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Matlab adalah program yang sangat populer untuk komputasi numerik dan visualisasi 

data. Untuk mendapatkan Matlab kita harus membelinya dengan harga yang cukup 

mahal atau membajaknya. Meskipun kita tidak mempunyai dana untuk membeli Matlab 

sebenarnya kita perlu untuk menggunakan Matlab bajakan, karena sejak awal tahun 90-

an telah dikembangkan beberapa freeware sebagai pengganti Matlab. Sayangnya, 

banyak diantara kita yang tidak mengetahui hal tersebut.  

 

Beberapa freeware yang dapat digunakan sebagai pengganti Matlab antara lain yaitu 

Scilab, Octave, Euler Math Toolbox dan FreeMat. Diantara keempat freeware tersebut 

Scilab dan Octave adalah pilihan utama sebagai pengganti Matlab. Penjelasan ringkas 

dan ilustrasi mengenai keempat freeware tersebut dapat dilihat pada halaman-halaman 

berikutnya. 
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Scilab 

Scilab adalah freeware yang dikembangkan oleh konsorsium Scilab dari Perancis. 

Meskipun Scilab bukan merupakan tiruan dari Matlab namun Scilab mempunyai 

kemiripan dengan Matlab. Informasi tentang Scilab dan file instalasinya dapat diperoleh 

pada website adalah http://www.scilab.org. Contoh-contoh komputasi numerik dan 

visualisasi data dengan menggunakan Scilab ditunjukkan pada Gambar 1 sampai 

Gambar 3, berikut ini. 

 

 

Gambar 1 Contoh komputasi numerik dengan Scilab 
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Gambar 2 Contoh komputasi numerik dengan Scilab (lanjutan) 

 

 

Gambar 3 Contoh Visualisasi Data dengan Scilab 
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GNU Octave 

GNU Octave adalah salah satu freeware yang dirancang sebagai tiruan dari Matlab 

sehingga Octave kemiripan yang sangat tinggi dengan Matlab. Octave pada awalnya 

dikembangkan oleh John W. Eaton dari Universitas Texas, USA. Sekarang 

pengembangannya dilakukan oleh sekelompok volunter dari berbagai belahan dunia, 

termasuk John W. Eaton. Informasi mengenai Octave dapat dilihat pada website 

http://www.octave.org. Contoh-contoh komputasi numerik dan visualisasi data dengan 

menggunakan Octave diperlihatkan pada Gambar 4 sampai Gambar 6. 

 

 

Gambar 4. Contoh komputasi numerik dengan Octave 
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Gambar 5. Contoh komputasi numerik dengan Octave (lanjutan) 

 

 

Gambar 6. Contoh Visualisasi Data dengan Octave 
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Freemat 

Seperti halnya Octave, Freemat juga dikembangkan sebagai tiruan dari Matlab. Alamat 

website Freemat adalah http://freemat.sourceforge.net. Freemat dikembangkan oleh 

Samit Basu. Sayangnya fungsi-fungsi dan fasilitas lainnya yang terpasang di dalam 

relatif belum lengkap, misalnya di dalam Freemat belum terpasang fungsi untuk 

menghitung akar dari suatu persamaan nonlinier dan fungsi untuk melakukan integrasi 

numerik. Hal ini mungkin karena diantara keempat freeware tersebut, FreeMat adalah 

yang paling muda umurnya. Contoh-contoh komputasi numerik dan visualisasi data 

dengan menggunakan Freemat dapat dilihat pada Gambar 7 sampai Gambar 9 

. 

 

Gambar 7. Contoh komputasi numerik dengan Freemat 
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Gambar 8. Contoh komputasi numerik dengan Freemat (lanjuutan) 

 

 

Gambar 9. Contoh Visualisasi Data dengan Freemat 
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Euler Math Toolbox 

Euler Mathematical Toolbox ditulis dan dikembangkan oleh Rene Grothmann, professor 

for mathematics at the University of Eichstätt, Jerman. Euler dirancang bukan sebagai 

tiruan dari Matlab namun memiliki sintak yang hampir serupa meskipun coraknya tidak 

identik. Alamat website Euler Math Toolbox adalah  http://www.rene-grothmann.de.  

 

Salah satu kelebihan Euler Math Toolbox dibanding dengan ketiga freeware lainnya 

yaitu menyediakan fasilitas perhitungan interval aritmatika dan eksak aritmatika. 

Kelebihan lainnya dari Euler Math Toolbox yaitu dilengkapi dengan freeware lainnya 

yaitu Maxima dan Yacas, dimana kedua freeware tersebut dapat digunakan untuk 

komputasi simbolik. Contoh-contoh komputasi numerik dan visualisasi data dengan 

menggunakan diperlihatkan pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 

Gambar 10. Contoh Komputasi Numerik Dengan Euler Math Toolbox 
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Gambar 11. Contoh Visualisasi Data Dengan Euler Math Toolbox 
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