
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam ilmu matematika 

adalah teknik untuk mendapatkan solusi persamaan nonlinear dalam bentuk : 
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Seringkali model matematika tersebut muncul dalam bentuk yang tidak ideal atau 

rumit. Model matematika yang rumit ini kadangkala tidak dapat diselesaikan 

dengan motode analitik yang sudah baku untuk mendapatkan solusi sejatinya 

(exact solution). Apabila metode analitik tidak dapat lagi diterapkan, maka solusi 

persoalan sebenarnya masih dapat diperoleh dengan menggunakan perhitungan 

numerik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga 

dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. 

 Salah satu penerapan metode numerik dalam perhitungan aritmatika 

adalah mencari akar-akar persamaan nonlinear yang menghasilkan solusi 

hampiran yang bersifat iterasi. Salah satu metode untuk mencari akar-akar 

persamaan nonlinear yang sering digunakan adalah metode Newton dengan orde 

konvergensi berbentuk kuadratik. Oleh karna itu metode Newton cukup cepat 

menghampiri akar-akar persamaan nonlinear, dengan bentuk sebagai berikut : 
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Metode Newton memiliki konvergensi kuadratik dan indeks effisiensi 
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Banyak peneliti dan ilmuwan mulai melakukan pengembangan terhadap 

berbagai macam metode pendekatan dengan memodifikasi berbagai metode iterasi 

untuk meningkatkan orde konvergensi. Kecepatan konvergensi sebuah metode 

bergantung pada orde konvergensinya dalam meminimalkan jumlah iterasi, maka 
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dikembangkan suatu metode numerik dengan konvergensi kubik yang dikenal 

metode Chebyshev-Halley (Gutierrez, 2007) dengan bentuk : 
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            (1.3) 

Selain itu, metode numerik dengan konvergensi kubik lainnya yaitu yang 

dikenal dengan metode Chebyshev-Like (Amat, 2007) dengan bentuk : 
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Berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan indeks yang lebih 

tinggi untuk meningkatkan orde konvergensi metode iterasi. Penulis tertarik untuk 

membahas Persamaan (1.3) dan Persamaan (1.4) dengan melakukan modifikasi 

terhadap metode Chebyshev-Halley dan Chebyshev-Like dengan menggunakan 

deret Taylor, kemudian menjumlahkan kedua metode yang masing-masing 

terdapat sebuah parameter, sehingga menjadi metode iterasi baru dua langkah, 

oleh karena itu diharapkan konvergensinya lebih baik dari metode sebelumnya.  

Oleh karena itu, pada tugas akhir ini penulis memberi judul “Modifikasi 

Metode Chebyshev-Halley dan Chebyshev-Like Menggunakan Deret 

Taylor”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana Orde Konvergensi metode 

Chebyshev-Halley dan Chebyshev-Like setelah dimodifikasi menggunakan deret 

taylor ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini penulis hanya memberi batasan pada fungsi nonlinear 

dengan satu variabel dan fungsinya bernilai riil. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Mendapatkan metode iterasi baru. 

2. Mendapatkan orde konvergensi metode iterasi baru dan menentukan nilai 

indeks efisiensinya. 

3. Menguji hasil metode dengan melakukan simulasi numerik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian pada tugas akhir ini adalah 

1. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengembangkan metode lain 

untuk permasalahan menyelesaikan persamaan nonlinear. 

2. Metode baru yang telah diperoleh dapat digunakan untuk mencari akar-

akar persamaan nonlinier dengan tingkat konvergensi yang lebih cepat dan 

indeks effisiennya yang lebih besar. 

3. Dapat memberikan kontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang numerik. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang digunakan dalam proses 

penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

tugas akhir ini. 
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BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang pembahasan bagaimana bentuk rumusan baru 

dari Persamaan (1.3) dan Persamaan (1.4) setelah dimodifikasi dengan 

menggunakan deret taylor, serta bagaimana bentuk orde 

konvergensinya dan nilai indeks efisiensinya. Selain itu dilengkapi 

dengan simulasi numerik. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 


