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Pengantar Mathematica ini bertujuan memperkenalkan operasi-operasi 
dasar yang dilakukan ketika menggunakan software Mathematica. 
Pengantar Mathematica ini diharapkan dapat menambah wawasan dari 
pembaca tentang bagaimana menggunakan salah satu software 
matematika yang dapat digunakan untuk keperluan riset dan 
pembelajaran. Pada dua bagian akhir tulisan ini akan diperlihatkan 
operasi-operasi dasar yang digunakan untuk materi Kalkulus satu 
variabel dan Aljabar Linier.

Pendahuluan

Mathematica adalah Computer Algebra 
Systems yang dibuat oleh Steven Wolfram. Pada 
tahun 2006 ini versi Mathematica adalah versi 5.2. 
Berikut adalah kronologi versi Mathematica yang 
telah dirilis oleh Wolfram:

- Mathematica 1.0 (1988)



- Mathematica 1.2 (1989)

- Mathematica 2.0 (1991)

- Mathematica 2.1 (1992)

- Mathematica 2.2 (1993)

- Mathematica 3.0 (1996)

- Mathematica 4.0 (1999)

- Mathematica 4.1 (2000)

- Mathematica 4.2 (2002)

- Mathematica 5.0 (2003)

- Mathematica 5.1 (2004)

- Mathematica 5.2 (2005)

Pada pengantar ini dipergunakan versi 5. 
Struktur yang dipakai dalam pengantar ini adalah:

1. Pengenalan bermacam fungsi dalam toolbar

2. Pengenalan objek dan perintah dalam 
Mathematica

3. Contoh penggunaan Mathematica dalam 
Kalkulus dan Aljabar Linier
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Pengenalan  bermacam fungsi 
dalam toolbar

Terdapat banyak fungsi dalam toolbar 
Mathematica, tapi yang akan diterangkan dibawah ini 
adalah dianggap penting dalam menulis atau yang 
kelihatannya berbeda dengan software matematika 
yang lain

à Palletes

Palletes adalah alat bantu editor untuk 
persamaan. Palletes dapat dikeluarkan dengan cara:

1. klik File

2. sorot Palletes

3. masuk pada bagian kanan.

4. pilih palletes yang diinginkan dan klik. 

Penggunaan notasi pada palletes bisa 
digunakan untuk teks juga bisa digunakan untuk 
input. 
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Contoh teks:

i=1
10 i2

Contoh input:

i1

10

i2

385

à Format

Format yang ada dalam toolbar 
memungkinkan pengguna Mathematica memiliki 
default yang biasa digunakan dalam penulisan standar 
matematika. Fungsi-fungsi yang ada dalam format 
seperti Style Sheet dan Style memiliki librari yang 
biasa digunakan oleh matematikawan dalam 
menuliskan artikel, presentasi, atau mengajar. Contoh 
untuk worksheet ini yang digunakan adalah:

1. Style Sheet : TutorialBook

2. Style yang digunakan antara lain:

- Title

- Section
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- Subsection

- Text

- Input

- dll

Apa fungsi dalam toolbar yang akan 
digunakan sangat terkait dengan kebutuhan dan 
pilihan pengguna pada saat memakai Mathematica ini.

à Help Browser

Untuk menunjang pemakaian sebuah 
software, biasanya software tersebut dilengkapi 
dengan help dan manual online. Untuk software 
Mathematica, beberapa hal yang dapat dikatakan 
sebagai keunggulan adalah:

1. Manual penggunaan Mathematica dapat 
didownload di Information Center on Web yang 
terdapat dalam toolbar Help

2. Dedikasi yang sangat tinggi dari pencipta 
Mathematica yakni Stephen Wolfram untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 
mengembangkan Wolfram Research Center yang juga 
dapat dilihat di Wolfram Research on Web
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Help yang digunakan, hal yang sama dapat 
dijumpai pada kebanyakan software matematika, 
sangat menunjang dan memuat banyak contoh 
sehingga memungkinkan pengguna belajar dengan 
cepat. 

Pengenalan objek dan perintah 
dalam Mathematica

à Aritmatika dan variabel

Mathematica menggunakan operator-operator 
normal +, -, /, dan * untuk operasi-operasi aritmatika, 
dan ^ untuk pangkat. Berikut ini contoh operasi 
aritmatika dalam Mathematica

2  3

35 7

Mathematica dapat menghitung pada satu 
input sel dengan terlebih dahulu menekan "enter"
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33

2^3

Jika tidak ingin menampilkan hasil dapat 
menuliskan semicolon setelah penulisan perintah 
matematika. Contoh:

9 3;
6^2

1212; 5  1; 3 2

Karena Mathematica kebanyakan bekerja 
secara simbolis, maka banyak konstanta ditulis 
dengan simbol misalkan p dan e. Jadi dapat 
dimasukkan

Pi

E




Untuk mengeluarkan nilai numeriknya dapat 
diketik;
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N Pi, 100
3.141592653589793238462643383

2795028841971693993751058209
7494459230781640628620899862
8034825342117068

N E
2.71828

Dalam Mathematica dapat diinputkan 
varuabel dan memasukkan nilai pada variabel tersebut 
dengan cara

a  3; b  4;

a  b
7

a b
12

ab
ab

Untuk menghilangkan memori variabel di atas 
dapat menggunakan perintah Clear[].
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Clear a, b

à Fungsi

Fungsi dalam Mathematica diberi awalan 
huruf besar dan selalu menggunakan tanda kurung 
siku [ dan ] untuk melingkupi argumennya. Contoh 
fungsi akar kuadrat berikut ini:

Sqrt 5

5

Untuk mengeksekusi perintah sebelumnya 
dapat menggunakan simbol %. Contoh:

Sqrt 10

N 

10

3.16228

Berikut ini adalah cara penulisan 
fungsi yang salah.

1.Sin(0)

2.cos[0]

3.Tan[pi]
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4.sin(pi)

à Mendefinisikan fungsi sendiri

Untuk mendefinisikan fungsi berikut dapat 
menuliskan perintah berikut:

f x_  x^2

Underscore dikiri x menyatakan bahwa fungsi 
f memiliki variabel x. Untuk menuliskan fungsi atau 
variabel lebih baik dengan menggunakan huruf kecil 
karena Mathematica memiliki fungsi dengan huruf 
kapital. Setelah fungsi didefinisikan maka fungsi 
dapat dievalusi dengan memasukkan nilai variabel. 
Contoh:

f 4

f Pi

f 1  t
f Sin tPi

Sedangkan untuk fungsi dua atau lebih dari 
dua variabel dapat menggunakan notasi sebagai 
berikut:
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g u_, v_  u v;

g 2, 3

g 5 Pi, x  9 ^6

à Vektor

Objek vektor, yang sering digunakan dalam 
mata kuliah PAL atau Vekmat, dalam matematika 
dapat ditulis dengan menggunakan kurung kurawal. 
Contoh:

v  1, 2

u  4, 4
1, 2
4, 4
Sedangkan operasi penjumlahan vektor, 

perkalian dengan skalar, dan dot product dua buah 
vektor dapat dihitung dengan perintah:
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v  u

2 v

v.u
5, 6
2, 4
12

Tentang kurung dalamMathematica

( dan ) : digunakan untuk mengelompokkan 
pernyataan, contoh (x+1)^2, atau 1/(x-2).

[ dan ] : digunakan pada waktu penulisan fungsi, 
contoh f[x_] = x^2, atau Sin[x].

{ dan } : digunakan untuk menyatakan vektor, 
contoh {2,-3}, atau {x, Sin[x]}.

Contoh terakhir adalah fungsi bernilai vektor.

à Perintah dan paket dalam Mathematica

Perintah-perintah yang ada dalam 
Mathematica ada yang tidak terdapat dalam paket dan 
ada yang harus dalam paket. Perintah-perintah yang 
tidak perlu dalam paket dapat dilihat cara pemakaian 
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dan contoh penggunaannya di Built-in Functions yang 
ada dalam Help Browser:

à Menggambar grafik

Untuk menggambar fungsi y = f[x] dapat 
menggunakan perintah Plot[pernyataan fungsi dalam 
x, {x, xmin, xmax}]. Contoh:

f x_  x^2;

Plot f x , x, 2, 2

Atau langsung memasukkan fungsi ke dalam 
perintah Plot:

Plot x Sin 1 x ,
x, 0.3, 0.3

Fungsi dapat diberi nama terlebih dahulu 
sebelum digambar:

plot1  Plot Sin x ,

x, 0, 2 Pi
plot2  Plot Cos x ,

x, 0, 2 Pi

Jika ingin menggambarnya dalam satu 
kerangka sistim koordinat dapat digambarkan dengan 
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perintah Show.

Show plot1, plot2

Untuk menggambar fungsi implisit dapat 
menggunakan perintah Plot[pernyataan fungsi dalam 
x dan y, {x, xmin, xmax},{y, ymin, ymax}], contoh:

 Graphics`ImplicitPlot`

ImplicitPlot
x^2  y^2  1,

x, 1, 1

Perintah-perintah menggambar yang lain 
dapat dilihat dalam Built-in Functions yang ada dalam 
Help Browser.

Kalkulus fungsi satu variabel

à Limit

Misalkan ingin dihitung Lim
xØ0

Sinx
x , kemudian 

akan diperlihatkan grafik dari persamaan tersebut;

14 Pengantar.nb



f x_  Sin x x

Limit f x , x  0

Plot f x , x, Pi, Pi

Sedangkan untuk perintah limit dari arah kiri 
dan kanan dapat dilihat pada Help Browser tentang 
"limit".

à Turunan

Perintah Mathematica untuk turunan salah 
satunya adalah D[fungsi dalam x, x]. Contoh:

D x^6, x

f x_ 

Sin x Cos x^2

ArcTan 1 x
D f x , x

Simplify 

Turunan ke-n dapat dihitung dengan perintah 
D[fungsi dalam x, {x,n}]. Contoh:

D x^6, x, 3
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D Log x , x, 4

à Integral

Integral tak tentu dan dapat dihitung dalam 
Mathematica dengan menggunakan perintah berturut-
turut Integrate[fungsi dalam x, x] dan 
Integrate[fungsi dalam x, {x, xmin, xmax}]. Misalkan 
ingin dihitung  x2 Sinx „ x dan 0

px2 Sinx „ x

Integrate[x^2*Sin[x], x]

Integrate x^2 Sin x ,
x, 0, Pi

Aljabar Linier

à Vektor dan operasinya

Berikut ini akan diperlihatkan operasi 
penjumlahan dan perkalian skalar dari vektor, 
kemudian masing-masing operasi sederhana ini 
digambarkan. Untuk mengambarkan vektor 
diperlukan paket <<Graphic`Arrow` seperti berikut 
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ini:

v  3, 1

u  1, 2

 Graphics`Arrow`

Show Graphics
Arrow 0, 0 , 3, 1 ,

Hue 0 ,

Arrow 0, 0 , 1, 2

u  v
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Show Graphics

Blue, Arrow 0, 0 ,

3, 1 , Hue 0 ,

Arrow 0, 0 , 4, 3 ,

Magenta,

Arrow 0, 0 , 1, 2 ,

Black,
Line 1, 2 , 4, 3 ,
Black,
Line 4, 3 ,

3, 1

c  2

cv

Show Graphics

Arrow 0, 0 , 3, 1 ,

Hue 0 ,
Arrow 0, 0 , 6, 2

à Matrik dan operasinya

Berikut ini akan diperlihatkan cara membuat 
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matrik dan melakukan operasi sederhana matriks. 
Operasi yang ditungjukkan adalah perkalian matriks, 
perkalian matriks dengan bilangan, mengeluarkan 
matriks koefisien dari sistim persamaan linier, dan 
inverse matriks.



LinearAlgebra`MatrixMani

pulation`

A  2, 3 , 1, 1

x 
2
3

A.x

c  2 A; MatrixForm c

Clear x

LinearEquationsToMatrices

3 a1  a2  2 a3  5,

2 a1  a2  5 a3  2,

a1  2 a2  5 a3  10 ,

a1, a2, a3
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A  3, 1, 2 , 2, 1, 5 ,

1, 2, 5 ;

MatrixForm A

x  a1, a2, a3

MatrixForm

b  1, 2, 5 ;

MatrixForm b

u  t, s , l, m ;
MatrixForm u

Inverse u MatrixForm

à Masalah nilai eigen

Misalkan diketahui matriks

A = 
4 10 10
5 11 5
5 5 1

Akan ditentukan nilai-nilai eigen dan vektor-
vektor eigen matriks A. Hasilnya adalah

Kemudian masing-masing vektor tersebut di-
cek apakah memenuhi persamaan Ax = lx.
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