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BAB 1. PENGENALAN METODE ELEMEN HINGGA 
 

Tujuan Instruksional Umum 

1. Mahasiswa memahami pengertian metode elemen hingga. 

2. Mahasiswa memahami konsep dasar penggunaan matriks dalam kasus 

metode elemen hingga. 

3. Mahasiswa memahami teknik dasar operasi matriks untuk 

penyelesaian kasus-kasus metode elemen hingga. 

 

1.1. Definisi 

  Metode Elemen Hingga (MEH) ialah suatu metode numerik yang 

dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah rekayasa dan 

matematika fisis. Ruang lingkup ilmu MEH ialah meliputi analisa struktur, 

pindahan panas, aliran fluida, perpindahan massa, dan potensial 

elektromagnetik. Metode ini merupakan penyempurnaan metode matematika 

analitik sederhana. Metode ini dapat memecahkan masalah-masalah rekayasa 

yang melibatkan geometri, beban, dan sifat-sifat bahan yang komplek dan 

rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan cara metode matematika analitik. 

  Penyelesaian masalah matematika analitik ialah penyelesaian yang 

memberikan persamaan-persamaan matematika dengan nilai-nilai besaran 

yang tidak diketahui pada tiap lokasi di dalam benda (dalam hal ini struktur 

atau sistim fisik total). Penyelesaian ini pada umumnya membutuhkan 

penyelesaian sederhana atau persamaan-persamaan diferensial parsial, 

karena untuk gemetri, pembebanan, dan sifat-sifat bahan yang rumit tidak 

selalu dapat diperoleh.  

  Persamaan MEH pada suatu masalah tertentu menghasilkan suatu 

sistim persamaan aljabar serentak dalam penyelesaiannya. Pendekatan nilai 

hasil metode ini ialah terletak pada sejumlah daerah terbagi (diskrit) pada 

titik-titik dalam suatu rangkaian kesatuan. Oleh karena itu pada penyelesaian 

metode ini benda diasumsikan dibagi-bagi dalam suatu sistim ekuivalen pada 

unit-unit kecil berhingga (elemen-elemen hingga) yang saling berhubungan 

pada titik-titik hubung pada dua atau lebih elemen yang dikenal dengan istilah 

titik nodal atau nodes. Daerah permukaan yang dibatasi oleh garis-garis batas 

permukaan disebut dengan istilah Diskritisasi. 
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  Dengan cara MEH, penyelesaian satu masalah pada suatu benda (body), 

maka sebuah rumus dapat digunakan sebagai persamaan untuk tiap-tiap 

elemen yang berhingga dan penggabungannya digunakan untuk 

menyelesaikan masalah keseluruhan benda tersebut. Untuk mendapatkan 

menyelesaikan persamaan tiap-tiap elemen yang lebih efektif dan efisien, 

maka MEH menggunakan persamaan notasi matrik. Persamaan notasi matrik 

dapat digunakan untuk menyederhanakan persamaan-persamaan kekakuan 

elemen yang cukup panjang dan rumit. Persamaan notasi matrik dapat 

menghasilkan notasi yang lebih sederhana dalam penulisan dan 

menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar secara serentak. 

 

1.2. Notasi Matrik 

  Matrik ialah suatu susunan persegi panjang dari susunan besaran-

besaran dalam arah baris dan kolom yang biasanya digunakan untuk 

membantu menampilkan dan menyelesaikan sistim persamaan aljabar yang 

banyak dan komplek. 

  Sebagai contoh jika terdapat komponen-komponen gaya F1x, F1y, F1z, 

F2x, F2y, F2z, …. , Fnx, Fny, Fnz yang terjadi pada node 1, 2, 3, … , n yang disusun 

dalam notasi perpindahan elemen d1x, d1y, d1z, d2x, d2y, d2z, … , dnx, dny, dnz, 

maka dapat dinyatakan dalam notasi matrik sebagai berikut: 
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Matriks diatas disebut matrik kolom. Tanda � �  digunakan untuk 

menandakan sebuah matrik kolom. Matrik ini biasa berisi variabel-variabel 

yang tidak diketahui yang ingin diselesaikan. Selanjutnya untuk matrik persegi 

empat akan diberikan dengan tanda kurung siku � �. 
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  Matrik kekakuan struktur elemen global dituliskan ��� dan diberikan 

dalam bentuk: 

 

��� = � = � �		 �	���	 ���… �	�… ���⋮ ⋮��	 ��� ⋮… ���
� 

 

Gaya nodal global �  dan perpindahan nodal global �  dihubungkan dengan 

menggunakan matrik kekakuan global �oleh persamaan: 

 � = �� (1.3) 

Persamaan ini disebut dengan persamaan kekakuan global. Persamaan ini 

merupakan persamaan dasar yang dirumuskan dalam metode analisis 

kekakuan atau perpindahan. 

 

1.3. Operasi Matrik 

  Sebuah matrik terdiri dari baris dan atau kolom. Penyebutan matrik 

(ordo matrik) didahului dengan jumlah baris x jumlah kolom. Matrik dibawah 

ini ialah matrik ordo 3 x 4: 

 

Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom disebut dengan matrik kolom atau 

vektor kolom: 

 

Matrik yang hanya terdiri dari satu baris saja disebut dengan matrik baris atau 

vektor baris: 

 

Matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama disebut dengan 

matrik persegi (square): 
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Matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom yang tidak sama disebut dengan 

matrik persegiempat (rectangle): 

 

 

Pada matrik persegi, elemen-elemen diagonal  

disebut dengan diagonal utama (principal diagonal). Jumlah elemen-elemen 

tersebut pada diagonal utama disebut dengan jejak matrik (trace of matrix). 

Diagonal utama pada matrik sebelumya ialah: 

 

Jejak matrik tersebut ialah: 2 + 3 + 9 = 14 

  Matrik persegi dengan nilai matrik diagonalnya 1, sementara elemen-

elemen yang lain 0, disebut dengan MATRIK SATUAN (Unit Matrix) atau 

matrik identitas [I]. 

 

Namun jika semua elemen kecuali diagonal utama sama dengan 0, maka 

matrik tersebut disebut dengan matrik Diagonal. 

 

 

Kesamaan Matrik 

  Dua matrik dikatakan memiliki kesamaan jika semua elemen-

elemennya memiliki nilai dan letak yang sama. 
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 jika  untuk semua i dan j. 

 

 

 

Invers Matrik 

  Sebuah matrik dikatakan memiliki invers (kebalikan) jika perkalian 

antara matrik tersebut dengan invers-nya menghasilkan matrik identitas, 

yaitu: 

 

Setiap matrik yang memiliki invers disebut dengan matrik invertible atau 

nonsingular. 

Matrik identitas ialah matrik yang memiliki diagonal utama bernilai 1, seperti 

contoh di bawah ini: 

 

Rumus umum invers matrik ber-ordo 2x2 ialah: 

 

Dimana . Jika , maka matrik tersebut 

digolongkan sebagai matrik singular. 

 

Penjumlahan dan Pengurangan Matrik 

  Dua buah matrik atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan 

apabila matrik-matrik tersebut memmiliki order yang sama.  

 

 

Jika matrik A dan B: 



DASAR-DASAR METODE ELEMEN HINGGA 

UNTUK TEKNIK MESIN 

OLEH: ZULFIKAR, ST. MT. 

UMA @2019 

7 

 

 

Maka: 

 

 

Perkalian Matrik 

 

Perkalian Dengan Skalar (Konstanta) 

  Jika matriks dikalikan dengan skalar k, maka setiap elemen dari 

matriks akan dikalikan dengan k juga. 

 

 

Perkalian Dengan Matrik 

  Dua matriks dapat dikalikan bersama-sama asalkan memiliki 

kesesuaian dengan matriks ordernya. Jumlah kolom dalam matriks pertama 

[A] harus sama dengan jumlah baris dalam matriks kedua [B]. matriks yang 

dihasilkan [C] akan memiliki jumlah baris yang sama sebagai [A] dan jumlah 

kolom yang sama sebagai [B]. 

 

 

 

Contoh: 
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Maka: 

 

 

 

Pembagian Matrik 

  Jika dua buah matrik, yang satu matrik [A] dan satu lagi matrik [B], 

maka pembagian matrik [A] dengan matrik [B] ialah sama dengan perkalian 

matrik [A] dengan [B]-1 (invers matrik [B]). Sebagai contoh: 

[A] =  dan [B] =  

Maka [C] = [A]/[B] = [A][B]-1 

 

[B]-1 = 
	�� 
 ����  
 !� " 2 −4−6 8 ( = -0,125 " 2 −4−6 8 ( 

[B]-1 = )−0,25 0,50,75 −1/ 

 

Jadi [C] = [A] [B]-1 = "1 35 7( )−0,25 0,50,75 −1/  

 [C] = )−3,5 57,5 −11/ 

Untuk matrik dengan ordo lebih besar lagi, maka untuk mendapatkan matrik 

invers-nya digunkan terorema Matrik Identitas, sbb.: 

 

Contoh: 

Tentukan invers matrik  
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Penyelesaiannya sbb.: 

 

  

  

  

  

Maka [A]-1 =  

 

 

 

Transpose Matrik 

  Transpose matrik ialah perubahan baris dan kolom pada suatu matrik 

tertentu. Misalkan matrik [A] memiliki ordo m x n, maka ketika matrik [A] di-

transpose [A]T, ordo-nya berubah menjadi n x m. 

Contoh:  

matrik [A] = "1 3 5 −25 3 2 1 ( 

maka, 
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Transpose matriknya menjadi: 

 

 

LATIHAN BAB 1 

 

1. Jelaskan pengertian metode elemen hingga! 

2. Jelaskan pengertian istilah diskritisasi! 

3. Sebutkan 5 (lima) bidang ilmu yang telah memanfaatkan metode 

elemen hingga untuk menyelesaikan kasus-kasus keilmuannya! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


