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Definisi
• kumpulan keterkaitan variabel-variabel yang berbentuk formulasi atau fungsi

persamaan dan/atau pertidaksamaan yang mengekspresikan sifat pokok sistem
atau proses fisik dalam istilah matematika

Model 
matematika

• hubungan antar variabelRelasi

• suatu pola hubungan tertentu antara dua himpunan variabelFungsi

• lambang yang memiliki unsur-unsur dalam suatu himpunan dari suatu atribut
sistemVariabel

• lambang yang mewakili unsur dalam suatu himpunan berunsur tunggalKonstanta

• lambang yang mewakili unsur di himpunan konstantaParameter



Aspek Model Matematika

• Model matematika dapat dinyatakan sebagai hubungan fungsional
berbentuk:

• Dimana
• Variabel terikat (tak bebas/dependen) → karakteristik yang biasanya

mencerminkan perilaku atau keadaan sistem
• Variabel bebas (independen) → dimensi, seperti waktu dan ruang, 

sepanjang mana perilaku sistem ditentukan
• Parameter → cerminan sifat-sifat atau komposisi sistem
• Fungsi penggerak → pengaruh luar yang bekerja pada sistem

 penggerakfungsiparameterbebasiabelfterikatVariabel _,,_var_ 



Manfaat model matematika

• menentukan mekanisme kinetika kimia dan parameter‐parameter dari data reaksi laboratorium
atau pilot plant;

• mengeksplorasi pengaruh kondisi operasi yang berbeda untuk optimisasi dan studi pengendalian;

• membantu dalam perhitungan scale‐up.

Riset dan
pengembangan

• Mengeksplorasi ukuran dan susunan peralatan proses untuk unjuk kerja dinamis;

• mempelajari interaksi bermacam‐macam bagian proses

• mengevaluasi proses alternatif dan struktur pengendali dan strategi

• mensimulasikan start‐up, shutdown, dan situasi dan prosedur darurat.

Desain

• troubleshooting masalah pengendali dan proses;

• membantu dalam start‐up dan training operator;

• mempelajari pengaruh dari dan kebutuhan untuk proyek ekspansi (menghilangkan bottleneck);

• mengoptimalkan operasi pabrik

Operasi pabrik



Model
teoritis

prinsip kimia & fisika.

Model
empiris

analisa matematika
(statistika) data
operasi proses.

Model
semi

empiris

teoritis + empiris + 
parameter evaluasi 
data eksperimen



permasalahan yang memerlukan analisis 
matematika

Optimasi

Penentuan jalan keluar terbaik atau paling menguntungkan

Menguji konsekuensi pemecahan masalah

Mengetahui dan mengukur tata hubungan yang terdapat di antara berbagai macam 
faktor yang sulit diketahui dengan hitungan biasa

Menghubungkan sasaran majemuk menjadi sasaran serasi secara kuantitatif dan terpadu

Menemukan cara pengambilan data dan pengolahannya.



Proses Pemodelan Matematika

Dugaan tentang suatu fenomena

Identifikasi, aproksimasi dan idealisasi

Proses kreatif untuk menyatakan semua situasi dalam
istilah simbolis.

Studi matematika

Validasi model



penyusunan kerangka berpikir untuk mengajukan 
hipotesis hubungan-hubungan antarvariabel yang 
relevan melalui proses pengkajian teori-teori ilmiah  

pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang 
relevan.

Karakterisasi sistem merupakan proses 
penyederhanaan dan idealisasi sistem nyatanya. 

membutuhkan tingkat pengetahuan yang 
mendalam mengenai aspek fisik sistem



Sederhana 

Lengkap

Mudah dimanipulasi

Dapat menyesuaikan diri

Mudah dikomunikasikan dengan yang lain

Model sesuai dengan situasi yang dipelajari

Model menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan pengambilan keputusan



Tugas

• Pilih salah satu sistem produksi agroindustri, kemudian buat model 
matematika tentang sistem tersebut!




