
BAB I                                                                                                                            

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mengalami perkembangan secara 

terus-menerus dari tahun ke tahun, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan 

matematika maka akan mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

pada bidang sains khususnya diferensial.  

Turunan atau disebut dengan “differensial”  memiliki penerapan dalam semua 

bidang sains. Di bidang fisika, turunan dari perpindahan terhadap waktu adalah 

kecepatan benda, dan turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan.        

Di bidang kimia, laju dari reaksi kimia adalah suatu turunan. Dalam bidang riset 

operasi, turunan merupakan cara paling efisien dalam memindahkan bahan dan 

mendisain pabrik. Dan permasalahan-permasalahan lainnya yang terjadi yang 

berhubungan dengan ilmu matematika.  

 

Persamaan ini diperkenalkan pertama kali oleh Leibniz pada tahun 1676. 

Persamaan deferensial  sering muncul dalam model matematika yang 

menggambarkan suatu permasalahan. Sehingga , Persamaan diferensial 

merupakan suatu persamaan yang memuat variable bebas, variable tak bebas, dan 

derivative-derivatif dari variable tak bebas terhadap variable bebas. Persamaan 

diferensial dilihat dari bentuk fungsi atau  pangkatnya dibedakan menjadi dua,
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yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial non linear. 

Persamaan diferensial linear adalah persamaan diferensial yang variabel-variabel 

terikat dan turunannya paling tinggi berpangkat satu dan tidak terdapat fungsi 

transenden dalam bentuk peubah tak bebas, serta an(x) adalah fungsi kontinu. 

Persamaan diferensial non linear adalah jika F tidak berbentuk polinom dalam     

y, y’, … , y 
(m) 

dan F tidak berbentuk polinom berpangkat lebih dari 2 dalam         

y, y’ ,…, y
(m)

. 

 

Metode yang digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial linear orde 

pertama  ini yaitu menggunakan teorema Picard dan syarat Lipschitz. Dengan 

menggunakan teorema Picard’s persamaan diferensial linear orde pertama harus 

menggunakan  masalah nilai awal      (   )   ( )   . Dalam menggunakan 

teorema Picard’s maka persamaan      (   )   ( )    akan membentuk 

suatu deret dari suatu iterasi Picard. 

 

 

y(x) =    ∫  ,   ( )-  
 

 
 ,   ( )    

y1(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
 

y2(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
 

y3(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
                                                                                                      

y4(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
                   

y5(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
             

y6(x) =    ∫  ,    ( )-  
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yn(x) =    ∫  ,      ( )-  
 

 
     

yn+1(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
 

 

Kemudian dalam metode iterasi Picard deret  ke ( n+1) ini akan didapat 

persamaan  

yn+1(x) =    ∫  ,    ( )-  
 

 
  

 

dan didapat barisan hampiran :  

  ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )     ( ),     ( ),... 

 

Sehingga dalam persamaan diferensial yang berbentuk deret tersebut apakah 

konvergen atau tidak. Pengujian suatu deret tersebut menggunakan syarat  

Lipschitz. Jika syarat Lipschitz terpenuhi maka memperoleh bentuk umumnya. 

Kemudian dari bentuk umum yang di peroleh dari syarat Lipschitz uji 

menggunakan kriteria kekonvergesi. Penulis menggunakan salah satu untuk 

kriteria kekonvergenan yaitu deret mutlak      
   

|    |

|  |
    . 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 

mununjukan apakah penyelesaian tersebut konvergen atau divergen dengan  

menggunakan persamaan diferensial linear orde pertama pada teorema Picard’s. 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada penyelesaian persamaan diferensial linear dengan orde 

pertama dengan menggunakan masalah nilai awal.  
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian suatu persamaan 

diferensial linear orde pertama dan melihat kekonvergenan dari penyelesaian 

persamaan diferensial linear orde pertama dengan menggunakan teorema Picard’s. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah mengetahui kekonvergenan dari persamaan 

diferensial linear orde pertama menggunakan iterasi Picard dalam bentuk barisan 

hampiran. 

 


