
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bidang sains dan teknologi sering kali menghadapan kita dengan masalah 

pencarian solusi persamaan matematika yang diberikan dalam bentuk persamaan 

diferensial. Persamaan diferensial yang sering dibahas adalah persamaan 

diferensial biasa orde satu dengan bentuk umum sebagai berikut: 

𝑦′ = 𝑓(𝑥, 𝑦) (1.1) 

dengan nilai awal 𝑦(𝑥0) = 𝑦0 

Solusi dari persamaan diferensial pada Persamaan (1.1) adalah berupa fungsi 

yang memenuhi persamaannya. Untuk memperoleh solusi tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode analitik dan metode 

numerik.  Metode analitik memberikan solusi eksak yaitu solusi dengan galat 

sama dengan nol, sedangkan metode numerik memberikan solusi hampiran yang 

mendekati solusi eksak. 

Seringkali metode analitik unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas, 

yaitu persoalan yang memiliki tafsiran geometri sederhana. Bila metode analitik 

tidak dapat lagi diterapkan, maka solusi persoalan dapat dicari dengan 

menggunakan metode numerik. Ada banyak metode numerik yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam bentuk Persamaan (1.1) 

diantaranya adalah metode Euler, metode Heun, metode deret Taylor dan metode 

Runge-Kutta. 

Metode Runge-Kutta dikenal sebagi metode yang lebih praktis dari pada 

metode deret Taylor karena tidak membutuhkan perhitungan turunan yang lebih 

tinggi dalam pengerjaannya, tetapi hanya perlu mengevaluasi fungsi pada titik 

terpilih untuk setiap selang langkah. Ketelitian yang diperoleh dari metode Runge-

Kutta lebih baik dibandingkan ketelitian dari metode euler. Tingkat ketelitian dari 

metode Runge-Kutta ini dipengaruhi oleh ordenya. Semakin besar orde yang 

digunakan maka semakin teliti hasil yang diperoleh. 
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Berbeda halnya dengan metode numerik yang lain, seperti metode Euler, 

Taylor dan lainnya, pada metode Runge-Kutta memiliki beberapa parameter, 

dimana solusinya bergantung pada pemilihan nilai parameter yang diberikan. 

Berdasarkan pengambilan parameter bebasnya, metode Runge-Kutta terbagi 

menjadi beberapa jenis diantaranya, Runge-Kutta Klasik, Runge-Kutta Kutta, 

Runge-Kutta Merson, Runge-Kutta Kuntzmann dan Runge-Kutta Gill (Lapidus, 

1971) . 

Untuk memperkecil error sehingga nilai hampirannya lebih mendekati nilai 

eksak, beberapa peneliti telah melakukan modifikasi pada bentuk umum metode 

Runge-Kutta orde empat menggunakan pendekatan deret, diantaranya; Evans 

(1989) menuliskan persamaan metode Runge-Kutta orde empat klasik menjadi 

persamaan yang mengandung unsur aritmatik lalu mensubstitusikan deret 

aritmatik tersebut dengan deret geometri sehingga menghasilkan metode Runge-

Kutta baru berdasarkan deret geometri. Dengan cara yang sama Sanugi dan Evans 

(1994) menggunakan deret harmonik dan menghasilkan metode Runge-Kutta 

berdasarkan deret harmonik. Selanjutnya modifikasi metode Runge-Kutta orde 

empat juga dilakukan menggunakan rata-rata heronian dan centroidal oleh 

Murugensan (2010) dan menggunakan rata-rata kontraharmonik oleh Ababneh 

(2009). Selain itu Ponalagusany (2007)  membandingkan metode Rung-Kutta orde 

empat  menggunakan variasi deret yang digunakan pada simulasi Cellular Neural 

Networks (CNN). 

Penelitian-penelitian sebelumnya masih menggunakan satu jenis deret, 

dengan harapan menghasilkan metode yang lebih baik Imran dkk (2014) 

melakukan modifikasi metode Runge-Kutta orde tiga menggunakan kombinasi 

linier dari deret aritmatik, deret harmonik dan deret geometri.  Selanjutnya Yanti 

(2018), juga melakukan modifikasi metode Runge-Kutta orde tiga menggunakan 

kombinasi konvex deret lehmer. 

Bentuk umum persamaan deret Kuasa diperkenalkan kembali dalam 

penelitian Cizmesija (2012) yang mengkaji ulang deret kuasa untuk dua konvex 

kombinasi dari deret aritmatik, harmonik dan geometri. Persamaan deret Kuasa  

yaitu: 
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𝑀𝑝(𝑎, 𝑏) = { (
𝑎𝑝+𝑏𝑝

2
)

1

𝑝
, 𝑝 ≠ 0

√𝑎𝑏 ,              𝑝 = 0 .

 (1.2) 

dengan 𝑎, 𝑏, 𝑝 ∈ ℝ dan 𝑎, 𝑏 > 0. 

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, penulis tertarik untuk 

mengaplikasikan deret kuasa untuk memodifikasi metode Runge-Kutta. Oleh 

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

Metode Runge-Kutta Orde Empat Klasik Menggunakan Deret Kuasa 𝒑 =

𝟏/𝟐”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas pada 

tugas akhir ini adalah bagaimana bentuk modifikasi metode Runge-Kutta orde 

empat klasik menggunakan deret kuasa 𝑝 = 1/2. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada tugas akhir ini yaitu hanya menggunakan metode 

Runge-Kutta orde empat  klasik, deret kuasa 𝑝 = 1/2 dan persamaan diferensial 

biasa orde satu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mendapatkan rumusan modifikasi metode Runge-Kutta orde empat klasik 

menggunakan deret kuasa 𝑝 = 1/2. 

2. Menentukan galat dan kestabilan pada metode Runge-Kutta orde empat 

klasik berdasarkan deret kuasa 𝑝 = 1/2. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah kemampuan penulis dan pembaca untuk mengembangkan 

bentuk metode numerik untuk penyelesaian permasalahan matematika 

khususnya persamaan diferensial orde satu. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan solusi dari persamaan 

diferensial orde satu. 
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3. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan metode 

lainnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu: 

BAB 1 Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitain, manfaat penelitian dan  sitematika 

penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam tugas akhir ini. 

BAB III   Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

tugas akhir ini. 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

 Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


