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ABSTRACT

This article discusses an iterative method derived by Ujevic’s method to solve a
nonlinear equation. Analytically using Taylor expansion and geometric series it is
shown that the iterative methods have an order of convergence three. Numerical
computations using four test functions show that the proposed method is better
than other discussed methods in terms of the number of iterations required to ob-
tain the approximate root of the nonlinear equations.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas metode iterasi yang diturunkan menggunakan metode Uje-
vic untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Secara analitik dengan menggu-
nakan ekspansi Taylor dan deret geometri ditunjukkan bahwa metode iterasi ini
memiliki orde konvergensi tiga. Komputasi numerik menggunakan empat fungsi uji
menunjukkan bahwa metode iterasi yang diusulkan lebih baik dari metode pem-
banding dalam jumlah iterasi yang diperlukan untuk memperoleh akar pendekatan
persamaan nonlinear.

Kata kunci: Metode iterasi, persamaan nonlinear, metode Ujevic, deret geometri

1. PENDAHULUAN

Pada bidang matematika, terdapat berbagai persoalan yang sering dijumpai
untuk menentukan akar dari persamaan nonlinear f(x) = 0. Apabila persamaan
tersebut mempunyai bentuk sederhana, penyelesaiannya dapat dilakukan secara
analitik yang memiliki solusi eksak karena error yang dihasilkan sama dengan
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nol. Tetapi, pada beberapa kasus persamaan nonlinear tidak dapat diselesaikan
dengan metode analitik, sehingga digunakan cara alternatif yaitu dengan ban-
tuan metode numerik berupa metode iterasi yang memberikan solusi aproksimasi
sampai ketelitian tertentu. Salah satu metode numerik yang sering digunakan
untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear adalah metode Newton yang
memiliki orde konvergen kuadratik. Berdasarkan Atkinson [1, h. 58] bentuk iterasi
dari metode Newton adalah

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn)
, n = 0, 1, 2, . . . , (1)

dengan tebakan awal x0 dan f ′(xn) ̸= 0 untuk setiap n.
Dalam perkembangannya, metode Newton banyak mengalami modifikasi,

tujuannya untuk mempercepat kekonvergenan atau mengurangi evaluasi fungsi.
Selain metode Newton terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan
nonlinear, diantaranya modifikasi metode Halley yang terdapat pada Noor dan Noor
[7] yang memiliki orde konvergensi tiga sebagai berikut:

xn+1 = xn −
2f(xn)f

′(xn)

2(f ′(xn))2 − f(xn)f ′′(xn)
, n = 0, 1, 2, . . . , (2)

yang memerlukan evaluasi turunan orde pertama dan kedua dari fungsi pada setiap
iterasi.

Selanjutnya modifikasi metode Ujevic [11] yang memiliki orde konvergensi tiga
dan metode ini diturunkan menggunakan aturan kuadratur dengan bentuk iterasi
sebagai berikut:

yn = xn −
af(xn)

f ′(xn)
,

xn+1 = xn +
4(yn − xn)f(xn)

3f(xn)− 2f(yn)
,

 n = 0, 1, 2, . . . , (3)

dengan a = 0.5. Kemudian modifikasi metode baru yang dikembangkan oleh Tufail
et al. [10] berdasarkan metode Ujevic diperoleh iterasi sebagai berikut:

yn = xn −
0.5f(xn)

f ′(xn)
,

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn) +
f ′′(xn)

2

4(yn − xn)f(xn)

3f(xn)− 2f(yn)

,

 n = 0, 1, 2, . . . , (4)

Selanjutnya uji komputasi dilakukan untuk membandingkan metode iterasi
yang baru dengan metode iterasi yang sudah ada. Hasil uji komputasi menun-
jukkan bahwa metode iterasi baru lebih baik dilihat dari jumlah iterasi atau nilai
akar pendekatan persamaan nonlinear f(x) = 0. Berangkat dari inilah penulis ter-
tarik untuk mengkaji metode iterasi baru orde tiga untuk menyelesaikan persamaan
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nonlinear berdasarkan rujukan utama artikel yang ditulis oleh Tufail et al. [10].
Pada artikel ini di bagian kedua disajikan penurunan metode iterasi baru

dan analisis kekonvergenan. Pembahasan di bagian selanjutnya menyajikan per-
bandingan numerik dari beberapa fungsi uji untuk melihat kesuksesan metode
yang didiskusikan.

2. METODE ITERASI BARU ORDE TIGA

Untuk menurunkan formula metode iterasi baru digunakan teorema Taylor pada [2,
h. 184] untuk mengekspansikan f(x) di sekitar x = xn diperoleh

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

2

2
+O(x− xn)

3. (5)

Karena f(x) = 0, persamaan (5) menjadi

0 = f(xn) + f ′(xn)(x− xn) +
f ′′(xn)(x− xn)

2

2
+O(x− xn)

3. (6)

Selanjutnya, dari persamaan (6) diperoleh

−f(xn) = (x− xn)

(
f ′(xn) +

f ′′(xn)(x− xn)

2

)
+O(x− xn)

3,

atau

x = xn −
f(xn)

f ′(xn) +
f ′′(xn)(x− xn)

2

. (7)

Misalkan x = xn+1, persamaan (7) menjadi

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn) +
f ′′(xn)(xn+1 − xn)

2

. (8)

Untuk menjadikan persamaan (8) eksplisit, xn+1 ditaksir dengan metode Ujevic [11]
yang menghasilkan metode dua langkah yaitu

yn = xn −
0.5f(xn)

f ′(xn)
,

xn+1 = xn −
f(xn)

f ′(xn) +
2(yn − xn)f(xn)f

′′(xn)

3f(xn)− 2f(yn)

.

 (9)

Persamaan (9) merupakan metode iterasi baru, selanjutnya dibahas kekonvergenan
ordenya.
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Teorema 1 Misalkan f : I ⊂ R → R dimana I adalah interval terbuka. Asumsikan
bahwa f terdiferensial secukupnya pada interval terbuka I dan f(x) = 0 memi-
liki akar sederhana x∗ ∈ I. Jika x0 cukup dekat dengan x∗, maka metode iterasi
pada persamaan (9) memiliki kekonvergenan orde tiga dengan persamaan tingkat
kesalahan

en+1 = (2c22 + 0.375c3)e
3
n +O(e4n), (10)

dengan cj =
1

j!

f (j)(x∗)

f ′(x∗)
, j = 2, 3.

Bukti. Jika dimisalkan x∗ adalah akar sederhana dari persamaan nonlinear f(x) =
0, maka f(x∗) = 0 dan f ′(x∗) ̸= 0. Misalkan en = xn − x∗. Teorema Taylor pada [2,
h. 184] digunakan untuk mengekspansikan f(x) di sekitar x = x∗ sampai orde tiga
dan mengabaikan orde yang lebih tinggi sehingga diperoleh

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

2!
(x− x∗)2

+
f ′′′(x∗)

3!
(x− x∗)3 +O(xn − x∗)4. (11)

Kemudian persamaan (11) dievaluasi di x = xn sehingga diperoleh

f(xn) = f(x∗)+f ′(x∗)(xn − x∗) +
f ′′(x∗)

2!
(xn − x∗)2

+
f ′′′(x∗)

3!
(xn − x∗)3 +O(xn − x∗)4. (12)

Karena f(x∗) = 0 dan en = xn − x∗, persamaan (12) menjadi

f(xn) =f ′(x∗)en +
f ′′(x∗)

2!
e2n +

f ′′′(x∗)

3!
e3n +O(e4n). (13)

Kemudian misalkan

cj =
1

j!

f (j)(x∗)

f ′(x∗)
, j = 2, 3, . . . , (14)

sehingga persamaan (13) dapat ditulis menjadi

f(xn) =f ′(x∗)(en + c2e
2
n + c3e

3
n) +O(e4n). (15)

Selanjutnya, dengan cara yang sama f ′(x) dan f ′′(x) diekspansikan di sekitar x =
x∗ sampai orde tiga dan mengabaikan orde yang lebih tinggi, kemudian dievaluasi
di x = xn, dan karena en = xn − x∗ diperoleh

f ′(xn) =f ′(x∗)(1 + 2c2en + 3c3e
2
n + 4c4e

3
n) +O(e4n), (16)
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dan

f ′′(xn) =f ′(x∗)(2c2 + 6c3en + 12c4e
2
n + 20c5e

3
n) +O(e4n). (17)

Kemudian persamaan (15) dibagi dengan persamaan (16) sehingga diperoleh berturut–
turut

f(xn)

f ′(xn)
=

en + c2e
2
n + c3e

3
n +O(e4n)

1 + 2c2en + 3c3e2n + 4c4e3n +O(e4n)
. (18)

Selanjutnya untuk menghindari pembagian dua polinomial dalam menyederhanakan
persamaan (18), digunakan deret geometri [9] sehingga persamaan (18) menjadi

f(xn)

f ′(xn)
=en − c2e

2
n + (2c22 − 2c3)e

3
n +O(e4n). (19)

Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan (19) ke persamaan (9) dan
mengingat xn = en + x∗ diperoleh

yn =x∗ + 0.5en + 0.5c2e
2
n + 0.5(2c22 − 2c3)e

3
n +O(e4n). (20)

Selanjutnya, persamaan (11) dievaluasi di x = yn, sehingga menghasilkan

f(yn) =f(x∗) + f ′(x∗)(yn − x∗) +
f ′′(x∗)

2!
(yn − x∗)2 +

f ′′′(x∗)

3!
(yn − x∗)3

+O(yn − x∗)4. (21)

Karena f(x∗) = 0 dan menggunakan permisalan pada persamaan (14), maka
persamaan (21) menjadi

f(yn) =f ′(x∗)
(
yn − x∗ + c2(yn − x∗)2 + c3(yn − x∗)3

)
+O(yn − x∗)4. (22)

Persamaan (20) disubstitusikan ke persamaan (22) sehingga diperoleh

f(yn) =f ′(x∗)
(
0.5en + 0.75c2e

2
n + (−0.5c22 + 1.125c3)e

3
n

)
+O(e4n). (23)

Selanjutnya, penyederhanaan persamaan (9) menghasilkan

xn+1 = xn −
f(xn)

(
3f(xn)− 2f(yn)

)
f ′(xn)

(
3f(xn)− 2f(yn)

)
+ 2(yn − xn)f(xn)f ′′(xn)

. (24)

Kemudian, misalkan xn+1 = xn − A dengan

A =
f(xn)

(
3f(xn)− 2f(yn)

)
f ′(xn)

(
3f(xn)− 2f(yn)

)
+ 2(yn − xn)f(xn)f ′′(xn)

. (25)
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Selanjutnya, misalkan

B = f(xn)
(
3f(xn)− 2f(yn)

)
. (26)

Persamaan (15) dan (23) disubstitusikan ke persamaan (26) sehingga didapat

B =(f ′(x∗))2(2e2n + 3.5c2e
3
n) +O(e4n). (27)

Kemudian misalkan

C = f ′(xn)
(
3f(xn)− 2f(zn)

)
+ 2(zn − xn)f(xn)f

′′(xn). (28)

Apabila persamaan (15), (16), (17), (20) dan (23) disubstitusikan ke persamaan (28)
maka dihasilkan

C =
(
f ′(x∗)

)2
(2en + 3.5c2e

2
n + (4c22 + 0.75c22)e

3
n) +O(e4n). (29)

Selanjutnya, persamaan (27) dan (29) disubstitusikan ke persamaan (25) Sehingga
didapat

A =
en + 1.75c2e

2
n +O(e4n)

1 + 1.75c2en + 2c2e2n + 0.375c3e2n +O(e4n)
. (30)

Selanjutnya untuk menghindari pembagian dua polinomial dalam menyeder-
hanakan persamaan (30), maka digunakan deret geometri dengan r = 1.75c2en +
2c22e

2
n + 0.375c3e

2
n, sehingga persamaan (30) menjadi

A =en − (2c22 + 0.375c3)e
3
n +O(e4n). (31)

Selanjutnya, persamaan (31) disubstitusikan ke dalam persamaan (9) sehingga meng-
hasilkan

xn+1 = en + x∗ − (en − (2c22 + 0.375c3)e
3
n) +O(e4n). (32)

Karena en+1 = xn+1 − x∗, maka persamaan (32) menjadi

en+1 = (2c22 + 0.375c3)e
3
n +O(e4n). (33)

Berdasarkan definisi orde konvergensi [5], persamaan (33) merupakan metode
baru yang memiliki kekonvergenan orde tiga, sehingga teorema pada [2, h. 184]
terbukti 2

3. UJI KOMPUTASI

Untuk melihat kecepatan kekonvergenan dan banyaknya iterasi pada metode iterasi
baru, metode Newton [3, h. 67], Halley [7], Chun [4], Noor dan Noor [6], NNM
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[8], Ujevic [11], dilakukan uji komputasi numerik. Persamaan–persamaan yang
digunakan dalam melakukan uji komputasi dengan tol = 1.0× 10−15 adalah

(i) f1(x) = (x− 1)3 − 1, x∗ = 2.000000000000000.

(ii) f3(x) = x2 − ex − 3x+ 2, x∗ = 0.257530285439861.

Hasil perbandingan ketujuh metode ini dirangkum dalam Tabel 1

Tabel 1: Perbandingan hasil komputasi dari beberapa metode iterasi
Metode n+ 1 xn+1 |f(xn+1)| |en+1| |En+1| COC ACOC

f1, xo = 3.0
MN 6 2.000000000000000 4.64e− 16 1.24e− 08 1.55e− 16 2.00 2.00
MH 4 2.000000000000000 6.39e− 24 1.47e− 08 2.13e− 24 3.00 2.95
MC 5 2.000000000000000 4.38e− 44 1.46e− 15 1.46e− 44 3.00 2.99
MNR 5 2.000000000000000 3.63e− 42 1.94e− 15 1.21e− 42 3.00 2.99
MNMM 6 2.000000000000000 1.39e− 20 6.81e− 11 4.64e− 21 2.00 2.00
MU 6 2.000000000000000 4.15e− 20 1.36e− 10 1.38e− 20 2.00 2.00
MIB 4 2.000000000000000 6.84e− 28 8.18e− 10 2.28e− 10 3.00 2.98
f2, xo = −1.75
MN 5 0.257530285439861 1.60e− 19 4.23e− 20 6.72e− 10 2.00 2.01
MH 4 0.257530285439861 4.49e− 46 1.19e− 46 1.35e− 15 3.00 2.98
MC 4 0.257530285439861 4.37e− 41 1.16e− 41 8.71e− 14 3.00 3.04
MNR 4 0.257530285439861 1.14e− 35 3.03e− 36 8.71e− 14 3.00 3.04
MNMM 5 0.257530285439861 8.67e− 22 2.29e− 22 4.95e− 11 2.00 2.00
MU 5 0.257530285439861 9.60e− 23 2.54e− 23 1.90e− 11 2.00 2.00
MIB 3 0.257530285439861 2.83e− 16 7.48e− 17 1.14e− 05 2.99 2.51

Pada Tabel 1 untuk persamaan pertama dengan x0 = 3.0, dapat dilihat bahwa
semua metode berhasil memperoleh penyelesaian yang diharapkan. Dalam menye-
lesaikan f1 Metode Iterasi Baru (MIB) dan Metode Halley (MH)[7] memiliki jumlah
iterasi yang sama, yaitu lebih sedikit dari jumlah iterasi metode lainnya. Saat dit-
injau dari error MIB memiliki hasil yang lebih baik dari MH. untuk persamaan
kedua dengan x0 = −1.75 tidak jauh berbeda dengan persamaan sebelumnya, se-
mua metode berhasil memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam menyelesaikan f1
MIB Lebih baik dari semua metode pembanding, karena memiliki jumlah iterasi
yang lebih sedikit yaitu memperoleh hasil dengan iterasi ketiga.

Jadi, dari hasil yang diperoleh dari Tabel 1 MIB lebih cepat mendapatkan solusi
yang diharapkan dibandingkan metode iterasi lainnya. Hal tersebut dapat dilihat
dari jumlah iterasi yang dilakukan dan nilai error akar pendekatan yang lebih kecil
dari toleransi yang diberikan.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Imran M,
M. Sc. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan artikel ini.
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