
BAB 2

PENYELESAIAN
PERSAMAAN TAKLINIER

Persamaan taklinier sudah diperkenalkan sejak di sekolah menengah, di-
ataranya persamaan kuadrat, persamaan trigonometri dan persamaan
yang memuat logaritma atau eksponen. Beberapa contoh persamaan taklinier
adalah sebagai berikut

x2 + 2x + 1 = 0, x2 − 4 sin x = 0,

ln x + 1 = 0, x− e−x = 0.

Dalam kasus sederhana, persamaan taklinier dapat diselesaikan secara eksak atau
analitik dengan menggunakan metoda atau rumus tertentu, misalnya persamaan
kuadrat diselesaikan dengan cara memfaktorkan atau menggunakan rumus abc.
Tapi secara umum persamaan taklinier tidak dapat diselesaikan secara analitik,
sehingga diperlukan metoda numerik untuk menyelesaikannya.

Pada Bab ini kita membahas salah satu masalah dasar dalam aproksimasi
numerik, yaitu masalah penentuan akar persamaan taklinear. Bentuk umum
masalahnya adalah menentukan nilai variabel x sehingga

f(x) = 0 (2.1)

dimana f suatu fungsi taklinear. Yang dimaksud dengan penyelesaian atau
akar persamaan (2.1) adalah semua x yang memenuhi persamaan (2.1). Akar
suatu persamaan taklinier dapat tunggal, lebih dari satu atau bahkan tidak mem-
punyai akar sama sekali. Secara grafik, akar persamaan taklinier (2.1) merupakan
titik potong grafik y = f(x) dengan sumbu x. Pada gambar 2.1 berikut, c1, c2

dan c3 adalah akar-akarnya.
Pekerjaan mengidentifikasi ada tidaknya atau berapa banyak akar suatu per-

samaan taklinier bukanlah pekerjaan yang mudah. Teorema berikut memberikan
syarat cukup agar suatu persamaan taklinier mempunyai akar di dalam suatu
interval sehingga ia dapat dijadikan pedoman untuk meloka-lisir akar persamaan
taklinier tersebut.

22
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Gambar 2.1: Beberapa akar persamaan takliniear

Teorema 2.0.1. Bila f kontinu pada interval [a, b] dan f(a)f(b) < 0 maka ter-
dapat c ∈ (a, b) sehingga f(c) = 0, yaitu c merupakan akarnya.

2.1 Metoda belah dua atau metoda biseksi

Metoda belah dua (bisection) ini merupakan cara yang paling sederhana
dalam mencari akar persamaan taklinier. Pada metoda ini kita mulai pada suatu
interval yang memuat akar. Teorema (2.0.1) dapat digunakan dalam memilih
interval ini. Ide dasar metoda ini adalah membagi dua interval yang memuat
akar, kemudian mempertahankan subinterval yang memuat akar dan membuang
subinterval yang tidak memuat akar. Proses ini dilakukan terus menerus sampai
interval yang tersisa menjadi sangat sempit dan diperoleh barisan interval yang
kesemuanya memuat akar

[a1, b1] ⊃ [a2, b2] ⊃ · · · ⊃ [an, bn] ⊃ · · ·

Karena akarnya terdapat di dalam interval yang sempit ini maka akar aproksi-
masinya dapat diambil sebagai titik tengah interval ini. Metoda ini diilustrasi
pada skema berikut.

Seperti ditunjukkan pada gambar, kita mulai dengan mengambil a1 = a
dan b1 = b, dan ambil p1 sebagai titik tengah interval [a, b], yaitu

p1 =
a + b

2
.

Bila f(p1) = 0 maka p1 adalah akarnya. Tapi bila f(p1) 6= 0 maka f(p1) mem-
punyai tanda positif atau negatif. Karena f(a) 6= 0 maka akan berlaku salah
satu, yaitu

f(p1)f(a) < 0 atau f(p1)f(a) > 0.

Bila f(p1)f(a) < 0 maka akarnya berada di dalam interval [a2, b2], jadi diambil
a2 = a dan b2 = p1. Sebaliknya, bila f(p1)f(a) > 0 maka akarnya di dalam
interval [a2, b2], jadi diambil a2 = p1 dan b2 = b.
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Gambar 2.2: Ilustrasi metoda biseksi

Dengan mengikuti prosedur yang sama maka akan terbentuk barisan inter-
val bersarang (nested) [an, bn] yang semuanya memuat akar persamaan f(x) = 0.
Akhirnya, metoda belah dua ini dapat disusun dalam algoritma berikut.

Algoritma 2.1. (Metoda biseksi)

1. Mulailah dengan interval [a, b] yang memuat akar f(x) = 0.

2. Ambil a1 = a dan b1 = b.

3. Untuk n = 1, 2, 3, · · · didefinisikan barisan (pn), (an) dan (bn) dengan cara
sebagai berikut :

pn =
an + bn

2{
an+1 = an, bn+1 = pn jika f(an)f(pn) < 0,

an+1 = pn, bn+1 = bn jika f(an)f(pn) > 0.

Barisan (pn) yang diperoleh pada algoritma ini adalah aproksimasi untuk akar p,
yaitu

lim
n→∞

pn = p.

Masalah selanjutnya berkaitan dengan akurasi aproksimasi dan banyaknya
iterasi yang harus diambil. Karena akar p dan aproksimasinya pn selalu terletak
di dalam interval [an, bn], khususnya lagi pn = an+1 atau pn = bn+1 sehingga
pn ∈ [an+1, bn+1]. Oleh karena itu berlaku

|p− pn| ≤ (bn+1 − an+1).

Diperhatikan bahwa pada setiap iterasi, lebar interval menjadi separuh dari lebar
interval sebelumnya. Jadi

bn+1 − an+1 = bn − an =
1

2
(bn−1 − an−1) =

1

22
(bn−2 − an−2) = · · · = 1

2n
(b1 − a1).
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Mengingat a1 = a dan b1 = b maka kekeliruan mutlak pada iterasi ke n adalah

|p− pn| ≤ b− a

2n
.

Bila diinginkan kekeliruan ini tidak melebihi suatu toleransi TOL maka haruslah

b− a

2n
< TOL yaitu n > 2 log

(
b− a

TOL

)
.

Karena itu semakin sempit interval [a, b] yang kita pilih semakin sedikit iterasi
yang dibutuhkan untuk mencapai toleransi tertentu. Estimasi kekeliruan pada
metoda belah dua ini tidak bergantung pada fungsi f yang diberikan.

Contoh 2.1.1. Diperhatikan persamaan tak linier

x2 − 4 sin x = 0.

Persamaan ini mempunyai akar, salah satunya adalah x = 0. (coba periksa!)
Untuk akar lainnya tidak dapat ditentukan secara analitik bahkan daerah dimana
akar ini berada tidak dapat ditentukan secara pasti. Tapi dengan bantuan grafik
berikut, kita dapat menentukan interval yang memuat akar. Dari gambar ini

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
−4

−2

0

2

4

6

8

10

Gambar 2.3: grafik fungsi y = x2 − 4 sin x

terlihat ada satu akar di dalam interval [1, 2]. Selanjutnya kita terapkan metoda
belah dua pada interval ini. Dalam hal ini kita mempunyai

f(x) = x2 − 4 sin x.

Dengan menggunakan algoritma diatas, diperoleh

a1 := a = 1 b1 := b = 2 =⇒ p1 = (1 + 2)/2 = 1.5

Karena f(a1)f(p1) = (−1.7400)(−2.3659) > 0 maka diambil

a2 := p1 = 1.5 b2 := b = 2 =⇒ p2 = (1 + 2)/2 = 1.750.
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n an bn pn f(pn) f(an)

1 1.0000 2.0000 1.5000 -1.7400 -2.3659
2 1.5000 2.0000 1.7500 -0.8734 -1.7400
3 1.7500 2.0000 1.8750 -0.3007 -0.8734
4 1.8750 2.0000 1.9375 0.0198 -0.3007
5 1.8750 1.9375 1.9063 -0.1433 -0.3007
6 1.9063 1.9375 1.9219 -0.0624 -0.1433

Dengan melanjutkan iterasi ini maka hasilnya untuk 6 iterasi pertama disajikan
pada Tabel berikut. Nilai x = 1.9219 diambil sebagai aproksimasi akar per-
samaan x2 − 4 sin x = 0. Dengan pengambilan ini kita yakin bahwa kesalahan
aproksimasinya tidak akan melebihi 2−1

26 = 0.0156. Kenyataannya, akar eksak un-
tuk 4 digit dibelakang koma adalah 1.9338 sehingga kekeliruan mutlaknya adalah
|1.9338− 1.9219| = 0.0119 < 0.0156.

Contoh 2.1.2. Diperhatikan persamaan x− e−x/c = 0 dengan c suatu konstanta
positif.

Sebelumnya kita lakukan analisa untuk mengetahui eksistensi akarnya. Di sini
kita mempunyai f(x) = x − e−x/c. Karena f(0) = 0 − e−x/c < 0 dan f(1) =
1− e−1/c = 1− 1

e1/c > 0 untuk setiap c positif maka diperoleh

f(0)f(1) < 0.

Karena fungsi ini kontinu maka persamaan taklinier ini selalu mempunyai penye-
lesaian untuk setiap konstanta c positif dan selalu terdapat di dalam interval
[0, 1] dan ia tunggal. Masalah ini muncul dalam mempelajari resistive mixer cir-
cuits, yaitu ketika menentukan arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik.
Masalah ini dikemukakan oleh Armstrong dan Kulesza pada tahun 1981 dengan
memberikan bentuk analitik untuk aproksimasi akarnya, yaitu

x = cu

[
1− ln(1 + c)u

1 + u

]
(2.2)

dengan u = ln(1 + 1/c) (Penny dan Linfield, 2000). Misalkan kita menginginkan
kekeliruan aproksimasinya tidak melebihi toleransi TOL = 0.001 maka harus
diambil

n > 2 log

(
b− a

TOL

)
= 2 log

(
1

0.001

)
= 9.9658,

yaitu cukup diambil n = 10. Sebelum kita lanjutkan pembahasan contoh ini, kita
perhatikan dulu implementasi metoda belah dua pada MATLAB.

Implementasi MATLAB

Dalam menyusun kode MATLAB untuk Algoritma (2.1) dibutuhkan kriteria
stopping, yaitu suatu kriteria kapan iterasi dihentikan. Bila TOL suatu toleransi
yang ditetapkan maka ada tiga kriteria stopping yang dapat digunakan, yaitu :
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1. Menetapkan dimuka banyak iterasi n sebagai bilangan asli pertama yang
lebih besar dari 2 log

(
b−a
TOL

)
. Ini sesuai dengan penjelasan di atas.

2. Berhenti bilamana |f(pn)| < TOL. Kriteria ini didasarkan pada fungsi f
diasumsikan kontinu sehingga pertimbangan bahwa semakin dekat |f(pn)|
ke 0 maka semakin dekat pn ke p. Banyak iterasi n baru dapat diketahui
belakangan.

3. Berhenti bilamana bn − an < TOL. Karena akar dan aproksimasinya se-
lalu berada di dalam [an, bn] maka kekeliruan yang diperoleh tidak akan
melebihi TOL. Seperti kriteria kedua, banyak iterasi baru dapat diketahui
belakangan.

Bila perlu diberikan juga pesan error untuk menghentikan program secara pre-
matur untuk kejadian-kejadian khusus. Tiga kode MATLAB berikut ini, masing-
masing menggunakan kriteria stopping di atas.

Kode MATLAB berikut ini menggunakan kriteria stopping 1.

function [akar,langkah]=biseksi1(a,b,tol)

%INPUT : titik ujung interval a, b
% toleransi = tol
%OUTPUT : akar= akar aproksimasi
% langkah = banyaknya langkah yang dibutuhkan.

%CEK! apakah interval [a,b] yang dipilih
%betul-betul memuat akar.

fa = feval(’fun’,a); fb = feval(’fun’,b); if sign(fa)*sign(fb)>0
error(’interval yang dimasukkan kemungkinan tidak memuat akar’)

end
%CEK! kemungkinan salah satu ujung interval persis akarnya
if sign(fa)==0

akar = a;
langkah = 0;

elseif sign(fb)==0
akar = b;
langkah = 0;

end

langkah = 0; akar =[];

N=ceil(log2((b-a)/tol));%banyak iterasi minimal yang dibutuhkan

for k=1:N
langkah = langkah+1;
p = (a+b)/2;
akar=[akar;p];
fa = feval(’fun’,a); fp = feval(’fun’,p);
if sign(fa)*sign(fp)<0

a = a; b = p;
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else
a = p; b = b;

end
end

%fungsi f yang diberikan pada f(x)=0
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c);

Selanjutnya kode ini dijalankan melalui command window dengan perintah seba-
gai berikut.

>> [akar,langkah]=biseksi1(0,1,0.001)

akar =

0.5000
0.7500
0.8750
0.8125
0.7813
0.7656
0.7734
0.7695
0.7715
0.7725

langkah =

10

Hasil ini sesuai dengan pembahasan teoritis sebelumnya bahwa untuk memper-
oleh aproksimasi akar yang kekeliruannya tidak melebihi 0.001 maka dibutuhkan
10 iterasi dan aproksimasi yang dimaksud adalah 0.7725.

Kode MATLAB berikut ini menggunakan kriteria stopping 2.

function [akar,langkah]=biseksi2(a,b,tol)
%kriteria STOPPING 2

%CEK! apakah interval [a,b] yang diplih betul-betul memuat akar
fa = feval(’fun’,a); fb = feval(’fun’,b); if sign(fa)*sign(fb)>0

error(’interval yang dimasukkan kemungkinan tidak memuat akar’)
end
%CEK! kemungkinan salah satu ujung interval adalah akarnya
if sign(fa)==0

akar = a;
langkah = 0;

elseif sign(fb)==0
akar = b;
langkah = 0;

end langkah = 0; akar =[]; p = (a+b)/2; fp = feval(’fun’,p);
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while abs(fp) > tol
langkah = langkah+1;
p = (a+b)/2;
akar=[akar;p];
fa = feval(’fun’,a); fp = feval(’fun’,p);
if sign(fa)*sign(fp)<0

a = a; b = p;
else

a = p; b = b;
end

end

%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c);

Hasilnya pada command window adalah sebagai berikut.

>> [akar,langkah]=biseksi2(0,1,0.001)

akar =

0.5000
0.7500
0.8750
0.8125
0.7813
0.7656
0.7734

langkah =

7

Akhirnya, kriteria stopping 3 ditulis pada kode MATLAB berikut.

function [akar,langkah]=biseksi3(a,b,tol)
%
%CEK! apakah interval [a,b] yang diplih betul-betul memuat akar
fa = feval(’fun’,a); fb = feval(’fun’,b); if sign(fa)*sign(fb)>0

error(’interval yang dimasukkan kemungkinan tidak memuat akar’)
end
%CEK! kemungkinan salah satu ujung interval adalah akarnya.
if sign(fa)==0

akar = a;
langkah = 0;

elseif sign(fb)==0
akar = b;
langkah = 0;

end
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langkah = 0; akar =[];

while abs(b-a) > tol
langkah = langkah+1;
p = (a+b)/2;
akar=[akar;p];
fa = feval(’fun’,a); fp = feval(’fun’,p);
if sign(fa)*sign(fp)<0

a = a; b = p;
else

a = p; b = b;
end

end

%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c);

Hasil yang diperoleh pada fungsi biseksi3.m ini persis sama seperti hasil pada
biseksi1.m. Coba periksa! Keduanya memang dirancang dengan banyak iterasi
yang sama, hanya bedanya pada biseksi1.m ditentukan dimuka, sedangkan pada
biseksi3.m banyak iterasi ditentukan belakangan. Berbeda dengan kedua kode
ini, fungsi biseksi2.m menggunakan kriteria yang didasarkan pada kedekatan
|f(pn)| dengan nol.

Contoh 2.1.3. Diperhatikan kembali contoh sebelumnya x − e−x/c = 0 dan
formula untuk aproksimasi akarnya

x = cu

[
1− ln[(1 + c)u]

1 + u

]

dengan u = ln(1+1/c). Kita akan membandingkan aproksimasi akar yang diper-
oleh dengan menggunakan formula ini dan dengan metoda belah dua.

Penyelesaian. Dengan menggunakan toleransi 0.001 atau iterasi N = 10 maka
hasil kedua metoda ini disajikan pada tabel berikut, dimana xb : akar yang diper-
oleh dengan metoda biseksi, xf : akar yang diperoleh dengan formula analitik.
Sebagai perbandingan ditampilkan pula akar eksak 5 digit atau 4 digit dibelakang
koma. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan fungsi fzero.m pada MATLAB.
Terlihat formula analitik ini memberikan hasil yang cukup akurat untuk beberapa
nilai c, bahkan untuk setiap nilai c di dalam interval [0.001, 100].

Latihan 2.1.1. Terapkan metoda belah dua untuk menyelesaikan persamaan
taklinier berikut x4 − 2x3 − 4x2 + 4x + 4 = 0. Diperhatikan bahwa ini adalah
persamaan polinomial derajat 4 sehingga persamaan ini dapat mempunyai 4 akar
yang berbeda. Gunakan bantuan grafik untuk mendeteksi interval-interval yang
memuat akar.
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Table 2.1:

c xb xf eksak 5 digit
0.1 0.1748 0.1713 0.1746
0.5 0.4268 0.4186 0.4263
1.0 0.5674 0.5594 0.5671
2.0 0.7041 0.6979 0.7035
3.0 0.7725 0.7689 0.7729
10 0.9131 0.9120 0.9128

Latihan 2.1.2. Terapkan metoda belah dua untuk menyelesaikan persamaan
taklinier berikut 2 sin x− x = 0 pada interval [0, π]. Berapa banyak iterasi yang
dibutuhkan agar kesalahan aproksimasinya tidak melebihi 5%.

2.2 Metoda secant

Pada metoda belah dua, barisan iterasinya pasti konvergen ke nilai ek-
saknya, tapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Hal ini disebabkan karena
pengambilan titik tengah interval pada setiap iterasi kurang tepat bila akarnya
terletak lebih kepinggir interval. Suatu pertimbangan rasional bahwa jika interval
[a, b] memuat akar dan misalnya |f(a)| < |f(b)| maka dapat diharapkan bahwa
akarnya lebih ke a daripada ke b, asalkan gradiennya tidak terlalu tajam.

Kalau pada metoda belah dua, aproksimasi selalu diambil titik tengah in-
terval tapi pada metoda secant aproksimasi diambil sebagai titik potong garis
secant, yaitu garis yang melalui (a, f(a)) dan (b, f(b)) dengan sumbu x. Cara
ini dipengaruhi oleh nilai f(a) dan f(b). Ilustrasinya diberikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.4: Ilustrasi metoda secant dan metoda biseksi

Bila diambil p0 = a dan p1 = b maka persamaan garis yang melalui
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(p0, f(p0)) dan (p1, f(p1)) adalah

y = f(p1) +
f(p1)− f(p0)

p1 − p0

(x− p1).

Titik potong garis ini dengan sumbu x terjadi bilamana y = 0, sehingga dengan
substitusi x = p2 diperoleh

p2 = p1 − f(p1)(p1 − p0)

f(p1)− f(p0)
.

Selanjutnya, p3 diperoleh dengan cara yang sama tetapi menggunakan p2 dan
p1. Begitulah seterusnya. Jadi pada metoda secant ini kita membangun barisan
aproksimasi yang didefinisikan dari titik potong garis secant dengan sumbu x.
Kita simpulkan metoda secant pada algoritma berikut.

Algoritma 2.2. (Metoda secant)

1. Mulailah dengan interval [a, b] yang memuat akar f(x) = 0.

2. Ambil p0 = a dan p1 = b.

3. Untuk n = 1, 2, 3, · · · didefinisikan barisan (pn) oleh,

pn+1 = pn − f(pn)(pn − pn−1)

f(pn)− f(pn−1)
.

Gambar 2.5: Iterasi dengan metoda secant.

Pada metoda ini tidak terdapat kaitan antara akurasi dan banyaknya it-
erasi seperti pada metoda biseksi. Iterasi dihentikan bilamana nilai |f(pn)| sudah
cukup dekat ke nol. Kriteria stopping lainnya dapat menggunakan kriteria selisih
dua iterasi yang berurutan, yaitu kriteria 2 pada metoda biseksi. Mungkin juga
menggunakan banyak iterasi N sebagai variabel masukan.
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Contoh 2.2.1. Kita akan menyelesaikan persamaan x − e−x/3 = 0 di dalam
interval [0, 1] dengan menggunakan metoda secant.

Penyelesaian : Disini kita berangkat dari p0 := a = 0 dan p1 := b = 1.
Selanjutnya karena diketahui f(x) = x− e−x/3, diperoleh

p2 = p1 − f(p1)(p1 − p0)

f(1)− f(0)
= 1− f(1)(1− 0)

f(p1)− f(p0)
= 0.77913860169589.

Dengan melanjutkan iterasi ini maka empat iterasi berikutnya disajikan pada
tabel berikut.

Table 2.2: Iterasi menggunakan metoda secant.

n pn f(pn)

2 0.77913860169589 0.00786558992839
3 0.77283531558178 -0.00005991796536
4 0.77288296932007 0.00000001279116
5 0.77288295914923 0.00000000000002
6 0.77288295914921 0

Berdasarkan tabel ini, kekonvergenan metoda secant sangat cepat diban-
dingkan dengan metoda biseksi. Iterasi ke 10 pada metoda biseksi dapat dicapai
hanya 2 iterasi pada metoda secant.

Implementasi MATLAB

Meskipun sejumlah aksesoris seperti pesan error, deteksi dini dan lainnya tidak
ditulis lagi namun kita dapat menambahkannya bilamana diperlukan. Alasan
lainnya untuk menghemat tempat. Tiga kode MATLAB untuk metoda secant
berikut menggunakan kriteria stopping yang berbeda-beda.

function [akar,langkah]=secant1(a,b,tol)

%metoda secant, berhenti bilamana |f(p_n)|<tol

p0 = a; p1 = b; f0 = feval(’fun’,p0); f1 = feval(’fun’,p1);

langkah = 0; akar=[];

while abs(f1) > tol
langkah = langkah+1;
p = p1-f1*(p1-p0)/(f1-f0);
akar =[akar;p];
p0 = p1; p1 = p;
f0 = feval(’fun’,p0);
f1 = feval(’fun’,p1);

end
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%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c)

=============================================

function [akar,langkah]=secant2(a,b,N)

%metoda secant dengan banyak iterasi N.

p0 = a; p1 = b; f0 = feval(’fun’,p0); f1 = feval(’fun’,p1);

langkah = 0; akar=[];

for k=1:N
langkah = langkah+1;
p = p1-f1*(p1-p0)/(f1-f0);
akar =[akar;p];
p0 = p1; p1 = p;
f0 = feval(’fun’,p0);
f1 = feval(’fun’,p1);

end

%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c);

============================================

function [akar,langkah]=secant3(a,b,tol)

%metoda secant, berhenti bilamana |p_{n}-p_{n-1}|<tol

p0 = a; p1 = b; f0 = feval(’fun’,p0); f1 = feval(’fun’,p1);

langkah = 0; akar=[];

while abs(p1-p0) > tol
langkah = langkah+1;
p = p1-f1*(p1-p0)/(f1-f0);
akar =[akar;p];
p0 = p1; p1 = p;
f0 = feval(’fun’,p0);
f1 = feval(’fun’,p1);

end

%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
c=3; y = x-exp(-x/c);

Hasil dari ketiga kode ini dapat dilihat sebagai berikut.
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>> [akar,langkah]=secant1(0,1,0.0001)

akar =

0.77913860169589
0.77283531558178

langkah =

2

>> [akar,langkah]=secant2(0,1,3)

akar =

0.77913860169589
0.77283531558178
0.77288296932007

langkah =

3

>> [akar,langkah]=secant3(0,1,0.0001)

akar =

0.77913860169589
0.77283531558178
0.77288296932007

langkah =

3

Latihan 2.2.1. Buktikan persamaan x3+4x2−10 = 0 mempunyai akar di dalam
[1, 2]. Lakukan aproksimasi akar dengan menggunakan metoda secant sehingga
|f(pn)| < 0.0001. Bandingkan banyak iterasi yang dibutuhkan dalam metoda
secant dan metoda belah dua untuk toleransi ini.

2.3 Metoda false position

Metoda false position, kadang-kadang disebut juga metoda regula falsi ini
merupakan kolaborasi antara metoda belah dua dan metoda secant. Ide dasarnya
adalah membagi dua interval yang memuat akar, membuang sub-interval yang
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tidak memuat akar, kemudian menerapkan metoda secant pada subinterval yang
memuat akar.

Misalkan [a, b] interval yang memuat akar. Sejalan dengan ide dari metoda
secant, diambil p0 = a, p1 = b. Selanjutnya p2 diperoleh dari perpotongan garis
yang melalui (p0, f(p0)) dan (p1, f(p1)) dengan sumbu x, yaitu

p2 = p1 − f(p1)(p1 − p0)

f(p1)− f(p0)
.

Dengan demikian interval [a, b] terpecah menjadi dua subinterval [p0, p2] dan
[p2, p1]. Selanjutnya metoda secant diterapkan pada salah satu interval yang
memuat akar. Prosedur ini terus dikerjakan dalam membangun barisan aproksi-
masi (pn). Selanjutnya, metoda false position dirangkum pada algoritma berikut.

Algoritma 2.3. (Metoda false position)

1. Mulailah dengan interval [a, b] yang memuat akar f(x) = 0.

2. Ambil a1 = a dan b1 = b.

3. Untuk n = 1, 2, 3, · · · didefinisikan barisan (pn), (an) dan (bn) dengan cara
sebagai berikut :

pn+1 = an − f(an)(bn − an)

f(bn)− f(an)
.

{
an+1 = an, bn+1 = pn jika f(an)f(pn) < 0,

an+1 = pn, bn+1 = bn jika f(an)f(pn) > 0.

Algoritma ini diilustrasikan pada Gambar 2.6. Pada ilustrasi ini, diperhatikan

Gambar 2.6: Iterasi dengan metoda false position.

bahwa metoda ini berbeda dengan metoda secant ketika mengambil p4. Pada
metoda secant, p4 disebelah kanan p, sedangkan pada metoda false position ini
p4 berada di kiri p. Kelihatannya metoda false position lebih bagus dari metoda
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secant tetapi tidak ada alasan yang mendasarinya, bahkan pada kenyataanya
mungkin lebih lambat.

Contoh 2.3.1. Kita ingin menghitung aproksimasi akar persamaan taklinier x3+
4x2 − 10 = 0 pada interval [1, 2].

Penyelesaian. Kita mempunyai f(x) = x3 + 4x2 − 10. Langkah pertama,
diambil

a1 := a = 1, b1 := b = 2, p0 := a1 = 1, p1 := b1 = 2.

Selanjutnya diambil p2 sebagai berikut

p2 = a1 − f(a1)(b1 − a1)

f(b1)− f(a1)
= 1− f(1)(2− 1)

f(2)− f(1)
= 1.2632.

Jadi interval [1, 2] terpecah menjadi dua subinterval [1, 1.2632] dan [1.2632, 2]
dan subinterval [1.2632, 2] memuat akar. Selanjutnya, bila cara ini diteruskan
maka diperoleh angka-angka pada tabel berikut. Berdasarkan hasil ini, untuk

Table 2.3: Iterasi menggunakan metoda false position.

n an bn pn+1 f(pn+1)
1 1.0000 2.0000 1.2632 -1.6023
2 1.2632 2.0000 1.3388 -0.4304
3 1.3388 2.0000 1.3585 -0.1100
4 1.3585 2.0000 1.3635 -0.0278
5 1.3635 2.0000 1.3648 -0.0070
6 1.3648 2.0000 1.3651 -0.0018
7 1.3651 2.0000 1.3652 -0.0004

mencapai kriteria toleransi |f(pn)| < TOL dibutuhkan langkah yang lebih banyak
bila dibandingkan dengan metoda secant.

Implementasi MATLAB

Pada implementasi ini hanya digunakan kriteria stopping |f(pn)| < TOL. Berikut
salah satu kode yang dapat digunakan.

function [akar,langkah]=false_pos(a,b,tol)

fa = feval(’fun’,a); fb = feval(’fun’,b);
p = a-fa*(b-a)/(fb-fa);
langkah = 0; akar =[P];
fp = feval(’fun’,p);

while abs(fp) > tol
langkah = langkah+1;
if sign(fa)*sign(fp)<0
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a = a; b = p;
else

a = p; b = b;
end
fa = feval(’fun’,a); fb = feval(’fun’,b);
p = a-fa*(b-a)/(fb-fa);
akar = [akar;p];
fp = feval(’fun’,p);

end

%fungsi yang diberikan
function y = fun(x)
y = x^3+4*x^2-10;

Selanjutnya, kode ini kita jalankan pada command window sebagai berikut.

[akar,langkah]=false_pos(1,2,0.001)

akar =

1.26315789473684
1.33882783882784
1.35854634182478
1.36354744004209
1.36480703182678
1.36512371788438
1.36520330366260

langkah =

6

Latihan 2.3.1. Buktikan persamaan berikut

ex(x− 1) = e−x(x + 1)

mempunyai akar di dalam interval [−2,−1] dan [1, 2]. Kemudian gunakan metoda
false position untuk menghitung aproksimasi akar pn sampai |f(pn)| < 0.001.
Badingkan dengan metoda secant.

2.4 Metoda Newton

Kalau pada metoda secant dan metoda false position digunakan garis yang
melalui dua titik pada kurva y = f(x) untuk membangun barisan aproksimasi,
maka pada metoda Newton digunakan garis singgung di suatu titik pada kurva.
Jadi pada pada metoda ini hanya dibutuhkan satu titik untuk memulainya.
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Misalkan p0 suatu nilai awal untuk mengaproksimasi akar p dari persamaan
f(x) = 0, dan diasumsikan derivatif f ′ ada didalam interval yang memuat akar,
katakan [a, b]. Gradien garis singgung kurva y = f(x) di titik (p0, f(p0)) adalah
m = f ′(p0). Jadi persamaan garis singgung yang melalui titik ini adalah

y = f(p0) + f ′(p0)(x− p0).

Aproksimasi berikutnya p1 didefinisikan sebagai titik potong garis singgung ini
dengan sumbu x, yaitu ketika y = 0. Diperoleh

p1 = p0 − f(p0)

f ′(p0)

asalkan f ′(p0) 6= 0. Ilustrasi metoda Newton ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.7: Iterasi dengan metoda Newton.

Akhirnya metoda Newton kita rangkum dalam algoritma berikut.

Algoritma 2.4. (Metoda Newton)

1. Mulailah dengan titik awal p0.

2. Untuk n = 1, 2, 3, · · · , hitunglah f ′(pn−1). Bila f ′(pn−1) 6= 0 didefinisikan

pn = pn−1 − f(pn−1)

f ′(pn−1)
.

Pemilihan titik awal p0 akan mempengaruhi kecepatan konvergensi barisan
iterasi, bahkan bila pemilihan ini tidak tepat dapat menyebabkan barisan aproksi-
masi menjadi divergen. Dalam kasus ada nilai derivatif f ′(pn) nol untuk suatu
n tertentu maka kita dapat mengganti nilai awal dengan yang baru. Metoda
menentukan nilai awal yang dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi derivatif
nol dan menjamin kekonvergen lebih cepat merupakan pembahasan analisis nu-
merik lanjutan dan sudah diluar buku ini.
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Contoh 2.4.1. Kita akan meyelesaikan persamaan x3 + 4x2 − 10 = 0 dengan
metoda Newton.

Penyelesaian. Kita mempunyai f(x) = x3 + 4x2 − 10, dan f ′(x) = te5 dan
f(2) = 14 kita coba ambil nilai awal p0 = 1.5. Diperoleh

f(p0) = (1.5)3 + 4(1.5)2 − 10 = 2.3750, f ′(p0) = 3(1.5)2 + 8(1.5) = 2.3750.

dan

p1 = 1.5− 2.3750

2.3750
= 1.37333333333333.

Dengan melanjutkan algoritma maka diperoleh dua iterasi berikutnya, yaitu

p2 = 1.36526201487463, p3 = 1.36523001391615.

Hanya sampai iterasi ketiga diperoleh akurasi |f(p3)| = 0.00000000829055, ini
menunjukkan ketelitiannya sudah sangat bagus. Bandingkan dengan metoda se-
cant!

Implementasi MATLAB

Kriteria stopping yang akan digunakan pada kode MATLAB berikut adalah
menggunakan |f(pn)| < TOL.

function [akar,langkah]=newton1(p0,tol)
%Metoda Newton untuk menyelesaikan persamaan taklinier f(x)=0
%dengan iterasi awal p0

fp = feval(’fun’,p0); dfp = feval(’dfun’,p0);

if dfp ==0
error(’metoda Newton gagal, coba ganti nilai awalnya!’)

end

akar =[]; langkah = 0;

while abs(fp)>tol
langkah = langkah+1;
p = p0-fp/dfp;
akar = [akar;p];
p0=p;
fp = feval(’fun’,p0);

dfp = feval(’dfun’,p0);
end

%fungsi yang diketahui
function y = fun(x)
y = x^3+4*x^2-10;

%derivatifnya
function dy = dfun(x)
dy = 3*x^2+8*x;
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Contoh 2.4.2. Kita akan menyelesaiakan persamaan x = 3−x dengan metoda
Newton yang akurasinya sampai 10−8.

Persamaan ini dapat ditulis ke dalam bentuk baku x − 3−x = 0, yaitu f(x) =
x− 3−x. Diperlukan formula untuk f ′(x). Sekedar mengingatkan kembali materi
derivatif pada kalkulus

y = 3−x

⇒ ln y = −x ln 3
1

y
dy = − ln 3 dx

dy

dx
= −y ln 3 = −3−x ln 3.

Jadi, diperoleh f ′(x) = 1 + 3−x ln 3. Dalam menggunakan kode MATLAB
newton1.m, fungsi f dan f ′ harus didefinisikan terlebih dahulu. Untuk menen-
tukan nilai awal p0, kita lihat bahwa persamaan ini memuat akar di dalam [0, 1]
sebab f(0) = −1 dan f(1) = 2/3. Kita coba ambil saja titik tengahnya, yaitu
p0 = 0.5. Hasilnya diperoleh dengan menjalankan kode ini pada command win-
dow sebagai berikut.

>> [akar,langkah]=newton1(0.5,1e-8)

akar =

0.54732975690172
0.54780857432113
0.54780862165410

langkah =

3

Ternyata hanya dibutuhkan 3 iterasi untuk mencapai akurasi 10−8.

Latihan 2.4.1. Terapkan metoda Newton untuk menyelesaikan persamaan berikut

|x3|+ x− 6 = 0

dengan nilai awal -1 dan 1 sampai dengan ketelitian 0.0001.

2.5 Metoda iterasi titik tetap

Metoda Newton yang baru saja dibahas pada bagian sebelumnya merupakan
bentuk khusus dari iterasi titik tetap. Pada bagian ini kita akan membahas
bentuk umum iterasi titik tetap. Diperhatikan kembali persamaan taklinier

f(x) = 0. (2.3)
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Ide dasar metoda ini adalah dengan menulis kembali persamaan ini dalam bentuk
yang ekuivalen

x = φ(x). (2.4)

Selanjutnya untuk suatu nilai awal x0 tertentu, dibentuk iterasi berikut

xn+1 = φ(xn), n = 1, 2, 3, · · · (2.5)

Dengan asumsi fungsi φ kontinu, kita misalkan α = limn→∞ xn. Karena
limn→∞ xn+1 = limn→∞ xn = α maka diperoleh

α = lim
n→∞

xn

= lim
n→∞

xn+1

= lim
n→∞

φ(xn)

= φ
(

lim
n→∞

xn

)
= φ(α).

Kenyataan ini mengatakan bahwa nilai limit dari barisan iterasi (xn) yaitu α
adalah akar dari persamaan x = φ(x). Karena sifat ekuivalen diatas maka α juga
akar persamaan f(x) = 0.

Selanjutnya, nilai limit α disebut titik tetap (fixed-point) dari pemetaan
x 7→ φ(x) dan iterasi (2.5) disebut iterasi titik tetap. Dua permasalahan dalam
menerapkan metoda ini adalah menentukan fungsi iterasi (iterator) φ dan titik
awal x0. Terdapat banyak pilihan iterator φ.

Contoh 2.5.1. Kita perhatikan persamaan taklinier berikut

x + ln x = 0

dapat ditulis dalam beberapa bentuk berikut :

x = − ln x, x = e−x, x = (x + e−x)/2.

Pemilihan iterator φ tidak hanya mempengaruhi konvergenan iterasi tetapi juga
kecepatan konvergensinya. Dalam ilustrasi ini kita mempunyai 3 macam iterasi
sebagai berikut

(i) xn+1 = − ln(xn).

(ii) xn+1 = e−xn .

(iii) xn+1 = (xn + e−xn)/2.

Iterasi (i) menunjukkan kecenderungan divergen sehingga tidak dapat dipakai.
Untuk nilai awal x0 = 0.3, iterasi kedua dan ketiga memberikan hasil sebagai
berikut :

Nilai akurat untuk 5 digit di belakang koma diperoleh dengan menggunakan
fzero pada MATLAB adalah 0.56714. Ini menunjukkan iterasi (ii) lebih lambat
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Table 2.4: Iterasi titik tetap

n xn iterasi (ii) xn iterasi (iii)
0 0.30000000000000 0.30000000000000
1 0.74081822068172 0.52040911034086
2 0.47672369071459 0.55734324177654
3 0.62081404228142 0.56503594384515
4 0.53750670626749 0.56668783096037
5 0.58420302777682 0.56704474548746
6 0.55755003668341 0.56712196387131
7 0.57261022079205 0.56713867480664

Gambar 2.8: Ilustrasi Grafis iterasi titik tetap.

dari iterasi (iii). Ilustrasi grafis iterasi (ii) disajikan pada gambar 2.8, yaitu
barisan iterasinya selalu berada pada grafik y = e−x dan menuju ke titik potong
grafik y = e−x dan y = x.

Tentang bagaimana kriteria iterator φ yang menghasilkan iterasi titik tetap
konvergen diungkapkan pada teorema berikut.

Teorema 2.5.1. Misalkan fungsi φ(x) mempunyai titik tetap real α, dan di dalam
suatu interval tertutup

I = {x : |x− α| ≤ ρ}
x 7→ φ(x) merupakan pemetaan kontraksi (contraction), yaitu terdapat 0 ≤ K < 1
sehingga

|φ(s)− φ(t)| < K|s− t|, untuk setiap s, t ∈ I

maka untuk setiap nilai awal x0 ∈ I, iterasi xn = φ(xn−1) menghasilkan barisan
(xn) yang memenuhi

(i) xn ∈ I untuk setiap n = 1, 2, 3, · · ·
(ii) limn→∞ xn = α
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(iii) α hanya satu satunya akar persamaan x = φ(x) yang terdapat di dalam I.

Bukti teorema ini dan pembahasan lebih lanjut tentang iterasi titik tetap
termasuk kecepatan konvergensinya dapat ditemukan pada buku-buku analisis
numerik lebih lanjut.

Latihan 2.5.1. Salah satu cara untuk menghitung
√

a digunakan cara sebagai
berikut:

x2 = a ⇔ x =
a

x

⇔ 2x = x +
a

x

⇔ x =
x + a/x

2

dan diambil iterasi

xn+1 =
xn + a/xn

2
.

Coba terapkan metoda ini untuk menghitung
√

13 sampai dengan ketelitian 3
digit dibelakang koma. Titik awal dapat dipilih dan dicoba sendiri.

Implementasi MATLAB

Pada kode MATLAB berikut, banyak iterasi N ditetapkan dimuka.

function x=iter_fp(x0,N)

%x0 iterasi awal, N banyak iterasi

x=zeros(n+1,1); x(1)=x0;

for k=1:N

x(k+1)=feval(’fun_iter’,x(k));

end

%iterator

function y=fun_iter(x);

%y=-log(x);

y=exp(-x);

%y=(x+exp(-x))/2;

Soal-soal latihan

1. Buat kode MATLAB untuk mengimplementasikan metoda biseksi,
metoda secant, metoda false position dan metoda Newton dengan kriteria
stopping selisih antara dua iterasi berdekatan |pn−pn−1| < TOL. Selanjut-
nya, bila |pn − pn−1| < TOL maka pn biasanya disebut akurat dalam TOL
untuk p.
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2. Gunakan metoda biseksi untuk menyelesaikan
√

x − cos x = 0 pada inter-
val [0, 1] yang akurat dalam 0.001. Berapa banyak iterasi minimal yang
diperlukan agar kekeliruannya tidak melebihi 0.0003.

3. Buktikan persamaan
ex −Nx− 1 = 0

selalu mempunyai akar positif di dalam interval [1, N ]. Gunakan metoda
biseksi untuk kasus N = 2, 3, · · · , 10 guna memperpendek interval [1, N ]
menjadi interval memuat akar yang lebarnya kurang dari 1. Kemudian
gunakan MATLAB untuk menghitung aproksimasi akarnya akurat dalam
10−8.

4. Gunakan metoda biseksi untuk menentukan aproksimasi
√

3 tepat dalam
empat digit. (petunjuk : gunakan fungsi f(x) = x2 − 3).

5. Tentukan titik potong antara kurva y = x dan y = 2 sin(x) secara aproksi-
masi dengan menggunakan metoda biseksi. Gunakan TOL = 0.001.

6. Fungsi yang didefinisikan f(x) = sin(πx) bernilai nol di setiap bilangan
bulat. Buktikan bahwa jika −1 < a < 0 dan 2 < b < 3, metoda biseksi
konvergen ke

a. 0, jika a + b < 2

b. 2, jika a + b > 2

c. 1, jika a + b = 2

7. Gunakan metoda secant untuk menentukan penyelesaian persamaan berikut
akurat dalam 10−5.

a. 2x cos(x)− (x− 2)2 = 0, pada [2, 3] dan [3, 4]

b. (x− 2)2 − ln(x) = 0, pada [1, 2] dan [e, 4]

c. ex − 3x2 = 0, pada [0, 1] dan [3, 5]

8. Persamaan tan(πx)−6 = 0 mempunyai salah satu penyelesaian p = arctan(6)
π

≈
0.447431543. Ambil p0 = 0 dan p1 = 0.48 dan gunakan 10 iterasi untuk
tiap-tiap metoda berikut. Metoda manakah yang paling baik, mengapa?

a. metoda biseksi

b. metoda secant

c. metoda false position.

9. Gunakan metoda Newton untuk menentukan semua penyelesaian dari 4x cos(2x)−
(x− 2)2 = 0 di dalam interval [0, 8] akurat dalam 10−5.

10. Diberikan fungsi f(x) = 33x+1 − 7.52x.
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a. Gambarkan grafik fungsi f

b. Gunakan metoda Newton untuk menentukan akar persamaan f(x) = 0
akurat dalam 10−16.

c. Temukan penyelesaian eksaknya secara aljabar.

11. Buatlah kode MATLAB untuk mengimplementasikan iterasi titik tetap
xn+1 = φ(xn) dengan kriteria stopping bilamana |xn−xn+1| < TOL, untuk
suatu toleransi TOL yang diberikan.

12. Diberikan titik tetap xn+1 = φ(xn) dengan

φ(x) = x + (x− 1)2.

a. Buktikan α = 1 adalah titik tetapnya.

b. Jalankan iterasi ini untuk berbagai nilai awal x0 = 0.2, 0.5, 0.9, 1.2 dan
1.5. Nilai awal yang mana saja yang menghasilkan barisan konvergen,
dan divergen.

13. Diantara tiga iterasi berikut, yang mama konvergen ke akar positif terkecil
dari persamaan tan x = x,

xn+1 = tan xn, xn+1 = arctan xn, xn+1 = π + arctan xn.


