
PRAKTIKUM 2 METODA NUMERIK

MATERI: Akar Persamaan Taklinear 1: Metoda bagidua dan kriteria stopping.

Tujuan: Menentukan aproksimasi akar persamaan taklinear dengan menerapkan berba-

gai metoda.

Kompetensi:

1. Mampu mendeteksi lokasi akar dengan bantuan gra�k.

2. Mengimplementasikan algoritma metoda bagidua pada MATLAB.

3. Memahami berbagai kriteria stopping pada metoda bagidua.

Lokasi akar:

Bila fungsi f : [a, b] → R kontinu pada interval [a, b] dan f(a)f(b) < 0 maka terdapat

c ∈ (a, b) sehingga f(c) = 0, yakni c merupakan akarnya.

Proyek 1: Misalkan kita mempunyai persamaan taklinear x3 − 4x2 + sinx + 1 = 0.
Kita menyelidiki kemungkinan adanya akar di dalam interval [−2, 5]. Terapkan

teorema lokasi akar di atas dengan mengambil f(x) = x3 − 4x2 + sinx+ 1. Fungsi
ini jelas kontinu di mana-mana. Bagilah interval tersebut menjadi subinterval

[−2,−1], [−1, 0], [0, 1], [1, 2] dan [2, 3], [3, 4], [4, 5] selidikilah adanya akar pada masing-

masing subinterval tersebut dengan melihat hasil kali f(a)f(b).

1. Tulislah m-�le untuk mende�nisikan fungsi f sbb:

function y = fungsi1(x)

y = x.^3-4*x.^2+sin(x)+1;

2. Kemudian simpan m-�le ini dengan nama fungsi1.m.

3. Misalkan untuk interval [−2,−1]. Pada command window dilakukan pengujian

hasil kali fungsi pada kedua ujuang interval, yaitu

>�> a=-2;b=-1;t=feval('fungsi1',a)*feval('fungsi1',b)

Jika diperoleh t < 0 maka dipastikan ada akar di dalam interval [a, b]. Lakukan

pengujian lokasi akar pada subinterval lainnya. Berapa banyak akar yang ter-

deteksi?

Proyek 2: Menyelidiki lokasi akar melalui gra�k fungsi. Untuk persamaan taklinear di

atas, gambarlah gra�k fungsi y = f(x) pada interval [−2, 5].

>�>x=-2:0.01:5;

>�>y=fungsi1(x);

>�>plot(x,y);grid
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Dari sini Anda sudah dapat melihat lokasi akar pada subinterval masing-masing. Tuliskan

subinterval-subinterval bilangan bulat yang memuat akar! Untuk mengestimasi

di titik mana akar tersebut, Anda dapat mengeceknya dengan perintah find. Misalkan

x = [x1 x2 · · · xn] sebuah array maka perintah

>�>d = find(x<a)

akan menghasilkan indeks komponen pada array x yang kurang dari a. Coba lakukan

pada perintah berikut

>�> x = rand(1,10) %membangkitkan bilangan random berupa

%array/vektor dengan panjang 10

>�> d = find(x<0.5) %hasilnya berupa bilangan bulat yang menunjukkan

indeks komponen array x yang kurang dari 0.5

Kembali ke masalah di atas, mulailah dengan mencari nilai y yang mutlaknya kurang

dari 0.1 sbb:

>�>d = find(abs(y)<0.1)

Bila masih ditemukan ada indeks yang berdekatan maka dicurigai titik yang sama. Untuk

itu 0.1 dpt diperkecil lagi, misalnya dengan 0.05. Akhirnya jika nilai d sudah ditemukan

maka aproksimasi kasar akarnya diperoleh dari array x dengan komponen yang bersesua-

ian. Memanggilnya sebagai berikut.

>�> akar1 = x(d)

Apakah hasilnya sesuai dengan lokasi yang sudah terdeteksi.

Proyek 3: Implementasi algoritma metoda bagidua sebagai berikut: Mulailah dengan

interval yang memuat akar [a, b].

• Ambil a1 := a dan b1 := b.

• Untuk n = 1, 2, · · · , bangunlah barisan (pn), (an+1) dan (bn+1) sebagai berikut:

pn :=
an + bn
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dan {
an+1 := an, bn+1 := pn bila f(an)f(bn) < 0

an+1 := pn, bn+1 := bn bila f(an)f(bn) > 0

Cukup diambil pN untuk N cukup besar. m-�le yang bersesuaian adalah sbb:

function [akar] = bagidua0(a,b,N)

%INPUT : titik ujung interval a, b, N = banyak iterasi

%OUTPUT : barisan akar aproksimasi dalam vektor.

akar =[];

for k=1:N %iterasi ke 1 s.d. iterasi ke N

p = (a+b)/2; %mengambil titik tengah

akar=[akar;p]; % menyimpan akar aproksimasi tiap-tiap iterasi

fa = feval('fun',a); fp = feval('fun',p); %nilai fungsi pada ujung interval

if sign(fa)*sign(fp)<0 %uji tanda + atau -

a = a; b = p; %pembaharuan subinterval kemungkinan 1

else

a = p; b = b; %pembaharuan subinterval kemungkinan 2

end
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end

%fungsi f yang diberikan pada f(x)=0

function y = fun(x)

y = x.^3-4*x.^2+sin(x)+1;

Setelah m-�le ini disimpan dengan nama bagidua0.m, lakukan eksekusi pada command

window sbb:

>�> N=10;a=a1;b=b1; [akar] = bagidua0(a,b,N)

di mana a1 dan b1 ujung interval yang terdeteksi memuat akar. Lakukan pada semua

subinterval yang memuat akar. Tuliskan aproksimasi akar yang diperoleh

pada tiap-tiap subinterval tersebut.

Proyek 4: Kita belum menggunakan kriteria stoping pada m-�le di atas. Padahal pada

metoda bagidua terdapat kriteria stopping yang didasarkan pada toleransi yang

kita inginkan, yaitu

N =

⌈
log2

(
b− a

TOL

)⌉
dengan dxe berarti �ooring dari x. Untuk itu perhatikan m-�le pada buku halaman

84-85.

Pertanyaan responsi:

1. Tuliskan maksud dari setiap baris yang ada pada m-�le tersebut.

2. Terapkan m-�le tersebut untuk persamaan taklinear di atas pada setiap subinterval

yang memuat akar.

(a) Gunakan TOL=0.001, buatlah tabel aproksimasi pada setiap subinterval. Pada

subinterval mana, konvergenan lebih cepat (banyak iterasi minimum).

(b) Gunakan TOL=0.000021, gambarkan gra�k dinamika aproksimasi pada masing-

masing subinterval. Pada interval mana barisan aproksimasi paling cepat

konvergen.

3. Sesungguhnya masih ada 3 lagi kriteria stopping yang dapat digunakan pada metoda

bagidua ini. Terapkan kriteria stopping tersebut dengan melakukan eksperimen

seperti nomor 2.

4. Apakah persamaan dan perbedaan temuan dari masing-masing kriteria stopping

tersebut.

Responsi praktikum harus dikumpul setelah 2 pekan sejak diberikan.
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