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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang mengandung derivatif  

dari variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Persamaan diferensial 

sendiri dibagi menjadi dua yaitu persamaan diferensial parsial dan persamaan 

diferensial biasa. Persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan yang 

memuat satu variabel terikat dan variabel bebas yang lebih dari satu, sedangkan 

persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan yang hanya memuat satu 

variabel bebas dan satu variabel terikat (Awrejcewicz, 2014). Suatu persamaan 

diferensial biasa dikatakan linear jika fungsi tak diketahui atau turunan-turunannya 

berpangkat satu. Pandang bentuk umum  suatu persamaan diferensial linear orde 3 

adalah sebagai berikut ini : 

𝑎3(𝑥) 𝑦′′′ + 𝑎2(𝑥) 𝑦′′ + 𝑎1(𝑥)𝑦′ + 𝑎0(𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥)  (1) 

atau 

𝑎3(𝑥)
𝑑3𝑦

𝑑𝑥3 + 𝑎2(𝑥)
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 + 𝑎1(𝑥)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑎0(𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥), dengan 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3  adalah 

bilangan riil dan 𝑎3 ≠ 0. Jika 𝐹(𝑥) = 0 maka persamaan (1.11) dikatakan 

persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta (Zill, 2012). 

 Penyelesaian persamaan diferensial sendiri  mempunyai dua cara yaitu 

dengan menggunakan metode analitik dan metode numerik. Metode analitik disebut 

juga metode sejati karena memberikan solusi sejati atau solusi sesungguhnya 

(Munir, 2003). Kenyataannya  tidak semua persoalan matematika memiliki solusi 

sejati atau dapat dikatakan masih memiliki galat (error). Metode analitik dalam hal 

ini hanya terbatas pada persoalan yang memiliki tafsiran geometri yang sederhana 

serta berukuran rendah, dari hal inilah muncul metode numerik yang dapat 

membantu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. 

 Metode numerik digunakan ketika suatu persoalan matematika tidak 

mampu diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Metode numerik 
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sendiri memiliki pengertian yakni teknik-teknik yang digunakan untuk 

merumuskan masalah-masalah matematika agar dapat diselesaikan dengan operasi-

operasi aritmatika (hitungan) biasa (tambah, kurang, kali, dan bagi). Secara harfiah 

metode numerik berarti cara berhitung dengan menggunakan angka-angka 

(Rachmatin, 2005). 

 Penelitian banyak dilakukan sebelumnya tentang persamaan diferensial 

yang mengaitkan metode numerik yang dilakukan oleh Elfita (2010) yakni pada 

penyelesaian persamaan diferensial linear orde dua dengan menggunakan metode 

Runge Kutta orde empat, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pada persamaan 

diferensial linear orde dua dengan metode Runge Kutta orde empat lebih mendekati 

nilai eksak. Kamari (2008) meneliti tentang penyelesaian numerik masalah nilai 

batas pada persamaan diferensial orde dua berbasis komputasi dan didapatkan hasil 

bahwa berdasarkan efisiensi waktu dan keakuratannya, penyelesaian dengan 

menggunakan matlab lebih cepat dan tepat bila dibandingkan dengan manual. 

Analisis numerik memiliki hal utama yang ditekankan yaitu analisis galat (Munir, 

2003). Penelitian terbaru juga dilakukan oleh Reni (2013) tentang solusi numerik 

dan analisis galat sistem persamaan diferensial orde-2 dengan menggunakan dua 

metode berbeda, dalam penelitiannya dinyatakan bahwa penyelesaian persamaan 

diferensial orde-2 untuk menemukan solusi numerik dan analisis galatnya 

diperlukan beberapa langkah dalam penggunaan dua metode berbeda. 

 Penelitian lain juga dilakukan dimana mengaitkan persamaan diferensial 

dan metode numerik dalam kehidupan sehari-hari. Sheikhani, dkk (2011) 

melakukan penelitian dengan judul Solution to system of pastial fraction differential 

equations using the fraction exponential operator, dimana dari penelitian tersebut 

disimpulkan operator pecahan eksponensial dapat menentukan solusi dari sistem 

persamaan diferensial pecahan parsial. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh 

Oktaviani, dkk (2014) dimana meneliti tentang aplikasi metode numerik yakni 

penyelesaian numerik sistem persamaan diferensial non linear dengan metode Heun 

pada model Lotka-Voltera, dari penelitian tersebut disimpulkan penyelesaian 

numerik dengan metode Heun pada sistem persamaan diferensial non linear model 
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Lotka-Voltera dengan faktor penghambat pertumbuhan pupulasi mangsa dan 

pemangsa mengalami empat kondisi yang akan berulang membentuk suatu isolasi 

mangsa-pemangsa. 

 Judul penelitian dari beberapa peneliti rata-rata menggunakan persamaan 

diferensial sebagai objek penelitian baik mencari solusi analitik, numerik maupun 

aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, dimana tiap-tiap peneliti menggunakan 

berbagai metode yang ada dalam metode numerik itu sendiri. Beberapa peneliti 

menggunakan sistem maupun persamaan diferensial biasa orde satu dan ada pula 

yang menggunakan sistem maupun persamaan diferensial orde dua tentunya dengan 

berbagai tujuan dan rumusan masalah yang berbeda-beda. 

 Metode numerik mempunyai solusi persamaan diferensial  yang dikenal 

dengan dua metode yaitu metode satu langkah (One Step Method) dan metode 

banyak langkah (Multi Step Method). Metode satu langkah ialah suatu metode yang 

membutuhkan satu buah nilai taksiran sebelumnya yaitu 𝑦(𝑥𝑟 ) untuk menaksirkan 

nilai 𝑦(𝑥𝑟+1 ). Metode satu langkah diantaranya yaitu metode Euler atau metode 

Euler-Cauchy, metode Heun (perbaikan metode Euler), dan metode Runge Kutta. 

Metode Runge Kutta dibagi menjadi empat yakni metode Runge Kutta orde satu, 

metode Runge Kutta orde dua, metode Runge Kutta orde tiga dan metode Runge 

Kutta orde empat. Metode banyak langkah adalah suatu metode yang memerlukan 

beberapa taksiran nilai sebelumnya yaitu diantaranya  𝑦(𝑥𝑟 ), 𝑦(𝑥𝑟−1 ) 𝑦(𝑥𝑟−2), … 

untuk menentukan nilai perkiraan 𝑦(𝑥𝑟+1 ). Metode banyak langkah diantaranya 

adalah metode Adams Bashforth Moulton, metode Milne-Simpson, dan  metode 

Hamming (Salusu, 2008). 

 Penelitian-penelitian yang  dilakukan tentang solusi persamaan diferensial 

maupun sistem persamaan diferensial yang mengaitkan metode-metode yang ada 

dalam sistem numerik telah banyak dilakukan. Sejauh ini penelitian yang dilakukan 

secara spesifik masih terbatas pada sistem maupun persamaan diferensial orde satu 

dan dua. Berdasarkan hal tersebut  maka kajian lebih mendalam tentang  sistem 

persamaan diferensial perlu dilakukan, dimana mengembangkan sistem persamaan 

diferensial orde dua yang telah dilakukan serta membedakan dengan penelitian 
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sebelumnya yakni menggunakan sistem persamaan diferensial orde-3 dengan 

menganalisis galat dari dua metode yang digunakan serta mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari kedua metode yang digunakan, maka peneliti akan melakukan 

kajian lebih lanjut pada  sistem persamaan diferensial orde tiga dengan judul 

“Solusi Numerik dan Analisis Galat Sistem Persamaan Diferensial Orde-3 

Menggunakan Metode Satu Langkah (One Step Method) dan Metode Banyak 

Langkah (Multi Step Method)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah merupakan acuan penelitian yang digunakan untuk 

memfokuskan masalah yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian seorang 

peneliti harus menentukan rumusan masalah yang akan diteliti agar penelitian yang 

dilakukan menjadi terarah. Hal-hal yang akan diteliti harus dirumuskan terlebih 

dahulu dengan latar belakang masalah yang ada. Berdasarkan latar belakang 

pengambilan judul kajian yaitu perlunya dilakukan kajian lebih mendalam pada 

solusi numerik dan analisis galat sistem persamaan diferensial orde-2 yang pernah 

dikaji sebelumnya menjadi persamaan diferensial orde-3 dengan dua metode pada 

analisis numerik,  maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini 

adalah : 

a. Bagaimana langkah-langkah menentukan solusi numerik sistem persamaan 

diferensial orde-3 menggunakan Metode Satu langkah dengan metode Heun? 

b. Bagaimana langkah-langkah menentukan solusi numerik sistem persamaan 

diferensial orde-3 menggunakan Metode Banyak Langkah dengan metode 

Adams Bashforth Moulton? 

c. Bagaimana galat sistem persamaan diferensial orde-3 dengan menggunakan  

metode Heun dan metode Adams Bashforth Moulton? 

d. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Heun dan 

metode Adams Bashforth Moulton pada solusi numerik sistem persamaan 

diferensial orde-3 dengan penghitungan manual dan program excel? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang mengandung 

derivatif/diferensial dari suatu atau lebih variabel terikat terhadap satu atau lebih 

variabel bebas. Persamaan diferensial sendiri memiliki banyak jenis diantaranya 

persamaan diferensial linear, tidak linear, homogen, tidak homogen, linear 

konstanta, linear fungsi, dan persamaan biasa maupun sistem persamaan. 

Banyaknya jenis persamaan diferensial sehingga dibutuhkan  ruang lingkup 

masalah yang dibatasi sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. 

Penelitian yang berjudul “Solusi Numerik dan Analisis Galat Sistem Persamaan 

Diferensial Orde-3 Menggunakan Metode Satu Langkah (One Step Method)  dan 

Metode Banyak Langkah (Multi Step Method)”, memerlukan batasan masalah 

untuk menghindari berbagai permasalahan. Batasan masalah tersebut diantaranya : 

a. Persamaan diferensial yang digunakan hanya persamaan diferensial biasa, 

yaitu persamaan diferensial linear homogen koefisien konstanta dengan dua 

variabel dan dua persamaan diferensial orde-3 (sistem persamaan diferensial). 

b. Galat yang digunakan adalah dengan menggunakan galat pemotongan (galat 

akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak). 

c. Penghitungan solusi numerik dan nilai galat dihitung secara manual dan juga 

menggunakan program excel. 

 

1.4 Tujuan Kajian 

 Segala sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian kajian disebut tujuan 

kajian, tentunya setelah membuat suatu rumusan masalah maka dapat disimpulkan 

tujuan kajian dari rumusan masalah yang telah dibuat. Kajian ini memiliki beberapa 

tujuan penelitian yang ingin dicapai mengenai solusi dan analisis galat. Tujuan 

dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan : 

a. Langkah-langkah solusi numerik sistem persamaan diferensial orde-3 dengan 

Metode Satu Langkah menggunakan metode Heun. 

b. Langkah-langkah solusi numerik sistem persamaan diferensial orde-3 dengan 

Metode Banyak Langkah menggunakan metode Adams Bashforth Moulton. 
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c. Galat sistem persamaan diferensial orde-3 dengan menggunakan  metode Heun 

dan metode Adams Bashforth Moulton. 

d. Kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode Heun dan metode Adams 

Bashforth Moulton pada solusi numerik sistem persamaan diferensial orde-3 

dengan penghitungan manual dan program excel. 

 

1.5 Manfaat kajian  

 Dalam setiap kajian, asas kemanfaatan menjadi suatu hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Begitu pula pada setiap penelitian yang dilakukan,  

seorang peneliti pada hakikatnya harus memiliki manfaat bagi masyarakat atau 

pembaca. Adapun manfaat yang diharapakan dari penulisan skripsi ini antara lain : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi tentang 

penyelesaian sistem persamaan diferensial orde-3 secara numerik. 

b. Menambah wawasan dan informasi mengenai persamaan diferensial orde-3 

dan metode numerik yaitu penyelesaian sistem persamaan diferensial orde-3 

dengan menentukan solusi  numerik dan analisis galatnya menggunakan 

metode satu langkah dan metode banyak langkah.  

c. Berguna sebagai tambahan sumbangan pemikiran dan bahan kajian  keilmuan 

mengenai persamaan diferensial khususnya sistem persamaan diferensial orde-

3. 

 

1.6 Metode Kajian  

 Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode 

kajian studi literatur (library research) atau studi kepustakaan yaitu pembahasan 

yang dilakukan dengan mengkaji teori atau literatur-literatur yang relevan untuk 

memecahkan masalah. Studi literatur ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara 

teori yang telah ada dengan masalah kajian atau pengembangan dari teori yang 

ditemukan. 

a. Sumber Kajian  

Sumber penulisan kajian ini berdasarkan beberapa data literatur. Data tersebut 

merupakan data sekunder berasal dari tahapan-tahapan pengumpulan data 
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dengan pembacaan secara kritis terhadap ragam literatur berupa buku, jurnal, 

skripsi terdahulu, maupun data dari internet. Selanjutnya data-data tersebut 

dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kategori dan relevansi terhadap 

materi penyelesaian sistem persamaan diferensial orde-3 menggunakan metode 

numerik. 

 

b. Cara Kajian  

Penulisan suatu kajian skripsi selalu diawali dengan melakukan penetapan 

masalah dan kemudian mencari sumber informasi mengenai masalah tersebut 

dengan mengkaji materi yang mendukung dalam pembahasan. Materi yang 

dipelajari dalam skripsi ini yaitu sistem persamaan diferensial orde-3, solusi 

numerik, analisis galat, metode satu langkah dengan menggunakan metode 

Heun, dan metode banyak langkah dengan menggunakan metode Adams 

Bashforth Moulton serta program excel. Selanjutnya data-data tersebut akan 

diolah sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai solusi numerik dan 

analisis galat pada sistem persamaan diferensial orde-3. 

 

c. Analisis Hasil 

Analisis hasil pembahasan dilakukan dengan mereduksi literatur yang telah ada 

untuk kemudian menjadi landasan dalam penyajian permasalah solusi numerik 

dan analisis galat sistem persamaan diferensial orde-3. Selanjutnya data 

tersebut diverifikasi untuk diuji kebenaran sehingga dapat diharapkan 

menghasilkan kesimpulan yang tepat. 

 

1.7 Definisi Operasional 

 Rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi 

pokok pembahasan dan penelitian kajian sangat diperlukan. Menghindari berbagai 

masalah seperti salah pengertian mengenai judul skripsi ini, maka perlu adanya 

definisi operasional, adapun beberapa istilah dalam judul yang perlu dijelaskan 

diantaranya  : 
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a. Persamaan diferensial  

Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan variabel-variabel tak 

bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel-variabel bebas (Nugroho, 

2010). 

b. Persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta 

Persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstanta adalah suatu 

persamaan diferensial dengan bentuk : 

𝑎3(𝑥)
𝑑3𝑦

𝑑𝑥3 + 𝑎2(𝑥)
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 + 𝑎1(𝑥)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑎0(𝑥)𝑦 = 𝐹(𝑥), dengan  𝑎0, 𝑎1,  𝑎2,  𝑎3  

adalah bilangan riil dan 𝑎3 ≠ 0, serta jika 𝐹(𝑥) = 0 (Zill, 2012). 

c. Metode numerik 

Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan 

persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi 

perhitungan/aritmatika biasa (tambah, kurang, kali, bagi) (Rachmatin, 2005). 

d. Metode Satu Langkah 

Metode Satu langkah (One Step Method) merupakan salah satu langkah untuk 

menyelesaikan bentuk persamaan diferensial secara numerik, dalam metode ini 

terdapat metode Euler, metode Heun, metode deret Taylor dan metode Runge 

Kutta. Metode satu langkah untuk menaksir 𝑦(𝑥𝑟+1) dibutuhkan satu buah 

taksiran untuk nilai sebelumnya 𝑦(𝑥𝑟) (Munir, 2003). 

e. Metode Banyak Langkah 

Metode Banyak Langkah (Multi step method), sama halnya dengan one step 

method, dalam metode ini juga digunakan untuk mencari solusi secara numerik 

pada persamaan diferensial.  Multi step method memiliki  beberapa metode 

yaitu metode Adams Bashforth Moulton, metode Haming serta metode Milne 

Simpson. Dikatakan metode banyak langkah karena dalam metode ini untuk 

perkiraan nilai 𝑦(𝑥𝑟+1) membutuhkan beberapa taksiran nilai sebelumnya, 

𝑦(𝑥𝑟), 𝑦(𝑥𝑟−1), 𝑦(𝑥𝑟−2), ... (Salusu, 2008). 

f. Metode Heun 

Metode Heun merupakan perbaikan dari metode Euler, karena galat yang 

dihasilkan oleh metode Euler cenderung besar sehingga untuk selanjutnya 
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diperbaiki menggunakan metode Heun. Metode ini sering disebut dengan 

metode prediktor-korektor, disebut metode prediktor karena pada langkah awal 

untuk 𝑦𝑟+1 merupakan solusi awal dari metode Euler dan selanjutnya sebagai 

korektor digunakan 𝑦𝑟+1 = 𝑦𝑟 +
ℎ

2
(𝑓(𝑥𝑟 , 𝑦𝑟) + 𝑓(𝑥𝑟+1, 𝑦𝑟+1)) (Triatmodjo, 

2002). 

g. Metode Adams Bashforth 

Metode Adams Bashforth Moulton adalah proses mencari nilai fungsi 𝑦(𝑥) 

pada titik tertentu dari persamaan diferensial biasa orde satu yang diketahui 

dengan melakukan prediksi dengan persamaan prediktor yang dinyatakan 

dengan 𝑦𝑛+1
∗  dan melakukan koreksi persamaan korektor yang dinyatakan 

dengan 𝑦𝑛+1 (Zill, 2012). 

h. Galat adalah selisih nilai hampiran terhadap nilai sejati, 𝜀 = 𝑎 − �̂� , sedangkan 

galat pemotongan adalah galat yang ditimbulkan oleh pembatasan jumlah 

komputasi yang digunakan pada proses metode numerik (Munir, 2003:25). 


