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ABSTRAK 

 

Makalah ini akan mereview beberapa bentuk modifikasi metoda iterasi bebas turunan 

untuk mencari akar persamaan non-linear. Metoda iterasi dengan turunan yang sangat 

dikenal adalah metoda Newton yang memanfaatkan garis tangent untuk menemukan 

akar. Dengan mengganti penggunaan garis tangent pada metoda Newton dengan 

pendekatan garis secant [1,2,3,4] akan diperoleh metoda iterasi Secant. Metoda ini akan 

bebas turunan akan tetapi memiliki orde kekonvergenan yang lebih rendah dari Newton. 

Selanjutnya [5] dengan menerapkan parameter q dan barisan q }{ nx  berturut-turut akan 

diperoleh metoda iterasi dengan kekonvergenan kuadratik dan kubik. Pengembangan 

selanjutnya [6] dengan menerapkan parameter barisan q }{ nx  dan stepsize nh  bersama-

sama dengan metoda Bisection akan diperoleh metoda iterasi yang tidak hanya 

konvergen titik secara kubik dalam iterasi berhingga juga konvergen dalam interval 

(konvergen global). 

 

Kata kunci : Konvergen Global, Metoda Newton, Modifikasi Metoda Iterasi, Orde 

Kekonvergenan, Simulasi Numerik. 
 

 

 

PENDAHUHLUAN 

Benberapa metoda iterasi yang digunakan untuk menghitung akar persamaan non linear 

0)( =xf  diantaranya adalah metoda Bisection, Newton dan Secant. Masing-masing 

metoda memiliki kelemahan dan kekurangannya. 

 Metoda Bisection mencari akar dari sebuah fungsi jika akarnya diketahui berada 

dalam interval yang diberikan. Metoda ini bahkan dapat mencari akar dari sebuah fungsi 

meskipun fungsinya tidak analitik. Akan tetapi dalam menentukan interval yang memuat 

akar merupakan suatu hal yang penting sebelum menerapkan metoda ini. Cara yang dapat 

dipakai adalah dengan menggambarkan grafik fungsi atau mencari posisi akar. Meskipun 

memiliki kekonvergenan lambat, metoda ini merupakan metoda yang konvergen global 

atau konvergen dalam interval yang diberikan. 

--------------- 
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 Selanjutnya adalah metoda Newton. Metoda ini menggunakan garis tangen untuk 

mencari akar dari persamaan non linear yang diberikan seperti yang terlihat dalam bentuk 

iterasi berikut 
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 Metoda Newton memerlukan nilai awal yang “baik” dalam arti yang cukup dekat 

dengan akarnya. Apabila metoda Newton bekerja dengan baik maka tingakat 

kekonvergenannya sangat tinggi (orde 2) dan sebaliknya apabila nilai awalnya tidak baik 

maka solusi iteratif yang diperoleh mungkin divergen atau konvergen ke solusi lain yang 

tidak relevan.  

 Dalam perkembangannya metoda Newton banyak digunakan sebagai dasar 

pengembangan metoda lainnya. Dalam beberapa buku ataupun jurnal motoda 

pengembangan ini dikenal dengan istilah modifikasi metoda Newton. 

 

 

BEBERAPA BENTUK MODIFIKASI METODE NEWTON 

Berikut akan dijelaskan beberapa bentuk modifikasi metoda Newton seperti yang dapat 

dilihat dalam [1,2,3,5,6]. 

 

Metoda Secant 

Dengan mengganti pendekatan garis tangent pada metoda Newton dengan garis secant 

akan diperoleh iterasi yang dikenal dengan metoda Secant 

 K,3,2  ,
)()(

)(
21

21

11 =
−

−
−=

−−

−−

−− n
xfxf

xx
xfxx

nn

nn

nnn  (2) 

 Karena bebas turunan (tidak menggunakan turunan), komputasi motoda ini lebih 

efisien dibandingkan metoda Newton akan tetapi memiliki orde kekonvergenan yang 

lebih rendah dari metoda Newton. Seperti halnya metoda Newton, metoda ini juga sangat 

tergantung dengan nilai awal. Apabila nilai awal untuk metoda ini tidak bagus, maka 

solusi iteratif yang diperoleh mungkin divergen atau konvergen ke solusi lain yang tidak 

relevan. Kelemahan lainnya apabila dua nilai aproksimasinya sangat dekat maka masalah 

pembulatan (round off) error akan muncul. Dua cara yang bisa dilakukan adalah apabila 
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)( nxf  lebih kecil dari 2−nx  dan )( 2−nxf  maka nilai 2−nx  diganti dengan ξ+−2nx  dan 

)( 2−nxf  diganti dengan ( )ξ+−− 22 )( nn xxf  dimana ξ  adalah suatu nilai yang sangat kecil. 

 

Metoda Itarasi Tanpa Turunan dengan Parameter q : MTq 

Dengan melakukan inprovisasi terhadap metoda Newton dan Secant, Wu [5] dapat 

memformulasikan iterasi tanpa turunan dengan penerapan sebuah parameter q sebagai 

berikut  

 

dengan  

 

 Metoda ini memiliki kekonvergenan kuadratik akan tetapi masih belum 

konvergen global. 

 

Metoda Itarasi Tanpa Turunan dengan Parameter Barisan q }{ nx : MTqn 

Dengan mengganti penerapan parameter q dengan parameter barisan q }{ nx , Wu [5] juga 

berhasil membuat metoda iterasi dengan orde kekonvergenan kubik 

 

 Meskipun orde kekonvergenan sudah meningkat akan tetapi metoda iterasi ini 

masih belum konvergen interval. 
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Metoda Itarasi Tanpa Turunan dengan Parameter Barisan q }{ nx  dan stepsize nh  

dengan Penerapan Metoda Bisection: MTBS 

 

Dengan melakukan inprovisasi terhadap MTqn di atas serta metoda Bisection yang 

diketahui konvergen interval, Zhu [6] berhasil mengembangkan metoda iterasi  

 

 

 

 Metoda iterasi ini tidak hanya konvergen titik secara kubik dalam jumlah iterasi 

berhingga, juga konvergen interval dalam diameter )}{( nn ab − . Syarat yang dibutuhkan 

dalam penerapan metoda iterasi ini hanyalah f merupakan fungsi kontinu pada [a,b] dan 

.0)()( <bfaf  

 

Contoh yang digunakan : 

1. Fungsi Logaritma : )ln()( xxf =  pada interval ]5,5.0[  

2. Fungsi Eksponensial-Trigonometri : )sin(1)( xexxf −+=  pada interval ]4,1[  

3. Fungsi Eksponensial : 1.0)( −= xxexf  pada interval ]1,0[  

4. Fungsi polinomial : 1)( 3/1 −= xxf  pada interval ]5,0[  
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SIMULASI NUMERIK 

Simulasi numeric disini menggunakan MATLAB versi 5.3 yang dijalankan pada 

Notebook berprocessor  AMD Athlon X2 dengan speed 1.3 GHz serta memori 4 GB 

DDR2.  Sedangkan contoh fungsi beserta interval yang digunakan untuk menguji metoda 

iterasi di atas adalah sebagai berikut  

1. Fungsi Logaritma : )ln()( xxf =  pada interval ]5,5.0[  

2. Fungsi Eksponensial-Trigonometri : )sin(1)( xexxf −+=  pada interval ]4,1[  

3. Fungsi Eksponensial : 1.0)( −= xxexf  pada interval ]1,0[  

4. Fungsi polinomial : 1)( 3/1 −= xxf  pada interval ]5,0[  

Pada tahap awal akan dilakukan perbandingan metoda Newton dengan metoda 

Secant. Hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam tabel berikut. 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat beberapa hasil yaitu : kedua metoda sama-sama 

konvergen titik dan sama-sama tidak konvergen interval. Untuk kasus di atas tidak dapat 

disimpulkan hasilnya apabila orde kekonvergenannya akan tetapi secara efisiensi, metoda 

Secant lebih baik karena tidak melibatkan turunan sehingga untuk setiap contoh metoda 

ini dapat diterapkan hanya saja ada hasil yang divergen. Sedangkan untuk contoh tertentu 

metoda Newton tidak dapat diterapkan (NA) karean syarat bahwa 0)( ≠xf  tidak 

terpenuhi. 
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 Berikut adalah hasil perbandingan metoda Newton, metoda iterasi Tanpa turunan 

dengan Parameter q (MTq) dan metoda iterasi Tanpa Turunan dengan Parameter Barisan 

q }{ nx  dan stepsize nh  dengan Penerapan Metoda Bisection (MTBS) 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa MTq dan MTBS dapat diterapkan dengan 

baik untuk semua contoh. Selanjutnya dengan melihat jumlah iterasinya MTBS lebih baik 

dari pada MTq dan Newton hal ini disebabkan karena MTBS memiliki orde 

kekonvergenan kubik. Selain itu MTBS memiliki kelebihan lain yaitu konvergen interval. 

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut. 
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KESIMPULAN 

Dalam metoda numerik minimal terdapat tiga hal yang akan dilakukan perbaikan untuk 

setiap metoda yang ditawarkan. Pertama meminimalkan cost komputasi (salah satunya 

adalah menghindari pemakaian turunan dalam iterasi), kedua meningkatkan orde 

kekonvergenan, dan ketiga menjamin kekonvergenan global (interval). Metoda Iterasi 

Tanpa Turunan dengan Parameter Barisan q }{ nx  dan stepsize nh  dengan Penerapan 

Metoda Bisection (MTBS) menawarkan semua hal yang dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut. 
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