

Scilab Console adalah tempat untuk menulis perintah pada Scilab. Perintah

akan  langsung  dijalankan  saat  kita  menekan  Enter  dan  hasil  akan  langsung

ditampilkan jika kita tidak menggunakan semicolon (;) pada akhir baris perintah.

1.2.3 Variable Browser

Pada  Variable Browser, kita dapat melihat variabel yang telah digunakan,

dimensi, dan tipenya. Variable Browser memudahkan kita untuk mengingat variabel

yang telah kita gunakan, terutama jika variabel yang digunakan berjumlah banyak.

Jika kita  klik  dua kali pada salah satu variabel, maka kita akan dibukakan jendela

Variable Editor. 

1.2.4 Variable Editor

Variable  Editor memungkinkan  kita  untuk  melihat  isi  variabel  dalam

bentuk spreadsheet, selanjutnya nilai variabel-variabel dapat kita ubah menggunakan

Variable Editor. Kita juga dapat mengeplot variabel dengan cara memilih variabel

yang akan diplot lalu mengeklik tombol plot dan memilih tipe plot. 

Gambar 2. Variable Editor



Gambar 3. Pilihan Plot

1.2.5 Command History

Command History menampilkan perintah-perintah yang telah kita jalankan.

1.2.6 SciNotes

SciNotes  merupakan  tempat  untuk  menulis  perintah  dalam  Scilab.

Perbedaan  SciNotes  dan  Scilab Console terdapat  pada  waktu  eksekusi.  Scilab

Console akan  menjalankan  hasil  perintah  dan  operasi  setiap  baris,  sedangkan

SciNotes hanya akan menjalankan hasil perintah jika kita menekan tombol execute.

SciNotes berguna saat perintah yang akan ditulis terlalu panjang.

Gambar 4. SciNotes



Untuk membuka SciNotes maka buka Applications>SciNotes. SciNotes

memiliki  tab  majemuk  sehingga dapat menulis beberapa file sekaligus dalam satu

layar. Pada Execute terdapat beberapa tipe eksekusi. Yaitu:

• execute file with no echo

• execute file with echo

• execute selection with echo

• save and execute

• save and execute all

echo adalah diperlihatkanya hasil dari suatu perintah, sebagai contoh:

• execute file with no echo

Perintah ini akan mengeksekusi file namun tidak memperlihatkan hasilnya.

Untuk mengetahui  hasil  eksekusi  biasanya  digunakan fungsi  disp(x) dengan  x

adalah variabel yang ingin diperlihatkan hasilnya pada Scilab Console.

• execute file with echo

Perintah  ini  akan  mengeksekusi  file  dengan  memperlihatkan  proses  yang

terjadi. Proses yang dieksekusi akan diperlihatkan pada Scilab Console.

• execute selection with echo

Perintah  ini  akan  mengeksekusi  hanya  bagian  yang  diblok  lalu

menampilkanya pada Scilab Console.

• save and execute

save  and  execute tidak  akan  langsung  mengeksekusi  perintah,  namun

memuat ke  dalam  Scilab  Console,  maka  tidak  ada  hasil  yang  diperlihatkan.

Variabel  dalam  SciNotes  akan tercantum dalam  Variable Browser,   dan fungsi

dalam SciNotes bisa langsung dipanggil.

• save and execute all

Sama  seperti  save  and  execute,  namun  semua  file  akan  disimpan  dan

dieksekusi.

-->a=0
 a  =
 
    0.



Bagian 2

Sintaks

2.1 Operator

2.1.1 Operator Standar dan Aritmatik

Scilab memiliki  operator  standar yang  digunakan  untuk  memproses.

Operator-operator  ini  jika  digunakan  untuk  memproses  matriks,  maka  akan

didapatkan hasil sesuai aturan perhitungan matriks. operator standar itu yaitu:

• = (assignment)

Memberikan nilai pada variabel menggunakan operator ini.

-->a=10
 a  =
 
    10. 

• + (addition)

Operator untuk penjumlahan.

-->35+4
 ans  =
 
    39. 

• - (subtraction)

Operator untuk pengurangan.

-->b=49-10
 b  =
 
    39.  

• * (multiplication)

Operator perkalian.

-->13*3
 ans  =
 
    39. 



• / (right division)

Operator pembagian. hasil operasi ini adalah a/b=a*b^-1.

-->78/2
 ans  =
 
    39. 

• \ left division

Operator pembagian. hasil operasi ini adalah a\b=a^-1*b.

-->2\78
 ans  =
 
    39.

• ^  atau ** (power)

Operator pangkat.

-->3^2
 ans  =
 
    9.  
 
-->3**2
 ans  =
 
    9.

• ' (transpose conjugate)

Operator khusus matriks.

-->a=[1 2 3;4 5 6]
 a  =
 
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6.  
 
-->a'
 ans  =
 
    1.    4.  
    2.    5.  
    3.    6. 



2.1.2 Operator Logika

operator  khusus  logika  hanya  akan  menghasilkan  nilai  T  (TRUE)  atau  F

(FALSE). Terdiri dari:

• a&b (logical and)

• a|b (logical or)

• ~a (logical not)

Bilangan yang diproses oleh operator diatas adalah 0 sebagai false dan bukan

0 sebagai true. Semua bilangan bernilai TRUE kecuali 0 (bernilai FALSE).

-->5 & 0
 ans  =
 
  F  
 
-->~5
 ans  =
 
  F  
 
-->~0
 ans  =
 
  T 

2.1.3 Operator Pembandingan

Operator  pembandingan adalah  operator  yang  membandingkan  2  bilangan

dan menghasilkan T (TRUE) atau F (FALSE).

• a==b bernilai T (TRUE)  jika kedua nilai sama,

• a~=b atau a<>b bernilai T (TRUE)  jika kedua nilai tidak sama,

• a<b bernilai T (TRUE)  jika a lebih kecil dari b,

• a>b bernilai T (TRUE)  jika a lebih besar dari b,

• a<=b bernilai T (TRUE)  jika a lebih kecil atau sama dengan b,

• a>=b bernilai T (TRUE)  jika a lebih besar atau sama dengan b.

-->400>60
 ans  =
 
  T  
 
-->39==38
 ans  =
 
  F  



2.1.4 Operator Khusus Matriks

Terdapat  operasi  antar  element  dalam  matriks  (elementwise):  operasi  satu-satu,

bukan operasi antar matriks

• .* (elementwise multiplication),

• ./ (elementwise right division),

• .\ (elementwise left division),

•  .^ (elementwise power).

-->m1=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]
 m1  =
 
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6.  
    7.    8.    9.  
 
-->m2=[1 1 2;1 2 1;2 1 1]
 m2  =
 
    1.    1.    2.  
    1.    2.    1.  
    2.    1.    1.  
 
-->m1.*m2
 ans  =
 
    1.     2.     6.  
    4.     10.    6.  
    14.    8.     9.  

2.2 Flow Control

Sama  seperti  bahasa  pemprograman  pada  umumnya,  Scilab memiliki

perintah mengatur alur eksekusi program.

• if - then - else 

Contoh:

if  a==b then
    //statemen
end

if  a>b then
    //statemen 1
else
    //statemen 2
end



• select

Contoh:

select a
case 1
    //statemen 1
case 2
    //statemen 2
else
    //statemen 3
end

• for

Contoh:

-->for a=1:5
-->disp(a)
-->end
 
    1.  
 
    2.  
 
    3.  
 
    4.  
 
    5.

• while

Contoh:

-->while a<4 then
-->a=a+1
-->end
 a  =
 
    2.  
 a  =
 
    3.  
 a  =
 
    4. 



• break, continue

break  dan  continue  digunakan  di  dalam  while.  break  berguna

untuk  keluar  dari  while, continue  digunakan  untuk  melewati  statemen

berikutnya.  Untuk  lebih  mudah  memahami  break  dan  continue,  perhatikan

contoh berikut.

Contoh untuk break pada SciNotes:

a=0
while a<7
    a=a+1
    if a==4 then
        break
    end
    disp(a)
end

dengan hasil eksekusi:

-->exec('C:\Program Files\Scilab-5.4.0\testbreak.sce', -1)
 
    1.  
 
    2.  
 
    3. 

Contoh untuk continue pada SciNotes:

a=0
while a<5
    a=a+1
    if a<3 then
        continue
    end
    disp(a)
end

dengan hasil eksekusi:

-->exec('C:\Program Files\Scilab-5.4.0\testcontinue.sce', -1)

 

    3.  

 

    4.  

 

    5.  



Bagian 3

Struktur Data Variabel

3.1 Variabel dan Nilai

Scilab hanya  menghitung  menggunakan  bilangan.  Semua  perhitungan

diselesaikan dengan matriks,  sebagai contoh perhitungan 2+1 adalah penjumlahan

matriks berdimensi 1x1. Variabel tidak harus dideklarasikan terlebih dahulu, namun

suatu variabel harus memiliki nilai. Kelebihan dari  Scilab adalah variabel bersifat

fleksibel dan dapat diubah-ubah dari bilangan menjadi string atau sebaliknya.

Nama variabel bisa sepanjang mungkin, namun hanya 24 karakter pertama

yang  akan  diperhatikan  oleh  Scilab.  Nama  variabel  tidak  boleh  dimulai  dengan

angka. Karakter "%", "_", "#", "!", "$", "?" adalah karakter khusus dan tidak boleh

digunakan dalam nama variabel.

• ans

ans adalah variabel untuk penyimpanan sementara. Jika suatu operasi yang

menghasilkan nilai tidak disimpan dalam variabel, maka hasil operasi tersebut akan

disimpan dalam ans.

• string

Penulisan  string  harus  diikuti  tanda  petik  tunggal  ganda.  Jika  string

dijumlahkan  dengan  string  lainnya  maka  akan  dihasilkan  concatenate

(penggabungan)  dari  dua  string  tersebut.  String  tidak  dapat  dijumlahkan  dengan

bilangan.

-->str="auauau"
 str  =
 
 auauau   
 
-->ing='wewewe'
 ing  =
 
 wewewe   
 
-->str+ing
 ans  =
 
 auauauwewewe

-->ing+"5"
 ans  =
 
 wewewe5  

 



3.2 Matriks

3.2.1 Penulisan Matriks

Penulisan  matriks  menggunakan  kurung siku  "[  ]"  masing-masing  elemen

dipisahkan oleh spasi dan masing-masing baris dipisahkan oleh simbol ";"

contoh penulisan matriks 1 x 3 yaitu:

-->m=1:3
 m  =
 
    1.    2.    3.  
 
-->m=1:2:6
 m  =
 
    1.    3.    5. 

-->m=[1 2 3]
 m  =
 
    1.    2.    3.  

Contoh penulisan matriks 3 x 1 yaitu:

-->m3=[1;2;3]
 m3  =
 
    1.  
    2.  
    3.

Contoh  penulisan  matriks  2  x  3  menggunakan  semicolon  “;”  digunakan  untuk

memisahkan antar baris, contoh:

-->m2=[1 2 3;4 5 6]
 m2  =
 
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6. 



3.2.2 Pengaksesan Elemen Matriks

Untuk mengakses elemen matriks maka digunakan tanda kurung "( )"

Contoh pengaksesan elemen matriks:

-->m=[1 2 3]
 m  =
 
    1.    2.    3.  

-->m(2)
 ans  =
 
    2. 

Contoh pengaksesan elemen matriks 2 dimensi:

-->m2=[1 2 3;4 5 6]
 m2  =
 
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6.  
 
-->m2(2,2)
 ans  =
 
    5.  

 

3.2.3 Operator $

Elemen  dalam matriks  biasa  diakses  dengan  referensi  index  pertama dari

matriks tersebut.  Elemen suatu matriks bisa diakses dengan referensi index terakhir

dari matriks tersebut dengan menggunakan tanda $.

-->m
 m  =
 
    1.    2.    3.  
    4.    5.    6.  
 
-->m(2,$-1)
 ans  =
 
    5.



3.3 Nilai Khusus

Scilab memiliki  konstanta-konstanta  yang  sering  digunakan  dalam

matematika,  kegunaanya adalah memudahkan dalam perhitungan.  Semua konstanta

tersebut dimulai dengan tanda "%".

• %i nilai imajiner

• %e konstanta Euler. nilainya 2.7182818

• %pi constant pi: 3.1415927.

• %T atau %t : true

• %F atau %f : false



BAB 4 

Fungsi

4.1 Fungsi dasar

• y=string(x)

Fungsi untuk mengubah bilangan menjadi string. Fungsi ini biasa digunakan

dengan fungsi disp().

• y=sqrt(x)

Fungsi untuk menghitung akar, x bisa bernilai real atau kompleks.

• t=abs(x)

Fungsi untuk menentukan  nilai absolut.  x bisa bernilai real atau  kompleks,

dan t selalu bernilai real.

• c=complex(a,b)

Fungsi untuk menghasilkan bilangan kompleks dengan a adalah bagian real,

b bagian imaginer.

• exp(x)

Fungsi untuk menghitung eksponen.

• log(x)

Fungsi untuk menghitung logaritma natural (ln)

• log2(x)

Fungsi untuk menghitung logaritma berbasis 2.

• log10(x)

Fungsi untuk menghitung logaritma berbasis 10.

• real(x)

Fungsi untuk mendapatkan nilai real dari suatu bilangan kompleks, x adalah

bilangan kompleks.

• imag(x)

Fungsi  untuk mendapatkan nilai  imajiner  dari  suatu  bilangan kompleks,  x

adalah bilangan kompleks.



4.2 Fungsi trigonometri

Fungsi trigonometri pada  Scilab yang paling sering digunakan adalah  cos,

sin,  tan,  sec,  csc,  cotg,  acos,  asin,  atan.  Scilab menggunakan standar

radian. Fungsi trigonometri standar memiliki fungsi alternatif dengan satuan derajat.

Fungsi tersebut diakhiri dengan huruf d. berikut tabel fungsi trigonometri.

Trigonometri Standar (rad) Derajat (degree) Hyperbolic

cosine [y]=cos(x) [y]=cosd(x) [y]=cosh(x)

sine [t]=sin(x) [t]=sind(x) [t]=sinh(x)

tangent [t]=tan(x) [t]=tand(x) [t]=tanh(x)

secant [y]=sec(x) [y]=secd(x) [y]=sech(x)

cosecant [t]=csc(x) [t]=cscd(x) [t]=csch(x)

cot [t]=cotg(x) [t]=cotd(x) [t]=coth(x)

Tabel 1. Fungsi Trigonometri di Scilab

Fungsi inverse trigonometri juga menggunakan standar radian sebagai nilai

kembalian, namun tetap  terdapat  fungsi alternatif  dengan kembalian dalam  satuan

derajat.

Invers Trigonometri Standar (rad) Derajat (degree) Hyperbolic

arccosine [t]=acos(x) [t]=acosd(x) [t]=acosh(x)

arcsine [t]=asin(x) [t]=asind(x) [t]=asinh(x)

arctangent [t]=atan(x) [t]=atand(x) [t]=atanh(x)

arcsecant [t]=asec(x) [t]=asecd(x) [t]=asech(x)

arccosecant [t]=acsc(x) [t]=acscd(x) [t]=acsch(x)

arccot [t]=acot(x) [t]=acotd(x) [t]=acoth(x)

Tabel 2. Fungsi Invers Trigonometri di Scilab



4.3 Fungsi vector dan matriks

• y=sum(x)

Fungsi untuk mengetahui jumlah nilai dalam vektor atau matriks.

• sz = size(x)

Fungsi untuk mengetahui besar suatu matriks.

• det(x)

Fungsi untuk menetukan determinant matriks.

-->m=[3 1;2 1]

 m  =

 

    3.    1.  

    2.    1.  

 

-->det(m)

 ans  =

 

    1. 

• inv(x)

Fungsi ini adalah fungsi invers matriks, contoh:

-->m=[1 2;3 4]

 m  =

 

    1.    2.  

    3.    4.  

 

-->inv(m)

 ans  =

 

  - 2.     1.   

    1.5  - 0.5



4.4 Fungsi plot dan display

• clf

clf (clear figure). Perintah ini akan menghapus tampilan jendela grafik.

• disp(x1,[x2,...xn])

Fungsi disp() adalah perintah menampilkan variabel atau string. Fungsi ini

membantu jika perintah yang dieksekusi tidak melakukan echo.

• plot()

Fungsi plot yang akan dijelaskan dalam modul ini hanya plot 2D. Penulisan

plot yaitu  plot(y). y berupa tunggal maupun array  atau  vektor. Jika  y

tunggal maka yang ditampilkan adalah suatu titik. Contoh:

-->y=[1 2 3 4 5 4 3 4]
 y  =
 
    1.    2.    3.    4.    5.    4.    3.    4.  
 
-->plot(y)

Gambar 5. Plot 2D dari Matriks



Cara penulisan plot berikutnya adalah plot(x,y). Jika kita menggunakan

cara penulisan pertama, maka sumbu  axis (x)  secara otomatis didistribusikan pada

masing-masing nilai y. Seandainya kita perlu memberikan nilai x yang berbeda, maka

cara penulisan ini bisa gunakan. Contoh:

-->x=0:2:14
 x  =
 
    0.    2.    4.    6.    8.    10.    12.    14.  
 
-->y=[1 2 3 4 5 4 3 4]
 y  =
 
    1.    2.    3.    4.    5.    4.    3.    4.  
 
-->plot(x,y)

Grafik (tanpa menghapus terlebih dahulu):

Gambar 6. Plot dari 2 Matriks untuk Masing-Masing Sumbu



Cara  penulisan  yang  ketiga  adalah  plot(y,linespec) atau

plot(x,y,linespec).  Penulisan ini  akan mempermudah analisis banyak plot

dengan warna plot berbeda. Contoh:

-->clf
 
-->plot(y,"g")
 
-->plot(x,y,"+r")

Gambar 7. Plot 2D dengan linespec.

4.5 Fungsi Definisi Pengguna

Fungsi  dapat  ditulis  di  Scilab Console  maupun  SciNotes,  untuk  alasan

kemudahan, disarankan untuk menulis di SciNotes karena kesalahan sintaks sering

terjadi. Perintah dalam SciNotes dapat dihapus sebelum melakukan eksekusi.

Penulisan fungsi dalam Scilab adalah:

function nilai_kembalian = nama_fungsi(argument)

//tulis statement di sini

nilai_kembalian=hasil proses

endfunction
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