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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Masalah taklinear dideskripsikan dalam bentuk persamaan taklinear. 

Banyak persoalan dalam bidang teknik dan sains terutama yang berkaitan 

dengan masalah taklinear cukup sulit untuk dipecahkan. Meskipun 

perkembangan komputer membuat penyelesaian numerik masalah 

taklinear semakin mudah, namun masih sulit untuk memberikan 

aproksimasi secara analitik.  

 

 Saat ini kebanyakan teknik analitik untuk menyelesaikan masalah taklinear 

kurang memuaskan. Contohnya, meskipun teknik perturbasi telah banyak 

diterapkan untuk menganalisis masalah taklinear dalam sains, semuanya 

sangat bergantung kepada parameter kecil yang disebut kuantitas 

perturbasi (perturbation quantity). Untuk masalah taklinear yang rumit, 

yang tidak memuat parameter kecil, teknik perturbasi menjadi tidak valid. 

Karena tidak semua masalah taklinear memuat parameter kecil, maka 

dikembangkan teknik nonperturbasi. Teknik nonperturbasi tidak 

bergantung pada parameter kecil. Ada beberapa teknik nonperturbasi yang 
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telah berkembang seperti metode parameter bantu kecil (artificial small 

parameter), metode ekspansi-δ, dan metode dekomposisi Adomian. Akan 

tetapi pada kenyataannya kedua teknik tersebut, baik perturbasi maupun 

nonperturbasi, tidak dapat memberikan jaminan kekonvergenan dari 

aproksimasi daerah penyelesaiannya. Sehingga tampaknya perlu untuk 

memperkenalkan sebuah teknik analisis baru yang dapat menutupi 

kekurangan metode-metode tersebut. 

 

 Beberapa tahun terakhir, Metode Analisis Homotopi (Homotopy Analysis 

Method) sangat populer di kalangan ilmuwan sebagai solusi pemecahan 

masalah taklinear ini. Awalnya metode ini diperkenalkan oleh Liao di 

tahun 1992 pada disertasinya saat mengambil gelar Ph.D. Liao 

menggunakan ide-ide dasar homotopi dari topologi untuk mengusulkan 

suatu metode penyelesaian masalah taklinear secara umum.  Keunggulan 

dari metode ini yaitu tetap valid walaupun masalah taklinear tersebut tidak 

mengandung parameter dan metode ini juga mampu menjamin 

kekonvergenan dari aproksimasi daerah penyelesaiannya. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk mempelajari 

Homotopy Analysis Method (HAM) dan menerapkan metode ini untuk 

menyelesaikan masalah tak linear yang ditemukan. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam karya tulis ini, penulis membatasi pembahasan mengenai penerapan 

metode HAM pada persamaan tak linear tunggal. 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari karya ilmiah ini 

adalah : 

a. Memberikan penjelasan tentang Homotopy Analysis Method. 

b. Mempelajari langkah-langkah penyelesaian metode ini dan 

menerapkannya dalam menyelesaikan persamaan taklinear sederhana. 

c. Membandingkan solusi yang diperoleh melalui metode HAM dengan 

solusi eksak berdasarkan investigasi numerik. 

 

1.4 Manfaat  

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang Homotopy 

Analysis Method sebagai metode analitik dalam pemecahan masalah 

taklinear. 

b. Diharapkan dapat menerapkan Homotopy Analysis Method tidak 

hanya untuk masalah taklinear yang sederhana tetapi juga masalah 

taklinear yang rumit. 


