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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Didunia nyata banyak soal matematika yang harus dimodelkan terlebih 

dahulu untuk mempermudah mencari solusinya. Di antara model-model tersebut 

dapat berbentuk sistem persamaan linier dan sistem persamaan non linier. Dalam 

matematika dasar sistem persamaan linier adalah pilihan yang paling populer 

untuk dianalisis. Namun pada dasarnya sistem persamaan non linier lebih 

mendominasi dikehidupan. Sistem persamaan linier adalah kumpulan dari 

beberapa persamaan linier yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sistem persamaan linier solusinya mudah dicari dengan cara substitusi 

dan eliminasi. Sistem persamaan non linier merupakan bagian dari ilmu Aljabar 

Non Linear. Suatu sistem persamaan non linear adalah kumpulan dari beberapa 

persamaan non linear yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu 

(Munir, 2010). Penyelesaian persamaan kuadrat 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus kuadratik: 

𝑥1,2 =
−𝑏± 𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
         (1.1)                                                       

Beberapa persamaan polinomial yang sederhana dapat diselesaikan 

teorema sisa, sehingga tidak memerlukan metode numerik dalam 

menyelesaikannya, karena metode analitik dapat dilakukan. Namun ada beberapa 

fungsi tujuan dalam persamaan non linier yang tidak bisa diselesaiakan secara 

analitik, tetapi dapat diselesaikan dengan metode-metode khusus untuk 

penyelesaian masalah dalam persamaan non linier transendental yang fungsinya 

berbentuk eksponensial, logaritma, sin, cos, dan fungsi transenden lainnya. Salah 

satunya metode numerik digunakan untuk menyelesaiakan persoalan dimana 

perhitungan secara analitik tidak dapat digunakan. Ada banyak metode numerik 

yang dapat digunkan untuk menyelesaiakan persamaan non linier maupun sisitem 

persamaan non linier diantaranya metode Newton-Raphson dan metode Lelaran 
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titik tetap. Untuk bentuk sistem persamaan non linier yang memiliki fungsi 

transendental, seperti contoh 1.1 dibawah ini: 

𝑒𝑥 + 𝑦 − 0.2 = 0    

𝑥2 + sin 𝑦 + 1 = 0         (1.2) 

dapat diselesaikan dengan menggunkan metode Newton Raphson (Chapra dan 

Canale, 2012). Metode Newton Raphson sering konvergen dengan cepat, terutama 

bila iterasi dimulai cukup dekat dengan akar yang didinginkan. Namun untuk 

tebakan awal yang terlalu jauh dari solusi sejatinya dapat menyebabkan iterasi 

divergen. Metode Newton Raphson diturunkan dari Deret Taylor yang 

membutuhkan turunan untuk mencari solusinya dan tidak semua fungsi mudah 

dihitung turunannya khususnya sistem persamaan non linier yang fungsinya 

berbentuk transenden. Untuk menghindari hal tersebut, ada metode lain yang 

dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan sistem persamaan non linier. 

Terdapat beberapa metode yang sering digunakan untuk sistem persamaan 

diferensial yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan non 

linier transendental, dengan terlebih dahulu mentransformasikan sistem 

persamaan non linier menjadi sistem persamaan diferensial (Ginting, 2013). 

Tetapi setiap metode dan algoritma yang ada mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Beberapa metode persamaan diferensial biasa yang 

dapat digunakan untuk meneyelesaiakan sistem persamaan non linier yaitu 

metode Euler, Heun, Deret Taylor, Runge Kutta, dan Predictor corrector.  

Metode Euler adalah salah satu metode yang paling sederhana. 

Dibandingkan dengan metode yang lain, metode Euler banyak kekurangan. 

Metode euler atau disebut juga metode orde pertama karena persamaannya kita 

hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Metode ini mempunyai 

ketelitian yang rendah. Metode Heun adalah solusi dari metode Euler dijadikan 

sebagai solusi perkiraan awal (prediktor), selanjutnya solusi  perkiraan awal 

diperbaiki dengan metode Heun (Corrector). Metode Heun lebih baik dari pada 

solusi dari metode Euler, namun jumlah komputasinya menjadi lebih banyak 

dibandingkan dengan metode Euler (Munir, 2010). 
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Metode Deret Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan 

rumus-rumus solusi persamaan diferensial biasa. Penyelesaian persamaan 

diferensial biasa dengan menggunakan metode Deret Taylor tidak praktis karena 

metode tersebut membutuhkan turunan 𝑓(𝑥, 𝑦). Lagipula, tidak semua fungsi 

mudah dihitung turunannya. Metode Runge Kutta adalah alternatif lain dari 

metode Deret Taylor yang tidak membutuhkan perhitungan turunan, terutama 

untuk sistem persamaan non linier yang mempunyai bentuk fungsi transendental 

yang sulit dicari turunannya. Metode ini juga mendapatkan derajat ketelitian yang 

lebih tinggi, dan sekaligus menghindarkan keperluan mencari turunan yang lebih 

tinggi dengan jalan mengevaluasi fungsi 𝑓(𝑥, 𝑦) pada titik terpilih pada setiap 

selang langkah. Sedangkan metode Predictor-corrector adalah metode banyak 

langkah yang membutuhkan beberapa taksiran nilai awal. Dengan demikian, 

metode Predictor-corrector tidak self-start, sehingga tidak dapat diterapkan 

secara langsung (Munir, 2010).  

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Solusi Sistem 

Persamaan Nonlinier dengan Menggunakan Metode Runge Kutta Orde Empat”. 

Diambil metode Runge-Kutta orde empat karena tidak membutuhkan perhitungan 

turunan, terutama untuk sistem persamaan non linier yang mempunyai bentuk 

fungsi transendental yang sulit dicari turunannya dan memiliki ketelitian 

solusinya lebih tinggi dibandingkan dengan metode persamaan diferensial biasa 

lainnya. Semakin tinggi orde metode Runge Kutta, maka semakin teliti solusi 

yang dihasilkan. Dan untuk metode Runge Kutta dengan orde yang lebih tinggi 

mempunyai proses yang sama seperti orde sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang di atas rumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana cara mencari 

solusi sistem persamaan nonlinier transendental dengan menggunakan metode 

runge kutta orde empat? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Metode Runge Kutta orde empat ini merupakan salah satu metode turunan 

numerik. Metode Runge Kutta orde empat didalam skripsi ini dimanfaatkan untuk 

menyelesaiakan sistem persamaan non linier. Dan metode ini hanya melakukan 

pendekatan atau mencari solusi yang paling mendekati nilai atau hasil yang 

sebenarnya. Metode tersebut memiliki keterbatasan dalam beberap hal, oleh 

karena itu pada penulisan tugas akhir ini dibutuhkan pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah ini digunakan untuk mempersempit ruang lingkup penulisan 

dan pada akhirnya untuk memfokuskan masalah akan ditulis. Oleh karena itu 

batasan masalah yang diberikan pada tugas akhir  ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem persamaan non linier ditransformasikan dengan menggunakan konsep-

konsep homotopy kontinu maka harus memenuhi 

𝑥 ′  𝝀 = − 𝐽 𝑥 𝝀   
−1

. 𝐹(𝑥 0 ), 𝝀 ∈  0,1  dengan syarat awal 𝑥 0  dan 

𝐽 𝑥 𝝀  .  𝐽 𝑥 𝝀   adalah matriks Jacobian non singular sehingga nilai 

inversnya dapat terdefinisi. 

2. Agar 𝐽 𝑥 𝝀   menjadi matriks jacobian non singular yang inversnya dapat 

didefinisikan maka menggunakan sistem persamaan non linier dengan tiga 

variabel dalam tiga persamaan. Dan untuk sistem persamaan non linier 

dengan empat variabel dalam empat persamaan dan seterusnya prosesnya 

sama dengan tiga variabel dalam tiga persamaan. 

3. Dalam kehidupan sehari-hari banyak soal yang berbentuk sistem persamaan 

non linier dengan solusi yang dicari dalam bentuk bilangan real, sehingga 

dalam kajian ini hanya dibatasi untuk sistem persamaan non linier dengan 

bilangan real.  

1.4 Tujuan Kajian 

Bertitik tolak dari pertanyaan rumusan masalah, maka tujuan penulisan 

skripsi ini yaitu mendiskripsikan bagaiamana cara mencari solusi sistem 

persamaan nonlinier transendental dengan menggunakan metode runge kutta orde 

empat. 
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1.5 Manfaat Kajian 

Di dalam setiap tindakan yang dilakukan diharapkan mampu memberi 

manfaat yang baik bagi banyak pihak. Demikian pula dengan penulisan tugas 

akhir ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi banyak kalangan. 

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain adalah: 

1. Secara teori: 

Metode Runge Kutta dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan 

non linier dengan fungsi transendental dengan terlebih dahulu 

mentransformasikannya menjadi sistem persamaan diferensial dengan 

memanfaatkan konsep-konsep metode Homotopy kontinu. 

2. Secara praktis: 

Dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sistem persamaan non linier 

dengan fungsi yang berbentuk transenden. 

1. 6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan 

merupakan suatu penenlitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan 

perpustakaan, seperti : buku-buku, majalah, dan lainnya (Mardalis, 2003). 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari literatur atau 

catatan yang berhubungan dengan sistem persamaan non linier dan metode Runge 

Kutta orde empat. Literatur atau catatan tersebut merupakan literatur utama, 

sedangkan literatur pendukungnya adalah literatur tentang konsep metode 

Homotopy kontinu. Dalam penelitian ini, langkah-langkah umum yang dilakukan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Mentransformasikan sistem persamaan non linier menjadi sistem persamaan 

diferensial dengan menggunakan konsep metode Homotopy kontinu 
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2. Menyelesaikan sistem persamaan diferensial dengan menggunakan metode 

Runge Kutta orde empat. 

1.7  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah hubungan antar konsep yang satu dengan 

konsep yang lain. Kerangka konseptual ini berisi tentang gambaran pembahasan 

pada bab selanjutnya. Agar dapat memahami alur dalam penulisan pada tugas 

akhir ini,  maka dapat  dibuat kerangka konseptual seperti berikut: 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konsep 

Persamaan non linier bagian dari aljabar non linier yang mana penting 

untuk dipelajari. Karena banyak persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang 

menggunakan aplikasi dari model persamaan non linier. Persamaan non linear 

adalah suatu kalimat matematika terbuka yang variabelnya berderajat tidak sama 

dengan satu atau mengandung nilai fungsi non linear, seperti log, sin dan lain 

sebagainya. Sedangkan kumpulan dari beberapa persamaan non linier yang saling 

berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu disebut sistem persamaan non linier. 
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Dalam perhitungan sistem persamaan non linier tentu ada dua metode 

yaitu metode analitik yang menghasilkan nilai eksak dan metode numerik yang 

menghasilkan nilai aproksimasi atau pendekatan. Menurut Capra dan Canale 

(2012) terdapat dua metode numerik yang dapat digunakan untuk mencari solusi 

sistem persamaan non linier yaitu Metode lelaran titik tetap dan Metode Newton-

Raphson. 

Selain dua metode diatas, menurut Ginting (2013)  sistem persamaan non 

linier trasendental dapat dicari solusinya dengan metode yang digunakan untuk 

persamaan diferensial biasa, dengan terlebih dahulu mentransformasikan sistem 

persamaan non linier menjadi sistem persamaan diferensial. Beberapa metode 

persamaan diferensial biasa yang dapat digunakan untuk meneyelesaiakan sistem 

persamaan non linier yaitu metode Euler, Heun, Deret Taylor, Runge Kutta, dan 

Predictor corrector. Diambil metode Runge-Kutta orde empat karena tidak 

membutuhkan perhitungan turunan, terutama untuk sistem persamaan non linier 

yang mempunyai bentuk fungsi transendental yang sulit dicari turunannya dan 

memiliki ketelitian solusinya lebih tinggi dibandingkan dengan metode persamaan 

diferensial biasa lainnya. 

Sebelum dicari solusinya dengan metode Runge kutta terlebih dahulu 

sistem persamaan non linier trasendental ditransformasikan menjadi sistem 

persamaan diferensial dengan menggunakan konsep-konsep metode homotopy 

kontinu. 

 

  


