
1. AspenOne yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk pemodelan dan simulasi serta proses optimisasi dalam 

perekayasaan (engineering). 

2. Ansys adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi finite element method (FEM). 

3. SAS (Statistical Analysis System) adalah perangkat lunak untuk analisis statistika yang dikembangkan oleh 

perusahaan SAS Institute dan aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan bidang dan fitur analisis 

statistika dan riset operasi. 

4. Matlab adalah sebuah aplikasi komputasi numerikal dan bahasa pemrograman komputer generasi ke empat. 

Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan manipulasi matriks, plotting fungsi dan data, implementasi 

algoritma, pembuatan antar muka pengguna, dan pengantar mukaan dengan bahasa pemrograman lainnya. 

5. Simulink adalah aplikasi bantu dalam Matlab yang khusus digunakan untuk perancangan diagram blok. 

6. ETAP adalah suatu aplikasi yang mendukung sistem tenaga listrik. Aplikasi ini mampu bekerja dalam keadaan 

offline untuk simulasi tenaga listrik, daring untuk pengelolaan data real-time atau digunakan untuk 

mengendalikan sistem secara real-time. Fitur yang terdapat di dalamnya pun bermacam-macam antara lain fitur 

yang digunakan untuk menganalisa pembangkitan tenaga listrik, sistem transmisi maupun sistem distribusi 

tenaga listrik. Aplikasi digunakan dalam pembelajaran tentang sistem tenaga listrik. 

7. Agisoft Photoscan adalah aplikasi yang dapat melakukan pengolahan fotogrametri gambar digital dan 

menghasilkan data spasial 3D untuk digunakan dalam aplikasi GIS, dokumentasi budaya, dan produksi efek 

visual serta untuk pengukuran tidak langsung dari objek dengan berbagai skala. 

8. Proteus Design Suite adalah aplikasi untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi pspice pada 

level skematik sebelum rangkaian skematik diupgrade ke PCB shingga sebelum PCBnya di cetak  kita  akan tahu 

apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk 

membuat skematik desain rangkaian dengan program ARES untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita 

buat. Aplikasi ini digunakan untuk desain rangkaian mikrokontroller. Aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran 

dalam bidang elektronika, sistem digital, mikrokontroler dan mikroprosesor. 

9. LabView adalah aplikasi komputer untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, kendali 

instrumentasi serta automasi industri. 

10. My Eclipse IDE Professional adalah aplikasi IDE  Java komersial yang dibangun melalui open source Eclipse IDE. 

Aplikasi ini memiliki fitur seperti alat tools database, dukungan untuk Spring, JSF, persistence tools, perancang 

web visual dan berbagai hal lainnya yang ditawarkan  oleh Eclipse. Pada edisi professional memiliki fitur 

tambahan yaitu dukungan Android & iOS, simulator web seluler, Editor Gambar, pemodelan UML, Rest inspect, 

Pelaporan dan Template JQuery Mobile. Aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran di bidang pemrograman 

komputer. 

11. SPSS adalah aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada 

lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga 

mudah untuk dipahami cara pengoperasiannya. Aplikasi ini memiliki kelebihan pada kemudahan 

penggunaannya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Fitur yang ditawarkan antara lain IBM SPSS 

Data Collection untuk pengumpulan data, IBM SPSS Statistics untuk menganalisis data, IBM SPSS Modeler untuk 

memprediksi tren, dan IBM Analytical Decision Management untuk pengambilan keputusannya. Dalam 

pembelajaran aplikasi ini digunakan pada bidang statistika. Selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk mengolah 

data hasil penelitian. 

12. AMOS adalah aplikasi yang digunakan sebagai pendekatan umum analisis data dalam Model Persamaan 

Struktural (Structural Equation Model) atau yang dikenal dengan SEM. SEM dikenal juga sebagai Analysis of 

Covariance Structures atau disebut juga model sebab akibat (causal modeling) Dengan menggunakan Amos 

maka perhitungan rumit dalam SEM akan jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggunakan 

perangkat lunak lainnya. Lebih lagi penggunaan Amos akan mempercepat dalam membuat spesifikasi, melihat 

serta melakukan modifikasi model secara grafik dengan menggunakan tool yang sederhana. 

13. SMART PLS adalah aplikasi perangkat lunak untuk (grafis) pemodelan jalur dengan variabel laten (LVP). The 

partial least squares (PLS)-method (PLS) yang digunakan untuk analisis LVP-in software ini. Aplikasi ini banyak 

digunakan untuk menganalisis SEM berbasis komponen. 

14. NVIVO adalah aplikasi komputer untuk pengolahan data kualitatif yang diproduksi oleh QSR Internasional. 


