
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang sering ditemukan dalam bidang matematika 

adalah bagaimana menemukan solusi dari persamaan nonlinier dalam bentuk: 

0)( xf   (1.1) 

dengan Df :  adalah fungsi skalar di selang terbuka D . Untuk 

menyelesaikan Persamaan (1.1) diperlukan metode numerik yang menghasilkan 

solusi hampiran yang bersifat iterasi. Metode iterasi yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan Persamaan (1.1) adalah metode Newton dengan bentuk 
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Metode Newton pada Persamaan (1.2) memiliki konvergensi kuadratik dan 

indeks efisiensi 4142,12 2

1

 , yang dihasilkan dari pemotongan deret Taylor orde 

satu. Pada perkembangannya metode Newton telah banyak mengalami modifikasi 

dengan tujuan untuk meningkatkan orde konvergensi dan indeks efisiensi. Seperti 

Kung dan Traub (1974) yang mengembangkan metode Newton menjadi metode 

iterasi dua langkah dengan bentuk:  
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Metode ini dikenal dengan metode Newton ganda dan memiliki orde konvergensi 

empat dengan empat evaluasi fungsi pada setiap iterasi. Kemudian Kou dan Li 

(2007) juga mengembangkan metode Chebyshev-Halley menjadi metode iterasi 

dua langkah dengan orde konvergensi lima. Ezzati dan Azadegan (2009) juga 

mengembangkan metode Potra-Ptak menjadi metode iterasi dua langkah yang 

dikenal dengan metode Potra-Ptak ganda dengan orde konvergensi lima. 
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Selanjutnya metode iterasi satu langkah dengan orde konvergensi kuadratik 

lainnya adalah metode Schroder (Schroder, 1870) dengan bentuk 
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Metode iterasi ini memiliki evaluasi fungsi tiga, yaitu )( nxf , )(' nxf , dan )(" nxf  

dengan indeks efisiensi sebesar 1,259923

1

 . Metode ini juga telah dikembangkan 

oleh beberapa peneliti lainnya. Seperti Soleymani (2013) yang mengembangkan 

metode ini menjadi metode iterasi dua langkah dengan orde konvergensi empat. 

Kemudian Thukral (2016) juga mengembangkan metode ini menjadi metode 

iterasi dua langkah yang dikenal dengan metode Schroder ganda yang memiliki 

orde konvergensi empat dengan bentuk: 
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Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan orde konvergensi 

adalah dengan menambah langkah dari metode iterasi. Seperti yang dilakukan 

Grau dan  Barero (2006) yang mengimprovisasi varian Ostrowski menjadi metode 

iterasi tiga langkah yang menghasilkan orde konvergensi enam. Selanjutnya 

Bahgat dan Hafiz (2014) juga mengkombinasikan metode Newton dan Halley 

yang menghasilkan orde konvergensi delapan belas. Kemudian dilakukan 

pendekatan tertentu untuk meningkatkan orde konvergensi maupun mengevaluasi 

fungsinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kou (2006) mereduksi turunan 

kedua pada metode Chebyshev-type dengan menggunakan selisih terbagi, Chun 

(2007) mereduksi turunan kedua pada metode varian Chebyshev-Halley dengan 

menggunakan selisih terbagi, Li (2010) juga mereduksi turunan kedua pada 

metode new varian Chebyshev-Halley dengan menggunakan selisih terbagi, Wang 

(2010) yang memodifikasi metode Ostrowski dengan interpolasi Hermite, Zhao 

(2012) yang menggunakan interpolasi Hermite sebagai langkah ketiga dan 
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Wartono (2016) yang menggunakan interpolasi Hermite orde tiga untuk 

mereduksi turunan pertama. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

kombinasi metode iterasi pada Persamaan (1.2) dengan Persamaan (1.5) yang 

sehingga menjadi metode iterasi tiga langkah. Selanjutnya mereduksi turunan 

pertama dan kedua pada Persamaan (1.5) dengan menggunakan interpolasi 

Hermite dan selisih terbagi untuk meningkatkan orde konvergensinya. Oleh 

karena itu, pada tugas akhir ini penulis memberi judul “Orde Konvergensi 

Modifikasi Metode Schroder Ganda Tanpa Turunan Kedua dengan 

Menggunakan Selisih Terbagi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana bentuk dari 

modifikasi metode Schroder ganda tanpa turunan kedua dengan menggunakan 

selisih terbagi dan hasil orde konvergensinya?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu fungsi-fungsi yang digunakan 

merupakan persamaan nonlinear dengan variabel tunggal dan bernilai riil. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan persamaan modifikasi metode Schroder ganda dan 

menaksir turunan pertama dengan interpolasi Hermite dan turunan 

keduanya dengan menggunakan selisih terbagi. 

2. Mendapatkan orde konvergensi  dan indeks efisiensi. 

3. Meningkatkan orde konvergensi dan indeks efisiensi metode. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 
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1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam hal 

mengembangkan atau memodifikasikan bentuk dari metode iterasi. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan akar-akar 

persamaan nonlinier. 

3. Menambah bentuk pengembangan metode iterasi dalam 

menyelesaikan akar-akar persamaan nonlinier. 

4. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan dasar untuk mengembangkan 

metode lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu: Bab I 

pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab II landasan teori, bab ini 

berisi tentang teori-teori dasar dari buku maupun jurnal ilmiah yang digunakan 

dalam proses penelitian mengembangkan metode iterasi. Bab III metodologi 

penelitian, bab ini berisi tentang metodologi penelitian atau langkah-langkah 

penelitian yang akan digunakan dalam tugas akhir ini. Bab IV hasil dan 

pembahasan, bab ini berisi tentang penjabaran penelitian yang dilakukan untuk 

pengembangan metode iterasi. Bab V kesimpulan dan saran, bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari semua pembahasan dan saran penulis. 

 


