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ABSTRACT

This article discusses the variational iteration method to solve a second order of
nonlinear differential equations with boundary conditions. The proposed theory
uses a correction function to obtain an approximation form, as a dual convergent
series solution. The proposed technique is applied to solve the heat transfer problem,
the diffusion-reaction problem and the reactive transport problem.
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ABSTRAK

Artikel ini membahas metode iterasi variasional untuk menyelesaikan persamaan
diferensial nonlinear orde dua bersyarat batas. Teori yang dikemukakan menggu-
nakan fungsi koreksi yang memberikan berbentuk aproksimasi, sehingga diperoleh
solusi dual berbentuk deret yang konvergen. Teknik yang dikemukakan diterapkan
untuk menyelesaikan masalah pada model perpindahan panas, model difusi-reaksi
dan model transport reaktif.

Kata kunci: Fungsi koreksi, metode iterasi variasional, perpindahan panas, per-
samaan diferensial nonlinear, difusi-reaksi, solusi dual, transport reaktif

1. PENDAHULUAN

Persamaan nonlinear memiliki peranan yang sangat penting dalam seluruh bidang
ilmiah, terutama di bidang matematika, fisika, biologi, dan bidang ilmu lainnya. Per-
samaan linear merupakan suatu persamaan yang variabelnya linear, sedangkan per-
samaan nonlinear adalah persamaan yang bentuk variabelnya tidak linear. Masalah
persamaan nonlinear sering ditemukan pada persamaan diferensial, baik itu per-
samaan diferensial biasa maupun pada persamaan diferensial parsial. Persamaan
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diferensial biasa dapat diklasifikasikan ke dalam masalah nilai awal dan masalah
nilai batas. Masalah nilai awal merupakan suatu persamaan diferensial yang diser-
tai nilai awal di suatu titik tertentu, sedangkan masalah nilai batas adalah suatu
persamaan diferensial yang disertai nilai di titik batas. Lebih lanjut lagi, persamaan
diferensial biasa digolongkan berdasarkan orde tertinggi dari turunan terhadap vari-
abel terikat yang muncul dalam persamaan.

Persamaan diferensial nonlinear yang tidak dapat diselesaikan secara analitik,
dapat menggunakan metode numerik sebagai alternatif. Metode iterasi variasional
yang ditemukan oleh He [4]–[5] merupakan salah satu metode numerik yang dapat
menyelesaikan berbagai persamaan linear dan nonlinear, homogen dan tak homogen
dan telah banyak diterapkan dalam berbagai masalah. Wazwaz [9] menerapkan
metode iterasi variasional ke dalam model perpindahan panas, model difusi-reaksi
dalam poros katalis, dan model transport reaktif.

Pada artikel ini dibahas metode iterasi variasional yang memberikan solusi dual
berbentuk deret pada persamaan diferensial orde dua dengan nilai batas yang diten-
tukan yang merupakan review dari artikel Wazwaz [9] yang berjudul ”Dual solutions
for nonlinear boundary value problems by the variational iteration method”. Adapun
struktur artikel ini adalah pada bagian dua pembahasan tentang metode iterasi vari-
asional, kemudian dilanjutkan dibagian ketiga dengan melakukan penerapan metode
iterasi variasional pada beberapa model masalah.

2. METODE ITERASI VARIASIONAL

Diketahui persamaan diferensial

Lu+Nu = 0, (1)

dengan L adalah operator linear dan N adalah operator nonlinear dengan menga-
sumsikan bahwa invers operator, L−1, ada. Persamaan (1) mempunyai solusi dual
yang diberikan dalam bentuk

L(u(x)) +N(u(x)) = 0,

dengan syarat batas

u′(0) = 0, u(1) = 1,

dimana syarat batas lainnya tergantung pada orde dari persamaan.
Metode iterasi variasional yang memberikan fungsi koreksi untuk persamaan (1)

ditulis dalam bentuk

un+1(x) = un(x) +

∫ x

0

λ(t)(Lun(t) +Nũn(t)− g(t))dt, (2)

dimana λ adalah pengali Lagrange. Sedangkan ũn merupakan nilai yang dibatasi
yang berarti ũn berlaku konstan, sehingga δũn = 0, dimana δ merupakan derivatif
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variasional. Pengali Lagrange λ pada metode persamaan (2) bisa jadi suatu fungsi
atau konstanta. Pengali Lagrange λ dapat diidentifikasi secara optimal melalui teori
variasional [6].

Langkah awal untuk mengaplikasikan metode iterasi variasional secara lengkap,
yaitu dengan menentukan λ(t) terlebih dahulu. Setelah λ(t) ditentukan, akan di
substitusikan ke dalam persamaan (2). Menentukan λ dapat diselesaikan dengan
mengambil variasi (2) yang diturunkan secara parsial terhadap variabel bebas un,
sehingga diperoleh

δun+1

δun

= 1 +
δ

δun

(∫ x

0

λ(t)(Lun(t) +Nũn(t)− g(t))dt

)
,

atau

δun+1 = δun + δ

(∫ x

0

λ(t)(Lun(t) +Nũn(t)− g(t))dt

)
. (3)

Turunan variasional δũn = 0 dan δg(t) = 0, karena g(t) menunjukkan suku
nonhomogen. Dari sini persamaan (3) menjadi

δun+1 = δun + δ

(∫ x

0

λ(t)Lun(t)dt

)
. (4)

Karena operator linear L merupakan suatu turunan orde dua untuk semua model
yang akan dibahas, yaitu Lun(t) = u′′

n(t), persamaan (4) menjadi

δun+1 = δun + δ

(∫ x

0

λ(t)(u′′
n(t))dt

)
, (5)

Penerapan strategi integral parsial pada suku integral di ruas kanan persamaan (5)
menghasilkan

δun+1 = δun + δλ(t)(u′
n)

x
0 − (λ′(t)δun)

x
0 +

∫ x

0

λ′′(t)δundt,

atau

δun+1 = δun(t)(1− λ′(t)|t=x) + δλ(t)(u′
n|t=x) +

∫ x

0

λ′′(t)δundt. (6)

Sebagaimana diketahui di kalkulus syarat ekstremum pada un+1 mengharuskan
δun+1 = 0 [8, h. 200]. Hal ini menyebabkan ruas kiri dan hasil pada ruas kanan
persamaan (6) sama dengan nol, sehingga menghasilkan kondisi stasioner yang
memenuhi

1− λ′(t)|t=x = 0, λ(t)|t=x = 0, λ′′(t)|t=x = 0.

Fungsi λ(t) yang memenuhi kondisi stasioner tersebut adalah λ(t) = t− x.
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3. PENERAPAN METODE ITERASI VARIASIONAL PADA
BEBERAPA MASALAH NILAI BATAS NONLINEAR

3.1 Model Perpindahan Panas dan Model Reaksi-Difusi
Diketahui persamaan konduksi panas yang dalam bentuk tanpa dimensi sebagai
berikut:

u′′ − β2un+1 = 0, (7)

dengan syarat batas
u′(0) = 0, u(1) = 1, (8)

dimana β adalah parameter konduksi-konveksi. Abbasbandy et al. [1] menunjukkan
bahwa persamaan (7) untuk n = −4 dan n = −2 mempunyai solusi dual untuk
parameter konduksi-konveksi yang diberikan. Akan tetapi n = 2, persamaan (7)
menjelaskan model nonlinear dari difusi dan reaksi dalam poros katalis dan itu juga
menjelaskan mode tetap difusi dan reaksi dalam bidang paralel [2].

Selanjutnya, akan diperiksa dua kasus ketika n = −4 dan n = −2, sedangkan
kasus lainnya bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Untuk n = −4, persamaan
masalah nilai batas nonlinear (7) menggambarkan model perpindahan panas, dan
mempunyai bentuk

u′′ − β2u−3 = 0, (9)

u′(0) = 0, u(1) = 1.

Persamaan (9) disubstitusikan ke persamaan (2), sehingga didapatkan fungsi
koreksi untuk persamaan (9) sebagai berikut:

un+1(x) = un(x) +

∫ x

0

(t− x)(u′′
n(t)− β2u−3

n (t))dt, n > 0, (10)

dimana pengali Lagrange yang digunakan adalah λ(t) = t− x.
Misalkan nilai awal yang diberikan adalah u0(x) = α, turunan kedua u0(x) disaat

t yaitu u′′
0(t) = 0 dan u−3

0 (t) = 1
α3 . Kemudian nilai u0(x), u

′′
0(t) dan u−3

0 (t) disubsti-
tusikan ke persamaan (10), sehingga diperoleh iterasi pertama sebagai berikut:

u1(x) = u0(x) +

∫ x

0

(t− x)(u′′
0(t)− β2u−3

0 (t))dt

= α +

∫ x

0

(t− x)(0− β2 1

α3
)dt

u1(x) = α +
β2

2α3
x2.

Untuk iterasi kedua dan seterusnya dapat diselesaikan dengan cara yang sama,
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sehingga diperoleh komponen solusi sebagai berikut:

u2(x) = α +
β2

2α3
x2 − β4

8α7
x4 +

β6

20α11
x6 − 5β8

224α15
x8,

u3(x) = α +
β2

2α3
x2 − β4

8α7
x4 +

β6

16α11
x6 − 43β8

1120α15
x8 +

109β10

4200α10
x10.

Dari komponen solusi tersebut, terlihat bahwa solusi terakhir persamaan (9)
adalah u3(x). Oleh karena itu, solusi aproksimasi dari komponen tersebut adalah

u(x) ≈ α +
β2

2α3
x2 − β4

8α7
x4 +

β6

16α11
x6 − 43β8

1120α15
x8 +

109β10

4200α10
x10. (11)

Untuk menentukan konstanta α yang diberikan, digunakan batas atas yang ter-
sisa pada masalah di persamaan (8) yaitu u(1) = 1. Abbasbandy et al. [1] telah
menyelesaikan masalah ini dan menetapkan parameter konduksi-konveksi, β = 2/5.
Selanjutnya batas atas u(1) = 1 dan β = 2/5 disubstitusikan ke persamaan (11),
sehingga diperoleh dua nilai awal sebagai berikut:

α1 = 0.5589320637,

dan

α2 = 0.8944199288.

Peningkatan aproksimasi untuk nilai α dapat diperoleh dengan memperbanyak
komponen solusinya. Apabila hasil α disubstitusikan ke persamaan (11), diperoleh
solusi dual sebagai berikut:

u(x) = 0.5589320637 + 0.4581555110x2 − 0.1877745845x4

+ 0.1539184569x6 − 0.1550047484x8

+ 0.1717733018x10 + · · · , (12)

dan

u(x) = 0.8944199288 + 0.1118061222x2 − 0.6988109594e−2x4

+ 0.0008735420694x6 − 0.0001341554605x8

+ 0.00002267196918x10 + · · · . (13)

Dari solusi dual u(x) tersebut, nilai awal α1 menghasilkan aproksimasi persamaan
(12) dan nilai awal α2 menghasilkan aproksimasi persamaan (13) yang merupakan
solusi dari masalah pada persamaan (9).

Bila n = −2, masalah nilai batas nonlinear pada persamaan (7) menjelaskan
model nonlinear dari difusi dan reaksi pada poros katalis, yaitu model matematika
yang mendeskripsikan bagaimana konsentrasi dari satu atau lebih substansi terdis-
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tribusi dalam ruang, berubah karena pengaruh dua proses: reaksi kimia lokal di-
mana substansi diubah menjadi yang lain, dan difusi yang menyebabkan substansi
menyebar dalam ruang. Jadi diperoleh,

u′′ − β2u−1 = 0, (14)

dengan kondisi batas
u′(0) = 0, u(1) = 1.

Apabila persamaan (14) disubstitusikan ke dalam persamaan (2), diperoleh fungsi
koreksi untuk persamaan (14) sebagai berikut:

un+1(x) = un(x) +

∫ x

0

(t− x)(u′′
n(t)− β2u−1

n (t))dt, n > 0, (15)

dimana digunakan λ(t) = t− x.
Dengan menggunakan cara yang sama seperti model perpindahan panas yang

telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, iterasi pertama diperoleh dengan mensu-
bstitusikan u0, u

′′
0(t), dan u−1

n (t) ke dalam persamaan (15). Apabila nilai awal yang
diberikan adalah u0 = α, diperoleh

u1(x) = u0(x) +

∫ x

0

(t− x)(u′′
0(t)− β2u−1

0 (t))dt

= α +

∫ x

0

(t− x)(0− β2 1

α
)dt

u1(x) = α +
β2

2α
x2.

Proses solusi iterasi pertama dapat digunakan untuk memperoleh iterasi kedua
dan iterasi selanjutnya, persamaan (16) sampai persamaan (19) merupakan hasil
iterasi pada persamaan (15) yaitu

u2(x) = α+
β2

2α
x2 − β4

24α3
x4, (16)

u3(x) = α+
β2

2α
x2 − β4

24α3
x4 +

3β6

720α5
x6, (17)

u4(x) = α+
β2

2α
x2 − β4

24α3
x4 +

3β6

720α5
x6 − 127β8

40320α7
x8, (18)

u5(x) = α+
β2

2α
x2 − β4

24α3
x4 +

3β6

720α5
x6 − 127β8

40320α7
x8 +

4369β10

3628800α9
x10. (19)

Dari komponen solusi pada persamaan (16) sampai persamaan (19), solusi aproksi-
masi diberikan oleh persamaan (19) yaitu

u(x) ≈ α +
β2

2α
x2 − β4

24α3
x4 +

3β6

720α5
x6 − 127β8

40320α7
x8 +

4369β10

3628800α9
x10. (20)
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Selanjutnya, nilai α diperoleh dengan mensubstitusikan batas atas u(1) = 1 dan
β = 7/10 yang ditetapkan dari hasil yang telah diselesaikan oleh Semary et al. [7]
ke dalam persamaan (20) yaitu

α1 = 0.3931282510,

dan

α2 = 0.6532152418.

Solusi dual pada persamaan (14) diperoleh dengan mensubstitusikan nilai α dan
β ke persamaan (20), yaitu

u(x) = 0.3931282510 + 0.6232062930x2 − 0.1646562255x4

+ 0.1218098792x6 − 0.1251202887x8 + 0.1516320910x10 + · · · , (21)

dan

u(x) = 0.6532152418 + 0.3750677944x2 − 0.03589318430x4

+ 0.009617722332x6 − 0.003578271992x8 + 0.001570697758x10 + · · · . (22)

Solusi dual u(x) pada persamaan (21) adalah aproksimasi untuk nilai awal α1 dan
persamaan (22) adalah aproksimasi untuk nilai awal α2, yang mana persamaan (21)
dan persamaan (22) merupakan hampiran solusi untuk masalah pada persamaan
(14).
3.2 Model Transport Reaktif
Ellery et al. [3] memberikan model transport reaktif sebagai berikut:

u′′ − Aum

B + u
= 0, (23)

dengan syarat batas yang diberikan adalah

u′(0) = 0, u(1) = 1,

dimana A dan B adalah konstanta, dan m = 1, 2. Masalah model transport reaktif
persamaan (23) memberikan solusi dual pada nilai A dan B tertentu. Selanjutnya,
akan dibahas dua kasus untuk m = 1 dan m = 2. Untuk m = 1, masalah nilai
batas nonlinear pada persamaan (23) mendeskripsikan model transport reaktif yang
memuat nonlinearitas dari Michaelish-Menten yang bentuknya sebagai berikut:

u′′ − Au

B + u
= 0, (24)

dengan kondisi batas yang diberikan adalah

u′(0) = 0, u(1) = 1.
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Fungsi koreksi untuk persamaan (24) didapatkan dengan mensubstitusikan per-
samaan (24) ke dalam persamaan (2) yaitu

un+1(x) = un(x) +

∫ x

0

(t− x)

(
u′′
n(t)−

Aun(t)

B + un(t)

)
dt, n > 0, (25)

dengan pengali Lagrange yang digunakan untuk persamaan (25) adalah λ(t) = t−x.
Proses iterasi pertama masalah pada persamaan (25) diperoleh dengan memberikan
u0(x) = α, sehingga turunan kedua disaat t adalah u′′

0(t) = 0. Selanjutnya, dengan
mensubstitusikan u0(x) = α dan u′′

0(t) = 0 ke dalam persamaan (25), diperoleh
iterasi pertama sebagai berikut:

u1(x) = u0(x) +

∫ x

0

(t− x)

(
u′′
n(t)−

Aun(t)

B + un(t)

)
dt,

= α +

∫ x

0

(t− x)

(
0− Aα

B + α

)
dt,

u1(x) = α +
Aα

2(B + α)
x2. (26)

Proses iterasi kedua didapatkan dengan cara yang sama seperti proses iterasi
pertama pada persamaan (26), sehingga diperoleh

u2(x) = α+
Aα

2(B + α)
x2 +

A2Bα

24(B + α)3
x4 − A3Bα2

120(B + α)5
x6 +

A4Bα3

448(B + α)7
x8

− A5Bα4

1440(B + α)9
x10. (27)

Berdasarkan artikel Ellery et al. [6] ditetapkan nilai untuk A = 0.5, dan B =
−0.2, sehingga nilai konstanta α dapat ditentukan dengan mensubstitusikan nilai A
dan B serta kondisi batas u(1) = 1 ke dalam persamaan (27). Nilai konstanta α
tersebut yaitu

α1 = 0.3957559892, (28)

dan
α2 = 0.6500076242. (29)

Apabila nilai α pada persamaan (28) dan (29), serta nilai A = 0.5, dan B = −0.2
disubstitusikan ke dalam persamaan (27) yang merupakan solusi aproksimasi pada
persamaan (24), maka diperoleh solusi dual berturut-turut sebagai berikut:

u(x) = 0.3957559892 + 0.5054200268x2 − 0.1099109810x4 + 0.1135111343x6

− 0.1570034080x8 + 0.2522272381x10 + · · · , (30)
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dan

u(x) = 0.6500076242 + 0.3611092286x2 − 0.01485995855x4 + 0.00476975757x6

− 0.002050445580x8 + 0.001023793768x10 + · · · . (31)

Solusi dual u(x) memuat nilai awal α1 pada persamaan (30) dan nilai awal α2 pada
persamaan (31), dimana persamaan (30) dan persamaan (31) merupakan aproksi-
masi dari solusi masalah pada persamaan (24).

Jika m = 2, maka masalah nilai batas nonlinear pada persamaan (23) menje-
laskan model transport reaktif kedua yang didefinisikan sebagai berikut:

u′′ − Au2

B + u
= 0, (32)

dan kondisi batasnya adalah

u′(0) = 0, u(1) = 1.

Apabila persamaan (32) disubstitusikan ke dalam persamaan (2) didapatkan
fungsi koreksi pada persamaan (32), yaitu

un+1(x) = un(x) +

∫ x

0

(t− x)

(
u′′
n(t)−

Au2
n(t)

B + un(t)

)
dt, n > 0,

dengan λ(t) = t−x. Solusi aproksimasi iterasi pertama pada persamaan (32) dengan
tebakan awal u0(x) = α adalah

u1(x) = u0(x) +

∫ x

0

(t− x)

(
u′′
n(t)−

Au2
n(t)

B + un(t)

)
dt,

= α +

∫ x

0

(t− x)

(
0− Aα2

B + α

)
dt,

u1(x) = α +
Aα2

2(B + α)
x2. (33)

Iterasi kedua dan seterusnya dapat diperoleh dengan melanjutkan iterasi pertama
pada persamaan (33), sehingga dengan menggunakan iterasi pertama persamaan
(33) diperoleh iterasi kedua yang dijadikan sebagai aproksimasi untuk persamaan
(32), yaitu

u2(x) = α +
Au2

2(B + u)
x2 − A2Bα32B + α

24(B + α)3
x4 +

A3B2α4

120(B + α)5
x6

− A4B2α6

448(B + α)7
x8 +

A5B2α8

1440(B + α)8
x10. (34)

Nilai A dan B yang ditetapkan oleh Ellery et al. [3] pada model transport reaktif
pertama, yaitu A = 0.5 dan B = −0.2, serta kondisi batas u(1) = 1 disubstitusikan
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ke dalam persamaan (34) untuk menentukan konstanta α. Dari sini, diperoleh

α1 = 0.2685627920,

dan

α2 = 0.7376736355.

Solusi dual pada persamaan (32) diperoleh dengan mensubstitusikan nilai A =
0.5 dan B = −0.2, serta masing-masing nilai α ke dalam persamaan (34). Solusi
dual tersebut adalah

u(x) = 0.2685627920 + 0.2629924012x2 − 0.08228470919x4 + 0.1430637680x6

− 0.2939798694x8 + 0.7016456160x10 + · · · , (35)

dan

u(x) = 0.7376736355 + 0.2530170518x2 − 0.00908369368x4 + 0.000274569379x6

− 0.0000692175748x8 + 0.0000202671622x10 + · · · . (36)

Nilai awal α1 disubstitusikan ke persamaan (34) menghasilkan aproksimasi pada
persamaan (35), sedangkan nilai awal α2 mengasilkan aproksimasi pada persamaan
(36) yang merupakan solusi untuk masalah pada persamaan (32).

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Im-
ran M., M.Sc. yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu, pikiran, dan
nasehat kepada penulis dalam penulisan artikel ini.
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