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ABSTRACT

This article discusses a new approach to approximate a function using the second
derivative estimation of the Taylor series obtained by modifying the Taylor series
in three different ways. Computational test results show that the value of the
approximation using the modification of Taylor series is closer to the exact value
than those of the normal Taylor series approximation value. The comparison of the
three modified Taylor series is presented in the form of tables and graphs.

Keywords: Taylor series, aproximation function, derivative, error analysis,
computational time

ABSTRAK

Artikel ini membahas pendekatan baru untuk aproksimasi fungsi menggunakan
estimasi turunan kedua dari deret Taylor yang diperoleh dengan memodifikasi
deret Taylor dalam tiga cara yang berbeda. Hasil uji komputasi menunjukkan
bahwa nilai aproksimasi dengan menggunakan modifikasi deret Taylor lebih
mendekati nilai eksak dari pada nilai aproksimasi deret Taylor biasa.
Perbandingan dari ketiga modifikasi deret taylor disajikan dalam bentuk tabel dan
grafik.

Kata kunci: Deret Taylor, aproksimasi fungsi, turunan, analisis error, waktu
komputasi

1. PENDAHULUAN

Persoalan matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari
biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi. Sebagian besar fungsi dalam
matematika tidak dapat diselesaikan secara tepat dengan cara yang sederhana [1,
h. 2]. Nilai suatu fungsi biasanya bisa diselesaikan dengan metode analitik.
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Metode analitik dianggap sebagai sarana mendasar untuk mempelajari model
matematika dan memungkinkan untuk mendapatkan solusi eksak [8, h. 1]. Tetapi
metode analitik hanya unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Untuk
mencari nilai pada fungsi tertentu, maka digunakan metode numerik yang pada
dasarnya memberikan solusi aproksimasi.

Pada umumnya, metode numerik yang biasa digunakan adalah aproksimasi
fungsi ke dalam bentuk deret. Deret yang biasa digunakan adalah deret Taylor.
Solusi yang dihasilkan menggunakan deret Taylor adalah solusi aproksimasi atau
pendekatan. Namun solusi aproksimasi dapat dibuat seteliti yang diinginkan, hal
ini bergantung pada banyaknya suku dari deret Taylor yang dihitung. Setiap suku
yang ditambah dalam perhitungan, memberikan beberapa perbaikan pada solusi
aproksimasi. Karena solusi aproksimasi tidak tepat pada solusi sejati, maka
terdapat kesalahan (error) yang muncul dari selisih antara kedua solusi tersebut.

Cheney dan Kincaid [5, h. 20] memberikan contoh pengembangan deret Taylor
untuk fungsi umum seperti:

ex = 1 + x+
x2

2!
+

x3

3!
+ · · · =

∞∑
k=0

xk

k!

Pada artikel ini suku deret Taylor yang dihitung sampai suku ketiga atau yang
disebut deret Taylor orde ke-2, tetapi untuk menghindari banyaknya error dalam
perhitungan ini, deret Taylor orde ke-2 tersebut dimodifikasi. Modifikasi deret
Taylor ini disajikan dalam tulisan Ghosh et al. [6] yang terdiri dari tiga modifikasi.
Menurut Ghosh et al. [6], ketiga modifikasi ini akan menghasilkan error yang lebih
kecil serta hasil yang lebih akurat. Berangkat dari inilah, penulis tertarik untuk
mengkaji dan membandingkan ketiga modifikasi deret Taylor ini berdasarkan
rujukan utama artikel oleh Ghosh et al. [6].

Pembahasan dimulai dengan menjelaskan tentang pendekatan deret Taylor
dibagian 2, kemudian dilanjutkan dengan modifikasi deret Taylor pada bagian 3,
serta terakhir pada bagian 4 membahas perbandingkan hasil komputasi dan waktu
komputasi dari modifikasi pertama deret Taylor (MDT-1), modifikasi kedua deret
Taylor (MDT-2), dan modifikasi ketiga deret Taylor (MDT-3).

2. PENDEKATAN DERET TAYLOR

Dalam matematika, deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai
jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi
tersebut di suatu titik. Stewart [9] menjelaskan bahwa deret Taylor dinamai
berdasarkan seorang matematikawan Inggris, Brook Taylor (1685-1731) dan secara
umum deret Taylor diperkenalkan oleh matematikawan Skotlandia, James Gregory
di tahun 1668 dan oleh matematikawan Swiss, John Bernoulli di tahun 1690-an.
Taylor tidak menyadari penemuan dari Gregory dan Bernoulli ketika ia
menerbitkan penemuannya mengenai deret pada tahun 1715. Deret Taylor telah
menjadi hal yang berguna sebagai pedoman dalam dunia matematika selama
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berabad-abad dan masih diterapkan di banyak bidang matematika sampai
sekarang [7].

Teorema 1 (Teorema Taylor) [2, h. 189-190] Misalkan n ∈ N, I = [a, b] dan
f : I → R sedemikian hingga f dan turunannya yaitu f ′, f ′′, . . . , f (n) kontinu pada
I dan f (n+1)(x) ada pada (a, b). Jika x0 ∈ I, maka untuk setiap x ∈ I terdapat
suatu titik ξ ∈ (x, x0) sedemikian hingga berlaku

f(x) = f(x0) + f ′(x0)(x− x0) +
f ′′(x0)

2!
(x− x0)

2 + · · ·

+
f (n)(x0)

n!
(x− x0)

n +
f (n+1)(ξ)

(n+ 1)!
(x− x0)

n+1. (1)

Bukti. Bukti dari Teorema Taylor dapat dilihat pada Bartle dan Sherbert [2, h.
189-190]. 2

Jika fungsi f mempunyai turunan sampai orde-n di x0, dapat membentuk
polinomial Pn orde-n sehingga Pn(x0) = f(x0) dan P

(j)
n (x0) = f (j)(x0) untuk

j = 1, 2, . . . , n. Polinomial orde-n mempunyai bentuk sebagai berikut:

Pn(x) = f(x0) + f (1)(x0)(x− x0) + f (2)(x0)
(x− x0)

2

2!
+ · · ·+ f (n)(x0)

n!
(x− x0)

n.

(2)

Pn(x) disebut polinomial Taylor orde-n dari f(x) di x = x0.
Deret tak hingga yang diperoleh dari limit polinomial Taylor pada persamaan

(2) ketika n menuju tak hingga disebut dengan deret Taylor dari f(x) di x = x0.
Deret Taylor dapat ditulis sebagai berikut:

f(x) = f(x0) + f (1)(x0)(x− x0) +
f (2)(x0)

2!
(x− x0)

2 + · · · (3)

Pada kasus x0 = 0, deret Taylor dinamakan dengan deret Maclaurin [3, h. 11].
Selanjutnya diasumsikan bahwa fungsi f(x) terletak pada interval x ∈ [0, T ).

Misalkan T dipartisi sebanyak m interval dengan panjang interval h. Kemudian
pada setiap sub interval dipartisi lagi sebanyak s dengan panjang sub interval p.
Selanjutnya deret Taylor pada persamaan (3) untuk f(x) disekitar x = kh dapat
ditulis

f(x) =f(kh) + f ′(kh)(x− kh) + f ′′(kh)
(x− kh)2

2!
+ · · · (4)

dengan k = 0, 1, 2, . . . , (m − 1). Kemudian dengan mengevaluasi fungsi (4) di titik
x = kh+ h sehingga diperoleh

f(kh+ h) =f(kh) + f ′(kh)h+ f ′′(kh)
h2

2!
+ f ′′′(kh)

h3

3!
+ · · · (5)
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Selanjutnya apabila q ≥ 1, maka dengan mengevaluasi fungsi (5) di titik x = kh+qh
diperoleh

f(kh+ qh) = f(kh) + f ′(kh)(qh) +
f ′′(kh)

2!
(qh)2 +

f ′′′(kh)

3!
(qh)3 + · · · (6)

Jika diilustrasikan secara geometri, aproksimasi fungsi menggunakan deret Taylor
dapat ditunjukkan pada Gambar 1 [4, h. 84]

0 kh

f(kh)

h

f(x)

f(kh+ h)

kh+ h

Orde ke-2

Orde ke-1

Orde ke-0

x

f(x)

Gambar 1: Ilustrasi Aproksimasi fungsi f(x) menggunakan deret Taylor
.

Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi f(x) diaproksimasi menggunakan deret
Taylor orde ke-n dimana n = 0, 1, 2 disekitar x = kh dan x = kh+ h. Aproksimasi
orde ke-0 yaitu memperhitungkan suku pertama yang artinya nilai f(x) pada titik
x = kh sama dengan nilai pada x = kh + h. Lalu aproksimasi orde ke-1 dihasilkan
dengan menambahkan suku selanjutnya yaitu turunan pertama f ′(x) dikalikan
dengan jarak antara x = kh dan x = kh + h. Pada aproksimasi orde ke-2
ditambahkan lagi suku berikutnya dalam perhitungan, sehingga mulai nampak
kelengkungan yang mungkin ditnjukkan oleh fungsi tersebut.

Walapun sudah dihitung sampai aproksimasi deret Taylor orde ke-2, hasil
aproksimasi fungsi menggunakan deret Taylor pada Gambar 1 belum tepat pada
fungsi eksaknya. Oleh karena itu aproksimasi fungsi tersebut dapat diperbaiki
dengan mengestimasi turunan kedua fungsi.

3. MODIFIKASI DERET TAYLOR ORDE DUA

Modifikasi Pertama Deret Taylor (MDT -1)

MDT-1 diperoleh dengan cara menghitung turunan kedua menggunakan rata-rata
turunan pertama dari dua titik pada interval. Misalkan fungsi f(x) diaproksimasi
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dengan MDT-1. Titik pada fungsi beserta turunan pertamanya diketahui disemua
titik.

Jika fungsi f(x) diaproksimasi pada interval [kh, (kh + h)], maka aproksimasi
deret Taylor orde pertama dapat ditulis

f(x) = f(kh) +
f(kh+ h)− f(kh)

h
(x− kh) (7)

dimana
f(kh+ h)− f(kh)

h
adalah taksiran turunan pertama dari f(x) pada interval

[kh, (k + 1)h].
Kemudian dengan menggunakan informasi dari f(kh), f(kh+h) dan f ′(kh) maka

diperoleh pseudo turunan kedua dari fungsi f(x) saat x = kh yaitu

f ′′(kh) =
1

h2
(f(kh+ h)− f(kh)− f ′(kh)h) . (8)

Selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan (8) ke persamaan (6) sampai
orde ke-2 diperoleh modifikasi pertama pada aproksimasi fungsi menggunakan
deret Taylor sebagai berikut:

f(kh+ qh) = f(kh)

(
1− q2

2

)
+ f ′(kh)(qh)

(
1− q

2

)
+ f(kh+ h)

q2

2
. (9)

Modifikasi Kedua Deret Taylor (MDT -2)

MDT-2 ini diperoleh dengan cara menghitung turunan kedua secara numerik dari
turunan pertama suatu fungsi. Misalkan turunan pertama suatu fungsi f dititik kh
diketahui maka dengan menurunkan kembali turunan pertamanya dapat diperoleh
turunan kedua dari fungsi f dititik kh [10, h. 165] sebagai berikut:

f ′′(kh) =
f ′(kh+ h)− f ′(kh)

h
. (10)

Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan (10) ke persamaan (6) sampai orde
ke-2 diperoleh modifikasi kedua pada aproksimasi fungsi menggunakan deret Taylor
sebagai berikut:

f(kh+ qh) = f(kh) + f ′(kh)(qh)
(
1− q

2

)
+ f ′(kh+ h)

(
q2h

2

)
. (11)

Modifikasi Ketiga Deret Taylor (MDT -3)

Modifikasi ketiga deret Taylor diperoleh dengan menghitung turunan kedua fungsi
f dititik kh, dimana turunan kedua diperoleh dari fungsi f yang diekspansi
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menggunakan deret Taylor orde ke-2 pada persamaan (5) yaitu

f(kh+ h) = f(kh) + f ′(kh)(h) + f ′′(kh)

(
h2

2!

)
,

f ′′(kh)

(
h2

2!

)
= f(kh+ h)− f(kh)− f ′(kh)(h),

f ′′(kh) = (f(kh+ h)− f(kh)− f ′(kh)(h))

(
2!

h2

)
. (12)

Kemudian persamaan (12) disubstitusikan ke persamaan (6) sehingga diperoleh
modifikasi ketiga pada aproksimasi fungsi menggunakan deret Taylor sebagai
berikut:

f(kh+ qh) = f(kh)(1− q2) + f ′(kh)(qh)(1− q) + f(kh+ h)(q2). (13)

4. UJI KOMPUTASI

Uji komputasi numerik dilakukan untuk membandingkan hasil komputasi dari
Deret Taylor orde ke-2 (DT-2), Modifikasi pertama deret Taylor (MDT-1),
Modifikasi kedua deret Taylor (MDT-2), dan modifikasi ketiga deret Taylor
(MDT-3). Uji komputasi ini dilakukan dengan bantuan Matlab.

Contoh 1 Diketahui fungsi f(x) pada interval 0 sampai T , T = 1 sebagai

f(x) = e−x2

+ cos(2πx) (14)

dengan nilai m = 5 dan s = 4. Temukanlah aproksimasi fungsi f(x) yang sampelnya
diambil pada x = kh dengan k = 0, 1, 2, . . . , (m − 1), menggunakan metode yang
diusulkan

Solusi aproksimasi dari Contoh1, dengan berbagai metode yang dikemukakan
diberikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Hasil Komputasi Contoh 1
.

k x q Eksak DT-2 MDT-1 MDT-2 MDT-3

0 0.00 0.00 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

0.05 0.25 1.9486 1.9482 1.9772 1.9603 1.9544

0.10 0.50 1.7991 1.7926 1.9087 1.8410 1.8175

0.15 0.75 1.5655 1.5334 1.7946 1.6423 1.5893
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k x q Eksak DT-2 MDT-1 MDT-2 MDT-3

1 0.20 0.00 1.2698 1.2698 1.2698 1.2698 1.2698

0.25 0.25 0.9394 0.9343 0.9532 0.9642 0.9546

0.30 0.50 0.6049 0.5640 0.6395 0.6834 0.6451

0.35 0.75 0.2969 0.1587 0.3286 0.4275 0.3413

2 0.40 0.00 0.0431 0.0431 0.0431 0.0431 0.0431

0.45 0.25 -0.1344 -0.1371 -0.1531 -0.1304 -0.1306

0.50 0.50 -0.2212 -0.2405 -0.3043 -0.2136 -0.2142

0.55 0.75 -0.2121 -0.2668 -0.4105 -0.2064 -0.2078

3 0.60 0.00 -0.1113 -0.1113 -0.1113 -0.1113 -0.1113

0.65 0.25 0.0676 0.0709 0.0432 0.0457 0.0550

0.70 0.50 0.3036 0.3320 0.2213 0.2312 0.2684

0.75 0.75 0.5698 0.6720 0.4229 0.4451 0.5288

4 0.80 0.00 0.8363 0.8363 0.8363 0.8363 0.8363

0.85 0.25 1.0733 1.0780 1.0774 1.0562 1.0620

0.90 0.50 1.2539 1.2900 1.2877 1.2028 1.2258

0.95 0.75 1.3566 1.4722 1.4669 1.2760 1.3278

Kemudian grafik perbandingan antara solusi eksak dengan solusi aproksimasi
menggunakan DT-2, MDT-1, MDT-2, MDT-3 dapat dilihat dalam Gambar 2.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-0.5

0

0.5

1

1.5

2
Eksak
DT-2
MDT-1
MDT-2
MDT-3

Gambar 2: Perbandingan solusi eksak dan solusi numerik untuk Contoh 1
menggunakan DT-2, MDT-1, MDT-2, MDT-3
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Pada Gambar 2 terlihat bahwa solusi aproksimasi yang diperoleh menggunakan
MDT-3 adalah yang paling mendekati solusi eksak dari semua metode di atas,
sehingga dapat disimpulkan bahwa aproksimasi menggunakan MDT-3 lebih baik
daripada MDT-1, MDT-2 dan DT-2.

Kemudian dilakukan perbandingan komputasi numerik dengan melihat waktu
komputasi yang diperlukan MDT-1, MDT-2 dan MDT-3. Komputer yang digunakan
memiliki spesifikasi: Laptop Lenovo 80LD dengan prosesor AMD A8-7410 APU,
RAM 4 GB dan hardisk 500 GB.

Untuk fungsi pada Contoh 1, waktu komputasi dihitung pada setiap modifikasi
deret Taylor. Karena setiap run dari program MATLAB biasanya muncul dengan
jawaban yang berbeda-beda, maka pada perhitungan waktu komputasi ini dilakukan
run sebanyak seratus kali untuk setiap modifikasi kemudian diambil rata-ratanya.
Selanjutnya hasil dari setiap waktu komputasi tersebut dibandingkan dalam tabel
berikut untuk tujuh nilai m yang berbeda.

Tabel 2: Perbandingan waktu komputasi dari MDT-1, MDT-2, MDT-3 dalam detik
untuk Contoh 1
.

m MDT-1 MDT-2 MDT-3

4 0.0257659 0.0279716 0.0250112

6 0.0226775 0.0300141 0.0245232

8 0.0279391 0.0445751 0.0302371

10 0.0417925 0.0544041 0.0376856

15 0.0693170 0.0835308 0.0569312

20 0.0838571 0.1007091 0.0730691

25 0.1291727 0.1380814 0.0917070
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