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RINGKASAN

Konsep persamaan diferensial parsial kabur merupakan pengembangan

dari konsep persamaan diferensial parsial dan teori fuzzy. Misalkan F (x, y,k)

adalah suatu fungsi kontinu di (x, y) ∈ I1 × I2 dan k = (k1, ..., kn) suatu vek-

tor konstanta dengan ki ∈ Ji ⊂ R, 1 ≤ i ≤ n. Diberikan operator ϕ(Dx, Dy)

yang merupakan suatu fungsi polinomial dalam Dx dan Dy, dengan koefisien kon-

stanta, dimana Dx dan Dy masing-masing menyatakan operator diferensial parsial

terhadap x dan y. Misalkan juga U(x, y) adalah suatu fungsi kontinu yang memi-

liki turunan parsial yang kontinu terhadap x dan y. Bentuk umum persamaan

diferensial parsial adalah

ϕ(Dx, Dy)U(x, y) = F (x, y,k),

dengan syarat batas tertentu. Solusi dari persamaan diferensial parsial diberikan

oleh U(x, y) = G(x, y,k, c), dimana G adalah fungsi kontinu dengan (x, y) ∈

I1 × I2, k ∈ J = ΠJi, 1 ≤ i ≤ n dan c ∈ L = ΠLi, 1 ≤ i ≤ m,Li ⊂ R.
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Jika persamaan diferensial parsial di-fuzzy-fikasikan, maka diperoleh persa-

maan diferensial parsial kabur. Dengan menggunakan prinsip perluasan, F̄ dapat

dihitung dari F , dimana F̄ (x, y, K̄) mempunyai K̄ = (K̄1, ..., K̄n) untuk K̄i suatu

bilangan kabur segitiga, 1 ≤ i ≤ n. Selanjutnya, fungsi U menjadi Ū dimana

Ū memetakan I1 × I2 ke dalam bilangan-bilangan kabur. Artinya, Ū(x, y) = Z̄

dimana Z̄ adalah suatu bilangan kabur. Dengan demikian, bentuk umum persa-

maan diferensial parsial kabur adalah

ϕ(Dx, Dy)Ū(x, y) = F̄ (x, y, K̄),

dengan syarat batas tertentu. Solusi dari persamaan diferensial parsial kabur

diberikan oleh Ȳ (x, y) = Ḡ(x, y, K̄, C̄) dengan Ḡ(x, y, K̄, C̄) adalah fungsi G yang

di-fuzzy-fikasikan.

Misalkan Ȳ (x, y) terdiferensial. Syarat cukup bagi eksistensi Ȳ (x, y) sebagai

solusi Buckley-Feuring (solusi BF) dari persamaan diferensial parsial kabur adalah

untuk setiap i ∈ {1, ..., n}, G(x, y,k) dan F (x, y,k) keduanya fungsi naik (atau

keduanya fungsi turun) pada ki, untuk (x, y) ∈ I1 × I2 dan k ∈ J .

Namun, Ȳ (x, y) bukan solusi BF jika terdapat i ∈ {1, ..., n} sehingga untuk

variabel ki, G(x, y,k) merupakan fungsi naik sejati dan F (x, y,k) merupakan

fungsi turun sejati (atau G(x, y,k) merupakan fungsi turun sejati dan F (x, y,k)

merupakan fungsi naik sejati), untuk (x, y) ∈ I1 × I2 dan k ∈ J .

Akibat hasil di atas, diperoleh bahwa Ȳ (x, y) adalah solusi BF jika ∂G
∂ki

∂F
∂ki

>

0, untuk i = 1, 2, ..., n, (x, y) ∈ I1 × I2 dan k ∈ J . Jika ∂G
∂ki

∂F
∂ki

< 0, untuk suatu i,

(x, y) ∈ I1 × I2,k ∈ J , maka Ȳ (x, y) bukan solusi BF.
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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul

“Kajian Tentang Persamaan Diferensial Parsial Kabur” adalah hasil kerja/karya

saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, ke-

cuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika di kemudian hari pernyataan

ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal

dengan sendirinya.
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Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan. Dia telah

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Maha

Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qolam (pena). Dia

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(QS. Al-Alaq: 1-5).

.

.

.

Kupersembahkan untuk yang kusayangi :

♥ Papa dan Mama, beserta suami dan anakku ♥
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ABSTRAK

Pada tesis ini diperkenalkan suatu persamaan diferensial parsial kabur serta

eksistensi solusinya. Solusi yang dikaji disebut solusi Buckley-Feuring (solusi BF),

dimana persamaan diferensial parsial kabur mempunyai solusi BF jika memenuhi

suatu syarat cukup tertentu. Kemudian juga diperoleh suatu syarat cukup kapan

solusi BF tidak ada.

Kata kunci: Persamaan Diferensial Parsial Kabur, Solusi Buckley-Feuring
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ABSTRACT

In this thesis we introduce a fuzzy partial differential equation and the ex-

istence of its solution. The considered solution is called Buckley-Feuring solution

(BF solution), where the fuzzy partial differential equation has BF solution if

it satisfies certain sufficient conditions. We also obtain sufficient conditions for

which the BF solution does not exist.

Keywords : Fuzzy Partial Differential Equation, Buckley-Feuring Solution


