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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Gelombang air adalah gerak muka air yang merambat sehingga 

membentuk puncak dan lembah yang pada dasarnya merupakan 

menivestasi dari gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Gelombang 

terjadi untuk semua ukuran dan bentuk, tergantung dari besarnya 

gaya yang bekerja di air. Kemunculan pertama dari gelombang air 

adalah ditemukanya gelombang soliter atau gelombang panjang 

tanpa mengalami perubahan bentuk yang diamati di terusan 

Edinburgh-Glasgow pada tahun 1834 oleh J. Scott Russel. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh J. Scott Russel 

pada tahun 1985 matematikawan asal Belanda Korteweg dan de 

Vries memperkenalkan persamaan yang disebut persamaan KdV 

yang menggambarkan perambatan gelombang air dangkal satu arah. 

Untuk perambatan gelombang air dangkal dua arah telah 

diperkenalkan sebelumnya oleh J. Boussinesq pada tahun 1870 yang 

dikenal sebagai persamaan Boussinesq (Bq). Salah satu model 

persamaan Boussinesq yang menggambarkan perambatan gelombang 

air dangkal dua arah adalah (Manoranjan dkk., 1984) 
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Jika      maka persamaan (1.1) disebut persamaan Bad 

Boussinesq nonlinear atau persamaan yang memiliki ketidakstabilan 

linear, jika     maka persamaan (1.1) disebut persamaan Good 

Boussinesq nonlinear atau persamaan yang memiliki kestabilan 

linear. Secara umum solusi analitik dari persamaan (1.1) sulit untuk 

ditentukan sehingga perlu dilakukan pendekatan numerik. 

 Dalam literatur telah banyak dikembangkan skema numerik 

untuk menyelesaikan persamaan Good Boussinesq nonlinear. Bratsos 

(2007) telah mengembangkan skema beda hingga untuk 

menyelesaikan persamaan Good Boussinesq nonlineaer, skema yang 

digunakan adalah skema prediktor-korektor  Selanjutnya Dehghan 

dan Salehi (2012) menggunakan skema mesh free untuk 

menyelesaikan persamaan Good Boussinesq nonlinear dan memiliki 
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norm kesalahan tidak lebih baik dari skema yang digunakan oleh 

Bratsos. 

 Skripsi ini mengkaji ulang skema beda hingga dari model 

perambatan gelombang air dangkal dua arah persamaan Good 

Boussinesq nonlinear (Ismail dan Mosally, 2014). Skema beda 

hingga yang digunakan adalah skema beda hingga orde empat yang 

diperoleh dari pendekatan Pad ́. Skema tersebut menghasilkan norm 

kesalahan yang lebih kecil dari skema prediktor-korektor dan mesh 

free. Kemudian ditentukan orde kesalahan pemotongan dan sifat 

kestabilan dari skema yang diberikan. Pada bagian akhir sistem 

persamaan Good Boussinesq disimulasikan secara numerik sebagai 

model perambatan gelombang air dangkal dua arah menggunakan 

software MATLAB. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengkonstruksi skema numerik sistem persamaan 

Good Boussinesq nonlinear? 

2.  Bagaimana kestabilan dan kesalahan pemotongan skema 

numerik sistem persamaan Good Boussinesq nonlinear? 

3. Bagaimana simulasi numerik dan interpretasi hasil sistem 

persamaan Good Boussinesq nonlinear? 

 

1.3  Tujuan 

 Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengkonstruksi skema numerik sistem persamaan Good 

Boussinesq nonlinear. 

2. Menentukan kestabilan dan kesalahan pemotongan dari skema 

numerik sistem persamaan Good Boussinesq nonlinear. 

3. Mensimulasikan secara numerik sistem persamaan Good 

Boussinesq nonlinear dan menginterpretasikan hasil simulasi 

numerik. 


