


Pendahuluan 

0 Integrasi numerik dilakukan jika ditemui salah satu 
dari dua kondisi sebagai berikut:  

0 Perhitungan integral secara analitik sulit atau bahkan 
mustahil untuk dilakukan.  

0 Integrasi terhadap sekumpulan data diskrit.  



Integrasi Numerik dari 
Suatu Fungsi  

0 Integrasi numerik dari suatu fungsi real f(x) dengan 
batas bawah a dan batas atas b dapat dihitung secara 
numerik dengan fungsi intg atau integrate. 

 



Sintak dari fungsi intg 

0 [Q, err] = intg(a, b, f, ea, er)  
 

0 Deskripsi argumen input dan output yang terdapat pada 
fungsi intg adalah sebagai berikut:  
0 a dan b adalah batas bawah dan batas atas.  
0 f adalah fungsi real f(x)  
0 ea adalah nilai galat (error) absolut untuk hasil perhitungan 

integral, ea bersifat opsional dan mempunyai nilai default 10-14.  
0 er adalah nilai galat (error) relatif untuk hasil perhitungan 

integral, er bersifat opsional dan mempunyai nilai default 10-8.  
0 Q adalah hasil integrasi numerik  
0 err adalah estimasi galat yang dihasilkan pada perhitungan 

integrasi.  

 



Sintak dari fungsi integrate 

0 Q = integrate(expr, v, a, b, ea, er)  
 

0 Deskripsi dari argumen-argumen input dan output yang 
terdapat pada fungsi integrate adalah sebagai berikut:  
0 expr adalah sebuah obyek string yang menyatakan ekspresi 

fungsi real f(x)  
0 v adalah variabel yang diintegrasikan  
0 a dan b adalah batas bawah dan batas atas.  
0 ea adalah nilai galat (error) absolut untuk hasil perhitungan 

integral, ea bersifat opsional dan mempunyai nilai default 10-

14.  
0 er adalah nilai galat (error) relatif untuk hasil perhitungan 

integral, er bersifat opsional dan mempunyai nilai default 10-8.  
0 Q adalah hasil integrasi numerik  

 



Contoh 1 

0 Tentukan nilai integral dari  
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𝑑𝑥 

 
0 Penyelesaian 
-->// Integrasi numerik dengan fungsi intg  
-->function y = f(x)  
--> y = 4/(1 + x^2)  
-->endfunction  
-->v = intg(0, 1, f)  
v =  
3.1415927  
-->// Integrasi numerik dengan fungsi integrate  
-->integrate('4/(1 + x^2)','x',0,1)  
ans =  
3.1415927  
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Contoh 2 

0 Misal kecepatan v(t) seorang penerjun payung setelah 
t detik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai 

𝑣 𝑡 =
𝑔𝑚

𝑐
(1 − exp −

𝑐

𝑚
𝑡 ) 

0 dimana m adalah massa penerjun payung, g adalah 
percepatan gravitasi dan c adalah koefisien tahanan 
udara. Apabila diketahui m = 68.1 kg, g = 9.8 m/s2 dan 
c = 12.5 kg/s.  

0 Tentukan jarak yang ditempuh oleh penerjun payung 
setelah 10 detik? 



Contoh 2 

0 Penyelesaian: 
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0 Dengan input yang ada 

-->d = 9.8*68.1/12.5*integrate('1 - exp(-12.5/68.1*t)','t',0,10)  

d =  

289.43515 

Jarak tempuh penerjun payung setelah 10 detik sebesar 289.4 m.  



Integrasi Numerik dari Suatu 
Data Diskrit (1) 

0 Kadangkala terdapat situasi dimana fungsi yang akan 
diintergralkan tidak diketahui formulanya dan yang 
diketahui hanyalah nilai fungsinya pada sejumlah titik 
tertentu yaitu (x1, y1), (x2, y2), ..., (xn, yn), dimana 
nilai xi adalah berurutan dimulai dari yang terkecil 
sampai yang terbesar.  

0 Luas area dari bidang yang dibentuk oleh titik-titik 
tersebut terhadap sumbu horisontal dapat dihitung 
dengan menggunakan pendekatan interpolasi linear 
atau interpolasi kubik spline. 



Integrasi Numerik dari Suatu 
Data Diskrit (2) 

0 Perhitungan integrasi numerik dapat dilakukan 
dengan fungsi inttrap untuk pendekatan interpolasi 
linier atau intsplin untuk pendekatan interpolasi 
kubik spline.  

0 Kedua fungsi tersebut mempunyai sintaks sebagai 
berikut:  

Q = inttrap(x,y)  

Q = intsplin(x,y)  

0 dimana x dan y adalah vektor pasangan data, serta Q 
adalah hasil perhitungan integral. 



Contoh 3 

X 0.00 0.12 0.22 0.32 0.36 0.40 0.44 0.54 0.64 0.70 0.80 

Y 0.20 1.31 1.31 1.74 2.07 2.46 2.84 3.51 3.18 2.36 0.23 

0 Tentukan luas area dari kurva terhadap sumbu 
horisontal, jika sebuah kurva mempunyai data-data 
sebagai berikut  



Contoh 3 

0 Penyelesaian: 

 

-->x = [0.00 0.12 0.22 0.32 0.36 0.40 0.44 0.54 0.64 0.70 0.80];  

-->y = [0.20 1.31 1.31 1.74 2.07 2.46 2.84 3.51 3.18 2.36 0.23];  

-->inttrap(x,y) //Integrasi numerik dg interpolasi linier  

ans =  

1.5946  

-->intsplin(x,y) //Integrasi numerik dg interpolasi kubik spline  

ans =  

1.6366898  

Jadi  
luas kurva sebesar 1.595 (integrasi numerik dengan pendekatan interpolasi linier) 
dan 1.637 (integrasi numerik dengan pendekatan interpolasi spline kubik).  



Contoh 4 
0 Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 18.0 

m/detik, selama 4 detik berikutnya lajunya dipercepat 
sehingga mencapai kecepatan 30.0 m/detik. Setelah itu, 
kecepatannya dipertahankan konstan selama 25 detik.  

0 Selama 15 detik berikutnya laju 
mobil diperlambat sampai 
berhenti total. Grafik dari 
kecepatan terhadap waktu 
untuk mobil tersebut adalah 
seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar. Tentukan jarak yang 
telah ditempuh oleh mobil 
selama periode waktu tersebut?  



Contoh 4 

0 Penyelesaian.  
0 Misalkan t adalah waktu dan v adalah kecepatan mobil, maka kedua 

variabel tersebut dapat kita nyatakan sebagai berikut:  
 
-->t = [0 4 29 44]; v = [18 30 30 0];  

 
0 Selanjutnya, jarak yang ditempuh oleh van dapat dihitung dengan 

metode integrasi numerik dengan pendekatan interpolasi 
trapezoidal.  

-->d = inttrap(t,v) //jarak yg ditempuh oleh mobil selama 44 detik  
d =  
1071.  

 

Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil selama 44 detik adalah sejauh 1071 m.  
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