
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan yang berhubungan dengan model matematika, sering muncul 

dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, ekonomi serta pada 

persoalan rekayasa sains yaitu teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin dan lain 

sebagainya. Model yang muncul sering dalam bentuk persamaan nonlinear yang 

rumit dan kompleks. Beberapa bentuk dari persamaan non-linear melibatkan 

bentuk trigonometri, eksponensial, logaritma dan fungsi transenden lainnya.  

Metode yang tepat digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear 

adalah metode numerik, karena metode numerik merupakan sebuah teknik yang 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan 

dengan operasi perhitungan/aritmatika biasa (penjumlahan, perkalian, pembagian 

dan pengurangan).  

Salah satu persoalan dalam persamaan non-linear adalah menentukan akar-

akar persamaan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan perhitungan komputasi 

yang bersifat perulangan atau lebih dikenal dengan metode iterasi. Metode iterasi 

yang paling sering digunakan adalah metode Newton dengan bentuk umum 

metode umum: 
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Metode Newton merupakan metode iterasi dengan orde konvergensi 

kuadratik yang sederhana, sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan 

pendekatan dengan cepat. Namun terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan 

metode Newton menjadi tidak efisien untuk digunakan. Oleh sebab itu, seiring 

dengan kemajuan teknologi, beberapa ahli numerik melakukan berbagai macam 

pendekatan untuk meningkatkan orde konvergensi suatu metode. Hal ini 

dilakukan karena kecepatan sebuah metode dalam mencapai hasil dengan galat 

yang kecil bergantung pada orde konvergensinya. Salah satu pengembangan dari 
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metode numerik adalah metode Schröder tipe dua (Kanwar, 2010) yang memiliki 

orde konvergensi dua, dengan bentuk umum: 
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  (1.2)        

Selain menciptakan suatu iterasi baru banyak dari peneliti yang melakukan 

pengembangan terhadap metode iterasi yang telah ada, seperti yang dilakukan 

oleh Behl dkk. (2013), dimana mereka memodifikasi metode Schröder 

menggukan ekspansi deret Taylor orde dua. Iterasi ini masih memuat turunan 

kedua. Oleh karena itu, banyak penetili yang mengaproksimasikan menggunakan 

)(" nxf  dengan berbagai cara, diantaranya Kanwar (2007), menggunakan 

ekspansi deret Taylor yang telah dilakukan oleh Noor dkk. (2012),  melakukan  

pengujian menggunakan deret Taylor yakni dengan  mode aritmatik, 

kontraharmonik, sentroidal yang diteliti oleh Kansal (2016). 

 Modifikasi yang dilakukan peneliti ialah untuk meningkatan orde 

konvergensi yang dapat menghampiri nilai eksakdengan galat yang kecil. Banyak 

metode yang telah dikembangkan oleh peneliti dalam hal memodifikasi. Salah 

satunya ialah menggunakan Curvature (Kelengkungan Kurva). Misalnya Chun 

dan Kim (2010) yang memodifikasi metode Newton degan Curvature 

(kelengkungan kurva) yang menghasilkan orde konvergensi kubik. Pada tahun 

2010 Kim dan Chun kembali memodifikasi metode Jarrat menggunakan 

Curvature (kelengkungan kurva) dan menghasilkan orde konvergensi dua belas. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan mencoba 

menguraikan modifikasi metode Schröder dengan menggunakan curvature 

(kelengkungan kurva) untuk menghasilkan orde konvergensi yang tinggi. Maka 

penulis memberikan judul “Orde Konvergensi Modifikasi Merode Schröder 

Tipe Dua Menggunakan Kelengkungan Kurva Tanpa Turunan Kedua”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana bentuk 

modifikasi metode iterasi baru metode Schröder tipe kedua menggunakan 

Curvature (kelengkungan kurva) tanpa turunan kedua?”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu fungsi  yang merupakan 

persamaan non-linear dengan variabel tunggal dan bernilai riil. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan persamaan modifikasi varian metode Shröder  menggunakan 

curvature. 

2. Menentukan orde konvergensi hasil modifikasi yang serta simulasi numerik 

dari persamaan tersebut. 

3. Menentukan jumlah iterasi, COC, dan nilai fungsi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan penulis dalam hal memodifikasikan bentuk dari 

metode numerik. 

2. Dapat digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan non-linear dengan 

orde konvergensi yang lebih tinggi. 

3. Menambah bentuk pengembangan metode numerik dalam menyelesaikan 

akar-akar persamaan non-linear. 

4. Dapat dijadikan bahan dasar untuk mengembangkan metode lainnya.   

 

 

 

 



I-4 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup 5 bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang metodologi yang digunakan dalam penulisan 

tugas akhir, mencakup metode dan langkah. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang bagaimana bentuk persamaan baru berdasarkan 

Persamaan (1.2) yang telah dimodifikasi, orde konvergensi, indeks 

efisiensi dan simulasi numerik dari persamaan baru tersebut. 

BAB V  Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

  

 

    


