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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, rumusan dan pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penulisan, juga akan disertakan metode penulisan dan 

sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Terdapat banyak permasalahan dan fenomena alam yang dapat 

direpresentasikan menggunakan model matematika. Untuk dapat membuat model 

matematika dari suatu permasalahan, salah satunya dengan cara menggunakan 

persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan persamaan yang 

menghubungkan suatu fungsi beserta turunan-turunannya [1].  

 

Aliran fluida adalah salah satu contoh masalah fisis yang sering ditemukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah aliran fluida yang dapat dikaji 

dengan persamaan diferensial yaitu model gelombang air dangkal atau Shallow 

Water Equations. Gelombang air dangkal adalah gelombang yang panjang 

gelombangnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan amplitudonya [2]. 

Penyelesaian persamaan gelombang air dangkal sangat bergantung pada dua 

komponen penting yaitu kedalaman air dan kecepatan air. Bentuk paling sederhana 

dari model persamaan air dangkal adalah ketika topografi dasarnya datar dan ketika 

suku nonlinear dapat diabaikan [3] atau yang disebut dengan persamaan air dangkal 

linear. 

 

Metode numerik merupakan salah satu cara untuk memperoleh solusi 

persamaan air dangkal linear. Metode numerik dalam bahasa matematika lainnya dapat 

disebut dengan estimasi atau taksiran [4]. Terdapat beberapa metode numerik yang 

telah dikembangkan sebelumnya untuk memecahkan solusi persamaan air dangkal, 

salah satunya yaitu metode beda hingga. Metode beda hingga dikembangkan 

berdasarkan diskritisasi langsung dari persamaan diferensial yang dipandang [5]. 
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Hasil dari penyelesaian numerik merupakan nilai perkiraan atau pendekatan dari 

penyelesaian analitis atau eksak [6].  

 

Dalam skripsi ini akan dibahas penyelesaian persamaan air dangkal linear 

dengan metode beda hingga Forward Time Forward Space (FTFS). Dilakukan 

penurunan persamaan air dangkal linear terlebih dahulu, kemudian dikaji 

kestabilannya, setelah itu dilakukan simulasi numerik untuk mengkonfirmasi 

kestabilan yang telah dikaji sebelumnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana mendapatkan penurunan persamaan air dangkal linear?  

2. Bagaimana syarat kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan 

metode FTFS? 

3. Bagaimana hasil simulasi penyelesaian numerik berdasarkan syarat 

kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan metode FTFS? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mendekati sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan 

permasalahan antara lain: 

1. Penjabaran dalam konstruksi model gelombang air dangkal adalah masalah 

satu dimensi, yaitu satu variabel ruang 𝑥 dan satu variabel waktu 𝑡. 

2. Fluida diasumsikan ideal. 

3. Profil fluida adalah aliran air yang dangkal. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penurunan persamaan air dangkal linear. 

2. Mengetahui syarat kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan 

metode FTFS. 

3. Mengetahui hasil simulasi penyelesaian numerik berdasarkan syarat 

kestabilan persamaan air dangkal linear menggunakan metode FTFS. 
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1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat menjelaskan secara jelas bagaimana prosedur penyelesaian 

penurunan persamaan air dangkal linear. 

2. Dapat menjelaskan secara jelas bagaimana simulasi persamaan air dangkal 

linear menggunakan metode FTFS. 

3. Dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya tentang persamaan air 

dangkal linear. 

 

1.6 Metode Penulisan 

 Metode penulisan yang digunakan adalah studi pustaka dari buku-buku dan 

jurnal yang berkaitan dengan persamaan air dangkal linear, serta praktek simulasi 

numerik. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Laporan 

 Berisi Halaman Judul, Lembar Pengesahan, Lembar Pernyataan 

Orisinalitas, Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi, Abstrak, Moto, 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Simbol. 

2. Bagian Isi Laporan 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II : PENURUNAN PERSAMAAN AIR DANGKAL LINEAR 

 Bab ini menguraikan penurunan untuk mendapatkan persamaan air 

dangkal linear.  

 BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang penjelasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta 

pembahasan penelitian. 

 BAB IV : PENUTUP 
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 Bab ini berisi akhir dari penelitian yaitu kesimpulan dan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis maupun pembaca. 

3. Bagian Akhir Laporan 

 Bagian ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran yang diperlukan.  
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