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1. Teori Scilab 

Scilab merupakan sebuah paket komputasi numeric yang dikembangkan pada 

tahun 1990 oleh para penelity dari INRIA dan ENPC.  Scilab termaksid salah satu bahasa 

pemrograman tingkat tinggi yang sebagian besat kegunaannya didasarkan pada 

kemampuan menspesifikasikan banyak komputasi dengan sedikit baris kode yang 

diketikkan. Scilab memiliki kesamaan fungsionalitas dengan MATLAB, perbedaannya 

adalah scilab dapat diuntuh tanpa biaya lisensi. Program ini memungkinkan pengguna 

untuk melakukan komputasi pada cakupan luas operasi-operasi matematika dari operasi 

relative sederhana seperti perkalian hingga kepada operasi tingkat tinggi seperti korelasi 

dan aritmatika kompleks. Perangkat ini lebih sering digunakan untuk pemrosesan sinyal, 

analisis statistika, perbaikan gambar, simulasi dinamika fluida dan lain lain. Sintaksnya 

sama dengan MATLAB, tetapi yang kedua tidak sepenuhnya kompatibel, meskipun 

terdapat konverter yang disertakan di dalam Scilab untuk konversi kode sumber dari 

MATLAB ke Scilab. Scilab memiliki lebih sedikit bantuan daripada MATLAB. 

Sintaks Scilab banyak didasarkan pada bahasa MATLAB. Cara paling sederhana 

untuk menjalankan kode Scilab adalah dengan mengetiknya pada prompt, -->, di dalam 

jendela perintah grafis. Dengan cara ini, Scilab dapat dipakai sebagai shell matematika 

interaktif. Penggunaan scilab meliputi bidang-bidang : 

 Matematika dan Komputasi 

 Pembentukan Algoritma 

 Akusisi Data 

 Pemodelan, simulasi, dan prototype 

 Analisa data, explorasi, dan visualisasi 

 Grafik keilmuan dan bidang rekayasa 

Scilab memiliki fasilitas untuk menampilkan vector dan matrices sebagai suatu 

grafik. Didalamnya melibatkan high-level functions (fungsi-fungsi level tinggi) untuk 

visualisasi data dua dimensi dan data tiga dimensi, image processing, animation, dan 

presentation graphics.Ini juga melibatkan fungsi level rendah yang memungkinkan bagi 

anda untuk membiasakan diri untuk memunculkan grafik mulai dari benutk yang 

sederhana sampai dengan tingkatan graphical user interfaces pada aplikasi scilab anda. 
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2. Teori Persamaan Diferensial Biasa 

Bidang kajian persamaan diferensial (PD) tidak hanya merupakan salah satu bagian 

tercantik dalam matematika, namun ia juga merupakan alat yang penting di dalam 

memodelkan berbagai fenomena dan masalah dalam bidang ilmu-ilmu fisika, kimia, 

biologi, ekonomi, dan teknik, sebagai contoh, masalah masalah system massa pegas, 

reaksi kimia, ayunan pendulum, gerak putar massa pegas, rangkaian induktansi resistor 

kapasitir, pemuaian lempeng logan dan lain lain. 

Persamaan diferensial biasa adalah persamaan-persamaan diferensial yang hanya 

membuat suatu variable bebas. Persamaan diferensial biasa (PDB) adalah persamaan 

diferensial di mana fungsi yang tidak diketahui (variabel terikat) adalah fungsi dari 

variabel bebas tunggal. Dalam bentuk paling sederhana fungsi yang tidak diketahui ini 

adalah fungsi riil atau fungsi kompleks, namun secara umum bisa juga berupa fungsi 

vektor maupun matriks. Lebih jauh lagi, persamaan diferensial biasa digolongkan 

berdasarkan orde tertinggi dari turunan terhadap variabel terikat yang muncul dalam 

persamaan tersebut. 

Persamaan diferensial biasa dibedakan dengan persamaan diferensial parsial, yang 

melibatkan turunan parsial dari beberapa variabel. Persamaan diferensial biasa muncul 

dalam berbagai keadaan, termasuk geometri, mekanika, astronomi dan pemodelan 

populasi. Banyak matematikawan ternama telah mempelajari persamaan diferensial dan 

memberi sumbangan terhadap bidang studi ini, termasuk Isaac Newton, Gottfried 

Leibniz, keluarga Bernoulli, Riccati, Clairaut, d'Alembertdan Euler. 

Salah satu metode untuk penyelesaian persamaan diferensial salah satunya euler`s 

method. Contohnya : 

 Masalah 1 

Pertimbangkan masalah nilai awal berikut: 

dy/dt = (3-y)(y+1)  

y(0) = 0 

Gunakan metode Euler untuk mendekati solusi untuk masalah nilai awal di 

atas untuk t antara 0 dan 5. Gunakan pertama ukuran langkah 1,0 kemudian 

menggunakan 0.5 dan akhirnya menggunakan 0.1. Grafik perkiraan solusi 

untuk setiap nilai-nilai ini (harus memiliki 3 grafik, satu untuk setiap ukuran 

langkah). 

 Masalah 2 

Pertimbangkan masalah nilai awal berikut: 
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dy/dt= etsin y  

y(0) = 5 

Tebak berdasarkan metode kualitatif apa solusi y untuk masalah nilai 

awal ini harus dilakukan dengan berjalannya waktu. 

 

 

3. Flow chart 
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4. Implementasi Scilab 

 

Pada baris pertama program diatas sebagai masalah 1 dan mendeklarasikan nilai 

dari variable t yang berisi nilai dari 0 sampai 2 dengan kelipatan 0.25. Pada baris 

selanjutnya merupakan inmplementasi dari rumus eulea dan baris terakhir untuk 

menampilkan grafik pada scilab. 
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