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5. SPL - Matriks (Lanjutan 2...)



Pengantar

• Informasi sains dan matematika sering ditampilkan dalam bentuk baris dan
kolom yang disebut dengan MATRIKS

• Matriks sering berupa TABEL data-data numerik yang 
 muncul dari observasi fisik

 terjadi pada berbagai konteks matematika

• Contoh: Menyelesaikan persamaan berikut

5x + y = 3

2x – y = 4

Semua informasi tentang solusinya diterjemahkan dalam matriks
5 1 3
2 −1 4

Solusi diperoleh dengan melakukan OPERASI MATRIKS YANG TEPAT



LINEAR
• SEMUA VARIABEL dalam

persamaan memiliki PANGKAT 

= 1

x + 2y = 6

y = ½ x + 3z

• Jika digambarkan dalam suatu

bidang bentuknya GARIS 

LURUS

NON LINEAR
• ADA VARIABEL dalam

persamaan memiliki PANGKAT 

≠ 1

x + 2y0.5 = 6

y = ½ x + 3zx

• Jika digambarkan dalam suatu

bidang bentuknya BUKAN 

GARIS LURUS
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Pengantar SPL (Sistem

Persamaan Linear)



Sistem Linear

• Kumpulan persamaan linear dengan variabel x1, x2, 

… xn disebut SISTEM PERSAMAAN LINEAR atau

SISTEM LINEAR 

• Urutan angka s1, s2, … sn disebut SOLUSI dari

sistem linear tersebut jika x1 = s1, x2 = s2, … xn = sn

adalah solusi untuk setiap persamaan dalam

sistem tersebut



Contoh 1

 Solusinya adalah

 x1 = 1, x2 = 2, x3 = -1

 karena cocok untuk dua persamaan di atas

 Bukan

 x1 = 1, x2 = 8, x3 = 1

 karena HANYA cocok untuk persamaan pertama saja



Konsisten dan

inkonsisten

• KONSISTEN: jika ada paling tidak satu solusi dalam sistem

• INKONSISTEN: sistem yang tidak memiliki solusi, karena

persamaan linear yang ada dalam sistem sebenarnya ekuivalen

• Contoh

• Persamaan kedua adalah 2 kali persamaan persamaan dengan

hasil yang berbeda

• Jadi, sebenarnya persamaannya adalah

INKONSISTEN, tidak ada solusinya



3 Kemungkin SPL



METODE DASAR 

SOLUSI SPL

 TAHAPAN SOLUSI dari SPL adalah

1. Perkalian BARIS dengan konstanta yang bukan nol

2. Pertukaran dua baris

3. Penambahan perkalian satu baris ke baris lainnya

TUJUANNYA: merubah matriks awal ke matriks solusi



DIKETAHUI

kalikan pers (i) 

dengan (-2), kemu-

dian tambahkan ke

pers (ii).

kalikan baris (i)

dengan (-2), lalu

tambahkan ke

baris (ii).

…………(i)

…………(ii)

…………(iii)

kalikan pers (i) 

dengan (-3), kemu-

dian tambahkan ke

pers (iii).

kalikan baris (i)

dengan (-3), lalu

tambahkan ke

baris (iii).

kalikan pers (ii) 

dengan (1/2).

kalikan baris (ii)

dengan (1/2).

Contoh



kalikan pers (iii)

dengan (-2). 
kalikan brs (iii) 

dengan (-2).

kalikan pers (ii) 

dengan (1/2).

kalikan baris (ii)

dengan (1/2).

kalikan pers (ii) 

dengan (-3), lalu

tambahkan ke pers

(iii).

kalikan brs (ii) 

dengan (-3), 

lalu tambahkan 

ke brs (iii).

kalikan pers (ii) 

dengan (-1), lalu 

tambahkan ke pers 

(i). 

kalikan brs (ii) 

dengan (-1), lalu 

tambahkan ke brs 

(i). 

Contoh (cont’d)



kalikan pers (ii) 

dengan (-1), lalu 

tambahkan ke pers 

(i). 

kalikan brs (ii) 

dengan (-1), lalu 

tambahkan ke brs 

(i). 

kalikan pers (iii) 

dengan (-11/2), lalu 

tambahkan ke pers (i) 

dan kalikan pers (ii) dg 

(7/2), lalu tambahkan 

ke pers (ii)

kalikan brs (iii) 

dengan (-11/2), lalu 

tambahkan ke brs (i) 

dan kalikan brs (ii) dg 

(7/2), lalu tambahkan 

ke brs (ii)

Diperoleh penyelesaian x = 1, y = 2, z = 3. Terdapat kaitan

menarik antara bentuk SPL dan representasi matriksnya. 

Metoda ini berikutnya disebut dengan METODA ELIMINASI GAUSS.

Contoh (cont’d)



SPL – Invers Matrix



SPL – Invers Matrix











Augmented matrices

 SPL  AUGMENTED MATRIX (matrix 

dari koefisien SPL, a, beserta

hasilnya, b)
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