
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam bidang sains dan teknologi khususnya matematika, para ahli ilmu 

sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi persamaan. Beberapa 

persamaan sederhana dapat ditemukan solusinya dengan mudah. Pada umumnya 

persoalan yang sering muncul adalah persamaan dengan bentuk nonlinear yang 

melibatkan trigonometri, eksponensial, logaritma, dan fungsi tresenden lainnya 

yang tidak dapat diselesaikan secara analitik.  

Oleh karena itu, metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

persamaan nonlinear adalah dengan perhitungan komputasi yang bersifat 

perulangan atau lebih dikenal dengan metode iterasi. Metode yang paling terkenal 

dan paling banyak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear adalah 

metode Newton dengan bentuk umum:  
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Metode Newton diperoleh dari pemotongan deret Taylor orde satu dengan 

orde konvergensi kuadratik dan indeks effisiensi  
 

        . Dan beberapa 

peneliti memodifikasi metode Newton untuk mendapatkan bentuk yang baru 

sehingga tercipta beberapa varian Newton. Seperti yang dilakukan oleh 

Weerakoon-Fernando (2000) menghasilkan metode varian Newton yang baru, 

Sharma (2005) yang menghasilkan metode Newton Steffensen, Chun (2007) yang 

menambahkan parameter dan memodifikasi metode Newton yang menghasilkan 

bentuk baru kemudian menggunakannya untuk memodifikasi metode lain, dan 

banyak peneliti lainnya. 

Banyak pula yang mencoba mendapatkan metode-metode iterasi baru dengan 

harapan mendapatkan metode baru dengan indeks efisiensi yang lebih baik dari 

metode-metode sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah menggunakan 
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pemotongan deret Taylor orde dua yang menghasilkan metode Halley, 

Chebyshev, dan Euler. 

Peneliti yang menggunakan ekspansi deret Taylor orde dua diantaranya 

adalah Behl, dkk. (2013) yang memodifikasi metode Schroder menggunakan 

ekspansi deret Taylor dan menghasilkan keluarga baru dari metode Chebyshev 

berorde tiga dan empat, Elriska (2016) memodifikasi metode Householder yang 

menghasilkan metode baru tanpa turunan kedua berorde empat, Nanda (2017) 

juga melakukan hal yang sama pada metode Chun-Kim dan menghasilkan metode 

iterasi baru berorde empat. 

Selain menggunakan ekspansi deret Taylor, beberapa peneliti menggunakan 

persamaan kelengkungan kurva salah satunya adalah Chun-Kim (2010) yang 

menghasilkan metode iterasi sebagai berikut: 
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Kemudian mereka mengaproksimasi turunan kedua )('' nxf , hal ini dilakukan 

untuk mereduksi evaluasi fungsi sehingga dapat meningkatkan orde konvergensi. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Chun (2007) yang menghilangkan turunan 

kedua pada metode Chebyshev-Halley menggunakan pendekatan polynomial 

kubik. Kemudian Li, dkk. (2010) melakukan hal yang sama menggunakan 

ekspansi deret Taylor dan selisih terbagi. Selanjutnya Xiaojian (2008) juga 

mengaproksimasi turunan kedua pada metode Chebyshev-Halley menggunakan 

persamaan hiperbola. Wartono, dkk (2016) melakukan hal yang sama  dengan 

menyetarakan metode Halley dan metode Potra-Ptak yang menghasilkan 

persamaan )('' nxf  yang kemudian menghasilkan metode iterasi baru dengan orde 

konvergensi empat dan hanya melibatkan tiga evaluasi fungsi. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengembangkan metode Newton 

pada Persamaan (1.1) dengan menambahkan parameter θ seperti yang dilakukan 
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Behl, dkk. (2013) yang menambahkan parameter α pada metode Newton. 

Kemudian menggunakan varian Newton tersebut bersama persamaan 

kelengkungan kurva sehingga menghasilkan persamaan baru. Selanjutnya 

menggunakan ekspansi deret Taylor orde dua sehingga terbentuk metode baru 

yang memuat turunan kedua. Untuk menghilangkan turunan kedua, penulis 

mengaproksimasi menggunakan penyetaraan metode Newton-Steffensen dan 

Halley. Berdasarkan hal-hal di atas, menjadikan latar belakang bagi penulis untuk 

mengangkat judul “Modifikasi Metode Iterasi Satu Langkah Menggunakan 

Ekspansi Deret Taylor dengan Dua Parameter ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumusan masalah pada 

tugas akhir ini adalah “ Bagaimana bentuk dan orde konvergensi dari modifikasi 

metode iterasi baru tanpa turunan kedua?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu fungsi f  adalah suatu fungsi 

nonlinear dengan satu variabel dan fungsinya bernilai riil. 

2. Simulasi numerik dilakukan dengan menggunakan software Maple. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan metode iterasi baru modifikasi persamaan kelengkungan kurva 

menggunakan ekspansi deret Taylor orde dua. 

2. Menentukan persamaan baru tanpa turunan kedua dengan menggunakan 

penyetaraan metode Halley dan Newton Steffensen. 

3. Menentukan orde konvergensi hasil modifikasi metode iterasi baru secara 

numerik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Metode iterasi baru dapat digunakan untuk menemukan akar-akar persamaan 

nonlinier dengan indeks effisiensi optimal. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan peneliti dalam mengembangkan metode lain 

untuk permasalahan persamaan nonlinier. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini mencakup lima bab yaitu : 

BAB I       Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II      Landasan Teori 

Landasan teori berisi tentang teori-teori dasar yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III    Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

tugas akhir ini. 

BAB IV    Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan dan pemaparan cara-cara 

dalam penyelesaian penelitian serta dilengkapi dengan simulasi 

numeriknya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


