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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin bertambah pesat 

dewasa ini. Seiring dengan bergantinya zaman, maka bertambah kompleks pula 

permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hal ini mendorong manusia untuk 

terus berpikir maju bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan 

permasalahan yang ada. Para peneliti, ilmuwan maupun praktisi tidak 

ketinggalan untuk terus mengembangkan  ilmu-ilmu yang sudah ada, sehingga 

lahirlah berbagai macam teori-teori baru yang menunjang penyelesaian kasus 

yang ada dalam kehidupan nyata ini.  

 Hukum Newton pemanasan merupakan salah satu teori yang berhasil 

ditemukan. Teori ini banyak menunjang penyelesaian pada kasus-kasus 

perubahan temperatur sebuah objek. Isinya menggambarkan perubahan 

temperatur pada sebuah objek, dengan temperatur lingkungan disekitar objek 

lebih tinggi daripada temperatur objek itu sendiri. Sudah menjadi sebuah 

ketetapan bahwa panas akan mengalir dari tempat yang memiliki temperatur 

tinggi menuju ke tempat yang bertemperatur lebih rendah sampai terjadinya 

kesetimbangan termal antara dua objek tersebut [10]. 

 Hukum Newton pemanasan menyatakan bahwa rata-rata perubahan dari 

temperatur objek sebanding dengan perbedaan antara temperatur lingkungan 

disekitar objek dan temperatur objek itu sendiri [6]. Hukum Newton pemanasan 
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ini merupakan bentuk model matematika sederhana karena hanya menyatakan 

temperatur sebagai fungsi dari waktu saja, dengan temperatur objek awal  dan 

temperatur lingkungan adalah konstanta .   

 Hubungan antara hukum Newton pemanasan dengan persamaan panas 

didalam mengestimasi temperatur rata-rata pada sebuah objek menarik untuk 

dipelajari. Mampukah hukum Newton pemanasan menggantikan peran dari 

persamaan panas dalam mengestimasi temperatur rata-rata pada sebuah objek. 

Artinya, temperatur rata-rata objek yang seharusnya diestimasi melalui 

persamaan panas, mampu diaproksimasi langsung oleh hukum Newton 

pemanasan, tanpa melalui proses yang rumit dan panjang. Tentu saja, hal ini 

akan memudahkan dalam proses estimasi. 

 Hal ini yang melatarbelakangi penulisan Tugas Akhir, yaitu untuk 

memperlihatkan hukum Newton pemanasan dapat mengaproksimasi dengan baik 

nilai temperatur rata-rata dari sebuah objek. Dengan kata lain, hukum Newton 

pemanasan mampu menjadi pengganti yang baik bagi persamaan panas. 

 

1.2. Permasalahan 

 Permasalahan yang akan dikaji pada tugas akhir ini diantaranya : 

1 bagaimana menentukan solusi akhir dari persamaan model hukum 

Newton Pemanasan 

2 bagaimana menentukan solusi akhir dari persamaan panas dengan 

memperhatikan syarat awal dan syarat batas yang berlaku 



3 
 

3. bagaimana memperlihatkan hukum Newton pemanasan mampu 

mengaproksimasi dengan baik nilai temperatur rata-rata dari sebuah 

objek, atau dengan kata lain bagaimana membuktikan hukum Newton 

pemanasan mampu menggantikan peran persamaan panas. 

 

 1.3.     Pembatasan masalah 

 Pembatasan masalah dalam permasalahan ini ditekankan pada objek yang 

dijadikan sebagai media pembuktian. Objek yang dapat mewakili, sederhana dan 

mudah dalam menganalisisnya adalah bola homogen (bola padat). 

 

1.4.   Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini, diantaranya sebagai berikut : 

1. Menentukan solusi akhir dari  persamaan hukum Newton Pemanasan  

2. Menentukan solusi dari persamaan panas pada objek bola homogen 

3. Menjelaskan pembuktian hukum Newton pemanasan mampu 

mengaproksimasi dengan baik nilai temperatur rata-rata dari sebuah 

objek bola. 

4. Menerapkan aplikasi persamaan diferensial biasa dan persamaan 

differensial parsial.  
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1.5 Sistematika penulisan 

 Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini, terdiri dari 4 bab, yaitu 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dibahas latar belakang pengambilan 

tema Tugas akhir, permasalahan yang akan dibahas, pembatasan dari 

permasalahan yang dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Tugas 

Akhir, serta sistematika dalam penyusunan Tugas Akhir. 

Bab II Tinjaun Pustaka. Pada bab ini berisi materi penunjang yang sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas, diantaranya meliputi materi persamaan 

panas beserta pendukungnya, sistem koordinat bola, persamaan diferensial 

beserta pendukungnya, fungsi orthogonal, fungsi Bessel. 

 Bab III Pembahasan. Pada bab ini merupakan pokok pembahasan yaitu 

penjelasan pembuktian bahwa  hukum Newton pemanasan mampu 

mengaproksimasi dengan baik nilai temperatur rata-rata dari sebuah objek. 

Mulai dari penentuan solusi akhir hukum Newton pemanasan, berlanjut ke 

penentuan solusi akhir persamaan panas sampai tahap perbandingan solusi 

hukum Newton panas dengan temperatur rata-rata. 

 Bab IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan, 

serta saran untuk pengembangan Tugas Akhir. 

 

 

 


