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ABSTRACT

This article discusses the technique of solving ordinary differential equations of
second order nonhomogen with right exponential functions in the form of complex
exponentials. The solution is obtained through two new formulas obtained through
the modification of the exponential shift theorem and using differentiation techniques
and the properties of linearity. Next, two examples are given to provide a deeper
understanding of the use of the obtained formulas. The solution for both examples
using this technique is the same as those obtained using the undetermined coefficient
method.

Keywords: Nonhomogenous ordinary differential equation, undetermined coeffi-
cient method, derivatives, complex exponential functions.

ABSTRAK

Artikel ini membahas teknik penyelesaian persamaan diferensial biasa orde dua non-
homogen dengan fungsi ruas kanan berbentuk eksponensial kompleks. Penyele-
saian diperoleh melalui dua rumus baru yang didapat melalui modifikasi teorema
pergeseran eksponensial dan menggunakan teknik diferensiasi serta sifat linearitas.
Selanjutnya diberikan dua contoh guna memahamai lebih dalam penggunaan rumus
yang didapat. Solusi untuk kedua contoh menggunakan teknik ini sama dengan
solusi yang diperoleh menggunakan metode koefisien tak tentu.

Kata kunci: Persamaan diferensial biasa nonhomogen, metode koefisien tak tentu,
turunan, fungsi eksponensial kompleks.
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1. PENDAHULUAN

Persamaan diferensial merupakan persamaan yang mengandung turunan dari satu
atau lebih variabel dependen yang berhubungan dengan satu atau lebih variabel
independen Zill dan Cullen [10, h. 2]. Jika sebuah persamaan hanya mengandung
turunan biasa dengan satu atau lebih variabel dependen maka persamaan tersebut
disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Kemudian Hayek [6, h. 1] menje-
laskan bahwa di dalam sebuah persamaan diferensial biasa terdapat istilah orde,
yang didefinisikan sebagai turunan tertinggi dalam suatu persamaan diferensial bi-
asa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai persamaan diferensial biasa orde dua.

Persamaan diferensial biasa orde dua memiliki bentuk umum:

y′′ + ay′ + by = g(x). (1)

Jika g(x) dalam persamaan (1) bernilai 0 maka disebut persamaan diferensial ho-
mogen orde dua sebaliknya, jika g(x) ̸= 0 maka disebut persamaan diferensial
nonhomogen orde dua. Biasanya untuk memperoleh solusinya digunakan metode
koefisien tak tentu yang mana prosedur itu sendiri sepertinya tetap tidak berubah
selama lebih dari 100 tahun [4, h. 5]. Boyce dan DiPrima [2, h. 177] menje-
laskan bahwa untuk menemukan solusi persamaan diferensial nonhomogen orde dua
dengan metode koefisien tak tentu dapat dilakukan dengan mencari koefisien kon-
stan melalui pembuatan asumsi awal yang sesuai, kemudian akan dicari terlebih
dahulu solusi persamaan homogennya. Jika koefisiennya ditemukan maka solusinya
dapat digunakan untuk solusi partikular. Jika tidak, berarti tidak ada solusi dari
asumsi awal.

Pada artikel ini dibahas cara untuk memperoleh solusi dari persamaan diferen-
sial biasa nonhomogen orde dua dengan fungsi kanan pada persamaan (1) berbentuk
fungsi eksponensial kompleks dengan menerapkan rumus baru tanpa perlu pembu-
atan asumsi awal yang sesuai untuk menemukan koefisien konstannya seperti pada
metode koefisien tak tentu. Rumus baru ini cukup menggunakan teknik diferensiasi
yang berkaitan dengan parameter ke teorema pergeseran eksponensial yang meru-
pakan review dari artikel David Bradley yang berjudul ”Methods of Determined
Coefficient” [3]. Adapun struktur artikel ini adalah pada bagian dua merupakan
notasi, dilanjutkan dengan bagian ketiga yang merupakan pembahasan mengenai
teorema pergeseran eksponensial. Selanjutnya untuk bagian keempat dibahas
mengenai solusi partikular dan terakhir pada bagian kelima merupakan kesimpu-
lan.

2. NOTASI

Pada tulisan ini misalkan Λ adalah menyatakan himpunan bilangan real berhingga.
Untuk setiap γ ∈ Λ, misalkan pγ ∈ C[x] dan qγ ∈ C[x], dengan C[x] adalah polino-
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mial dengan koefisien kompleks dan vγ ∈ R. Untuk x bilangan real, misalkan

f(x) =
∑
γ∈Λ

(pγ(x) cos(vγx) + qγ(x) sin(vγx))e
γx. (2)

Kemudian misalkanD = d/dxmenyatakan operasi turunan terhadap x dan operator
diferensial linear yaitu

φ(D) =
n∑

j=0

φjD
j (φj ∈ C, 0 ≤ n ∈ Z). (3)

Selanjutnya akan ditentukan solusi partikular yp dari persamaan persamaan
diferensial

φ(D)y = f(x). (4)

Biasanya, metode koefisien tak tentu digunakan untuk tujuan ini. Solusi umum
dari (4) diperoleh dengan menambahkan solusi partikular dari (4) dengan solusi
umum dari persamaan homogen terkait [7, h. 100], yaitu φ(D)y = 0. Kemudian so-
lusi umum persamaan homogen tersebut didapat dengan menggunakan metode akar
karakteristik yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen [1, h. 291], yaitu
jika faktorisasi φ(D) ke faktor linear ditemukan. Lalu dengan menulis sinus dan
cosinus dalam (2) dalam bentuk eksponensial kompleks dan dengan menggunakan
rumus Euler untuk fungsi eksponensial [8] penyelesaian (4) dapat diubah ke kasus
f(x) = xherx, dengan h adalah bilangan bulat tak negatif dan r adalah bilangan
kompleks yang diberikan. Dalam hal ini, metode koefisien tak tentu didasarkan
bahwa jika

m = min{k ∈ Z : k ≥ 0, φ(k)(r) ̸= 0}, (5)

maka terdapat polinomial u ∈ C[x] berderajat paling tinggi h sedemikian sehingga

φ(D)xmu(x)erx = xherx. (6)

Polinomial u ditentukan dengan mensubstitusi

u(x) =
h∑

j=0

cjx
j, (7)

pada persamaan (6) dan penyelesaian sistem yang dihasilkan dari persamaan linear
untuk koefisien tak tentu adalah c0, c1, . . . , cj yang memenuhi persamaan (7).

3. TEOREMA PERGESERAN EKSPONENSIAL

Frame [5] menjelaskan solusi untuk persamaan diferensial dengan koefisien konstan
berkaitan erat dengan Teorema pergeseran eksponensial sebagai berikut.
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Teorema 1 (Pergeseran Eksponensial) [3] Misal m adalah bilangan bulat tak
negatif dan r adalah bilangan kompleks, misalkan juga p ∈ C[x] dan C[x] adalah
polinomial dengan koefisien kompleks, maka untuk setiap real x, berlaku

(D − r)mp(x)erx = erx[Dmp(x)]. (8)

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan induksi matematika, yaitu
misalkan persamaan (8) benar untuk m = 1 maka didapat

D(p(x)erx)− rp(x)erx = erx[Dp(x)]. (9)

Kemudian dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi pada ruas
kiri persamaan (9), maka untuk m = 1 persamaan (8) berlaku. Selanjutnya untuk
m = k misalkan persamaan (8) benar. Jadi dari persamaan (8) didapat

(D − r)kp(x)erx = erx[Dkp(x)]. (10)

Selanjutnya akan dibuktikan persamaan (8) berlaku untuk m = k + 1, yaitu

(D − r)k+1p(x)erx = erx[Dk+1p(x)],

(D − r)k+1p(x)erx = (D − r)(D − r)kp(x)erx. (11)

Kemudian disubstitusi persamaan (10) ke dalam ruas kanan persamaan (11)
menghasilkan

(D − r)k+1p(x)erx = (D − r)[erx(Dkp(x))]. (12)

Selanjutnya dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi, diruas kanan
persamaan (12) didapat

(D − r)k+1p(x)erx = erxDk+1p(x).

Oleh karena berlaku untuk semua nilai m maka persamaan (8) terbukti. 2

Dari bukti di atas dengan menerapkan kedua ruas persamaan (3) ke p(x)erx diperoleh

φ(D)p(x)erx =
n∑

j=0

φjD
j(p(x)erx). (13)

Selanjutnya dengan menggunakan aturan turunan perkalian dua fungsi pada ruas
kanan persamaan (13) akan diperoleh

n∑
j=0

φjD
j(p(x)erx) = erx

n∑
j=0

φj[(D + r)jp(x)].

4



Jadi persamaan (13) dapat juga ditulis dalam bentuk

φ(D)p(x)erx = erxφ(D + r)p(x).

4. SOLUSI PARTIKULAR

Pada bagian ini akan diberikan dua rumus untuk solusi partikular beserta contohnya
untuk mendukung pemahaman tentang kedua rumus yang diberikan. Rumus per-
tama diperoleh dari modifikasi Teorema 1 dan teknik diferensiasi serta sifat linearitas
yang diberikan pada teorema berikut.

Teorema 2 Misal h dan m adalah bilangan bulat tak negatif, misalkan r adalah
parameter yang kompleks dan misalkan juga L adalah polinomial dengan koefisien
konstan sehingga L(r) ̸= 0. Kemudian diberi sebarang polinomial operator diferen-
sial dari bentuk

φ(D) = (D − r)mL(D). (14)

Jika

yp =
h!

(h+m)!

(
∂

∂r

)h+m
erx

L(r)
, (15)

maka

φ(D)yp = xherx. (16)

Bukti. Misalkan

z =
(h+m)!

h!
yp. (17)

Kemudian dengan mensubstitusikan yp pada persamaan (15) ke dalam ruas kanan
persamaan (17) didapat

z =

(
∂

∂r

)h+m
erx

L(r)
. (18)

Dari sifat linearitas maka diketahui bahwa untuk L adalah polinomial dengan koe-
fisien konstan dengan D = d/dx dan menerapkan erx berlaku

L(D)erx = L(r)erx. (19)

Selanjutnya apabila kedua ruas dari persamaan (18) dikalikan dengan L(D) dari
kiri dan pada persamaan (19) terlihat bahwa L(D) = L(r). Oleh karena operator
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turunan D = d/dx dan D = ∂/∂r komutatif didapat

L(D)z = xh+merx. (20)

Kemudian apabila kedua ruas persamaan (14) dikalikan dengan z dari kanan
diperoleh

φ(D)z = (D − r)mL(D)z, (21)

dengan z diberikan oleh persamaan (18). Lalu dengan mensubstitusikan per-
samaan (20) ke dalam ruas kanan persamaan (21) dan dengan menggunakan Teo-
rema 1 didapat

φ(D)z = erx[Dmxh+m]. (22)

Selanjutnya dari persamaan (17) didapat

yp =
h!

(h+m)!
z. (23)

Kemudian apabila kedua ruas persamaan (23) dikalikan dengan φ(D) dan disubsti-
tusikan (22) pada ruas kanannya diperoleh

φ(D)yp = xherx,

sehingga persamaan (16) terbukti. 2

Catatan yp merupakan solusi partikular dari persamaan diferensial (16) dengan
yp memenuhi persamaan (15) dan m memenuhi persamaan (5). Selanjutnya, jika
m > 0 maka φ(r) = 0 dan r merupakan akar karakteristik. Kemudian, jika m = 0
maka φ(r) ̸= 0 dan r bukan merupakan akar karakteristik.

Selanjutnya akan diberikan contoh penggunaan rumus pertama ketika r bukan
merupakan akar karakteristik.

Contoh 1 Temukan solusi partikular dari persamaan diferensial

y′′ − 4y′ + 5y = xex. (24)

Persamaan diferensial (24) setara dengan persamaan (16) pada Teorema 2 dengan
φ(D) = D2 − 4D + 5 dan h = r = 1. Kemudian dengan mengganti variabel φ(D)
menjadi φ(r), maka diperoleh

φ(r) = r2 − 4r + 5. (25)

Dengan mensubstitusikan r = 1 ke dalam persamaan (25) menghasilkan φ(1) = 2.
Selanjutnya, karena φ(r) ̸= 0, maka dari catatan pada Teorema 2 didapat m = 0.
Lalu dari persamaan (14) didapat φ(D) = L(D) sehingga L(D) = D2 − 4D + 5.
Kemudian dari persamaan (19) diperoleh L(D) = L(r) maka menghasilkan φ(D) =
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L(r) atau φ(r) = L(r) dengan L(r) = r2 − 4r + 5.
Lalu dengan menggunakan Teorema 2, solusi partikular persamaan (24) dengan

r = 1 diberikan oleh persamaan (15), kemudian dengan mensubsitusikan h = 1,
m = 0 dan L(r) = r2 − 4r + 5 ke dalam persamaan (15) diperoleh

yp =

(
∂

∂r

)
erx

r2 − 4r + 5

∣∣∣∣
r=1

. (26)

Dengan menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi pada persamaan (26)
menghasilkan

yp =

[
xerx

r2 − 4r + 5
− (2r − 4)erx

(r2 − 4r + 5)2

]
r=1

. (27)

Kemudian dengan mensubstitusikan r = 1 ke dalam ruas kanan persamaan (27)
didapat

yp =
1

2
xex +

1

2
ex. (28)

Jadi persamaan (28) adalah solusi partikular dari persamaan (24).

Pembahasan selanjutnya adalah rumus kedua untuk solusi partikular, dimana
rumus ini merupakan akibat dari rumus pertama pada Teorema 2 yang masih
memodifikasi Teorema 1 dan menggunakan formula Leibniz.

Akibat 3 Misal h, m, r, L dan φ(D) terdefinisi sebagaimana pada Teorema 2,
kemudian misalkan juga

yt = xmerx
h!

(h+m)!

h∑
j=0

(
h+m

j +m

)
dh−jx

j, (29)

dengan j adalah bilangan bulat tak negatif dan dj = dj(r)

dj(r) =

(
∂

∂r

)j
1

L(r)
, (30)

maka

φ(D)yt = xherx. (31)

Bukti. Misal yp diberikan oleh persamaan (15) pada Teorema 2, maka dengan
menggunakan Teorema Leibniz [9] pada ruas kanan persamaan (15) diperoleh
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h!

(h+m)!

(
∂

∂r

)h+m
erx

L(r)
=

h!

(h+m)!

h+m∑
k=0

(
h+m

k

)(
∂

∂r

)k

erx

×
(

∂

∂r

)h+m−k
1

L(r)
.

(32)

Kemudian dari persamaan (30) dan (15) maka ruas kanan persamaan (32) dapat
ditulis menjadi

yp =
h!

(h+m)!

h+m∑
k=0

(
h+m

k

)
dh+m−kx

kerx. (33)

Kemudian, misalkan

yc =
h!

(h+m)!

m−1∑
k=0

(
h+m

k

)
dh+m−kx

kerx. (34)

Misalkan k = j +m maka j = k−m sehingga untuk k = m maka j = 0, lalu dalam
kasus lain ketika k = m+ h maka berlaku j = h. Kemudian dengan mengurangkan
persamaan (33) dan (34) didapat

yp − yc =
h!

(h+m)

h∑
j=0

(
h+m

j +m

)
dh−jx

j+merx, (35)

atau

h!

(h+m)

h∑
j=0

(
h+m

j +m

)
dh−jx

j+merx = yt. (36)

Oleh karena e−rxyc adalah polinomial x dengan derajat yang kurang dari m, maka
dengan menggunakan Teorema 1 diperoleh

(D − r)myc = erxp(m)(x), (37)

dengan p(x) sama dengan yc yang memenuhi persamaan (34). Dari sini p(m)(x) pada
ruas kanan persamaan (37) dapat ditulis menjadi

(D − r)myc = 0. (38)

Selanjutnya apabila persamaan (14) pada Teorema 1 dikalikan dengan yc dan
memsubstitusi persamaan (38) pada ruas kanannya menghasilkan

φ(D)yc = 0. (39)

Dari persamaan (35) dan (36) terlihat bahwa yt = yp − yc, sehingga apabila kedua
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ruasnya dikalikan dengan φ(D) dari kiri kemudian menggunakan persamaan (16)
dan (39) menghasilkan

φ(D)yt = xherx.

Jadi persamaan (31) terbukti. 2

Catatan Fungsi yt juga merupakan solusi partikular dari persamaan diferensial (16)
sebagaimana didefinisikan persamaan (29). Kemudian dari persamaan (31) dan (6)
diperoleh bahwa

φ(D)yt = φ(D)xmu(x)erx. (40)

Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (29), maka ruas kiri persamaan (40)
dapat ditulis dalam bentuk

φ(D)yt = φ(D)xm h!

(h+m)!

h∑
j=0

(
h+m

j +m

)
dh−jx

jerx. (41)

Dengan membandingkan persamaan (40) dan (41) didapat

u(x) =
h!

(h+m)!

h∑
j=0

(
h+m

j +m

)
dh−jx

j, (42)

dengan koefisien dj memenuhi persamaan (30). Lalu dengan membandingkan per-
samaan (7) dan (42) didapat

cj =
h!

(h+m)!

(
h+m

j +m

)
dh−j, (0 ≤ j ≤ h).

Selanjutnya diberikan contoh penggunaan rumus kedua ketika r merupakan akar
karakteristik.

Contoh 2 Temukan solusi partikular dari persamaan diferensial

y′′ − y′ − 6y = xe3x. (43)

Persamaan diferensial (43) setara dengan persamaan (16) pada Teorema 2, sehingga
didapat φ(D) = D2−D−6, dengan h = 1. Kemudian dari persamaan (14) didapat
φ(D) = (D − 3)(D + 2), sehingga didapat r = 3, L(D) = D + 2 dan m = 1. Dari
persamaan (19) didapat L(D) = L(r) maka L(r) = D + 2. Lalu dengan mengganti
variabel φ(D) menjadi φ(r) diperoleh

φ(r) = r2 − r + 6. (44)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan r = 3 ke dalam persamaan (44) menghasilkan
φ(3) = 0, karena φ(r) = 0, maka dari catatan pada Teorema 2 didapat m > 0.
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Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (30) pada Akibat 3, solusi par-
tikular dari persamaan (43) dengan mensubstitusikan h = 1, m = 1 dan L(r) = r+2
dan (0 ≤ j ≤ h) dihasilkan

yt = x1erx
1!

(1 + 1)!

(
1 + 1

0 + 1

)
d1−0x

0 +

(
1 + 1

1 + 1

)
d1−1x

1

∣∣∣∣
r=3

,

dengan dj didefinisikan oleh persamaan (30) maka menghasilkan

yt = xerx
1

2

(
2

(
∂

∂r

)
1

r + 2
+

1

r + 2
x

)∣∣∣∣
r=3

. (45)

Lalu dengan menggunakan aturan turunan pembagian dua fungsi pada ruas kanan
persamaan (45) diperoleh

yt = − xerx

(r + 2)2
+

x2erx

2(r + 2)

∣∣∣∣
r=3

. (46)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan r = 3 pada ruas kanan persamaan (46) dida-
pat

yt = −xe3x

25
+

x2e3x

10
. (47)

Jadi persamaan (47) merupakan solusi partikular dari persamaan (43).

5. KESIMPULAN

Pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa un-
tuk menemukan solusi partikular persamaan diferensial biasa orde dua nonhomogen
dapat dilakukan dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, tetapi pada kasus
yang memiliki fungsi ruas kanan berbentuk eksponensial kompleks dapat menggu-
nakan cara yang lebih sederhana yaitu dengan menggunakan kedua rumus yang
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kedua rumus ini diperoleh dengan menerap-
kan teknik diferensiasi yang berkenaan dengan parameter pada teorema pergeseran
eksponensial untuk operator diferensial linear. Penerapan kedua rumus tersebut
diberikan pada contoh untuk mendukung pemahaman dalam penggunaannya.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Dr. Imran M., M.Sc. yang telah
membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.
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