
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Metode Schröder adalah suatu satu metode yang digunakan untuk 

menentukan akar-akar persamaan nonlinear dengan konvergensi orde dua. 

Selanjutnya, metode Schröder dimodifikasi dengan kelengkungan kurva dan 

menghasilkan sebuah rumusan rumusan baru. Namun, rumusn baru ini masih 

memuat turunan kedua. Kemudian turunan keuda dihilangkan dengan 

menggunakan penyetaraan dari metode Chebyshev dan metode Newton 

Steffensen yang masing-masing memiliki orde konvergensi tiga. berdasarkan 

penelitian ini, modifikasi metode Schröder dengan kelengkungan kurva tanpa 

turunan kedua memiliki orde konvergensi tiga. metode baru yang di peroleh ini 

terdapat pada persamaan (4.8) dan ditulis kembali: 

  
)]()(][)(')(3)()(')()(4)[('

)]()(')()()][(3)()[(
22

2

1

nnnnnnnnn

nnnnnnn
nn

yfxfxfyfxfxfxfyfxf

xfxfyfxfyfyfxf
xx




 ,  

dengan 

)(

)(

n

n

nn
xf

xf
xy


 , 

Persamaan galat dari metode pada Persamaan (4.8) adalah : 
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Orde konvergensi metode pada persaman (1.2) meningkat menjadi tiga. 

Evaluasi fungsi yang dimilik oleh rumusan baru ini ada tiga yakni )( nxf , )( nxf  , 

dan )( nyf . Sehingga memiliki indeks efisiensi 442,133   . 

Semakin tinggi nilai orde konvergensi suatu iterasi, maka semakin sedikit 

jumlah iterasi yang diperlukan dalam mwnghampiri akar-akar persamaan 

nonlinear. Berdasarkann simulasi numerik ada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 pada BAB 

IV, terlihat bahwasanya metode  Schröder yang telah dimodifikasi dengsan 

menggunakan kelengkungan kurva secara umum memiliki iterasi yang sedikit 
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dalam menghampiri persamaan akar-akar nonlinear dan nilai COC yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan metode Newton dan metode Schröder. Sehingga 

metode Schröder yang telah dimodifikasi dengan kelengkungan kurva lebih 

efektif dalam meneyelesaikan persamaan nonlinear dibandingkan dengan metode 

lainnya yang memiliki orde konvergensi yang lebih rendah. 

 

5.2 Saran  

Pada tugas akhir ini penulis tertarik memodifikasi metode Schröder 

dengan kelengkungan kurva, hal ini terinspirasi dari proses yang di lakukan oleh 

Chun (2010) yang memodifikasi metode Newton dengan kelengkungan kurva. 

Penulis juga menyertakan COC dalam memperlihatkan orde konvergensi serta 

jumlah iterasi yang diperlukan metode dalam menghampiri sebuah akar-akar 

persamaan nonlinear secara numerik dan menggunakan indeks efisiensi dalam 

memperlihatkan keefektifan persamaan orde konvergensinya. Selanjutnya, penulis 

menyarankan kepada pengembang selanjutnya untuk meneliti dengan 

menggunakan pengembangan metode lainnya selain kurvatur dan atau peneliti 

selanjutnya agar mampu menyajikan simulasi numerik selain menggunakan COC 

untuk memperlihatkan orde konvergesi dari metode yang akan dikembangkan dari 

metode ini. 


